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A publicaçãO dos Anais da Assembléia Legislaitiva é uma
determlnacão regimental e de interêsse para a própria vida da ins-
tltuição. Efetivá-la é, pols dar cumprimento a preceito da lei e
atender a conttngência do exereIcio do mandato parlamentar. A
par disto, significam os Anais valioso subsIdio para pesquisas his-
tóricas e jurIdica, já que nêles se registram os principals fatos cia
vida poiltica e legal do Ftado e do Pals, além de representarem
manancial precioso para esudo da origem e elaboracão das leis, que
compöem 0 ordenamento juridico de Minas.

Motivos allieios a vontade dos que nos precederam nos
postos de comando do Poder, irnpossibilitaram fôsse cumprida a
disposicäo legal. Mais felizes somos, porém, quando oport.tmidade
nos surge para editar os Anais a partir de 1966 e cuidar de publi.
car os das Sessöes Legislativas anteriores.

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

Bonifádo de Andrada
Presidente da Assembléia Legislativa do

Estado de Minas Gerais
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566.4 Reunião Ortlinãria da Assembléia, Legislativa, aos
2 de niaio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA

COMPARECIMENTO

- As 14,10 horas, comparecem os
Srs.

Bonifdcio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvirnar Mourão - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Dalton Canabrava - Délson Sca-
rano - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetd - Expedite Tavares
- Florivaido Dias - Gornes Morei-
ra - Hdlio Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-Ac-
kel - Jarbas Medeiros - Jehovah
Santos - Joäo Bello - João BOsco
- João Luiz de Carvalho - João
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - Ladislau Sailes

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

ATA

O SR. WALDIR MORATO - ( 2.0
Secretdrio "ad hoc").

- Procede 'a leitura da Ata da
Reunião anterior, a qual é aprova
da, sem restricoes.

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

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIOES

O SR. PRESIDENTE - A MëS
val passar a parte da Reunião dedi-
cada 'a Leitura e Apresentaçãó'de
ProposiçOes, deferindo a palavra
aos oradores prèviamente inscritos.

- Pelo relator é encaminhado a
Mesa 0 seguinte:

In
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PARECER PARA 3.4 DISCtJSSAO

DO PROJETO N. 9 3.566

Comissão dc Seguranca Pdblica

De origem do Poder Executivo é
o Projeto n. 9 3.566, que fixa o efe-
tivo da Policia. Militar do Estado
de Minas Gerais, para o exercicio
de 1967, e contém outras providên.
cias.

0 Proj eto prevê urn aumento de
351 homens no efetivo da Policia
Militar, reformulando a Corporaçäo
em alguris setores.

Examinando-o, julgamos opor.
tuno, dada a solicitaçao do Co.
mandante Geral da Policia Militar,
modificar a denominaçao da Dire-
toria do Policiamento M jilt a r
(DPM), para Diretoria do Policia-
mento Ostensivo do Estado (DPOE)
e acrescentar disposiçao dando a
Poll cia Militar competencja para
planejar, organizar, coordenar e
controlar 0 policiamento preventi-
vo e repressivo, em suas diversas
modalidades.

Isto pôsto, opinamos pela apro-
vacão do Projeto corn as seguintes
Emendas:

EMENDA N.c 1
Ao art. 1. - item "b"

onde Se lê:
b) - Diretoria do Policiamento

Militar (D.P.M.)
leia-se:

b) - Diretoria do Policiamento
Ostensivo do Estad 0 (D.P.O.E.).

EMENDA N.0 2

Acrescente-se, apOs 0 art. 3n, o
seguinte:

"Art. . - A PolIcia Militar
compete planejar, organizar, coor-
denar, controlar, orientar e execu-
tar o policiamento do Estado, pre-
ventivo e repressivo, em suas di-
versas modalidades.

§ 1.0 - 0 Diretor do Policiamen-
to Ostensivo ë o Superintendente do
Policiamento do Estado.

§ 2.° - Os Comandantes dc Uni-
dade sUperintenderäo o policiamen-
to dos Contingentes e Destacamen-
tos e dos Postos Policiais de sua cir-
cunscricao, dc acOrdo corn as dire-
trizes ba.ixadas pelo Comando Geral,
devendo dispor dos melos necessd-
rios".

Sala "José Proenca", 2 dc maio
de 1966.

Joaquim dc Melo Freire, Presi.
dente - Agostinho Campos Neto,
Relator - José de Castro Ferreira
- Hugo Castelo Branco.

- Publicado, inclua-se em Ordem
do Dia.

Vêm a Mesa:

EMENDA N.°...

AO PROJETO N.9 3.614/66

Substjtua-se o art. 18 e seu pa-
régraf0 pelo seguinte:

"Art. - As Secretarjas de Edu-
cação e Seguranca Püblica poderão
autorirar a admissão de zelador es-
colar, servente escolar, inspetor dé
alurios e carcereiro, respectiva-
mente, desde que se comprove a ne-
cessidade

Sala das ReuniOes, 29 dc abril de
1966.

Waldjr Morato - Orlando'Andra
dc - José Luiz Baccarjnj - Her-
melindo Paixão.

Publicar.

REQUERIMENTO

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

Os Deputados abaixo assinados
vêm requerer a Vossa Excelência
urn voto dc profundo pesar do Le-
gislativo Mineiro pelo falecimento
da Sra. Maria Amelia Magalhães,
espôsa do Deputad 0 Jairo Maga-
lhães, ocorrido hoje nesta Capital.

Solicita, ainda, que a decisäo da

Casa seja transrnitida a familia en-
lutada.

Sala das Reuniöes, 2 de Maio dc
1966.
• Lourival Brasil - Fires da Luz
- Homero Santos - Jehovah San-
tos - Sette dc Barros - Maria Pc-
ma - Wilson Tanure - Otelino Sol
- Nunes Coelho - Florivaldo Dias
- Manoel Costa.

- Publicar.
O SE. PRESIDENTE - Tern a

palavra a Sra. Maria Pena.
A SRA. MARIA PENA - Sr. Pre-

sidente, apresento a consideracao
da Casa 0 seguinte Requerimento:

REQUERIMENTO

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

A signatária déste, sob 0 impacto
emocional que a todos atingiu nesta
Casa, corn o trdgico falecimento da
Sra. Jairo Magalhães, pede a sus-
pensão dos trabaihos da presente
Reunião -

Sala das ReuniOes, 2 de maiO dc
1966.

Maria Pena - Manoel Costa -
Hugo Castelo Branco - João Na-
varro - Carlos Eloy.

Apesar dc infringirmos o Regi-
mento Interno, que so permite que
se suspenda a Reunião dos nossos
trabaihos por falecimento de urn dc
nossos ilustres companheiros, atre-
vo-me a apresentar êste Requeri-
mento, pedindo a suspensão de nos-
SOS trabaihos, em vista do trágico
passamento da Sra. Maria Amelia
Franca Magalhäes, espOsa do Depu-
tado Jairo Magalhaes. Faço isto,
Sr. Presidente, baseada em que é
a primeira vez que uma desgraça
como esta atinge urn dos Srs. Dc-
putados, levando-ihe a companheira
do lar e, tambérn

'
ern virtude dos

aspectos dc que se revestiu êste
falecimento tao trágico e tao dolo-
roso para o ilustre Deputado Ja.tro
Magalhaes, que é urn dos nossos
compaj-ijejros mais dedicados e

que vem prestando ao Legislativo
magnifica colaboração de lealdade,
inteligência e trabalho.

Acho justo que se faca esta ho-
rnenagem ao Deputado Jair0 Maga-
lhães e it sua extinta espOsa.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,
levand0 em conta as condiçOes trá-
gicas em que ocorreu o fato e, am-
da, levando em consideraçao o gran
de aprêço que todos devemos ao
Deputado Jairo Magalhães, recebe
o Requerimento da nobre Deputada
Maria Pena, e anuncia a Casa que
sObre a Mesa ja havia urn outro Re-
querimento dc voto dc pesar pelo
falecimento da Sra. Maria Amelia
Franca Magalhães, espOsa do Depu-
tado Jairo Magalhães, assinado pelo
Deputado Lourival Brasil.

Assirn sendo, a Mesa, consideran-
do o Requerirnento da Deputada
Maria Pena, mais abrangente, vai
colocá-lo em votacao.

Em votação 0 Requerirnento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer corno se en-
contram. (Pausa) - - Foi aprova-
do.

NOMEAcAO DE COMISSAO

A Mesa junta, pois, as palavras
da nobre Deputada Maria Pena a
sua, dc grande pesar pelo faleci-
mento desta ilustre dama mineira
e reafirma, aqui o seu sent,imento,
neste moment0 tao triste e tao trá-
gico da vida do Deputado Jairo Ma.
galhães, nomeando uma Coinissão
composta dos Srs. Deputados Ma-
noel Costa, Aureliano Chaves, Mau-
rilio Cambraia, José dc Castro e Nu-
nes Coelho para visitar a familia
enlutada e apresentar as condolén -
cias da Casa..

—Vern a Mesa:

COMtJNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado dc Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado vem
cornunicar a V. Exa. que, nesta da
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concedida para tratar de interêsse
particular, pela Resolução fl•9 753,
ontem publicada, reassumind 0 0
exerciclo do mandato.

Belo Horizonte, 30 de abril de
1966.

Nunes Coelho.
- Ciente. Publique-se.
A Divisão do Pessoal.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa,
face a deliberação da Casa, declara
encerrada a presente Reunião, con -vocando Os Srs. Deputados para a
Extraordinárja de logo mais, as
20,30 horas, corn a Ordern do Dia
id publicada, e para a Ordindria
de amanhã, it hora regimental, corn
a seguinte

ORDEM DO DIA
3-5-66

I.kI Parte
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, projetos,
cornunicaçOes, requerimentos e in-
dicaçöes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votacão de pareceres,
requerimentos, comun.icaçôes e in-
dicaçôes.

Discussão e votacão de redacôes
finais.

2.k, Parte
Das 16 as 18 horas:

Votação, em discussão dnica, do
Projeto n. 9 3.599/66, do Sr. Lélis
Chaves, o qual declara de utilidade
püblica o "S.O.S. - Serviço de
Obras Sociais", de TeOfilo Otôni.

Votação, em discussão ünica, do
Projeto n.° 3.603/66, do Sr. Nica-
nor Neto Armando, 0 qual declara

do utilidade püblica a "Escola Tee.
nica de Comércio Tiradentes", da
cidade de São João del Rei.

Votação, em 1. a discussão, do Pro.
jeto n.° 3.610/66 (Resolucão), da
Comissão Executiva, o qual cria o
Servico de Radiotelegrafia da As-
sembléia Legislativa.

Votacao, em 1. 4, discussäo, do Pro-
jeto n.9 3.611/66, da Cornissão Exe-
cutiva, o qual autoriza o Poder Exe-
cutivo a firmar convênio corn a As-
sembléia Legislativa para o firn es-
pecificado.

Votacao, em l.a discussão, do Pro-
jeto ri.9 3.612/66 (Resolução), da
Comissão Executiva, 0 qual dd 0
nome de "Cláudio Pinheiro de Li-
ma" a sala do Gabinete do 1.9 Vi-
ce-Presidente.

Votaçäo, em 2. 4 discussão, do Pro-
jeto fl. 9 3.502/66, do Sr. João Luiz
de Freitas, que dá a denorninaçac
do "Padre José Goncalves de Sou-
za" ao Gindsio Estadual de Felix-
lândia.

Votacao, em 2.4, discussão, do Pro-
jeto ri.9 3.503/66 (Resolução), da
Comissâo de Justiça, 0 qual apro-
va têrmos de rescisão e de nôvo
Convênio firmados entre o Govêr-
no do Estado e a Fundacão Servi-
co Especial de SaUde Püblica.

Votacão, em 2.4 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.531/66, do Sr. Lourival
Brasil, o qual reconbece de utii-
dade püblica o Abrigo Santa Hele-
na, corn sede na cidade de ,Juiz do
Fora.

Votação, em 2.a discussfto, do Pro-
jeto n.° 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denominacâo do
"Padre João Neiva" ao Ginásio Es-
tadual de Santana da Vargem.

Votação, em 24 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.593/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dd a denominação
de "Ginásio Estadual João XXIII"
ao Gindsio Estadual de Ipatinga.

Votacao, em 24 discussão, do Pro-
jeto n.9 3.594/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dá a denorninação
de "Gindsio Estadual SAO Sebas-

tião" ao GJ.ndsio Estadual de Ti-
mOteo.

Votacão, em 3a discussäo, do Pro-
jeto n.a 3.564/66, do Sr. Mario Hugo
Ladeira, 0 qual dd a denominaçao
de Conjunto "Orestes Diniz" aos
Ediuicios onde funcionam o Depar-
tamento de Lepra e o Ddspensdrio
Central.

- 0 Presidente convoca ainda
para a Reunião Extraordinária de
amanhã, as 20,30 horas, corn a se-
guinte ordem do dia:

ORDEM DO DIA

Reuniãja Extraordinárja
3-5-66

As 20,30 horas:

Dlseussão dos vetos totais opos.
tos as Proposiçães de Lei n9s.: -

2.940, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder o auxIlio finan-
ceiro especial de ... Cr$ 400. 000,00
(quatrocentos mil cruzeiros) a As-
sociação dos Func.iondrios do Cor-
P0 de Segurança do Estado de Mi-
nas Gerais, corn sede em Belo Ho-
rizonte.

2.993, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio financei-
ro do Cr$ 150.000,00 (cento e cm-
qUenta mil cruzeiros) a Caixa Es
colar do Grupo Escolar "Dr. An.
tônjo TOrres", da cidade de Bambul.

2.996, que autoriza o Govêrno do
Estado a abrir crédito especial pa-
ra socorrer vitirna de tempestade
de granizo, em Belo Horizonte.

3.004, que fixa o auxilio-nataljda-
de do Instituto do Previdêncja dos
Servidores do Estado de Minas Ge-
rais.

3.005, que determina a constru-
cão de dois Hospitais para doentes
em trãnsito, em Belo Horizonte

- Levarita-se a ReuniAo.
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SUMARIO: - Comparecirnento -
Ata - Expediente: Mensagem n.'
1.077 (Projeto n.° 3.623/66) -
Oflelos e Telegramas diversos -
Leitura e Apresentacäo de Pro-
posiçöes - Pareceres: de Redacão
Final aos Projetos n°s. 2.612,
3.508, 3.518, 3.526, 3.581 e 3.592;
e sObre o Requeriment 0 n.' 1.205
—.Projetos n 9s. 3.621, do Sr. Mau-
nib Cambraia, e 3.622, do Sr.
João Navarro - Requerimentos
nos. 1.209, do Sr. João Navarro,
1.210 e 1.211 e Requerimento do
Si. Sette de Barros DiscursO
e Requenimento fl.9 1.212, do Sr.
Florivaldo Dias - Requerimento
n.' 1.213, do Sr. Batista Miran-
da - Discurso e Requerirnento
n.° 1.214, do Sr. Lourival Brasil
- Requerimentos dos Srs. Anuar
Fares, Agostinho Campos Neto e
Aureliano Chaves - Comunica- -
cOes dos Srs. Luiz Junqueira, Ma-
noel Costa e Sebastião Nascimen-
to - Discursos dos Srs. Carlos
Megale e José Maria Magalhães
- Discussãlo e Votacão de Pra-
posiçôes - ComunicaçOes dos
Srs Manoel Costa e Luiz Jim-
queira - Requenimento do Sr.
Sette de Barros - Discursos dos
Srs. Waldomiro LObo, Sette de
Barros e João BOsco - Aprova.
cão - Palavras do Sr. Presidente
- Requerimentos n°s. 11213 e
1.214 - Pareceres orais - Apro-
vacão - Requerirnento do Sr.
Aureliano Chaves (Arts. 94 e 95)
- Discurso e Re q uerimento n.'
1.215, do Sr. Batista Miranda -

2.4 Parte da Ordern do Dia - Vo-
tacão, em 1.' discussão, dos Pro-
jetos n's. 3.610, 3.611 e 3.612 -
Votação, em 2. discussão, dos
Projetos n°s. 3.502, 3.503, 3.531,
3.559, 3.593 e 3.594 -. Votacão,
em 3a discussão, do Projeto n.'
3.564 - Requerirnento (art. 94)
e discurso do Sr. Jorge Ferraz
- Oradores inscritos: Discurso
do Sr. Jorge Ferraz - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,15 horas, comparecem Os
Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Megale - Dalton Cana-
brava - Délson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Euler La-
fetá - Expedito Tavares - Flori-
valdo Dias - Gomes Moreira -
Hélio Garcia - Hermelindo Pal-
xao - Homero Santos - Ibrahim
Abi-Ackel - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - Joã0 Bello -
João Bôsco - Joo Luiz de Carva-
lho - João Vaz - Joaquim de Me-
lo Freire - Jorge Ferraz - José
de Castro - José Luiz Baccarini
- José Maria Magalhães - Ladis-
lau Salles 	 Lélis Chaves - Lou-

rival Brasil - Lücio de Souza Cruz
- Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Maurilio
Cambraia - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Otelino Sol - Paulino Cicero
- Pires da Luz - Raul Fernandes
- Sebastião Nascimento - Sette
de Barros - Souza e Silva - Val
dir Melgaço - Waldir Morato -
Waldom.iro Lôbo - Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva -. Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 63 Srs.
DeputadOs, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

- 0 SR. ANUAR FARES - (4.'
Secretário, nas funcOes de 2. 0) -
Procede 'a leitura da Ata cia Reu-
niäO anterior, a qual é aprovada,
sem restriçöes.

EXPEDIENTE

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

MENSAGEM N.' 1.077

Belo Horizonte, 29 de Abril de
1966.

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

Tenho a honra de submeter, por
intenmëdio de Vossa Excelência, ao
alto pronunciamento dessa egrégia
Assembléia Legislativa o incluso
Projeto de Lei que abre 'a Secre-
tania de Estado da Educaço 0 cré-
dito especial de Cr$ 94.333.336 (no-
yenta e quatro milhöes, trezentos e
trinta e trés mil, trezentos e tninta
e seis cruzeiros), solicitando que a
sua aprovação se faca no prazo de
30 (trinta) dias, nos têrmos do §
4.', do artigo 29 da Constituição do
Estado, corn a redacão que lhe deu
a Lei Constitucional n.o 14.

A presente iniciativa visa a pro-
piciar condicöes para o atendimen-
to dos encargos financeiros relati
vos ao exercicio de 1.965, decorren-
tes do Convênio celebrado entre o
Estado, a Superiintendência do De-
senvolvimento do Nordeste (SUDE-
NE), o Ministérlo da Educacão e
cu1tura e a Agéncia para o Desen-
volvimento Internacional (USAID/
BRASIL), na conformidade dos tér-
mos da Resolucão Legislativa de
n.' 613, de 21 de setembro de 1964.

De outra parte, cabe ressaltar que
o crddito especial aberto pela Lei
n.' 3.720, de 10 de dezembro de
1965, que se destinava a ocorrer a
essas mesmas despesas, em 1965,
corn o citado Convênio, pendeu a
sua vigencia em 31 de dezembro
de 1965, sem ten sido possIvel a
sua aplicacão naquele exercjcio.

Valho-me do ensejo para reno-
var a Vossa E'xcelência as expres-
söes de elevado aprêco e particu-
lar estima.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Publicar.

PROJETO N.° 3.623/66

Abre a Secretaria dc Estado da
Educacão o crédito especial de
Cr$ 93.333.336.

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

Art. 1.0 - Fica aberto a Secre-
taria de Estado da Educação o
crédito especial de Cr$ 94.333.336
(noventa e quatro milhöes, trezen-
tos e trinta e trés mu, trezentos e
tninta e seis cruzeiros) para ocor-
rer ao pagamento de despesas rela-
tivas ao exercIcio de 1965, resultan-
tes do AcOrdo firmado entre a Su-
penintendência do Desenvolvimento
do Nordeste (SUDENE), o Minis-
ténio da Educacão e Cultura, o Es-
tado de Minas Gerais e a Agéncia
para 0 Desenvolvimento Internacio-
nal (USAID/BRASIL), nos térmos

567a ReuniLo Ordinária da Assembléia Legislativa, aos
3 de malo de 1966.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, PINTO COELHO
E FLORIVALDO DIAS
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da Resolucéo flY 613, de 21 de Se-
tembro de 1964, da Assembldia Le-
gislativa, a saber:

a) Cr$ 33.333.336 (trinta e trés
milhOes, trezeritos e trinta e trés
mil, trezentos e trinta e seis cru-
zeiros) referentes a obrigação fl
nanceira anual do Estado, a razéo
de Cr$ 2.777.777 (dois rnilhöes, Se-
tecentos e setenta e sete mu. Se-
tecentos e setenta e sete cruzeiros
mensais);

b) Cr$ 61.000.000 (sessenta e urn
rnilhOes de cruzeiros) para insta-
laçao e funcionamento, inclusive do
pessoal, de 5 (chico) Centros Re-
gionais de CurrIculo e Supervisão
nas cidades de Salinas, Pirapora,
Januária, Brasilia de Minas e Mon-
tes Claros; do Centro de Treina-
mento de Professôres Leigos e do
Gthdsi0 Normal Oficial de Portei-
rinha, bern como de despesas corn
a administraçao central da Comis-
são de Educaçao na Area Mineira
do Poligono das Sêcas (CEPOL.

Art. 2. - Para atender ao dispos-
to nesta lei, fica o Poder Executivo
autorizad 0 a realizar as operacôes
de crédito que se tornarem neces-
sérlas.

Art. 3.9 - Revogam-se as d.ispo-
sicoes em contrdrio.

Art. 49 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Dado no Palácio da Liberdade,
aos...

RESOLTJcAO NY 613

Aprova Convénio celebrado en-
tre o Estado de Minas Gerais, a
Superintendencia do Desenvolvj-
rnento do Nordeste (SUDENE),
o Ministério da Educação e Cul-
tura e a Agencia para o Desen-
virnento Internacional (USAID/
BRAS IL).

A Assembldia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga:

Art. 1. 0 - Fica aprovado o con-
venio celebrado a 20 de abril de
1964 entre 0 Estado de Minas Ge-

rais, a Superintendéncia do Desen-
vimento do Nordeste (SUDENE), o
Ministério da Educaçäo e Cultura
e a Agéncia para. o Desenvolvimen-
to Internacional USAID/BRASIL),
destinado a meihorar e a ampliar o
sistema de educacão primdria e bd-
sica na area do Poilgono das Sécas
do Estado de Minas Gerais.

Art. 2. 0 - Para atender, no exer-
cIcio de 1964, as obrigaçöes assu-
midas pelo Estado no convénio ob-
jeto desta Resolução, fica o Exe-
cutivo autorizado a abrir, a Secre-
taria de Estado da Educação, 0
crédito especial de Cr$ 24.000.000,00
(vinte e quatro milhOes de cruzei-
ros), corn vigéncia ate 31 de de-
zembro de 1965, podendo o Govêr-
no, para isso, se necessário, realizar
operaçöes de crédito.

Art. 3 •9 - Nos exercIcios subse-
quentes, enquanto durar a vigên-
cia do convênio, Os recursos des-
tinados a sua execução serão ins-
critos no Orcamento do Estado.

Art. 4 •9 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrdrio, entrando a pre-
sente Resolucão em vigor na data
de sua publicacão.

Palácio da Inconfidência, em Belo
Horizonte, aos 21 de setembro de
1964.

o Presidente, (a) Walthoñ de An-
drade Goulart.

o 1.9 Secretário, (a) Wilson Mo-
desto Ribeiro.

o 2. 9 Secretário, (a) Luiz Fernan-
do de Azevedo.

OFf 010

Pôrto Alegre, 22 de marco de
1966.

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

Temos a grata satisfação de par-
ticipar a V. Exa. a eleição e posse,
em data de 17 do corrente mês, da
nova Mesa que dirigird os traba-
Ihos da 4.' Sessão Legislativa, da
5.' Legislatura, que ficou assim
constitulda:

Presidente - Deputado Alfredo
Hofrneister.

1.9 Vice-Presidente - Deputado
Heitor Campos.

2.0 Vice-Presidente - Deputado
Synval Guazzelli.

1.9 Secretário - Deputado AntO-
nio Mesquita.

2. 9 Secretário - Deputado Getü-
ho MarcantOn.io.

3 0 Secretário - Deputado Adol-
pho Puggina.

4. 1 Secretário - Deputado PorcI-
nio Pinto.

Valemo-nos da oportunidade pa-
ra apresentar a V. Exa. e denials
rnembros dêsse Parlamento nossos
protestos de elevada consideração
e distinto apreco.

Deputado Alfredo Hofmeister -
Presidente da Assernbldia Legisla-
tiva do Rio Grande do Sul.

- Ciente. Publicar e agradecer.

OFICIO

São Luis, 26 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento de seu
OfIcio fl.9 102/66, apraz-me agrade-
cer a V. Exa. a comunicação da
eleição e posse da Mesa Diretora
dessa augusta Assembldia.

Augurando aos eleitos pleno éxi-
to, aproveito a oportunidade para
apresentar a V. Exa. e seus ilustres
pares protestos de real apreço e
distinta consideracao.

Aldenir Silva - Presidente da
Assembldia Legislativa do Estado
do Maranhão.

- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Juiz de Fora, 27 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradeço gentileza convite sole
nidade entrega titulo cidadão hono-
rário Sr. Chaquib Itar Sad lamen-

tando não ser posslvel compareci-
mento visto compromissos anterior-
mente assumidos pt

Gal. Malan - Comandante 4.'
Região Militar.

- Clente. Publicar.

TELEGRAMA
Rio de Janeiro, 30 de abril de

1966!
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Associamos corn jübilo essa As-
semblëia homenagem prestada ao
nOSSO patrIcio Chaquib Itar Sad
que foi sempre fiel servidor as duas
patrias irmãs Brasil e Libano
Saudaçoes.

Jose Asmar Familia
- Ciente. Publicar.

Passa-se a

LEITTJRA E APRESENTAAO DE
PROPOsIcOES

PARECERES

- Pelos respectivos relatores são
enviados a Mesa os seguintes pare-
ceres:

PARECER DE REDAcA0 FINAL
AO PROJETO N.9 2612/65

Comissão de Redação

o Projeto n.° 2.612/65, de auto-
na do Poder Executivo, que dispOe
sobre a criacão de Colégio Normal
Oficial anexo ao Ginásio Estadual
"Virginia da Gama Salgado", do
municfpio de Pocos de Caldas, foi
aprovado nas discussOes regimen.
tais, corn emenda.

Assirn sendo, somos de parecer
que se lhe dé, corno final, a reda-
ção abaixo, que estd de acOrdo corn
o Projeto e o vencido, para que,
sob esta forma, seja enviado a san-
ção.
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PROJETO N." 2.612/65

Cria Colégio Normal Oficial
anexo ao Gindsio Estadual "Vir-
ginia da Gama Salgado", de P0-
cos de Caldas, e contém outras
providêncjas.

A Assembléia Legislativa do Esta-
tado de Minas Gerais decreta:.-

Art. 1.' - Pica criado urn Cole-
gio Normal Oficial anexo a 0 Gina-
sio Estadual "Virginia da Garna
Salgado", de Pocos de Caldas.

Art. 2.0 - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, ficam cria-
dos, no Anexo II da Lei fl." 3.214,
de 16 de outubro de 1964, os seguin..
tes cargos:

7 (sete) cargos de Professor de
Ensino Médio, nivel XV, de classe
singular;

2 (dois) cargos de Inspetor de
Alunos I, nuvel III;

2 (dois) cargos de ContInuo-Ser-
vente I, nivel II.

Art. 3." - 0 professor primário
contratado que possuir o diploma
de curso colegial normal ou de for-
mação, assim como 0 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
prirnário estadual, fioa efetivado,
respectivamente, corn tOdas as van-tagens de carreira de Professor de
Ensino Primdrj 0 ou Regente de En-
sino Primdrjo

Art. 4. As despesas resultan
tes desta lei correrão pelas verbas
prOpi-ias do Orcamento do Estado.

Art. 5•0 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrdrio.

Art. 6." 	 Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacao

Sala "José Proenca", 3 de maio
de 1966.

José Maria Magalhaes, Presidente
José de Castro, Relator 	 Ba-

tista Miranda - Carlos Megale.
Publicar.

FLEECER DE REDAQ,A0 FINAL
A0 PROJETO N." 3508/66

Cornissão de Redacão

o Projeto ri.0 3.508/66, que con-
cede auxilio financeiro ao Sindicato
dos Assistentes Sociais do Estado
de Minas Gerais, de autoria do Po.
der Executjvo, foi aprovado nas dis-
cussOes regimentals, sem emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se ihe dê, como final, a redação
abaixo, que estd de acOrdo corn o
projeto, para que, sob esta forma,
seja enviadO a sanco:

PROJETO N." 3.508/66

Concede auxllio financeiro ao
Sindicato dos Assjstentes So-
dais do Estado de Minas Ge-
rais.

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

Art. 1.' Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a conceder ao Sin-
dicato dos Assistentes Sociajs do
Estado de Minas Gerais, corn sede
nesta Capital, urn auxiio financei-
ro na importancja de Cr$ 8020.000
(oito rnilhôes e vinte mil cruzei-
ros), que serd pago em 12 (doze)
parcelas mensais, iguais e consecu
tivas.

Paragrafo ünico - As parcelas
rnensais previstas no artigo serão
recoihidas, a partir de janeiro do
corrente ano, diretarnen ao Ban-
co de Credit0 Real de Minas Ge-rais S. A., para pagamento de dé-
bito contraido pelo referido Sindi-
cato corn a aquisicao de sua sede
prOpria.

Art. 2.9 - 0 imOvel que servirá
de sede •ao Sindjcato dos tAssisten-
tes Socia.js do Estado de Minas Ge-
rais, previst 0 nesta lei, será iflcor
porado ao patrimônjo do Estado,
ifidependenternente de qualquer in-
denizacao, se em qualquer tempo
fOr desvirtuada a sua destinaçao.

Art. 3.0 - Para atender ao dis-
posto fiesta lei, fica aberto a Se-
cretaria de Estado da Fazenda o
crédito especial de Cr$ 8.020.000
(oito milhOes e vinte mil cruzei-
ros), podendo 0 Poder Executivo,
para isso, realizar as operacOes de
crédito que Se tornarem necessá-
rias.

Art. 4." - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrdrio.

Art. 5." - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 3 de maio
de 1966.

José Maria Magalhaes, Presiden-
te - Carlos Megale, Relator - Jo-
sé de Castro - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL
AO PROJETO N.° 3.518/66

Comissão de Redacão

o Projeto n." 3.518/66, de autoria
do Poder Executivo, que dispOe sO-
bre a criacão de Colégio Estadual
"Professor Gabriel Mandacaru", na
cidade de Diamantina, foi aprova.
do nas discussOes regimentais; sem
emenda.

Somos, pois, de parecer que se
ihe dê, como final, a redacão abai-
xo, que esta de acOrdo corn o Pro..
jeto, para que, sob essa forma, Se-
ja enviado a sancão.

PROJETO N." 3.518/66

Cria o Colégio Estadual Pro-
fessor Gabriel Mandacaru e au-
toriza a instalação do Jardim
de Infãncia Belita Tameirão,
ambos na Cidade de Diaman-
tina.

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

Art. 1.9 - Fica criado 0 Colégio
Estadual Professor Gabriel Man-

dacaru, na cidade de Diarnantina.
Art. 2.0 - 0 Colëgio Estadual

de que trata 0 artigo anterior terd
os seguintes cargos, que ficarn cria-
dos nos Anexos da Lei n. c 3.214,
de 16 de outubro de 1964:

I - no Ariex0 III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino Médilo, simbolo C-5,
e 1 (urn) cargo de Secretario de
Estabelecimento de Ensino Médio,
slmbolo C-4, ambos de provimento
em comissão;

II - no Anexo II: 15 (quin.ze)
cargos de Professor de Erisino Me-
dio, nivel XV, de classe singular; 1
(urn) cargo de Técnico de Educa-
cao I, nIvel XV; 4 (quatro) cargos
de Inspetor de Alunos I, nIvel III;
1 (urn) cargo de Porteiro I, nivel
III; 4 (quatro) cargos de ContI-
nuo-Servente I, nivel II.

Art. 3." - São condiçOes essen-
ciais para a instalacao do Colégio
Estadual "Professor Gabriel Man-
dacaru" a prévia doacão ao Esta-
do de prédio adequado ao seu fun-
cionamento e a comprovacão da
existência de corpo docente legal-
mente habilitado.

Art. 4. 0 - 0 Govêrno do Esta-
do fica também autorizado a ins-
talar na Cidade de Diamantina urn
Jardim da Infãncia, que terd a de-
nominacão de "Belita Tarneirão" e
obedecerd as normas e estrutura
adotadas pela Secretaria de Estado
da Educação para os estabeleci-
mentos de nivel pré-prirnã.rio.

Art. 5." - As despesas proveni-
entes desta lei correrão pelas ver-
bas prOprias do Orcamento do Es-
tado.

Art. 6." - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrdrio.

Art. 7.c - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 3 de maio
de 1966.

José Maria Magalhaes, Presiden-
te - Carlos Megale, Relator - Ba-
tista Miranda - José de Castro.

- Publicar.
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PARECER DE REflAQAO FINAL
AO PROJETO N.° 3.526/66

Comissão de Redacão

o Projeto fl. 9 3.526/66, de autoria
do Poder Executivo, que autoriza
o Govêrno do Estado a permutar
imOvel corn a Sociedade Concepcio.
nista do Ensino, foi aprovado nas
discussöes regimentais, sem emen-
da.

o nosso parecer é por que se
aprove, comb final, a redacão abal.
xo, que está de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, Se-
ja enviado a sanção:

PROJETO N.9 3.526/66

Autoriza o Govêrno do Es-
tado a permutar imOvel corn a
Sociedade Concepcionista do
Ensino.

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

Art. 1.0 - Fica o Govêrno do
Estado autorizado a permutar, corn
a Sociedade Concepcionista do En-
sib, antiga Sociedade de Benefi-
céncia pelo Ensino do Brasil, o imO-
vel doado pela Lei n.9 1.415, de 7 de
Janeiro de 1.956, modificada pela
Lei n. 9 3.675, de 6 de dezembro de
1.965, constituIdo pèios iotes de
n9s. 1 (urn) a 10 (dez), do quartei-
rão n.° 40 (quarenta), do plano de
urbanizacão da Fazenda da Game-
eira, corn a area de 5.420 m2 (chi-
co mu, quatrocentos e vinte me-
tros quadrados), por idêntica drea
a ser destacada do quarteirão n.°
100 (cern), do referido piano de ur-
banizaçao da Fazenda da GameleL
ra.

Pardgrafo ünico - Reverterd 0
imOvel ora permutado ao dornInio
do Estado, caso não ihe seja dada,
no prazo de 15 (quinze) anos, a
ctestinaçao prevista na Lei fl9 1.415,
de 7 de janeiro de 1.956.

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo-
siçães em contrário, entrando esta

lei em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala "José Proença", 3 de maio
de 1966.

José Maria Magalhães, Presiden-
te - José de Castro, Relator - Car-
los Megale - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REflAQAO FINAL

Comissâo de Redacão

o Proj eto n.9 3.581/66, de autorla
governamentaj, que altera a reda-
cão do parágrafo 2. 9 do artigo 82,
da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro
de 1964, foi aprovado sem emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se lhe dê, como final, a reda-
cão abaixo, que estd de athrdo corn
o Projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a sancao.

PROJETO NY 3.581/66

Altera a redacão do parágra-
fo 2.9 do artigo 82, da Lei n.9
3.214, de 16 de outubro de 1964.

A Assembléia Legis1ativ. do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Passa a ter a seguinte
redação o parágrafo 2. 9 do art. 82,
da Lei n.9 3.214, de 16 de outubro
de 1964:

"Art. 82 - 	 ...............

§ 2.9 - Corn expressa autorização
do Governador do Estado, poderá,
caso não haja Professor aprovado
em exame de suficiência, ser felto
contrato de Professor sern essa con-
diçao, pelo prazo improrrogavel de
1 (urn) 'ano, podendo, entretanto,
ser renovado 0 contrato, urna üni-
ca vez, por igual prazo, se não se
apresentar candidato habiitado na
forma do pardgrafo anterior".

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo-
siçöes em contrário.

Art. 39 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicação.

Sala "José Proenca", 3 de maio
de 1966.

José Maria Magalhães, Presiden-
te e Relator - José de Castro -
Carlos Megale - Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDtAQAO FINAL
AO PROJETO N.' 3.592/66

Comissâo de Redacão

O Proj eto fl.0 3.592/66, de auto na
do Poder Executivo, que dispôe sO-
bre a criacão de Ginásio Estadual
na cidade de São Sebastião do Pa-
raiso, foi aprovado nas discussOes
regimentals, sem emenda.

Assim sendo, sornos de parecer
que se ihe dê, como final, a redacão
abaixo, que estd de acOrdo corn o
projeto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sançäo.

PROJETO N.° 3.592/66

Cria Ginásio Estadual na ci-
dade de São Sebastiã0 do Pa-
raiso.

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

Art. 1. - Fica criado urn Gind-
sio Estaclual na cidade de São Se-
bastião do Paraiso, que se denomi-
nard Ginásio Estadual Paraisense.

Art. 2. - 0 Ginásio, de que trata
0 artigo anterior, terd Os seguintes
cargos, que ficam criados nos Ane-
xos da Lei n.° 3.214, de 16 de ou-
tubro de 1964:

I - No Anexo III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino Méd.io, simbolo C-5,
e 1 (urn) cargo de Secretário de
Estabelecimento de Ensino Médio,
simbolo C-4, arnbos de provimento
em comissão.

II - no Anexo II: 10 (dez) car-
gos de Professor de Ensino Médjo,
nivel XV, de classe singular; 1 (urn)
cargo de Técnico de Eduoacão I,

nivel XV; 4 (quatro) cargos de Ins-
petor de Alunos I, nivel III; 1(um)
cargo de Porteiro I, nivel III; 2
(dois) cargos de Continuo-Servente
I, nivel II.

Art. 3. - 0 Ginásio criado por
esta lei serd instalado no predio do
Gindsio Paraisense, da Prefeitura
Municipal de São Sebastião do Pa-
raiso, doado ao Estado nos têrmos
da Lei n.9 4.028, de 28 de dezembro
de 1965.

Art. 4.11 - As despesas resuitan-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do Orcarnento do Estado.

Art. 59 - Revogam-se as dispo-
siçOes em contrdrio.

Art. 6.9 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala "José Proenca", 3 de maao
de 1966.

José Maria Magalhães, Presiden-
te - Carlos Megale, Relator - Ba-
tista Miranda - José de Castro.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0
REQtJERIMENTO N.Q 1.205

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justica.

Através do presente Requeri-
mento, o Sr. Deputado Wilson
Chaves dirige-se ao Exmo. Sr. Go-
vemnador do Estado, Israel Pinhei-
ro, solicitando esciarecimentos de
S. Exa. sObre os rnotivos que lin-
pediram a inciusão do nome do ex-
-Governador do Estado, Dr. José
de Magalhães Pinto, na relaqão dos
agraciados corn a Medaiha da In-
confidência, uma yes que o seu no-
me foi recomenciado pela unanimi-
dade dos membros da Comissão da
Medaiha, no grau da Grande Meda
iha.

Examinando-o, concluimos no
sentido de que o Requerlinento me-
rece nossa aprovacão, tal como está
redigido, e que seja urgentemente
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encaminhado ao Exrno. Sr. Gover-
nador do Estado.

Sala "José Proenca", 3 de maio
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Dalton Canabrava - Jar-
bas Medeiros - José de Castro.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

PROJETO N.° 3.621/66
Dd ao Ginásio Estadual de

Campo Belo a denominação de
"Ginásio Estadual José do Pa-
trocinio Cardoso".

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

Art. 1.0 - 0 Ginásio Estadual
da cidade de Campo Belo passa a
denominar-se "Ginásio Estadual
José do Patrocinjo Cardoso".

Art. 2. - Revogadas as disposi.
çöes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala das Reuniöes, 22 de abril de
1966.

Maurilio Cambraia - Expedito
Tavares - Gomes Moreira - La-
dislau Sales - Raul Fernandes -
Carlos Megale.

Justificativa: - José do PatrocI-
nio Cardoso foi urn benernérito da
cidade de Campo Belo. Descenden-
te de ilustre familia, desenvolveu
intensa atividade em prol da cida-
de e da regiâo onde nascera. In-
dustrial ativo, politico de larga vi-
sao, foi urn dos propulsionadores
do progresso local. 0 povo de Cam -
po Belo de ha muito aguarda opor-
tunidade para reverenciar-lhe a me-
mOna, ensejo que agora surge corn
a Proposição presente, por fôrca
da qual o Gindsio Estadual de
Campo Belo passará a denominar-
-se "Ginásio Estadual José do Pa-
troeinio Cardoso".

Sala das ReuniOes, 22 de abril
de 1966.

Maurilio Cambraia
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.622/66

Dd a denominação de "Pro-
fessOra Elzi Machado Martins"
a Escola Infantil Combinada,
da Cidade de Mar de Espanha.

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

Art. 1 . 0 - Passa a ter a deno-
minação de Escola Infantil Corn-
binada "ProfessOra Elzi Machado
Martins" o estabelecimerito de en-
sino situado no Municipio de Mar
de Espariha.

Art. 2. 0 - Revogadas as disposi-
coes em contrário, entrard esta lei
em vigor na data de sua publica-
cao.

Sala das ReuniOes, 2 de maio de
1966.

João Navarro - Maria Pena -
Raul Fernandes - Jehovah Santos
- Wilson Tanure.

Justificativa: - E das mais no-
bres e sublimes a missão da pro-
fessOra. Dedicando-se, de corpo e
alma, a êsse verdadeiro sacerdOcio,
que e o magistério, a professôra re-
cebe a crianca que sal do lar pe-
la primeira vez e que deverá en-
contrar, na escola infantil, a con-
tinuação de sua casa. Corn o can-
nho de mae ou de irma, eta comeca
a moldar a inteligencia e os hábitos
de meninos e meninas de quatro
anos que vã0 conhecer as carteiri-
nhas, os banquinhos e os folguedos
prOprios da idade, em comunhão
corn outras criancas.

A Professôra Elzi Machado Mar-
tins, da Cidade de Mar de Espanha,
encamava perfeitamente êsses pre-
dicados. Nascera para ensinar e
para educar. Era membro de con-
ceituada familia, chefiada pelo Sr.
Sérgio Martins, figura de real pro-
jecao nos meios sociais mardespa-
nhenses. A ProfessOra Elzi Macha-
do Martins lecionou no Grupo Es-
colar "Estêvão Pinto" durante vd-
rios anos e prestou os mais rele-
vantes servicos em prol da educa-
cão e do ensino em Mar de Espa

nha. Para consternacão geral do
povo daquela cidade, essa grande
educadora faleceu, prematuramen-
te, quando ainda exercia o magis-
tério.

A meihor homenagem que se p0-
derd prestar a memOria da Profes-
sôra Elzi Machado Martins d dar
seu nome a urn estabelecimento de
ensino de sua cidade, no caso, a
Escola Infantil Combinada de Mar
de Espanlia. Corn isso estaremos
perpetuando o norne de urna mestra
que se dedicou inteiramente a cau-
sa do ensino e da educacão.

Sala das Reuniöes, 2 de maio de
1966.

João Navarro.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQTJERIMENTO N.Q 1.209

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

0 Deputado que êste subscreve
tern a satisfaçã,o de trazer ao co-
nhecimento da Casa urn assi.mto da
major importância e que constitui
uma reivindicação de numerosos
municipios mineiros, ernpenhados
que estào em dar sua contribuicão
para o major progresso de Minas.
Trata-se da necessidade da cons-
trução, 0 mais rhpidamente possf-
vel, da BR-267, antiga BR-32.

Para dizer da irnportância trans-
cendental da referida estrada, bas-
ta citan o nUmero de municipios
que serão beneficjados, partindo da
Zona da Mata, atravessando gran-
de parte do Estado e de São Pau-
lo, ate atingir Mato Grosso. Corn
1.632 quilômeros, a BR-267 inicia-se
em Leopoldina, passa por Bicas,
Juiz de Fora, Lima Duarte, Born
Jardim, Baependi, Caxambu, Con-
ceicão do Rio Verde, Cambuquira,
Campanha, Machado e Pocos de
Galdas (em Minas Gerais), Vargem
Grande do Sul, Araraquara, Lins,
Presjdente Venceslau (em São Pau-
lo), Rio Brilhante e POrto Murtinho,

onde term ma (em Mato Grosso).
Deve-se destacar que o trecho Leo-
Poldina-Argirita-Mari-pd-GuararA es.
td em obras de terraplenagern e en-
tre Bicas e Juiz de Fora jd está pa.
vimentado. Outros trechos de obras
em rodovias de municIpios citados
se encontram iniciados, alguns em
andaniento e outros parailsados.

0 Ministério da Viacão e a Se-
cretaria das ComunicaçOes e Obras
Püblicas do Estado, além de outros
Orgãos dêsse setor, estão devida-
mente a par do que ocorre atual-
mente e sabem da necessidade da
construçao da BR-267, que vird re-
solver o problema da ligacão de vd-
nias regióes mineiras corn outros
Estados, solucionando a questão
do escoamento da produção e ser-
vindo de incentivo a industrializa
cão, em que o atual govêrno mi-
neiro está empenhado.

Urge, agora, que a construção de
tal rodovja seja inclufda entre as
"obras prioritárias" do govêrno fe-
deral.

Sentindo essa premente necessi-
dade, movimentam-se Os prefeitos
dos referidos municipios, as respec-
tivas Cãrnaras Municipais, dirigen-
tes de entidades de classe, a im-
prensa e o povo em geral. Reuniöes
tern sido realizadas corn a finalida.
de de discutir 0 magno problema,
devendo realizar-se, em breve, urn
Congresso de tOdas as representa-
cOes das cidades que senão benefi-
ciadas.

Tendo em vista a importãncia da
BR-267 e a urgência de sua constru-
cão, o Deputado que esta subscre-
ye requer a Casa, e consentindo es-
ta, seja dirigido veemente apêlo
aos Exmos. Srs. Presidente da Re-
püblica, Ministro da Viação, Dire-
tores do DNER e do DER, no sen-
tido de que a referida construção
seja incluida entre as "Obras Prio-
ritárias" do Govêrno Federal, dan-
do-se ciência do pronunciamento
dos Srs. Deputados ao Eicmo. Sr.
Presidente da Câmara Municipal de
Juiz de Fora, Vereador Wilson Cou-
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ry Jabour, e ao Presidente do Cen-
tro Industrial de Juiz de Fora, Car-
los Magnavacca, bern coma ao Pre-
sidente da Associação Comercial de
Juiz de Fora, Sr. Manoel Goncal-
yes Coelho

Sala das Reuniöes, 2 de rnaio de
1966.

Waldir Morato - Paulino Cice-
ro - Souza e Silva - João Bello.
- A Comissão de Transportes

REQUERIMENTO N.° 1.210

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

Os Deputados abaixo assinados
requerem a V. Exa., ouvido o Pie-
nário e na forma regimental, seja
o Presidente em exercIco da META-
MIG, Engenheiro AntOnio Franco
convocado a prestar os seguintes
esciarecimenos perante a Comissão
de Siderurgia e Mineração desta
Casa.

- Quais as providências to-
madas para a imediata constitui-
cao da emprêsa PhOto (AcOMI-
NAS), a ser implantada no Vale do
Paraopeba? Isto porque a imprensa
regional e nacional ariuncia que a
referida siderurgia não se instala-
rá em Minas Gerais, conforme pro-
grama decenal de producão de ago
elaborado pelo Govêrno Federal;

2.1 - de igual modo, a imprensa
regional e nacional veicula, copio
samente, a existência de concor-
rência que teria sido aberta pelo
Estado para efeito de contratacäo
de suas reservas minerais corn ter-
ceiros. PerguntarIarnbs se isto é
verdadeiro.

sses fatos justificam, a nosso
ver, a presente Requerirnento, pals
nunca foi mais imperiosa, do que
no momenta, a sagrada defesa do
patrimOnio econOmico estadual,
que mais pertence as geracOes fu-
turas do que a nossa prOpriamente.

Sala das ReuniOes, 2 de maio de
1966.

Sette de Barros - José de Cas-
tro - Maria Pena - Valdir Melga-
co - Sebastião Nascimento - Mau-
rIlia Cambraia.
- A Comissão de Justica.

REQUERIMENTO N.° 1.211

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

Os Deputados abaixo assinados
requerem a V. Exa., ouvido 0 Pie-
ndrio e na forma regimental seja
convidado o Dr. Augusto Trajano
Azevedo Antunes a prestar infor-
macOes a Comissão de Siderurgia
sObre a piano elaborado por em-
présas sob seu contrOle acionário
relativamente a exploracão e co-
mercialização de nossas reservas
de minério de ferro.

Entendem os signatarios dêste
tratar-se de medida da mais am-
pla repercussão na economia mi-
neira e nacional. Localizando-se tais
reservas em Minas Gerais, é de to-
do necessdrio que o povo monta-
nhês conheca, em seus detaihes, a
referido piano.

Sala das ReuniOes, 3 de malo de
1.966.

Sette de Barros - José de Cas-
tro - Maria Pena - Mauriiio Cam-
braia - Sebastião Nas&mento -
Valdir Melgaço.

- A Comissão de Justiça.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
regimentalmente apoiado, requer a
Mesa, ouvida a Casa e assentindo
esta, se faca inserir na Ma dos
nossos trabaihos urn voto de con-
gratulacOes corn a cidade de Pan-
te Nova pelo transcurso de mais
urn aniversdrlo do "JORNAL DO
POVO", daquela cidade, dando-se
ciência da decisão aos Exmos. Srs.
Prefeito Municipal, Presidente da

cm'ara de Vereadores e Diretor do
referido Orgão, Sr. José Lopez.

Sala das ReuniOes, 3 de mai0 de
1966

Sette de Barros - José do Cas-
tro - Maria Pena - José Maria
Magaihães - Wilson Modesto.

Justificativa: - 0 "Jamal do Pa-
vo", de Ponte Nova, foi fundado
cm 30 de abrii de 1933 polo sau-
doso Jornalista Anibal Lopes, ten.
docoma lema de conduta "a defe-
sa das reivindicaçOes e dos mte-
rOsses" daquela progressista ca-
mufla.

E bastante compuisar suas pd-
ginas do passado para se inferir
o julgamento de urna obra que se
fundamentou pelas diretrizes que
ihe foram impostas pelo seu sau-
doso fundador, num piano de am-
plas perspectivas para que a "Jar-
nal do Pavo" fOsse uma tribuna ii-
vre para o debate cia assuntos do
interêsse püblico.

Sua equipe, escrupulosamente Se-
leciorada par Anibal Lopes, logo se
impOs a admiracão e aa respeita
pübiico peia concisão de suas no-
ticias, bern como pela segurança de
suas campanhas em favor da popu
lacão de Ponte Nova.

Decorridos trinta e três anos, a
obra de Anibal Lopes, pela mao de
seus descendentes, ai estd imorre-
doura e infiexivel dentro da orien-
tacão aragmdtica, e objetiva traca-
da pelo seu fundador.

Sala das ReuniOes, 3 do maio de
1966.

Sette de Barros.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra a Sr Deputado Florivaldo
Dias, oradar prèviamente inscrito.

O SR. FLORIVALDO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Ocupo esta Tribuna para trazer
ao conhecjment 0 desta douta Ca-
sa, devidamente apoiado, o seguin-
te Requerimento:

REQUERIMENTO N 1.212

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bldia Legisiativa do Estada de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinaclos re-
querern a V. Exa., ouvida a douta
Casa, seja encaminhado urn veernen-
te apOlo ao Excelentissirno Senhor
Marechal Humberto cia Alencar Cas-
telo Branco, DD. Presidente da Re.
pübiica, ao Exrno. Sr. Mimstro da
Agricultura e ao Exma. Sr. Eudes
de Sousa Ledo, DD. Presidente do
INDA, no sentido do aproveitamen.
to da antiga ColOnia Indigena Gui-
do Marliére, situada, no Municipia
de Resplenclor it margem esquer.
da do Rio Doce, para em seu lugar
scm criada e instalada uma Escola
Media de Agricultura e POsto de
Silvicultura a Seri:entes, mant.idos
pcio Govêrno Federal.

Sala das ReuniOes, aos 2 de maia
de 1966.

Florivaido Dias - Nicanor Ar-
manclo - Valdir Melgaca - Aure-
lieno Chaves - Batista Miranda.

lustificativa: - A tJnião possul
no iV[unicipio de Respiendor unia
Areas de quatro mil hectares dc ter-
ras de cultura, as meihores pass1-
veis.

Em 15 de Dezembro de 1920, par
escritura püblica lavrada nesta Ca-
pital, a GovOmno do Estado de Mi-
nas Gerais, devidamente autorizado
pela Lei n. 788, de 18 de Setembro
de 1920, confirmada pelo Decreto
n. Q 4.462 de 10 de dezembro do
mesmo ano, doou a União uma
drea composta de oitenta e urn 10-
tes jd medidos naquela ocasião, corn
a superficie de cêrca de dais mu
hectares, e mais outros dais mu
hectares em terras adjacentes aque.
les lotes. Esta gleba foi entregue
ao Servico de ProtecSo aos tndios,
cue ail fundou o POsto Indigena
"Guido Marliére", reuninda as re-
manescentes das tmibos Crenaque e
Aimorés, que ainda existiam no Va-
le do Rio Doce.
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Tanto a Lei como 0 Decreto ci-
tados trazem expresso que no easo
de não ser organizada a ColOnia
Indigena, ou de ser a mesma aban-
donada, voltarão aquelas terras ao
dominlo do Estado, isento de in-
denizacão por benfeitorias acaso
existentes.

Acontece, porém, Sr. Presidente,
que em 1955 o Servico de Protecäo
aos tndios retirou da ColOnia Os
ültimos silvicolas que ali restavam
• abandonou por completo o POsto
• as terras, hoje ocupadas, em car-
ca de 80 0/u de sua area, per invaso-
res ou por posseiros que a epoca
da criacão do POsto já tinham au
suas residências e culturas.

A sede do antigo POsto Indigena,
bern como as terras limItrofes, qui-
nhentos hectares, mais ou menos,
estão ocupadas por ocasionais pos-
seiros que all apascentam 0 seu
gado.

O Govêrno de Minas, fazendo va-
ler o que dispöe a Lei e o Decreto
de doacão, estd providenciando o
retôrno ao Estad 0 dessa imensa
drea, em virtude de ter sido a mes-
ma abandonada pelo Servico de
Protecão aos tndios.

Certa vez, isto no Govêrno do
Presidente João Goulart, fLz idên-
tico apêlo, para que as terras
fOssem devolvidas ao Estado de
Minas, para nelas, aproveitadas as
edificacöes do Pôsto Indigena, ser
criada uma Escola para menores
abandonados. Todavia, comungan.
do corn a idéia do Prefeito Manoel
de Fraga Rodrigues, do Municfpio
de Resplendor, entendo ser meihor
o aproveitamento cia sede do Pôsto
Indigena e dos quinhentos hecta-
res limltrofes para uma Escola Md-
dia de Agricultura e POsto de SilvL
cultura e Sementes.

0 local presta-se perfeitamente
a êste tim e estd situado na mar
gem esquerda do Rio Doce, em
frente a Estação de Crenaque,
no quilOmetro 234 da Estrada de
Ferro VitOria a Minas, e fica a 15
quilometros da Cidade de Resplen-

dor, ligada por estrada de automO-
vel. As terras possuem boas agua-
das e a topografia d a meihor pos-
sIvel As terras são de excelente
qualidade e se prestam muito bern
ao tim que se deseja.

Os imOveis do antigo POsto mdl-
gena, da sede, poderão servir de
nücleo inicial para a Escola e pa-
ra 0 POsto.

Proposto pelo Deputado Elias de
Sousa Carmo, tramitou ou tramita
na Cãmara Federal urn Projeto de
Lei sObre o aproveitamento das re-
feridas terras.

Nessa enorme região do Vale do
Rio Doce, de Itabira a Aimords, de
TeOfilo OtOni a Caratinga e Mante-
na, corn mais de quinhentos mil ha-
bitantes e urna producão de ce-
reals, café e gado da ordem de bi.
lhöes de cruzelros, não possuj .0
Estado ou a União urn ünico esta-
belecimento de ensmo Agricola ou
POsto de Silvicultura e Sernentes.

Aquela região foi 0 "habitat" da
peroba do campo e dali foram ex-
portados milhöes de metros cübi-
cos dessa preciosa madeira, hoje
pràticamente extinta, sem que se
providencie o replantio de uma Uni-
ca drvore.

A agricultura d cuidada pelos me-
todos tradicionais, empiricos e su.
perados, sem tdcnlca, sem mecani-
zacäo e sem 0 menor amparo tee-
nico por parte dos Governos Es-
tadual ou Federal, a não ser pre-
cdrio e restrito crddito agricola pe-
las agências do Banco do Brasil.

Os alunos diplornados pela Escola
Media de Agricultura e as essências
florestais e sementes fornecidas pe-
los Postos de Silvicultura seriam
a redencao econOmica desta imen-
sa região e levariam a todos os re-
cantos dos municipios do Vale do
Rio Doce o valor da tdcnica dos
alunos que estudassem na escola
e o reflorestamento tao necessdrio
a recuperaçao agrIcola e produti-
va de nossas terras.

A criacão da Escola Media de
AgricUltUra e Pôsto de Silvicultura e
Sementes, nas anthgas terras do
pOsto Indigena de Crenaque, Muni-
cipio de Resplendor, d uma medida
que vem, em ültima andlise, ao en-
contro do desejo, tantas yeses ma.
nifestado por Sua Excelência o Se-
nhor Presidente Castelo Branco, de
recuperar as riquezas dispersas e
abandOfladas do Brasil, e se consti-
tuirci num marco indeldvel d 0 fe
cundo govérno de Sua Excelência,
também nas promissoras plagas do
médio Rio Doce.

Florivaldo Dias.
- A Comissão de Agricultura.
- Vem 'a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.213

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

Os Deputados que o presente
subscrevem requerern a V. Exa.,
ouvido o Plenário, na forma regi-
mental, seja solicitada ao Senhor
Secretário da Educacão abertura
de Inquerito para apuracão dos fa-
tos abaixo indicados e punição ad-
ministrativa e penal dos responsá-
veis:

1) em fevereiro - 18 - foram
protocolados, em Mutum, os qua-
dros de classe do Grupo Escolar
"Ministro Francisco Campos", da
cidade, bern como os quadros de
classe das escolas distritais e ru-
rais, (inclusive os de convênio);

2) em data de 10-3-66, deram en-
trada na Secretaria da Educacão,
sob n.9 11.666 e, em 16-3-66, sob o
n.° 12.614, os quadros mencionados
no item anterior;

3) Os referidos quadros de clas-
Se, conforme conhecirnento publi-
co, foram retirados da Secretaria e
estão sendo utilizados como proces
so de pressão polItica no munici-
pio. Oferecem-se para depor, sern
qualquer onus pura o Estado, os
Srs. Aurelino Paulino e Dr. Vito-
rino José Cerqueira, o primeiro ex-

prefeito e suplente de deputado e o
segundo, prefeito, eleito, por duas
vêzeS;

4) os documentos de fls. 1 a 2
provam 'a saciedade a entrada dos
quadros na Secretaria;

5) o documento de fls. 3, que
contraria flagrantemente normas
baixadas pela Secretaria, prova de
maneira eloquente a pressão politi-
ca que se exerce no municipio no
setor de ensino;

6) requerem mais que, tendo em
vista a gravidade dos fatos arrola-
dos, seja solicitado ao Sr. Presi-
dente da Cornissão de Justica emi.
tir verbalmente seu parecer.

Sala das ReuniOes, 3 de maio de
1966.

Batista Miranda - Va.ldir Mel-
gaco - Florivaldo Dias - Carlos
Megale - Maurilio Cambraia -
João Bello - Hdlio Garcia - João
Luiz de Carvalho.

- A Comissão de Justica.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

pauavra o Sr. Lourival Brasil.
O SR. LOURIVAL BRAZIL - Sr.

Presidente, Srs. Deputados. No
ano passado estivemos no Rio de
Janeiro acompanhando uma Comis-
são desta Assembidia que foi soli-
citar do Ministério da Viacao, da
ROde Ferroviãria Federal e do De-
part'amento Nacional de Estradas
de Rodagern que os trans que
ligam a cidade de Juiz de Fora a
Lima Duarte voltassem a circular,
eis que Oles haviam sido suprimi-
dos por ordern da direcao da Estra-
da de Ferro Central do Brasil. A
cornissão a que me refiro logrou
pleno Oxito e os trens voltararn a
circular, mas sOmente ate o dia 15
de abril do corrente ano. Estive re-
centemente no Rio, precisamente
no mOs passado, e voltei novamen-
te 'a procurar a ROde Ferrovidria
Federal e o Departamento Nacio-
nal de Estradas de Rodagem, no
sentido de que ordens fOssem da-
das para que os trens que ligam as
duas cidades continuassem a cir-
cular entre aquOle trecho, de vez
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que so trata de ligação das mais
importantes e que serve a rica re-
gião produtora de Minas. Depois
de estabelecer contacto corn a dig-
na presidéncia da Réde Ferroviária
Federal, na pessoa do Coronel He-
ho Bento, e de procurar o Enge-
nheiro Alberto Goncalves Gornes,
(mineiro de Juiz do Fora), Assessor
da Presidéncia da Rêde Ferroviária
Federal, e de tratar do assunto corn
o engenheiro L. S. Jurema, Assis-
tente da Presidéneja, e ainda de
estabelecer contato corn o Depar.
tamento Nacional de Estradas
do Rodagem, na pessoa do Sr. José
Francisco de Azevedo, digno Diretor
da Divisão de Cooperação, conse-
guimos lograr pleno êxito, pois fo-
ram atendidas as legftinas reivin-
dicacöes de Juiz de Fora e especial-
mente da cidade de Lima Duarte.

0 Coronel Hello Bento autorizou
it digna direcão da Estrada de Fer-
ro Central do Brasil a circulação
dos trens no trecho a que me re
firo e o Coronel Dr. Renato de
Aradjo, digno Diretor da EFCB que
estêve recentemente em Lima Du-
arte, verificando "in loco" as con-
dicöes do tráfego dos trens naquele
trecho, expediu urn telex autorizan-
do a circulação dos trens por mais
90 dias, isto é, ate 15 de julho do
corrente ann, corn 'a provável pror-
rogação désse prazo ate a conclu.
são da BR-32. De outro lado, pro-
curarnos o Departamento de Estra-
das do Rodagens para conseguir cIa-
quela digna direção a autorizaçCo
necesséria para que fOsse firmado
convenio entre aquêle Departamen-
to e o Departarnento de Estrada de
Rodagem de Minas Gerais, para 0
reinIcio das obras de construçã 0 da
BR-267 (antiga BR-32) que vai Ii-
gar não sômente Juiz do Fora a Li-
ma Duarte e Born Jardim, mas vai
estabelecer também a ligação da Zn-
na da Mata corn o Sul de Minas. Jd
haviarnos conseguido, quando esti..
vemos recentemente no Rio, desti-
nacäo de urna verba de Cr$ 800 mi.
IhOes de cruzeiros, graças a boa

vontade do Dr. José Francisco Aze-
vedo, digno Diretor da Divisão de
Cooperaçao do DNER, que inchuiu
cssa verha no orcarnento para 0
corrente exercicio. Nesta visita an
Rio, conseguimos que 0 digno Di-
retor-GeraiSubstituto do Departa.
mento Nacional de Estradas de Ro-
dagem, Eng. Zalmon Chamecki, au-
torizasse, corno autorizou na nos-
sa presenca, 'a assinatura de con-
vCnio corn o Departamento de Es-
tradas do Minas Gerais para a exe-
cuco das obras de construção da
BR-32, no trecho entre Penido e
Va.ladares, estabelecendo desta ma-
neira uma ligacao definitiva entre
Lima Duarte e Juiz de Fora, corn a
consequento aplicacão da verba de
800 milhöes de cruzeiros, o que Se-
rá feito irnediatarnente, corn a con-
corréncia p,.iblica a ser pubhicada
polo DER-MG.

Pica aqui o nOSSo apêlo ao Dr.
Ehiseu Resende, digno e competen-
te Diretor do DER/MG, para que,
dando execucão a êsse convênio,
autorize o imediato reinicio das
obras da construcão da BR-32, tre-
cho Juiz de Fora - Lima Duarte, no
trecho Penido - Valadares, a fim de
que em breve possarnos ver con-
cretizada a sonhada ligacão Juiz de
Fora - Lima Duarte, etapa prin-
cipal para ligar a zona da Mata corn
o Sul de Minas.

Desejo tratar tambérn do proble
ma de energia elétrica da cidade
de Lima Duarte. 0 Departarnento
do Aguas e Energia Ehétrica de Mi-
nas Gerais estd executand 0 'ali as
obras de construção da rêde de
transmissão entre Juiz de Fora e
Lima Duarte, para levar a CEMIG
ate Lima Duarte. Rstes serviços
foram parahisados no final do Go-
vêrno passado, mas graças a boa
vontade do atual Governador do
Estado, Dr. Israel Pinheiro, a quern
procurarnos para tratar do assun-
to, e do digno e dinãmico Diretor
do Departamento de Aguas e Ener-
gia Elétrica, Dr. Lücio Fldvio Car-
doso Orsino, a quem procuramos,

juntamente corn o sr. Prefeito Al-
cebIades Moreira de Oliveira, de Li-
ma Duarte, estas obras foram rei-
niciadas Recentemente, 0 Sr. Go-
vernador do Estado autorizou a
aquisicão do material quo estava
sendo eli reclamado, •a firn de que
as obras tivessem normal prosse.
guimento. Para que, dentro em bre-
ve, seja concluida a rêde de trans.
missão e iniciada a réde de dis-
tribuição na cidade, é preciso que
o Ministério de Minas e Energia
destine os recursos necessdrios pa-
ra quo o Departamento de Aguas
de Minas Gerais possa levar a cabo
esta obra. tima vez conciuldas
essas duas importantes obras, Li-
ma Duarte poderd dispor da ener-
gia elétrica all rechamada para o
seu desenvolvimento industrial e
ecoflômico.

Nestas condiçöes, Sr. Presidente,
encaminho it Mesa Requerimento
solicitando an Dr. Mauro Thibau,
ilustre Ministro de Minas e Ener-
gia, que a.utorize a destinacão de
uma verba de 100 milhôes de cru-
zeiros, através do Departainento de
Aguas e Energi'a Ehétrica, pam a
construção dessa obra que é con
siderada do maior interésse pübhi-
Co.

0 honrado Ministro Mauro Thi-
bau, que se tern mostrado urn
grande amigo de Minas e que ainda
esta sernaria vird receber, nesta
Assembhéia, o tItuho de Cidadão Ho-
norário de Minas Gerais, estou cer-
to, não deixard de atender a mais
êste logitimo reclamo do povo ml-
neiro. principalmente cia cidache de
Lima Duarte, prestando assim mais
urn grande e relevante servico ao
progresso de Minas Gerais.

Nesta oportunidade, Sr. Presi-
dente, apresento a Casa o seguinte
Requerirnento:

REQtJERIMENT0 N. 9 1.214

Exmo. Sr. Presidente cIa Asseni-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais..

Os Deputados abaixo assinados
requerern a V. Exa., ouvida a Ca-
sa, seja forrnulado oaloros0 e vee-
mente apêlo an Exmo. Sr. Minis-
tro das Minas e Energia, Doutor
Mauro Thibau, no sentido de que
Sua Excelência autorize, corn ur-
gência, a concessão de urna verba
de destaque daquele importante
Ministério, da quantia de cern ml-
lhöes de cruzeiros (Cr$100.000.000),
através do Departamento de Aguas
e Energia ElCtrica do E.M.G., para
a construção da Rêde de Distribui-
ção que vai abastecer a cidade de
Lima Duarte, que atravessa, no mo-
mento, séria crise do energia elé-
trica.

Ressalte-se que o D.A.E.E. está
concluindo as obras de construção
da redo de transmissão que val le-
ver a energia elétrica de Benlica
para Lima Duarte, devendo, agora,
char inicio aos servicos de constru-
cão da rêde de distribuição, a fim
de qua aquela prOspera comuna nil-
neira possa receber a energia elé-
trica que tanto lhe tern faltado e
que é indispensável ao seu progres-
so e desenvolvimento. Ma, para
isso, são necessários novos recursos
financeiros e êstes o D.ALE.E. não
possuj para atendirnento dos encar
gos decorrentes da execucão daque-
la obra. A solucão, justa e oportu-
na, C o Ministério das Minas e Ener-
gia conceder uma verba de ......
Cr3 100000.000 àquele Departamen-
to para que a obra, do maior in-
terCsse pdbhico, possa ser conclul-
da, beneficiando tôda a cidade de
Lima Duarte e varies localidades
situadas ao longo da hinha de trans-
missão e distribuição da futura r6.
de elétrica.

0 Ministro Mauro Thibau, que
tanto tern ajudado ao nosso Esta.
do, o que ja ihe vaheu o recebi-
mento de justo tItulo de "Cidadão
Hnnorário do Minas Gerais", não
deixarC de vir mais uma vez acu-
dir Os mineiros em suas hutas e di-
ficuldades para a ohtenção do bern
pdbhico, como 6 o caso presente,
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autorizando corn urgência a verba
que e imprescindivel a conclusão
dos servicos de energia elétrica de
Lima Duarte.

Este é o objetivo do nosso Recjue-
rimento, inspirado no mais alto in-
terêsse da coletiviclade.

Sala das Reuniöes, 3 de maio de
1966.

Lourival Brasil - Fires da Luz
- Jehovah Santos - Otelino Sol
- Batista Miranda - Manoel Cos-
ta.

- A Comissão de Transportes.
- Vêm a Mesa:

REQtJERIMENTO

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

o Deputado abaixo assinado, corn
apoio regimental, requer se congra-
tule a Casa corn o Exmo. Senhor
Arcebispo de Mariana, Dom Oscar
de Oliveira, e corn o Vigario da Co-
munidade Paroquial de São José
Operrio de Barbacena, Padre Hi-
lário da Mota Barros, pela sagra-
ção da Basilica do grande tauma-
turgo procedida pelo Senhor Nüncio
Apostólico, Dorn Sebastião Baggio,
dia l.9 de maio.

O acontecimento se reveste de
singular importãncia por ser aque-
la a üriica Basilica que se ergue
sob a invocacao de São José Ope.
rário em todo o Mundo. E as festi-
vidades tiveram cimho de verdadei-
ra consagracão popular e de fd
cristã, tal a considerar a multidão
que a elas compareceu e tal a con-
duta piedosa que se realcou.

Sala das Reuniöes, 2 de maio de
1966.

Anuar Fares - Paulino Cicero -
Maria Pena - Batista Miranda -
Ago stinho Campos Neto.

- Publicar. 	 -

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assein

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado abaixo assinado, corn
apoio regimental, requer se congra-
tule a Casa corn o "SINDICATO DOS
TRABALHADORES NAS INDIYS-
TRIAS DA ExTRAcA0 DE FER-
RO E METAlS BASICOS DE CON-
GONHAS, BELO VALE e OURO
PRETO", pela inauguração de sua
sede social no dia 30 de abril, corn
brilhantes festividades que conta-
ram corn 'a presenca do represen-
tante do Sr. Governador do Esta-
do, Deputado Eticlides Cintra, Se-
cretdrio do Trabalho, do Presiden-
te da Comparthia Siderurgica Na-
cional, General Pinto da Veiga, e vd-
rios diretores dessa grande empré-
sa, e de altas autoridades.

o acontecixnento expressou o fe-
liz remate de esforcos diuturnos
dos trabalhadores daquela região
do Estado que ergl.leram urn belo
edificio, significando a solidarie-
dade e a capacidade de trabalho
dos operários d'aquela categoria
profissional em importante região
de nosso Estado.

A manifestacão da Casa poderd
ser , dirigida ao Presidente do Sin-
dicato, senhor Oscar Pedro da Sil-
va, Rua Padre Correia, 216, Congo-
nhas, MG.

Sala das ReuniOes, 2 de maio de
1966.

Anuar Fares - Paulino Cicero -
Maria Pena - Batista Miranda -
Agostinho Campos Neto.

- Publlcar.

REQUERIMENTO

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

Requeiro a V. Exa., ouvida a
Casa, sejam consignados em Ata de
nossos trabaihos votos de congra-
tulacOes corn o Sindicato dos Tra-
balhadores nas IndUstri'as da Ex-
tracao de Ferro e Metals Bdsicos
de Congonhas, Belo Vale e Ouro
Prêto, pela inauguracão, na cidade
de Congonhas, da magnifica sede
prOpria, construida corn recursôs

oriundoS dos prOprios associados
e colabOracão da Companhia Side-
rurgica Nacioflal, CIa. Minas Itaco-
lomi e outras empregadoraS, dan-
do-se conhecimeflto áo referido
5lndicato e emprêsas mencionadas.

Salas das Reuniöes, 2 de malo de
1966.

AgostiflhO Campos Neto.
Publicar.

REQUER.IMENTO
ExInO. Sr. Presidente cia Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, comunica a
Casa o falecirnento, d.ia 1 0-5-1966, aos
76 anos de idade, em Carmo de Mi-
nas, do Vereador Alvaro Coli, e re-
quer seja inserido, nos Anais da Ca-
sa, urn voto de pesar, dando-se ci-
ência a familia enlutada.

Sala das Reuniöes, 3 de malo de
1966.

Aureliano Chaves - João Luiz de
.Carvalho - Sebastião NascimentO

Batista Miranda - Wilson Cha-
ves Valdir Melgaco - Athos Vi-
eira de Andrade - Carlos Megale
- João Bello - Hélio Garcia -
Maurilio Cambrala.

Jüstificativa: - 0 Vereador Al-
varo Coli era urna das figuras mais

• prestigiosas do rnunicipio do Car-
mo de Minas.

Homem de tempera rija, amigo
dos amigos, teve urna militância p0-
lItica consagrada. Pertenceu, por
vários anos, ao antigo PRM e ao
ex-PR, sO deixando esta agremia-
çao para ingressar na ex-UDN, on-
de exerceu a presidência do Dire-
tOrio Municipal, apOs a morte do
saudoso Presidente Artur Bernar-
des.

Homem generoso, amante de sua
terra natal, a que prestou relevan-
tes servlcos, 'a sua morte conster-
nou a populacão de Carmo de Mi-
nas.

Aureliano Chaves - Vald.ir Mel-
gaço - Hëlio Garcia.

- Publicar.

COMUNICAcAO

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

o Deputado .infra assinado vern
comunicar a esta Egrégia Assem-
bléia Legislativa o falecimentO, na
cidade de Campina Verde, em 20
do corrente, do Exmo. Sr. Afon-
so Ribeiro de Freitas.

O Sr. Al onso Ribeiro de Freitas,
que desaparece prematuramente,
era pessoa muito conhecida e esti-
mada naquela cidade.

Requer o signatdrio que Os senti-
mentos de pesar da Casa sejain re-
gistrados na ata de nossos traba-
lhos, fazendo-se as cornunioaçOes
de estilo a familia enlutada, na
pessoa do Exmo. Sr. Braulino Bra-
sileiro de Alvarenga, sogro do ex-
tinto, em Campina Verde.

Sala das Reuniöes, 27 de abril de
1966.

Luiz Junqueira.
- Publioa.r.

cOMIFNICAcAO

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

O Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer Se.
ja consignado em Ata dos nOSsOS
trabalhos urn voto de profundo pe-
sar, pelo falecirnento do Dr. José
Olirnpio Borges, ocorrido duia 1.0
nesta Capital.

o finado exerceu o cargo de Chefe
de Gabinete do Deputado Paulo P1-
nheiro Chagas, quando Secretário
da Segurança, e, ültimamente, era
advogado do Banco do Brasil S.A.

Foi aluno, por onde Se diplomou
em 1919, na ültima turma, da Fa-
culdade Livre de Direito do Rio de
Janeiro, onde fundou, naquela épo-
ca, o Centro Mineiro, sendo o pri
rneiro fundado no Brasil.

Fundou, tambdm, em sua terra
natal, o primeiro jorinal, ou seja,
o "Jornal de Patos", onde também
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exercia as funcöes de ilder politi-
co ate a sua morte, sem jamais ter-
-se canthdatado a cargo eletivo.

FOj uma figura que honrou e dig-
nificou a carreira de advogado em
nosso Estado.

Do pronunciamento da Casa, pe-
de-se que seja dado conhecimen-
to a famIlia enlutada.

Sala das ReuniOes, 3 de maio de
1966.

Manoel Costa.
- Publicar.

COMUNICAcAO

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

Corn o major pesar, comunico a
Casa o falecimento do Dr. José
Olimplo Borges. 0 extinto, descen-
dente da importante e tradicional
familia de Patos de Minas, foi ad-
vogado dos mais ilustres. Durante
sua longa vida profissional, defen-
deu corn raro brilho Os interêsses de
seus constituintes, pouco se impor.
tando cOrn os resultados materiais
que de seu trabaiho ihe pudessem
resultar. Esta dedicacão e o mo-
do amcivel corn que tratava a to-
dos torna-ram-no homem benquis-
to e admirado por puantos dêle se
acercavarn. Politico militante, sou-
be bern compreender as aspiracoes
populares, propugnando sempre pe-
los ideais de liberdade e de demo-
cracia que caracterizaram, invarià-
velmente, sua atuaçäo no campo da
representaçao politica e nas lides
eleitorais. Dr. José Olfmpio Bor-
ges, que exercia, em Patos, as fun-
cöes de Advogado do Banco do Bra-
sil, transferiu-se, posteriorrnente,
para Belo Horizonte, ainda a ser-
vico do mesmo Banco. Aqui tarn-
bern se impOs, no fOro local, por
suas qualidades de jurista e de ho-
mem de bern. Deixa descendêncja
ilustre, que tern sabido honrar as
tradiçOes do ilustre progenitor, ago-
ra extinto. 0 falecimento do Dr.
José Olfrnpio Borges causou irnen-

sa consternaçao, especialmente na
região de Patos de Minas.

Requeremos que desta comunica-
qão se dê conhecimento a famfila
enlutada, na forma regimental. En-
deréço: Rua Rio de Janeiro, 1688 -
Belo Horizonte.

Sala das Reuni6es,3 de rnaio de
1966.

Sebastião Nascimento - Expe-
dito Tavares.

- Publicar.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Carlos Megale,

o SR. CARLOS MEGALE -
Senhor Presidente, Senhores

Deputados

Os senhores Alvaro de Sales Bar-
bosa, Divino Ferreira Braga, Ady
Rodrigues de Freitas, Aristides Bay
ma de Morals e José Diniz Rezen.
de, respectivamente, ex-presidentes
dos diretOrios dos extintos Parti-
do Trabaihista Brasileiro, Parti.
do Social Democrdtico, Uniäo De-
mocrática Nacional e Partido Re-
publicano, do Municiplo de Betim,
e presidente da Associacão Corner-
cial local estão movend 0 uma acão
popular contra o prefeito daquela
florescente cornuna.

Para justificar seu procedimento
pera.nte a opinião püblica do Esta-
do, pedern êles a leitura, da tribu-
na desta Casa, das seguintes certi-
dOes, extraidas dos autos da Repre-
sentacão:

CERTIDAO

RAIMTJNDO DE FREITAS
CAMPOS, Escriväo do Crime,
das ExecuçOes Fiscais e .de Aci-
dentes do Trabaiho da Comar
ca de Betirn, Estado de Minas:
Gerais, em pleno exercicio do
seu cargo, na forma cia lei, etc.

CERTIFICA e éé IC que, revendo
em seu oartOrio os autos de re.
presentação em que é representa-

do ALCIDES BRAZ, prefeito muni-
cipal de Betim, dêles constarn Os
éguintes . docurnentos, ad i a n t e

transcritos - EXPOSIcA0 SOBRE
A SITUAcAO DA PREFEITIJRA
MUNICIPAL: "Prefeitura Munici-
pal de Betim - Em 10 de dezern-
bro de 1965 - Assunto:: - Exposi-
ção s/ situacao da Prefeitura. Ex-
mo. Sr. Presidente cia Cârncra
Municipal. Exmos. Srs. Vereado-
res. E corn o major constrangirnen-
to que passo as vossas mãos o cx-
pediente incluso, relacionado corn
administracäO do senhor Alcides
Braz. Náo fOssem as contingências
do mornento que exigem a completa
elucidacão das ocorrências, prefe-
riria não suscitar fatos tao desagra..
dáveis, que atentam contra o born
andamento dos negOcios publicos,
nesta fase de recuperacão e de
grandes transformagOes notadarnen..
te no setor administrativo do pai€,
extirpanclo, de uma vez, todos cs
vicios decorrentes de anormalida-
des no desempenho cia funcão pü-
blica. Não me anima qualquer in-
tenqäo oculta ou pessoal, a näo ser
o estrito cumprimento de rneu de-
ver, expondo-vos corn sinceridade
a real situacão, sanando, assim, a
minha responsabilidade perante a
opinião pUbiica de Betim, que exi.-
ge o nosso pronunciamento e a nos-
sa decisão nesse episOdio que hI
muito vem empolgando a popula-
.ção local. Pelos comprovantes ane-
xos, verificareis que se trata de
urna situacão de fato, que não corn-
porta qualquer contestação, seado
realmente lamentável para todos
nOs, mas principalmente para aquC.
les que depositarain sua confianca
nos destinos administrativos do Mu-
nicipio Do levantamento procedL
do no setor Bancdrio, verifica-se a

• seguinte situacão: BANCO MINEI-
RD DE DESCONTOS S/A; saldo
credor constante de extrato .....
Cr8 178.105,00 - Saldo de balanco

•Cr$ 887.071,00. Foram ernitidos Os
seguintes cheques avulsos, cujas
-quantias não derarn entrada em

tempo nos cofres da Prefeitura
São os seguintes: 800.626, no valor
de Cr$ 39.000; 000187, Cr$ 100.000;
000208, Cr8 150.000; 000232 Cr$
140.600; 000247, Cr$ 150.000; 000263,
Cr$ 200 000; 000276, Cr$ 110.000:
600297, Cr$ 80.000; 000978.........
Cr$ 280.000 e 000992, Cr8 130.000,
num total de Cr8 1.379.000. Che-
q ues emitidos sem os necessários
lundos, em pagamento a Walmap:
717.515, Cr$ 150.000; 717523.....
Cr8 260.000 e 415473, Cr$ 230.000,
num total de Cr$ 640.000, toclos de-
volvidos ao Banco por insuficien-
cia de fundos. BANCO DA LAVOTJ-
HA DE MINAS GERAIS S. A. -
Para, êsse estabelecimento foram
emitidos Os cheques de nümeros:
902.074, no valor de cr$ 350.000;
para resgate em 28-12-65; 902.075,
Cr8 170. 00,0, para, resgate em 28-11-
-65; digo, para resgate cm 28, digo,
10-12-65; 902.076, no valor dc -
Cr$ 117.000 para resgate em 28-1
-65; 902.077, de Cr$ 50.000, para
resgate em 18.11.65, evidenciando-
-se assim a faith, de fundos, moda-
lidade que apesar de condenada é
usada em aiguns setOres corner-
ciais. BANCO NACIONAL DE Ml.
NAS GERAIS S/A - Saldo constan-
te do extrato, Cr$ 791 - Saldo de
baiango - Cr$ 1.522.761 - CONTA
DE RESPONSABILIDADE FOR
DESPESAS A REGULARIZAR. Con-
trariando disposit,ivos cia Lei n•Q
28, de 27 de novembro de 1947 (LEI
DE ORGANIzAcAO MUNICIPAL),
artigo 105, foram feitas despesas
na quantia de Cr$ 27.788.763 que
foram escrituradas em Conta de
Responsabilidade por Despesas a
Regularizar, isto, C, responsabilida-
cia do senhor Prefeito, que as au-
torizou. Sua normalização depen-
derd de diligOncias clue serã0 reali-
zadas, para verificacão de sua pro..
cedCncia. Também em conta de
responsabilidade do senhor Prefei-
to fol escriturada a quantia de ...
Cr8 2.409.832, como 6 do vosso co-
nhecimento, irnportância esta pro-
veniente cia diferença encontrada
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nos saldos bancdrios e que ate es-
ta data não reverteu aos cofres da
Municipalidade. RENDAS MUNI-
CIPAIS: - Apesar de as rendas te-
rem atingido a elevada quantia de
Cr$ 142000.000 (cento e quarenta
e dois milhOes de cruzeiros) em 30
de novembro p. findo, comprornis-
SOS inadiáveis da Municipalidade
nao foram cumpridos, destacando-
-se a CAIXA ECONOMICA DO ES-
TADO DE MINAS GERAIS, que
ameaça assumir o contrôle das
rendas dadas em garantia do em-
prestimo de Cr$ 25.000.000 conce-
dido 'a Prefeitura para Os serviços
de captacão de dgua potavel para
O abastecimento da cidade. Dois
anos so decorridoS sern que os
juros e amortizacão fOssem pagos,
a não ser tôda a importância do
ImpOsto de Renda recebida pela
prOpria Caixa, em virtude da pro-
curacäo contratual. 0 débito da Pre-
feitura para corn aquela Autarquia
e da quantia de Cr$ 5.159.208. Quan-
to 'a Prev.idência dos Servidores do
Estado de Minas ë lamentdvel o
que vem ocorrendo. Descontos ope-
rados nos vencimentos dos funcio-
ndrios continuam retidos na Pre-
feitura, bern como as quantias de
responsabilidade da Municipalidade,
situacão que vem acarretando sé-
rias dificuldades as famIlias dos
Servidores. Constantes tern sido as
vindas de funcionários daquela Au-
tarquia a esta Prefeitura, procuran-
do solucionar o comprom.isso de-
terminado por lei, ressaltando-se
que o ddbito se eleva a quantia de
mais de Cr$ 7.000.000. Essa situa-
ção não poderá perdurar, a menos
que se queiram trazer, em futuro,
grandes transtornos as famIlias dos
funcior]drios por morte dêstes.
FUNCIONALISMO - Quanto aos
funciondrios e professOras é real-
mente 1amentável 0 que vem- ocor-
rendo corn os seus vencimentos
atrasados em media de 3 a 12 me-
ses, o que não se concebe, em vir-
tude da grande renda da Prefeitu-
a. Também esta situaçäo não p0-

de perdurar. Imaginern.se  as difi-
culdades do servidor que conta ape-
nas corn o vencimento de seu tra-
baiho na repartição, notadamente o
de familia numerosa como muitos
dêles. Senhores Vereadores, trazen-
do ao vosso conhecimento esta si-
tuacäo deploravel, estou certo de
estar cumprindo urn indeclinável
dever. Transfiro 'a vossa responsa-
bilidade os fatos, alguns já do
vosso conhecimento, esperando que
providências sej am tomadas a fim
de pôr cObro a tais ocorrênc.ias,
a menos que sejamos taxados de
CONIVENTES corn essa situacão,
cujo desfècho ha muito era espe-
rado pelo povo. Pesa sObre VOSSOS
ombros esta dolorosa realidade, na
qualidade de representantes dêste
mesmo povo, que espera sejam to-
madas tOdas as providências que Os
fatos requerem, a urn de que, em
futuro, êles deixen-i de subsistir pa.
ra a felicidade e progresso de nos-
sa comuna. Se assim não aconte-
cer, podeis estar certos de que cai-
remos do conceito dos habitantes
de Betim, não merecendo digo, não
merecendo a sua confianca no de-
sempenho dos rnandatos que esta-
mos exercendo. Assirn sendo, ter-
mino esta niinha sucinta .exposi-
ção, na certeza de que ?oontri_
buireis corn os objetivos moraliza-
dores do Govêrno do nosso Pals.
Se julgardes suspeito e desacerta-
tado êste meu relato, podeis soli-
citar a vinda de urn tdcnico do De-
partamento de Assistência aos Mu-
nicipios ou do Tribunal de Contas,
que tudo apurard, não tenho düvi -
das, talvez corn rigores determi-
nantes de leis que dizern respeito
a fatos dessa natureza. Nessa opor-
tunidade apresento-vos os protestos
de mais alla estima e distinta con-
sideração - Confere corn o origi-
nal - Alvaro de Sales Barbosa -
Prefeito Municipal. "OIJTRO DOCU-
MENTO DE TEOR SEGUINTE":
Prefeitura Municipal de Betirn -
Ordem de pagamento n.9 - .....
Cr$ 2.409.832 - Especificacão: -

pREFEITO ALCIDES BRAZ, c/
Adiantamento para Despesas. -
Fiaa 0 senhor Chefe do Servico da
Fazenda autorizado a pagar ao Pre-
feito Alcides Braz a quantia de dais
milhöes, quatrocentos e nove mil,
oltocentoS e trinta e dois cruzei-
ros, proveniente de adiantamen.
to para aquis.icão de materiais pa-
ra os serviços da Prefeitura Muni-
pal. Prefeitura Municipal de Be-
tim, 20 de novembro de 1.965.
- PAGUE-SE, o Prefeito, Alcides
Braz - 0 Contador auxiiar Enis-
chimoto. - Cr$ 2.409.832 - Re-
ceb......do Chefe do Servico da
Fazenda da Prefeitura Municipal
de- Betim a importãncia de dois mi-
lhes, quatrocentos e nove mil, oi-
tocentos e trinta e dois cruzeiros
constarite da ordem supra, da qual
passo a presente quitacao em dupli-
cata. Betim, 20 de novembro de
1965. A Bras. Autenticação: Con-
feri a presente fotocOpia corn o
original, achando.a em tudo con-
forme e igual. Dou fé. Em tt.° (si-
nal püblico) da verdade. Betim 11
de fevereiro de 1966. (a) JoS,o Ba-
tista Lara". "Dociunento fl•Q 6, Pre-
feitura Municipal de Betim - De-
claro, a pedido do senhor Prefeito
em exercicio, Alvaro de Sales Barbo-
sa, que o Prefeito licenciado Alci-
des Braz não apresentou a êste
Servico de Contabilidade os corn-
provantes referentes 'a aquisicão
de materijais para a Prefeitura, ate
a data de hoje, relativos ao dinhei-
ro retirado para tal fim, em data
de 20 de novembro de 1965, na im-
portãncia de Cr$ 2.409.832 (dois
milhöes, quatrocentos e nove mu,
oitocentos e trinta e dois cruzei-
ros) conforme Ordem de Pagamen-
to assinada pelo referido senhor
Alcides Braz e devidamente arqui-
vada e contabilizada. Prefeitura Mu.
nicipal de Betim, 11 de fevereiro de
1966 (a) Vicente do Prado Lara, con-
tador - Firma devidamente reco-
nhecida no cartOrio do 2. 0 oflcio
de Betim". - "Docuinento n•° ' -
Prefeitura Municipal de Betim -

Portaria fl. 9 9 - 0 Prefeito Munici-
pal de Betim, usando de suas atri-
buicOes, resolve nomear interina-
mente, para o cargo de Auxiliar
Administrativo, o senhor José Iva-
ni Braz, corn Os vencimentos men-
sais de Cr$ 10.000 (dez mil cruzei-
ros) - Prefeitura de Betim, 912/63.
(a) Alcides Braz - Prefeito Mimi-
pal - Conferi corn o original 9/2/
66 - Alvaro de Sales Barbosa -
Firma devidamente reconhecida no
CartOrio do 2. 9 Oficio de Betim".
"Document n.° 8 - Prefeitura
Municipal de Bet4im - Por
taria n.° 63. - 0 Prefeito Munici-
pal de Betim usando de suas atri-
buicOes resolve transferir para o
cargo de Chefe do Servico da Fa-
zenda desta Prefeitura o senhor Jo-
se Ivani Braz, atual Auxiliar Admi-
nistrativo - Prefeitura de Betirn, 22
de abril de 1963. (a) Alcides Braz
- Prefeito Municipal. - Conferi
corn o original - 912/66 - Alvaro
de Sales Barbosa. Firma devida-
rnente recorthecida no cartório do
-2. 9 oficio da cidade de Betirn." -
Prefeitura Municipal de Betim -
Documento n.° 9 - Portaria n. 9 64
o Prefeito Municipal de Betim
usando de suas atribuicães resolve
colocar 'a disposicão deste Executi-
vo o senhor José Ivani Braz, corn
os vencimentos de seu cargo de
Chef e do Servico da Fazenda - Pre-
feitura de Betim, 22 de abril de
1963. - (a) Alcides Braz - Pre-
feito Municipal. - Comforme cons-
ta o original 9/2/66 - Alvaro de
Sales Barbosa. Firma devidamente
reconhecida no cartOrio do 2. 9 ofi-
cio de Betim". "Prefeitura Munici-
pal de Betim - Documento n.' 10
- Sr. José Ivani Braz - Exerceu
o cargo de Chef e do Servico de Fa-
zenda da Prefeitura em data de 22
de abril de 1963 a 25 de setembro
de 1964, transferido que foi pela
Portaria n.° 63 de 22 de abril de
1963, näo tendo trahalhado na re-
partição durante o mesmo perfo-
do. Percebeu os seguintes venci
mentos: De 22 de abril a 31 de de-
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zembro de 1963 - 8 meses e 8 dias
Cr$ 205.280. Idern de Janeiro. a 25
de setembro de 1964 - 8 meses e
25 dias Cr$ 574.150 - Total .....
Cr$ 779.930. Prefeitura Municipal
de Betim, jO de fevereiro de 1966.
José Higino de Melo. (a) Geraldo
Magela do Nascimento - Visto:
Alcides digo, Visto: Alvaro de Sa-
les Rarbosa - Firma devidamente
reconhecida no cartório do 2. 9 ofi-
do de Betim". "Prefeitura Munici-
pal de Betim - Documento n.9 11 -
Portaria ri. 0 152 - 0 Prefeito Mu-
nicipal de Betirn usando de suas
atribuicOes resolve exonerar, a pe-
dido, do cargo de Chefe do Serviço
de Fazenda da Prefeitura, o senhor
José Ivani Braz. - Prefeitura de
Betim, 25 de setembro de 1964. (a)
Alcides Braz - Prefeito Municipal
- Confere corn o original - 9/2/66
(a) Alvaro de Sales Barbosa - Re-
conheco digo, firma devidamente
reconhecjda no CartOrjo do 2. 9 Off-
cio de Betim". -. Prefeitura Mu-
nicipal de Betim -, Documento.
12 - Portarja n. 170 - "0 Prefei-
to Municipal de Betim usando de
sum atribuicOes resolve contratar
a senhorinha Neulma Braz, Para 0
cargo de professOra da escola ru-
ral de P.T.B., clistrito desta cida.
de, Fadrão.... Prefeitura de Be-
tim; 2 de ja.neiro de 1965. (a) Al-
cides Braz - Prefeito Municipal -
Confere corn o original (a) Alva-
ro de Sales Barbosa. Firma devi -
damente reconhecida no cartOrio
do 2.0 OfIcio da cidade de Betim.
"Prefeitura Municipal de Betini -
Documento n. 9 13 - Portaria n.° 273
- 0 Prefeito Municipal de Betim,
usando de suas atribuiçôes, resolve
contratar a senhorita Neire Maria
Braz, Para exercer o cargo de Pro-
fessOra de P. P. B., a partir de ja-
neiro, ou melhor, de fevereiro do
corrente ano. Prefeitura Munici-
pal de Betim, 9 de novembro de
1965. (a) Alcides Braz - Prefeito
Municipal - Conferiu corn o ori-
ginal - 9/2/66, Alvaro de Sales
Barbosa. Firma devidamente reco-

nhecida no CartOrio do 2.0 Oflcio
de Betim. "Prefeitura Municipal de
Betirn, - Documento n.° 14 - Por-
taria n.' 14 - 0 Prefeito Munici-
pal de Betim usando de suas atri-
buiçOes resolve nomear interina
mente o senhor Ronaldo César
Braz para exercer 0 cargo de Au-
xiliar do Condutor de Obras, corn
Os vencimentos mensais de.......
Cr$ 12.000,00 (doze mil cruzeiros).
Prefeitura de Betim, 7 de feverei-
ro de 1963. (a) Alcides Braz - Pre-
feito Municipal - Coriferiu corn o
original ern 9/2/66 (a) Alvaro de
Sales Barbosa. Firma devidamente
reconhecjda no CartOrio do 2.9 OfI-
cio de Betim, Prefeitura Munici-
pal de Betirn - Dacumento n.° 15
- Portaria n. 0 19 - 0 Prefeito Mu-
nicipal de Betim, usarido de suas
atribuiçoes, resolve julgar sern efei-
to a portaria n. 9 4, de 7 do corren-
te, que nomeou interinamente o Se-
nhor Ronaldo César Braz Para exer-
cer o cargo de Auxilia.r do Condu-
tor de Obras desta Prefeitura. Pre-
feitura Municipal de Betim, 20/2/
1963. (a) Alcides Braz - Prefejto
Municipal - Confere corn o origi-
nal - 9/2/66 - (a) Alvaro de Sa-
les Barbosa - Firma devidamente
reconhecjda no Cart6n0 dG. 2.° Off-
do cia cidade de Betim". - PrefeL
tura Municipal de Betim - Docu-
mento n.' 16 - Portaria n.° 176 -
o Prefeito Municipal de Betim usan-
do de suas atribuiçoes resolve con-
tratar o senhor Ronaldo César Braz
para 0 cargo de Porteiro - Con.
tinuo da Prefeitura Municipal, corn
Os vencimentos mensajs de ......
Cr$ 42.000,00 (quarenta e dois mu
cruzeiros). Prefeitura Municipal de
Betirn, 2 de janeiro de 1965. (a) Al-
cides Braz, Prefeito Municipal.
Confere corn o original 9/2/66.
(a) Alvaro de Sales Barbosa -
Firma devidainente reconhecjda no
CartOrio do 2.9 Offcio cia cidade de
Betim. - Prefeitura Municipal de
Betim - Docutnefito n.° 17 - Por-
taria n.9 186 - 0 Prefeito Munici-
pal de Betirn usando de suas atri-

buicOeS resolve contratar a senho-
rinha Neuza da Conceiçäo Para
exercer 0 cargo de professOra da
escola rural de P.T.B., corn o Pa-
drão ........ a partir de ..........
Prefeitura de Betim, 25 de feverei-
ro de 1965. (a) Alcides Braz -
prefeito Municipal - Confere corn
o original - 9/2/66. (a) Alvaro de
Sales Barbosa. Firma devidamente
reconhecida no CartOnio do 2. Q, Of 1-
cio da oidade de Betirn". - Pre-
feitura Municipal de Betim -
Decumento fl.0 18 - Portaria fl.0 104
- 0 Prefeito Municipal de Betim
usando de suas atribuiçoes resolve
contratar 0 senhor Rainor Gomes
Teixeira Para o cargo de pedreiro
desta Prefeitura, conforme Lei fl9
580, de 29 de novernbro de 1963. Pre
feitura de Betim, 2 de janeiro de
1964. (a) Alcides Braz - Prefeito
Municipal". - Prefeitura Munici-
pal de Betim - Documento fl. 9 19
- Portaria fl.0 237 - 0 Prefeito
Municipal de Betim usando de suas
atribuicôes resolve contratar 0 Se-
nhor Arfsio Costa para o cargo de
Segundo Fiscal de Rends, Munici-
pal, corn os vencimentos de ......
Cr$ 720.000 (setecentos e vinte mu
cruzeiros) anuais, de acôrdo corn a
Lei n.9 680, de 17 do Maio de 1965.
(a) Alcides Braz - Prefeito". -
Prefeitura Municipal de Betim -
Documento n.° 20 - Portaria n. 9 136
0 Prefeito Municipal de Betim,
usando de suas atribuiçôes, resolve
retificar 0 nome do funciondrio
Marcos Novais Assimos, Para Mar.
cos Assimos, conforme documentos
apresentados, ficando, assim, alte-
rada a portaria n.° 134, de 29 de
julho p/ passado. Prefeitura do Be-
tim, 5 de agôsto de 1964. (a) Al-
cides Braz - Prefeito. - Docu-
mento n. 9 21 - Juiz0 de Direito da
Comarca de Betim - OartOrio do
Crime - CERTIDAO - Rainiundo
de Freitas Campos, Escrivão do
Crime, das ExecuçOes Fiscais e de
Acidentes do Trabalho da Comarca
de Betirn, Estado de Minas Gerais,
em pleno exerciclo do seu cargo, na

forma da lei, etc.. CERTIFICA e
dd fé que, revendo em CartOrio o
processo executivo fiscal que a Pre-
feitura Municipal do Betim moveu
ao EspOlio de PACIFICO BELM,
dêle a fls. 65 - consta o auto Se-
guinte: "AUTO DE PRAA E AR-
REMATAçAO. Aos dezenove (19)
dias do rnês de novembro do ano
de mil novecentos e sessenta e qua-
tro (1964), as treze (13) horas, a
porta do edtficio do FOrum, nesta
cidade e Cornarca de Betim, Minas
Gerais, presente o Exrno. Sr. Dr.
José Guaracy do Vasconcelos, MM.
Juiz de Direito da Comarca, comi-
go escnivão do seu cargo, adiante
nomeado e assinaclo, pelo M1'1.
Juiz foi ordenado ao Oficial de
Justica João Alves do Prado, ser-
vindo de porteiro dos auditOnios,
quo, na forma da lei, pusesse em
püblico pregão, leilão, os lotes pe-
nhorados ao espOlio do Pacific0 Be-
lém, a requerimento da Profeitura
Municipal de Betim, na acão exe-
cutiva fiscal que a niesma move
Para cobranca de impostos, taxas
o custas, nos exercicios de 1960,
1961 e 1962, conforme consta do
edital de leilão, regularmente pu-
blicado, cujas cOpias so acham nos
autos, sob pregão do venda e ar-
rematação. Cumpnindo, dito Ofi-
cial, depois de muito apregoar, dou
sua f 0 de quo houve licitante, qui-
do se verificou quo o major lan-
ce oferocjdo foi o do setecentos e
cinqüenta mil cruzeiros .........
(Cr$ 750.000) pelo licitante CAR-
LOS GOMES TEIXEIRA. Pelo MM.
foi clito que apregoasse por mais
trés (3) vêzes, declarou, digo, por
rnais trés (3) vêzos e não havendo
major lance oferecido entregasse ao
licitante o ramo, em sinal de sua
arrornataçao. Apregoado por mais
trés (3) vêzes, declarou o oficial
não haver maior lance oferecido,
sendo ontregue ao licitanto o ramo
em sinal do sua arrematacao A
soguir compareceu 0 arrematante,
Sr. Carlos Gomes Teixeira, brasi-
leiro, casado, funcionOurio pUblico
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municipal, residente nesta cidade, e
exibiu ao MM. Juiz a importancia
de cento e cinquenta rnfl cru.zeiros
(cento e c.inqUen1a mil cruzeiros)
Cr$ 150. 000,00, correspondente a
vinte por cento (20%) do valor da
arrematação, pedindo.lhe fOsse con-
cedido o prazo da lei para integra-
Uzar 0 pagamento, importãncia es-
sa que ficou depositada em cartO-
rio ate posterior deliberação, sen-
do-lhe concedido o prazo da lei pa-
ra integralizar o pagamento, im-
portãncia essa que ficou deposita-
da em cartOrio, digo, sendo-the con-
cedido o prazo legal. 0 que feito,
lavrou-se o presente auto que, lido
e conforme, vai devidamente assi-
nado. Eu, (a) Raimundo de Frei-
tas Campos, escrivão do crime das
execucöes fiscais o datilografei e
subscrevi. (a) Carlos Gomes Tei-
xeira - porteiro (a) Joäo Alves do
Prado". A fls. 74 - estd a sen-
tenca seguinte: "Vistos - Homo-
logo, para que produza efeitos ju-
rIdicos a praça e arrematacão cons-
bu, digo, consubstanciados no auto
de fls. 65. - P. I. Transitacia em
julgado, expeça-se a necessdria car-
ta. Betim, 10 de dezembro de 1964.
(a) José Guaracy de Vasconcellos"
- Esta sentença transitou livremen-
te em julgado. Corn referência aos
lotes leiloados, diz o edital de pra-
ça - "Sessenta e quatro (64) lotes
de terra, situados no bairro "Dom
Bosco", no distrito desta cidade e
qi.te são os seguintes: - lotes de
n°s. urn (1) a vinte e sete (27) da
quadra dois (2); de 1 (urn) a dez
(10) da quadra n.Q três (3); de urn
virtesete (27) daquadran I Q sete(7),
todos avaliados por dois rnilhôes qul-
nhentos e sessenta mil cruzeiros,
Cr$ 2.560.000". Al estd o que me foi
pedido certificar. 0 referido é ver-
dade. Betim, 14 de fevereiro de
1966. (a) Raimundo de Freitas Cam-
pos - Escrivão das Execucöes - fis
cais e do crime. Documento n.0 22
- Repüblica dos Estados Unidos
do Brash - Estado de Minas Ge-
rais - Comarca de Betim - Regis-

tro de ImOveis - Haul Saraiva Ri-
beiro, Oficial do Judicial - Notas
- Registro de ImOveis. - CERTI-
FICO a requerimento verbal de pes-
soa interessada que, revendo em
rneu poder, guarda e cartOrio o ii-
vro n.° 3-X, de Transcricôes das
Transmissöes, dêle as Ils. 10 cons.
ta a transcricão do seguinte teor
- "n.° de ordem 25.232. Reg. ant.
n.° 23.976, fis. 37, livro 3W. Data
1.0 de juiho de 1965. CIRCUNSCRI-
cAO - Betim. DENOMINAcAO
OIJ RUA E N.9: "Bairro Dom Bos-
co". CARACTERfSTICAS E CON-
FRONTAcOES: Lotes de nUmeros
urn (1) a vinte sete (27), da quadra
dois (2), do Bairro Dom Bosco,
num total de 27 (vinte e sete) lotes,
com a area, limites e confrontaçôes
de acOrdo corn a planta respectiva,
aprov.ada pela Prefeitura Munici-
pal de Betim. 0 Oficial. (a) Raul
Saraiva Ribeiro. NOME, DOMICt-
LIO E PROFISSAO DO ADQUI-
RENITE - Carlos Gomes Teixeira
casado, comerciante, residente em
Belo Horizonte. NOME, DOMICt-
LIO E PROFISSAO DO TRANSML
TENTE - Carlos Gomes Teixeira,
e sua muiher, d. Alice Pinheiro de
Araüjo, brasileiros, casados, pro-
prietários, residentes e domicilia-
dos neste distrito. TtTULO - Com-
pra e venda. FORMA DO TfTULO,
DATA E SER.VENTUARIO - Es-
critura passada pelo Tab. R. S.
Ribeiro, 1.9 Oficio desta Comarca,
em 25 de Junho de 1965. VALOR
DO CONTRATO: Cr$2.000.000 (dois
milhöes de cruzeiros). CONDI-
cOES DO CONTRATO. Nerthuma.
AVER,BAçOES: V. reg. n.' 25.269,
£1s. 17, adiante". 0 referido d ver-
dade. Dou fd. Betim, 14 de feve-
reiro de 1966 - 0 Oficial (a) Haul
Saraiva Ribeiro". - Documento n.'
23 - Repüblica dos Estados Unidos
do Brasil - Estado de Minas Ge-
rais - Comarca de Betim - RE-
GISTRO DE IMOVEIS - Haul Sa-
raiva Ribeiro, Oficial do Judicial -
Notas - Registro de ImOveis. -
Certifico a requerirnento verbal de

pessoa interessada que, revendo em
meu poder, guarda e cart6n 0 o li-
vro n.° 3-X, de Transcricoes das
TranSmiSsOes, dêle as fls. 17, cons-
ta a transcricão do seguinte teor -
"N.y DE ORDEM: 25.269. Reg. ant.
rLQ 25.232, Ils. 10, do livro 3-X. DA-
TA: 7 de julho de 1965. CIRCUNS-
cRIcAO: - Betim. DENOMINA-
cÁO OU RUA E N.°: - "Bairro D.
Bosco". CARACTERtSTICAS E
CONFRONTAcOES: Vinte e sete
(27) lotes de nümeros urn (1) a
vinte e sete (27), da quadra dois
(2), do Bairro Dom Bosco, zona ru-
ral, déste distrito, corn area, iim.i.
tes e confrontacOes de acOrdo
corn a planta respectiva, aprovada
pela Prefeitura Municipal de Be-
tim. Oficial (a) Raul Saraiva Ri-
beiro. NOME, DOMIC:ELIO E PRO
FISSAO DO ADQUIRENTE: Prefei-
tur.a Municipal de Betim, represen-
tada pelo Prefeito Municipal Sr.
Alcides Braz, brasileiro, casado, re
sidente e domiciliado nesta cidade.
NOME, DOMICfLIO E PROFISSAO
DO TRANSMITENTE: Allcio Côrtes
e sua muiher D. Carmem Soares
COrtes, brasileiros, casados, - pro-
prietdrios, residentes em Belo Ho-
rizonte. TITULO: Compra e yen-
da. Forma do Tltulo, DATA E SER-
VENTtJARJO: Escritura passada
pelo tab. Raul Saraiva Ribeiro, 1.
Oflcio, desta Comarca, em 2 de Ju-
Iho de 1965. VALOR DO CONTRA-
TO: Cr$ 9.089.700 (nove m.ilhôes,
oitenta e nove mil e setecentos cru-
zeiros), CONDIOES DO CONTRA
TO: Nenhurna. AVERBAcOES: (em
branco") - 0 referido 6 verdade.
Dou M. Betirn, 14 de Fevereiro de
1966. - 0 Oficial (a) Raul Saraiva
Ribeiro. - "CAMARA MUNICIPAL
DE BETIM - Documento fl. 0 1 -
COpja - TRMO DE DECLARA-
GOES DO SENHOR PREFEITO
MUNICIPAL ALCIDES BRAZ -
Aos dois (2) dias do mês de juiho
do ano de mil novecentos e ses.
senta e quatro (1964), convocado
pel0 senhor Presidente, compareceu
Perante a Comissão dêste Inquéri-

to Adrninistrativo, reunida no edi-
flcio onde se acha instalada a Ca-
mara Municipal, o serthor ALCIDES
BRAZ, brasiieiro, casado, Prefeito
Municipal, corn 51 anos de idade,
filho de Manuel Braz e de Da. Zul-
mira Guimarães, já falecidos, e re-
sidente na Avenida Governador Va-
ladares, n. 9 815, nesta cidade. Na
forma legal, foi inquirido pelo se-
nhor Presidente da Comissão, pelo
que alegou: que o depoente &eclara
que autorizou o uso e remessa do
trator da Prefeitura para o muni-
cipio de "Piedade dos Gerais" (mu-
nicipio emancipado de lei recente),
baseado na lei n.° 25, nos seus itens
42 e 43 do artigo 23, ocorrendo tO-
das as despesas de transporte do
trator, combustiveis, consertos e
remocão por conta do Sr. Jusce-
lino Cordeiro, digo, ignorando o Sr.
Prefeito quem pagou as despesas,
terido sido o Sr. Juscelino Cordel-
ro interrnediário do Prefe.ito de Be-
tim junto ao intendente do muni-
cipio de Piedade dos Gerais; de-
clara ainda o depoente que não hou-
ye onus nenhum para a Prefeitura
de Betirn, bern como nada recebeu
pelo emprdstimo efetuado do tra-
tor ao citado municlpio; que o de-
poente informa a essa comissão ha-
ver participado de uma reunião de
Prefeitos do Vale do Paraopeba, em
Belo Horizonte, para estudo de
acOrdo e convênio de interêsses re-
ciprocos, havendo-se, nessa oportu-
nidade, falado ate de vir sen ins
talado em nosso municipio a usi-
na do Vale do Paraopeba, e, basea-
do nessas conversacOes foi que o
depoente, amparado por artigos e
itens nessas, digo, amparado por
artigos e itens de leis, fez a ces.
são de empréstimo ao municipio de
"Piedade dos Gerais", nuni acOrdo
verbal, podendo, posteriormente fir.
mar-se por escnito o acOrdo e o
convènio, pois outros municIpios
jd emprestarn colaboração ao mu-
niclpio de Betim, confirmando o de.
poente que o servico foi de muni-
clpio para municipio e não parti-
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cularmente para o Sr. Juscelino
Cordeiro; alega ainda o depoente
que 0 empréstimO a terceiros pelo
Poder Executivo já vem sido ado-
tado par administracOes anterio-
res; perguntaclo se podia o depo-
ente citar algurn administrador an-
terior 'a sua gestão que assim ti-
vesse procedido, declara 0 depoen-
te que na administração do então
Prefeito César Fonseca e Silva fez-
-Se uso do trator da municipalidade
para passar nurna estrada do tre-
cho compreendido de São Joaquim
de Bicas 'a locaLidade de Nossa Se.
nhora da Paz, pertencendo, digo,
pertencente naquela ëpoca ao mu.
nicipio de Mateus Leme, acrescen-
tand0 ainda o depoente que 0 Se.
nhor Prefeito Cdsar Fonseca e Sil-
va, aproveitando o trator naquela
lccaiidade referida, fez uso do mes-
mo para servicos em uma proprie-
dade sua no mesmo local, e que o
transporte dêsse trator foi efetua-
do em carninhão da Prefeitura Mu.
nicipal, informacão essa que o de-
poente obteve do Sr. Mario de Tal,
que era tratorista da Prefeitura
naquela ocasião; que 0 depoente
declara que na administração Ce-
ear Fonseca e Silva viu corn seus

X prOprios olhos o trator da Prefei-
tura empurrar pranchas de mine-
rio no distrito de Sarzedo e que,
juntamente corn o depoente, esta-
yam as Srs. Geraldo Serra -Negra
e Osvaldo do Ca-milo, que testemu.
nharam êsse fato, quando o depo-
ente e as duas testernurthas lam
procurar o então Vereador Errne
undo Cardoso a fim de que o mes-
mo votasse nurn caso de terreno
de propriedade do Sr. Camilo De-
bien, neste municipio; outra vez,
declara o depoente, viu o trator fa-
zer servicos na Floriculture. São
Pedro, localizada no quilOmetro 23
da Fernão Dias e, em outra ocasião,
de campanha politica, fazendo o
trator urn servico de terraplanagem
de urn terreno do PreventOrio São
Tarcisio, urn campo de futebol pa-
ra as desportistas de Mario Cam.

pas, e, mediante eases exemplos e
critCrios adotados pela administra-
cão anterior 'a sua, C que tambCm
deltherou assim proc'eder 0 depo-
ente, alegando ainda que desconhe-
cc a maneira como agia o senhor
Prefeito César Fonseca e Silva corn
relacão ao emprCstimo do trator,
julgando ate que o critCrio adotado
tenha sido o mesmo que o seu,
isto C, sem Onus pare. as cofres mu-
nicipais e sem visar a lucros. ape-
nas numa concepçãO de atendimen.
to 'as partes; que o depoente diz
que realmente ernprestou o trator
par duas vêzes ao Dr. Moacir Kubi.
tschek e que o trator se encontrava
quebrado e que, nesta oportunida.
de, do entendimento entre o Dr.
Moacir e o depoente ficou o con-
sCrto a ser feito pelo solicitante,
inciependenternente das despesas
normais de combustiveis, transpor-
te e tratorista, e que, apOs termi-
nado o servico, far-se-ia o acCrto
das horas trabaihadas na fazenda
Saraiva, numa base, par hora co-
brada, de Cr$ 2. 000,00, e que, se nes-
Sc acCrto houvesse diferenca para
ser paga pela Prefeitura jã havia
sido combinado de que não have.
na reembOlso de espCcie alguma,
ciitCrio êsse aceito pelo Dr. Moa-
cir, não tendo sido efetuado 0
acOrto ate a presente data, em 'ista
de o tratorista José do Espirito San-
to não ter atendido 'as solicitacOes
do depoente das horas gastas para
o referido serviço; que o depoente
declara que a Cerãrnica Saffran fol
quem apanhou o trator no lotea-
mento do Sr. Realino Quintino,
deixado pela administracão ante.
nor naquele local onde fez servi.
go de terraplanagern, danificado, em
completo abandono, prontifican-
do-se o senhor Alfredo Saffran a
transportC.lo no caminhão do Sr.
Juventino para a Cerãmica, e fa-
zendo 0 conserto que nêle fôsse
necessdrio, par sua conta, e des-
contando-o em serviqo, aceitando
o depoente a proposta em vista da
situação financeira em que recebeu

a Prefeitura, clue era de dividas e
scm dinheiro em cofre, e não p0-
deria tampouco ficar corn o trator
naquela situacão devido ao reclarno
par parte da exigência de sua ad-
ininistracãO em aterider obras ma-
cUáveis do rnunicIpio; que o custo
do consCrto seria descontado em
servicos prestados a essa inddstria
pioneira, de tantos benefIcios tra-
zidos para o nosso municlpiO, foi
a razão exclusiva de ter feito par
duas vCzes, a fim de que fOsse aco-
berto 0 crCdito da indUstria Saf.
Iran, havendo a mesma pago as
ciespeSas de combustiveis de trans-
porte e de tratorista; que declara
o depoente que autorizou urn ser-
yico de terraplanagern em dois 10-
tes do propriedades da fa.rniuia
de Luiz Games do Prado, em vista
da Prefeitura estar fazendo na Ave-
nida São Paulo urn servico e que
precisava de terra para nivelamen-
to da avenida e que a terra de lá
tirada, isto C, da proprledade cia
farnilia do Sr. Luiz Games, não foi
suficiente para o serviço que fazia
na referida avenida; que Csse ser-
viço não teve nenhum Onus pare. a
Prefeitura, pagando o beneficiadO
as despesas de combustiveis e trans-
porte do tratorista; que declara 0
depoente que o trator da Prefeitu-
ra não fez servico de terraplana.
gem para a residCncia do Sr. Fran-
cisco Gontijo, mas sirn atendeu a
urn pedido do referido senhor para
quo continuasse a abertura da Rua
Belo Horizonte ate a porta de sua
residência, cujas despesas e servi-
ço foram pagos pelo senhor Fran-
cisco Gontijo, não havendo, por-
tanto, onus algum para as cofres
municipais; que o depoente decla.
ra que numa determinada reunião
de Vereadores, corn a excecão do
Vereador Wilson de Oliveira Antu-
nes, em que participou o depoente,
ihe foi perguntado pelo então Ve.
reador Ady Rosa de Freitas se era
verdade que o depoente pagou corn
cheque da Prefeitura as aluguCis
atrasados de uma loja que ocupava

corn farmdcia de sua propriedade,
ao que respondeu o depoente que
sim, pagou corn cheque da Prefeitu
ra, não se lembrando o valor exato,
julgando que seja de trinta e pou-
cos mil cruzeiros, alegando, naquela
oportunidade em que respondia ao
ex-Vereador, que era credor de
vencimentos e sendo Cle quem as-
sina quaisquer cheques de ordern
de pagamento da Prefeitura forco-
sarnente teria que ser o depoente
quern devia assinar 0 seu prOprlo
que, certafnente, seria contabillza-
do nas formalidades legais; que es.
se cheque foi dado ao portador
em pagamento ao senihor Sebastião
Augusto da Silva contra o Banco
da Lavoura, agenda local; que Cs.
se cheque estã assinado "Alcides
Braz, Prefeito"; que declara o de-
poente que, na reunlão rnendiona.
da, lhe foi perguntado porque che-
gava o material pelos fundos de
sua residência onde fazia urna do-
terminada obra, pergunta essa fel-
ta pelo ex.Vereador Ady Rosa de
Freitas, que assim resporxdeu o de-
poente: "que não entrava escondi-
do material nenhum que era desti-
nado para deterrninada obra em
sua propriedade, pois escondido,
julgava o depoente, C o que entra
clandestino a noite, o que não acon-
tecia, pois 0 camlnhão transporta-
ya durante o dia e que não era fun.
do de sua residCncia, pois tern a
sua propriedade urna entrada pela
Av. Governador Valadares e outra
pela Av. Nossa Senhora do Carmo;
que diaS depois, recebeu a visita
do Vereador Geraldo Josino e fez
questão de levá.lo ao fundo, corno
dizia o ex-Vereador Ady Rosa de
Freitas, para mostrd.lo o que Ia
continha puxado pelo caminhão da
Prefeitura, que erarn bagacos de da-
na e ca-sea de barbatimão, qua
foram recoihidos de firmas de cal-
do de cana e do curturne, em hora
normal do o caminhão transportar
as lixos da cidade; quo outra vez
perguntando pelo ex-Vereador Ady
Rosa de Freitas se urn filho seu de
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norne José Ivani Braz tinha sido
nomeado por êle, Prefeito, para
Chefe do Servico de Fazenda, e se
o depoente não ignorava a proibi-
ção em lei de tal ato, respondendo
• depoente a pergunta referida que
• Senhor José Ivani Braz encon.
contra-se em gOzo de férias, via-
jando, e que, ao regressar a êste
municipio e assumir as suas fun-
cOes, seria exonerado por êle, de.
poente; voltando a ser perguntado
por aquêle Vereador se o Sr. Romeu
Ramos Ferreira era funcionário da
Prefeitura, respondeu o depoente
afirmativamente; de nOvo pergun-
tado pelo referido ex-Veredor Ady
Rosa se tinha conhecimento de que
o fiscal Miguel Arcanjo de Lima
lancava e cobrava impostos de In-
düstrias e profissão em talOes de
não lancados, assim respondeu o
depoente: "que tinha recebido afir-
macão do secretário da Prefeitura,
Serthor José de Santana Trigueiro,
que havia autorizado a fazer uso
de impressos de NAO LANcADOS,
em vista de não ter impresso prO.
prio, mas; .com recomendacão de
riscar a palavra NAO; que declara
o depoente que não se utiizou de
operdrios bracais e de seu chefe
José Rosa do Carmo, em vista de
não ser o mesmo urn funciondrio
zeloso de suas obrigacOes, pois é
hábito do mesmo afastar-se do ser-
vico, deixando Os operários sem
orientação e fiscalizacao, e por es-
sa razão julgou.bem, e 1 sendo - de
sua competéncia, a atribuicão de
contratar empreiteiros 'para as
obras de . estradas e pontes, 0 que
fez para conserva de tôdas as es-
tradas do rnunicIpio, pois, corn es-
sa rnedida, diz que ficam em custo
menor para Os cofres municipais,
medida essa tomada no exercIcio
de 1963, alegando ainda que não
fez concorrència porque não era
obrigado por lei e que 0 nürneró
de furicionarios bracais do quadro
da Prefeitura é insuficiente para a
manutenção e limpeza das vias PU.
bLicas, razäo essa por que também

fl0 Os desloca para o serviQo de
estradas e pontes; acrescenta o de.
poente que jd por diversas vêzes
chamou o funcionário José Rosa
do Carmo e o advertiu pelasua ne-
gligencia e falta de zêlo no cumpri-
mento de seus deveres funcionais;
declara ainda o depoente que to.
mou conhecirnent 0 do ofIcio man-
dado pelo seu Gabinete, assinado
pelo secretdrio cia Prefeitura José
de Santana Trigueiro e pelo Ofi-
cial de Gabinete Carlos Gornes Tei-
xeira, ao funcioncirio José Rosa do
Carm0 quando êste também foi to.
mar opinião corn o depoente como
devia proceder corn relacão aos di-
zeres do oficio, vindo a saber, de.
pois, por êsses dois altos furicio-
ncirios de seu Gabinete, que assim
agiram porque o funcionário José
Rosa do Carmo falava dernais de
assuntos que não eram de sua corn.
petencia; que o depoente de co-
mum acOrdo e critério adotado por
administradores de compensar mais
os meihores o, digo, de compensar
mais Os meihores operérios e me-
nos os de menor capacidade de
servico, julgando uma medida jus-
ta; assim havia autorizado, mais
tarde verificando que havia injus.
ticas, vem então procurando pagar
dentro de urna base de igualdade,
conforme determina a Ultima lei
de aumento de vencimentos que o
prOprio depoente encaminhou a
Cãmara Municipal, mas que a me-
dida anteriormente adotada estci

sendo corrigida aos que foram pre.
judicados e Os que receberarn a
rrrais devolverão o que foi pago
a mais, enquadrando, portando,
noi curnprirnento cia lei; que de-
clara o depoente que seu fiscal
Miguel Arcanjo de Lima apresen.
tou ao Tesoureiro a relacão de co-
missöes de cobrancas e lançamen.
Los no talão improvisado e usou 0
referido funciondrio de esperteza
porque não eram devidas tais co-
missöes e, mais ainda, que na admi-
nistracão passada recebeu ordens
também, verbais, para usar o mes-

mo trampolim e ignora o depoente
se o Tesoureiro da Prefeitura efe.
tuou o pagarnento, tomando conhe-
cimentO apenas da afirmativa do
Agente Fiscal de ter recebido pelo
eu depoimento, do fiscal; que o

depoente declara que, corn referên-
cia ao emprestimo do oaminhão
para transportar areia e brita pa.
ra 0 senhor Lourival Augusto de
Carvalho para uma construção de
propriedade do mesmo, no Parque
Industrial, propOs ao depoente o re-
ferido senhor que pagaria por via.
gem Cr$ 1.500,00, quando normal-
mente eram cobrados Cr$ 3.000,00,
para êsses carretos importãncia es-
sa, de Cr$ 1.500,00, que seria des-
contada do débito da Pref.ettura
para corn 0 pOsto de gasolina de sua
propriedade, e que alegou ainda o
ref erido senhor que a Prefeitu-
ra atrasava muito em liqUidar as
suas contas e que, independente.
mente do frete combinado, corriam
por conta do referido senhor as
despesas de gasolina e Oleo, dizen-
do ate que dana urn docurnento
ao depoente em qualquer época
que fOsse solicitado e como teste-

I murtha desse acOrdo verbal tinha
ciencia 0 motorista João Paulo e
o Vereador Wilson de Oliveira -An-
tunes, acrescentando airida o depo.
ente que o senhor Lourival Augusto
de Carvaiho cobrou, nas Ultimas
contas, juros pelo atraso do pa-
garnento da Prefeitura, recusan-
do-se o depoente a aceitar, de ma-
neira que foi posta no recibo, con.
cordando apenas se o referido se-
nhor extraIsse numa nota Os juros
cobrados, a fim de que encarninhas-
se a Cämara Municipal, o que ate
hoje rião foi apresentado; declara
ainda o depoente que nao houve
oferecimento de sua parte, mas sun
uma solicitacão do senhor Lourival
Augusto de Carvalho; que o depo-
ente declara que foram duas as via-
gens autorizadas por êle, (uma de
areja e outra de brita), sendo que
esta Ultima sO poderia ser efetua-
da depois de oito horas da noite,

devido tratar-se de material del-
xado a margem cia rodovia, prOxi
mo ao quilOrnetro 13, de proprie-
dade de terceiros, tendo, nesta opor-
tunidade, advertido o seu motoris-
ta João Paulo, que o havia infor-
mado do conselho dado pelo senhor
Lourival Augusto de Carvalho de
que êle, motorista, na volta, pode-
na encher o caminhão para Cale,
motorista, avisando também ao de-
poente que, se êle precisasse, tarn-
bern poderia ir buscar, pois se tra-
tava de urn material( britas) aban-
donado a rnargem cia Rodovia BR-
-55, e que, nesta oportunidade, ad-
vertiu ao motorista João Paulo ou-
tra vez que, Se tivesse trazido, tra-
tasse de voltar corn a brita e p6-la
no mesmo local em que a havia
retirado; que declara 0 depoente
que, no presente exercfciO, mandou
lançar indUstria e profissão, que
não se cobrava das mesmas, tra.
zendo, corn isso, resuitados finan.
ceiros para os cofres municipais,
dizendo ainda o depoente que, nes-
se primeiro semestre, a sua admi-
nistracão ja pagou do presente exer-
cIcio a apreciável soma de mais ou
menos Cr$ 30.000.000,00 de contas
d0 exercIcio anterior, e do presen-
te, inclusive pessoal, o que bern de-
monstra o esfOrco do depoente,
mesmo que os coritribuintes não
venham pagando aos cofres muni.
cipais corn regularidade, muito es-
pecialmente uns noventa loteamen-
tos, que pesam na balanca fina-
ceiro-econOrnica da Prefeitura, dei-
xararn de fazer o pagamento em
tempo hábil do desconto que é da.
do para antecipaco dêsses tribu-
tos, citando mesmo o caso da Co.
miteco, que sempre primou em pa.
gar os seus impostos em pleno gO-
zo de desconto que lhe concede a
lei, trazendo corn isso certas diii-
culdades de ordem financeiras pa-
ra meihor êxito e expansão cia ad-
ministracão do municipio, alegan-
do ainda o depoente que, da dlvi-
da ativa onde se encontr-am débitos
de mais de dez anos de contribuin-
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tes relapsos que foram entregues
a execucão judicial por intermëdio
do advogado da Prefeitura, que
atinge a cifra, assustadora para o
rnunicIpio do porte do nosso, na
ordem aproximadamente de Cr$..
10.000.000,00; que o depoente decla
ra que, corn referenda as leis que
diern êle n6o ter cumprido, alega
que a contra-gosto deixa de cum-
pri-las por motivo de ordem finan.
ceira e outras porque fogem as exi-
gências da lei e, nunias out rcs, por
falta de material humano. Nada
mais alegou e nem lhe fol pergunta-
do pelo que eu, Slvio Libânio Gas-
par, Secretário designado pela Co-
missão de Inquérito para proceder
aos trabaihos, datilografei o pre.
sente têrmo de Declaraçôes, que
vai devidamente assinado pelo de-
poente e pelos membros da Comis-
são, depois de lido e achaclo con-
forme. (a) Alcides Braz, Prefeito
Municipal - (a) Wilson de Olivei-
ra Antunes, Presidente da Cornis-
são - (a) Geraldo Josino, mern-
bro da Comissão (a) Raymundo
Gabriel de Resende, membro da
Comissão - De acôrdo corn o ori-
ginal - Em 10 de julho de 1964
(a) Sálvio Libânio Gaspar - Fir..
ma devidamente reconhecida no
cartOrio do 2. 9 oficio desta cidade
de Betim." "Prefeitura Municipal de
Betim - Documeii to n.° 2 - Exmo.
Sr. Carlos Gomes Teixeira - DD.
Presidente da Câmara Municipal,
- Cidade. - De acOrdo corn o item
II do artigo 57, da Lei n.° 28, de
22 de novembr0 de 1947 (Lei de
Orgariização Municipal), venho re-
querer a convocação extraordinária
dessa egrégia Cãmara Municipal,
corn a rnaior urgência possivel, a
fim de que seja decidida a Expo.
sição s/ a Sitiiacão da Prefeitura
Muniipa1, encaminhada a êsse Le-
gislativo em data de 10 de dezern-
bro de 1965, sern solução -at6 esta
data. - Prefeitura Municipal de
Betim, 13 de janeiro de 1966. - (a)
Alvaro de Sales Barbosa - Prefei.
to Municipal. Certifico mais que os

docurnentos aqui transcritos con- pagou o aluguel de uma loja queferem corn os originals ou cons- ocupava corn farmácia, corn chequetantes dos autos, aos quais me da prefeitura e que e Se 4o fez éreporto e dou M. Nada mais. Pa. porque era credor tie vencirnentos,ra constar datilografei esta. Dada
e passada nesta cidade de Betim, sendo êle quem assina quaisquer

cheques de ordem de pagamentoaos vinte e urn (21) dias do mès da prefeitura, forçosamente teriade marco do ano de mu novecen- que ser o depoente quern deila as-tos e sessenta e seis (1966) Eu, sinai' o seu próprio que, certanien-Raimunclo de Freitas Campos, es- te, seria contabilizado nas forma-crivão do crime a datilografei, lidades legais; que êste cheque foisubscrevi e assino. 	 dado, ao portador em pagamenbo aoRaimundo de Freitas Campos, Sr. Sebastjão Augusto da Silva,Escrivão do crime, 	 contra o Banco da Lavoura, agên.Sem selos, ex-vi legis. 	 cia local; que êsse cheque está as-
sinado - Alcides Braz, prefeito".
- A sua justificativa de nada vale,CERTIDAO	 pois, das suas declaraçães ressal-
tam inUmeras outras irregularid.a.RAIMUNDO DE FREITAS des. E bastante que se as leia cornCAMPOS Escrivão do Crime I a devida atenção para chegar-se a

das Execuçöes Fiscais e de Ad. esta conclusão. Da exposicäo sôbre
dentes do Trabaiho da Comar_ a situacao da Prefeitura feita pelo
ca de Betim, Estado de Minas senhor Vice-Prefeito, em exercicio

do cargo, Alvaro de Sales Barbo.Gerais, em pleno exercfcio do sa, e dirigida a Cãmara dos ye-
seu cargo, na forma da lei, etc. readores, verifica-se claramente o

descalabro da ad.ministraçao do
CERJTIFICA e dá íé que, revendo Sr. Alcides Braz a frente desta do-

em seu cartOrio os autos de re- muna. Pedimos venia ao ilustrado
presentação em que e representa. Representante do Ministërio Pübli.
do ALCIDES BRAZ, prefeito mu- co para que leia tao importante
nicipal de Betim, dêles consta a documerito, do qual se ye que f 0-
petição adiante transcria: "Exmo. ram ernitidos cheques avulsos cujas
Sr. Dr. Juiz de Direito da Co- quantias nao deram entrada em
marca de Betim - Os abaixo assi. tempo nos cofres da Prefeitura; ou-
nados, dando cumprimento ao des- tros cheques, tarnbém, sem Os ne.
pacho de V. Exa. exarado nos cessários fundos, foram ernitidos
autos da REPRESENTAçA0 que a favor da WALMAP. 2 urn relato
fizerarn contra o atual prefeito do digno de nota, sobretudo por ter
Municipio, Sr. ALCIDES BRAZ, em sido feito por urn homem da mais
21 de agôsto de 1965, apresentam alta dignidade e merecedor dos
farta documentaçao, comprobatO- nossos mais calorosos aplausos, pe
na de inümeras e graves irregula. las medidas saneadores que tomou
ridades praticadas pelo chefe do durante o perfodo em que exerceu
executivo municipal. Passarn ao a chefia do municlpio - Acompa-
exame de todos os documentos a nhou a sua exposição o extrato da
fim de que fique bern clara a sua conta corrente fornecida pelos Ban.
responsabilic.lade. Das declaraçOes cos da Lavoura e Nacional de Mi-
prestadas pelo prefeito ALCIDES nas Gerais. Mas a Cãmara dos Ve-
BRAZ, no inqudrito administratjvo readores silenciou a respeito, ne.
mandado abrir pela Câmara dos cessariamente soLiddria corn o pre-Vereadores, ha afirmativas da mais feito Alcides Bras, Nama de suas
aita gravidade: "Que efetivarnente Passagem, a dita Exposição assim

nos diz: "Transfiro a vossa respoñ-
sabilida.de as fates, alguns Já do
vosso conhechnento, esperando que
providências sejam tomadas a firn
de pôr côbro a tais ocorrências,
a inenos que sejarnos taxados de
CON! VENTES corn essa situacão,
cujo desfecho ha muito era espe
ratio pelo povo". Ha ainda uma or.
dem de pagamento autorizada pelo
prefeito Alcides B;raz, da hnpor-
tância de Cr$ 2.409.832, para corn-
pra de material para Os serviços da
prefeitura e recebida pelo próprio
prefeito Alcides Braz!!! Este fato
se passou em 20 de novembro de
1965. No entanto, tal material,
ate o dia 11 de fevereiro do corren.
te ano de 1966, não deu entrada na
Prefeitura, inexistindo qualquer
comprovante a respeito. Vide do.
cumento firmado pelo atual Cnta-
dor da Prefeitura. E ou não 0 pre.
feito Alcides Braz responstivel nes-
te caso? Juntamos documentos que
comprometem o prefeito Alcides
Braz, quando nomeia vários de seus
filhos para diferentes funcöes. ye-
jamos: Norneou para cargo de "AU.
XILIAR ADMINISTRATIvO", em
cardter interino, corn os vencimen-
tos mensais de Cr$ 10.000, em 9-2.
-63, conforme portaria de, n.' 9, 0
Sr. José Ivanj Braz, Em 22 de abril
de 1963, nomeou o scu mesm 0 fi-
lho, José Ivani Braz para o cargo
de "CHEFE DO SERVIO DE FA-
ZENDA", portaria de n. 9 63. não
constando da mesma Os vencirnen-
tos a serem recebidos. Em 22 de
abril de 1963, no mesmo d.ia de sun
nomeacão, pela portaria de n. q, 64,
foi pOsto a disposicao do Execu-
tivo, sem prejuizo de seus vend.
mentos. Verifica-se de documento
que apresentamos que o referido
seu filho jamais exerceu cargo de
tao alta responsabilidade, tendo re.
cebido, no entanto, a importân-
cia de Cr$ 779.930!!! Devido a grita
do povo, em 25 de setembro de
1964, resolveu exonerar o fllho José
Ivani Braz. Pela portaria n. 9 170,
em 2 de janeiro de 1965, contratou
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sua filha NEULMA BR.AZ, profes-
sOra rural da escola do lugar de-
nominado P. T. B. - Pela portaria
de rL9 273, de 9 de novembro de
1965, contratou uma outra sua fi-
iha NEIRE MARIA BRAZ, a partir
de Janeiro, ou meihor, de fevereiro,
para exercer o cargo de professOra
da escola do P. T. B. - Pela por.
taria 4 de 7 de fevereiro de 1963,
nomeou urn outro seu filho de na-
me R.ONALDO CSAR BRZ, para
o cargo de AtIXILIAR DO CONDtJ-
TOR DE OBRAS, corn os vencimen-
tos mensais de Cr$ 12.000. Mas em
20 de fevereiro do mesmo aio, pela
portaria 19, tornou sem efeito dita
nomeacão. Em seguida o nomeou
para o cargo do Porteiro-Continuo
da Prefeitura, corn os vencimentos
mensais de 42.000, isto, em 2 de
janeiro de 1965. Ora, é sabido e
ressabid0 que a Lei de Organ!-
zação Municipal, de n.° 28, de 22 de
novembro de 1947, modificada pela
Lei 855, de 26 de dezembro de 1951,
em seu artigo 79, reza: 110 PREFEI-
TO não pdera nomear para car•
go municipal Os seus parentes ate
o terceiro grau, consangüineos ou
afins, salvo urn, para ftrncöes tern.
porárias e de confiança". Ora, 0
cargo de CHEFE DO SERVIO DE
FAZENDA não é de confianca. A ca-
tegoria mais comum dêsses cargos
é a de CHEFES, OFICIMS ou AU
XILIARES DE GABINETE e de SE-
CRETARIOS DO PREFEITO. Como
se ye, tais nomeaçoes foram feitas
contra dispositivo clara da lei que
regula a Organizaçao Municipal.
Os vencimentos recebidos par seus
filhos, irregularmente, ilegalmente,
devem ser repostos aos cofres da
municipalidade pelo prefeito Alci-
des Braz, o ünico responsdvel pelas
nomeacöes referidas. Foi ainda no.
meado SEGUNDO FISCAL DE REN.
DA MUNICIPAL, portaria 237, de
25 de junho de 1965, a Sr. ARISIO
COSTA, noivo da fliha do prefeito.
Apresentam, por Ultimo, trés certi.
dOes do CartOrio do Registro de
ImOveis desta Comarca, referente a

compra de urn terreno para a De-
partamento Nacional de Estradas
de Rodagem. 0 Sr. Carlos Gomes
Teixeira, atual Presidente da Ca-
mara de Vereadores, arrematou, em
hasta pUblica, 64 lotes de terreno
situados no Bairro D. Bosco, dêste
municIpio, pela irnportãncia de
Cr$ 750.000. born que se ressalte
que ditos terrenos foram penflora.
dos pela Prefeitura de Betim, ao
espOlio de Paciuico Belém. Dita ar-
rematação teve lugar no dia 19 de
novembro de 1964. No dia 1.0 de
juiho de 1965, cêrca de 7 meses,
portanto, Carlos Gomes Teixeira,
Ex.Chefe de Gabinete do Prefeito,
vendeu 27 lotes pela importâncla
de Cr$ 2.000.000 (dais milhOes de
cru2eJros), ao Sr. ALICIO COR-
TES. Em 2 de juiho, portanto, urn
dia depois, a Sr. ALfCIO CORTES
vendeu ditos lotes para a PREFEI-
TURA MUNICIPAL, pela irnportârL
cia de Cr$ 9.089.700!!! Ha OU flãO
dente de coelho nesta transacão.
lesiva aos cofres da municipalida.
de? Ademais nao houve concorrên-
cia püblica a respeito do caso em
tela. Outras nomeacOes foram fei.
tas, tOdas de partes de Vereadores,
coma a de MARCOS ASSIMOS, ir-
mao do vereadar AntOnio Assimos;
a de RAINOR GOMES TEIXEI?A,
irmão do atual Presidente da Ca-
mara de Vereadores; de NEUSA
DA CONCEIcAO, para professOra
da escola do P.T.B., reduto elei-
toral do vereador Carlos Gornes Tei
xeira. 0 que se deseja, 0 que SB
quer, 0 o afastamento do atual pre_
feito Alcides Braz, a bern dos in.
terêsses do municlpio, tao mal ad-
ministrado. Nesta hora em que 0
Presidente Castelo Branco procura
alijar da administração püblica
elementos incompativejs corn as
funcOes que exercitam, como no Ca-
so em tela, esperam Os signatarios
desta Representaçao sej .a afastado
da Prefeitura de BETIM, a bern
do lugar e do povo, o Sr. ALCIDES
BRAZ. Betim, 10 de marco de 1966.
- (a) Aristides Bayma de Morais

- (a) Ady Rosa de Freitas - (a)
J. Rezende. Certifico mais que a
petição aquj transcrita confere corn
o original nos autos, ao qual me
reporto e dou M. Nada mais. Para
constar datilografel esta. Dada e
passada nesta cidade de Betim, aos
virite e urn (21) dias d0 mês de
marco do ano de mil novecentos e
sessenta e seis (1966). Eu, Rairnun_
do de Freitas Campos, escriväo do
crime a datilografef, subscrevi e
assino.
Sem selos ex-vi legis.

Raimundo de Freitas Campos.

Alvaro de Sales Barbosa, vi-
ce-Prefejto em exercfcjo d0 car-
go de Prefeito Municipal de Be-
tim, MG, na forma da lei, etc.

CERTIDAO

Certifica e dd fO que revendo nos
arquivos da Prefeitura Municipal
a "Têrmo de entrega e recebimen.
to da Prefeitura Municipal de Be-
tim" do Prefeito Alcides Braz (ii-.
cenciado) ao Prefeito empossado
(vice), em 30 de novembro de 1965,
Alvaro de Sales Barbosa, déle cons.
ta na reiação denominacia "inven.
tdrio", a fls. quatro (4), o seguinte
tOpico: "DESPESAS A REGULAR!.
ZAR: Gestão do Prefeito Alcides
Braz - Exercfcjo de 1963 e 1964 -
Cr$ 22.571.042 (vinte e dois milhOes
quinhentos e setenta e urn mil e
quarenta e dois cruzeiros). Exer-
cicio de 1965: Cr$ 27.788.763 (vinte
e sete milhOes setecentos e oitenta
e alto mil, setecentos e sessenta e
trés cruzeiros).

Confere corn o original.
Betim, 9 de fevereiro de 1966.
Alvaro de Sales Barbosa - Pre

feita Municipal em exercIcio.

COpia - DECLARAcAO
NOs, Os abaixo assinados, morado.

res do lugar denominado Açude, mu.
nicIpio de Betim, declaramos a bern
da yerdade e para conheejinento de

terceiros, que as obras iniciais da
Escola Rural Desembargador Sou-
sa Lima, sita no Açude, compreen-
dendo furidacOes, alicerces, etc., fo-
ram par nOs ed.ificadas e a conta
de cantribuiçOes e trabalbos pes-
soais.

Assim, para maior clareza e co.
nhecimento de quantos possam in-
teressar, de ha rnuito estão as obras
relativas àquela Escola paralisadas,
por falta de recursos e em virtu-
de do desinterêsse dos Podêres Pd.
blicos. Temos em nosso poder to-
dos Os docurnentos atinentes a con.
tribuicOes e despesas gastas corn
as obras, o que colocamos ao dis-
par de todos para quaisquer verL
ficaçOes e comprovacoes

Belo Horizonte, 20 de marco de
1965.

assinados:
José Alves dos Santos
Pedro Rodrigues
Waldemar Brisda da, Silva
José Geraldcj da Cruz
Dr. Francisco de Souza (Lemes) LLma.
Enio Vieira Barbosa
Argentino Ferreira da Silva
Sergio Marcelino Berafa
Ana Fonseca de Oliveira
José Maximiano Pinto
Zulma Rodrigues da Silva
Maria José de Jesus
José Luzia
Maria Sergia da Silva
J Z Moreira
Avelino Basilio
José Luiz da Silva
Eli Geraldo dos Santos
Agostinho Silva
José Geraldo da Silva
José Lfbano da Silva
José Hilárjo da Silva
Jesus Geraldo Dias
Aguimar Henriques
Nicolau Saturnino de Paula
José Lucas Bosa
Antonio Caetano Vieira
José Rodrigues da Silva
José Francisco de Souza
Antonio macjo da Silva
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Helena Barbosa Santos
Jos(! Barbosa Silva
Terezinha Barbosa
Ana LUcia da Silva
Maria Benedita de Jesus
Maria GlOria da Silva
Bennira Augusta Benjamirn
Raimundo de Almeida
Flauzino Pedro
Adão da Silva
Zrinda de Francisca Dias
Jovino do Carmo
Helena Dionizia Vieira
Nilda Maria de Souza
Anair Fernando de Souza
Maria Horizontina Siqueira
Maria da Conceicâo Ramos
ludite Moreira da Silva
Maria Rairnunda de Jesus
Henrique Campos
Valdemira Costa
Maria da Conceicão dos Santos
Messias das Mercês
Almelita Lemos
Iracy Jamaria Santos
Eli Francisco de Souza
Maria cia Gloria Costa
Maria Regina
Lourdes Santana Deus
Maria Caetana dos Santos
Maria Margarida cia Silva
Sinval Leandro Rosa
Geraldo Pinto de Almeida
EuzObio da Silva
Juacil Ferreira da Silva
Valdete Leandro Rosa
Eliaabete da Silva
Geralda Francisca de Jesus
Crecj Leandro Rosa
Irani Mendes da Silva
Divino Francisco Policarpo

Valendo-me da oportunidade, que
se me oferece, desejo, urna vez
mats, fazer urn apêlo ao Sr. Go-
vernador do Estado e ao Sr. Se-
cretdrio da Fazenda, no sentido de
que liberem as verbas por nOs cia-
das aos hospitais, as cantinas es-
colares e as Irmandades Vicente de
Paulo, do interior. Desnecessdrio é
eselarecer, novamente, o que isto
representa Para o interior; a falta
que fazern estas verbas Para Os
Hospitais, para as cantinas esco-

lares e Para a Irmandade de SRO
Vicente de Paulo. 0 interior vive
uma luta constante, as vêzes poll-
tica, contra as lntempOries, contra
os prOprios elementos. As contri.
buicöes que as diretoras de gru.
pos e hospitais e aquêles que, ab-
negadamente, chef jam a Irmandade
São Vicente de Paulo consegUern
pouco, e, mesmo que rendesSefli
muito, não chegariam Para cobrir
as despesas destas entidades, e que
vivern em constante "deficit". - 0
homem do interior vive abandona-
do. E lembrado, quase sempre, as
vésperas das eleicôes, ou na hora
de se sobrecarregd-lo corn pesados
impostos. E eterna vitima dos poli-
ticos, que fazem a remocão de pro.
fessOras, que nada tern a ver corn as
brigas dos Deputados; Os humil-
des, aqueles que mais contribuem
Para .a nossa grandeza e Para a
estabilidade do regime, são as maio-
res vitimas dêste mesmo regime.
NOs quo vivemos no interior, nOs
que militamos na politioa e que, nas
nossas atividades profissionais, nos
dirigimos aos confins do nosso Es-
tado, sabemos bern o sofrimento cia
nossa gente, as dificuldades corn
que ela luta Para se manter. E 0
triste visitar as nossa comunas, ir.
aos hospitals, das 7 as 8 horas da
manhã, e all encontrar mais de 100
homens e mulheres que vão consul-
tar corn os nossos medicos. 'Ales
não receitam. Costumarn dar al-
gumas amostras. Mas, os remOdios
são difIcels de se conseguir. Dentre
os males desta gente, o major é 0
cia doenca, proveniente da fome,
pois são homens subnutridos, são
homens quo, realmente, precisarn de
vitaminas, pois apesar de lutarem
constantemente no trabalho, não
conseguem alimentar.se , necessà-
riamente, Para suprir esta falta.
Nestas condiçöes, causa-me estra-
nheza que o Govêrno não olhe urn
pouco Para isto. Somos apologistas
daquela expressão latina: "Gutta
cavat lapidern" "Agua mole em pe-
dra dura, tanto bate ate que fura".
Por isto, Sr. Presidente, Srs. De.

putados, viremos a esta tribuna, se
necessdrio, todos Os dias, ate que
o Sr. Governador d0 Estado, - e
não vat nisto nenhuma critica -,
resolva, realmente, pagar as con-
tribuiçOes que Os Deputados deram
Para os hospitais, Para as canti.
nas escolares e Para a Irmandade
São Vicente de Paulo. 0 povo jd
estd cansado e esta cansado, re-
pito, das promessas vãs cjue ouvem
nos comlcios eleitorais; 0 POVO que,
as vezes, perde urn cia de trabalho
Para ir dar vivas e aplaudir o can-
didato do seu partido, o candi-
dato da sua região, certo de que,
se eleito, êle Se baterd Para o bern-
.estar da sua regiao, Para o pro.
gresso e felicidade da sua gente,
impedindo as perseguiçOes a pro-
fessOras, impedindo que mandem
Para o interior Delegados violentos.
So näo reclamarmos, Srs. Deputa-
dos, contra êste estado de coisas,
sem o propOsito de fazer elogios
cu crIticas a quern quer que seja,
não estarernos cumprindo, realmen.
te, o nosso dever, nesta Assembléia.

Fomos eleitos pelo voto do povo,
que continua no interior a sofrer
de sol a sol, sem qualquer assistên
cia e, quando apelamos Para êle,
vern novarnente em nosso socorro,
dar.nos sua ajuda Para que possa-
mos voltar a esta Casa, como seu
defensor, como seu advogado. As.
sim, não compreendo que todos os
Deputados não comparecam cons-
tantemente a esta Tribuna, a fim
de reclamarem corn urna sO vo,
corn urn sO corpo, Para que sejam
pagas, 0 quanto antes, senão line-
diatarnente, as verbas devidas aos
hospitals, as cantinas escolares, as
irmandades de São Vicente de Pau-
lo. Fora dal, meihor é que não per-
dure mais esta farsa, que não ye-
nham Para nOs aquelas listas Para
distribuirmos 10, 15 ou 20 milhOes
Para o interior, unia vez que aperzas
uma ou outra organização a recebe,
a urna ou outra tem.se  a sati.sfacão
de comunicar que a verba está it
sua disposiçao. Mas, de modo

geral, quase tôdas elas dormem na
Secretaria da Fazenda. Não e pos-
sIvel que isto continui!

Faco, daqui, pois, urn apélo a S.
Exa., o Governador Israel Pinhei-
ro, que, acredito, esta imbuldo das
melhores intencOes e deseja, real-
mente, levar o nosso Estado a urn
caminho de seguranca e de progres.
so, mas que, se falhar neste ponto,
na distribuicäo de verbas aqueles
que no interior estäo morrendo a
mingua, deixará positivamente wna -
grande falha no seu govérno. Te.
nho fé em Deus, Srs. Deputados,
que êste apêlo serd atendido, pois
O 0 terceiro que fazemos, esperan-
do tambOm que seja o ültimo.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado José Maria
Magalhaes.

o SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.
• Assomarnos a esta tribuna Para

prestar a Casa os esciarecimentos
cia nossa participação na reunião
do Conselho cia União Parlamentar
Interestadual realizada na Guana-
bara, do cia 28 ao cia 30, do més
passado, na qualidade de Conselhei-
ro, representando, corn muita hon-
ra Para nOs, a Assembléia Legisla-
tiva do nosso Estado. As reuniOes
foram presididas pelo Deputado
Vitorino James.

Tivemos em pauta vdrios assun-
tos, principalmente aquêle relativo
ao problema do prOxirno Congres-
so das Assembléias Legislativas,
que deverá ser realizado no Estado
do Pard, em Belém. Estivera.m pre.
sentes, Srs. Deputados, represen-
tantes de várias Assembléias Legis-
lativas de nosso Pals. Ao todo, 18
Srs. Deputados, representando 18
Estados da Federaca.o.

RELAcAO DOS CONSELHEIROS
DA U. P. I.

Estados 	 - 	 Nomes

Amazonas - Manoel José de Andra-
de Neto.

Pará - José Maria Chaves
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Ceará - Mauro Benevides
Rio Grande do Norte - Angelo Va.

rella - Ezequiel F. Santos e Wei-
dir Lima.

Paraiba - Joacil de Brito Pereira
Pernambuco - AntOnio Cavalcanti

Neves.
Alagoas - Lauro Farias
Sergipe - José dos Santos Men-

dona.
Bahia -
Espirito Santo - Jelsio PinlieirO

Cordeiro.
Rio de Janeiro -
Guanabara - Victorino James
Minas Gerais - José Maria Maga-
lhães.

São Paulo - Hildrio Torloni
Paranã - Miguel Dinizo
Santa Catarina - Legian Slowinski
Rio Grande do Sul - Honório Pe-

reira Severo.
Goiás - Olirnpio James
Mato Grosso - Sebastião Nunes

Cunha.
Piaui - João Climaco Dalmeida
Maranhão -- Temfstocles Teixeira.

Tratou-se, primeiramente, do re-
latOrio das atividades da Tinião Par-
lamentar Interestadual, no ano de
1965. Depois, foi nomeada urna Co.
missão para dar parecer sObre as
contas do exerciclo de 1965, que fo-
ram aprovadas. Foi nomeada Co..
missão para uixar as contribuiçOes
das Assembléias Legislativas e uma
outra para elaborar a Proposta Or-
camentaria, para 0 exercicio de
1966.

Tratou.se, também, na ocasião,
da elaboracäo da instituicão de Pre.
vidência dos Senhores Deputados
Estaduais do Pals. A Comissão Ii-
cou composta pelos seguintes Srs.
Deputados: AntOnio Neves e Fdbio
Fonseca, ambos de Pernambuco, e
Lauro Farias, de Alagoas. Tivemos
a honra e satisfacão para prestlgio
da reunião do Conseiho das Assem.
bléias Legislativas, de contar corn
a presenca do nosso nobre e erni-
nente colega, Presidente Bonifdcio

Andrada, que partioipou do con-
clave, inclusive debatendo, e tra-
zendo a apreciacão do Conseiho
assuntos dos mais relevantes para
a vida e a sobrevivência do Poder
LegislativO. De comum acôrdo corn
S. Exa., 0 Presidente BonffáCiO de
Andrada, apresentarnOs urn reque
rimento, pedindo urna CoinissäO de
Estudos para acompanhar Os tra-
baihos da Comissão de Juristas, no.
meada pelo Presidente da Reptl-
blica, para consolidar, em ante-pro-
jeto, a Reforma da ConstituicãO
Federal.

Para satisfacão nossa, a Comis-
são ficou composta de três mem.
bros: Deputado Lauro Faria, de
Alagoas; HonOrio Alvares, do Rio
Grande do Sul, e o Deputado Boni.
fácio de Andrada, de Minas Gerais,
por indicacão nossa. A Presidência
desta Comissão foi entregue ao De-
putado Bonifãcio de Andrada.

Na ocasião, fixou-se, também, a
realizacãO do quinto Congresso das
Assembléia LegislativaS para a Se-
gunda quinzena de janeiro de 1967,
em Belérn do Pará, conforme mdi.
caçãO, que foi aceita por unanimi
dade, do Deputado pelo Pará - JO-
s6 Maria Chaves -, traduzindo o
pensamento do Governador daquele
Estado. Ficou, então, deUberadO
que o quinto Congresso seth reali-
zado em Belém, na segunda quin.
zena de janeiro do próximo -ano.

Vãrios assuntos foram tratados,
inclusive o fortalecimento do
Poder Legislativo em nosso pals,
eleiçOes indiretas, voto distrital e
nomeaçOes de Prefeitos nas Capi.
tais. Foram êsses, Sr. Presidente,
os fatos mais relevantes, dos quais
dou conhecimento h Casa, sentindo-
-me honrado corn a escolha do meu
nome para fazer parte daquele Con-
seiho, satisfacão que devo aos meus
ilustres pares.

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

DISCUSSAO F VOTAAO DE
PROPOSIOES

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

COMUNICAOES
- 0 SR. PRESIDENTE - SObre

a Mesa Comunicação do Sr. Depu.
tado Manoel Costa, dando ciência
a Casa do falecimento do Dr. José
Olimpio Borges, ocorrido riesta Ca-
pital. Nos mesmos têrmos, Comu-
nicacão do Deputado Sebastião
Nascimento.

Ciente - Comunique.se .
Comunicação do nobre Deputado

Luiz Junqueira, dando conhecimen.
to a Casa do falecimento, em Cam-
pina Verde, do Sr. Afonso Ribei-
ro de Freitas.

Ciente - Comunique-se.

- 0 SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa Requerimento do Sr. Set-
te de Barros, que requer seja inse-
rido em Ata dos nossos trabaihos
urn voto de congratulaçOes corn a
cidade de Fonte Nova, pelo trans.
curso do aniversãrio do "Jornal do
Povo".

Em votacão o Requerinlento. Pa-
ra encaminhá-la, corn a palavra o
Sr. Deputado Waldomiro Lobo.

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

Ao deparar corn o Requerimento
do Sr. Deputado Sette de Ba.rros,
ao ver o titulo "Jornal do Povo",
levei uma espécle de susto: julguei
tratar-se daquele antigo jornal edi-
tado em Belo Horizonte. Mas, fe.
lizmente, nao o é; tratase do "Jor-
nal do Fovo" da cidade de Ponte
Nova. Pode contar, o ilustre autor
da Proposicao, desde jd, corn o meu
voto, que antecipo favordvel.

Gostaria de aproveitar esta opor.
tunidade, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, para mandar urn recado a
S. Exa., o Sr. Governador do Es-
tado, no sentido de que determine

a quem possa, corn a urgencia que
o caso requer, mandar efetuar o
pagamento das pensOes sanatorials
de Belo Horizonte. Em prirneiro
lugar, essas pensOes não recebem
subvenção de quem quer que seja
e, em segundo lugar, aceitam doen-
tes tuberculosos que Ihes são en-
viados pelo Estado para all termi-
narem Os seus dias, els que essas
pensOes não recebem medicanien-
tos e a alimentacão ali fornecida e
aquela possibiitada pelos 30 mu
cruzeiros mensais pagos aos seus
proprietdrios.

Como 0 Govêrno custa a pagar,
êles tomam dinheiro emprestado, as
vézes corn juros de bob. Alguns
oferecem ate gratificação a deter.
minados funciondrlios, para conse-
guir corn fadiidade a documentação
e, corno os Srs. Deputados sabem,
leva muito tempo para urn docu-
mento sair de urna reparticão pa-
ra outra. Corn isto, é claro que Os
30 mil cruzeiros ficam reduzidos,
as vêzes, a 15 mil cruzeiros. Esta
quantia nao dá para a alirnentacão
dos doentes tuberculosos interna-
dos nessas pensOes. Devem ser pa.
gas, também, as entidades que corn.
batem a tuberculose na Capital, co.
mo o SanatOrio Marques Lisboa,
Fundacão Imaculada, SanatOrio
Irnaculada Conceicão e a Modesta
Fundacão Waldoiniro Lobo, que re.
cebem doerttes de todo o Estado,
ujo pagaiEnento e feito quando êles

bern entendem. 0 Govêrno tern al-
guns secretdrios inexperientes, co
mo d o Secretárjo do Abastecimen-
to. TOdas as vêzes que venho a es-
ta Tribuna, procuro fazer corn que
o Sr. Israel Pinheiro dé o "bilhe-
tinho azul" a êste cidadäo e cob.
que em seu lugar urn que quelra
trabalhar e fazer alguma coisa pe-
bo Estado. Pus urn apelido neste
Secretdrio, mas considero o seu ti-
tUlO mais apelido do que o que ihe
dei. E o Sr. Secretário do "Pla.
neja-aumento". S. Exa. sO plane.
ja, executar mesmo, êle näo exe-
cuta. 2 preciso que o Sr. Governa-
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dor dirija 0 flOSSO Estado, não em
ritmo de Brasilia, como era sua in-
tenção, mas pelo menos o ritmo
que Minas Gerais tinha no govêrno
do grande Magalhães Pinto.

Bastava seguir aquele ritmo e as
coisas não estariam como estão.
Mas, se continuar êste ritmo, p0-
demos qualificd-lo como ritmo de
minueto, pois tudo no atual Govér-
no é a antiga. Urn Deputado man-
da, por exemplo, uma carta para o
Secretdrio da Acao Social e a pes
soa que a leva volta corn êste re-
cado: "Na0 fui atendida na Secre-
taria de Acao Social". Nome da
pessoa: Margarida Raimunda.
assim que trabalha o atual Secre-
tdrio da Acao Social. Corn esta de.
nUncia que hoje me chega, you pro-
curar saber porque näo £01 aten-
dida esta senhora que estd morren-
do de fom, desesperada pedindo, ai
fora, a uns e outros, uma .pequena
ajuda. Ora, 0 Sr. Secretdrio da Acão
Social existe para atender 'aqueles
que necessitarn ou encaminhd-los a
quem de direito. 0 Sr. Secretdrio
do Abastecimento ë para procurar
fazer corn que o Estado seja abas.
tecido, pelo menos de gêneros ali-
menticios. Isto não estd acontecen.
do. Se isto ë ritmo de Brasilia, de-
ye ser o atual ritmo da Capital,
que hoje 0 cidade do "vai ter". Pas-
sa.se na Capital diante de urn gran.
de terreno e logo nos dizem "aqui
vai ter urn grande clube". Passa.se
diante de urn outro terreno e dizem:
aqui"vai ter" urn hospital. Minas
Gerais e sua Capital serão o Estado
e a Capital do "vai ter", pois tudo
parou mesmo. Disse 0 Sr. Secre-
tário do Abastecimento que Belo
Horizonte "vai ter" feijão, arroz,
etc.... 0 povo que fique esperando
para ver o que acontece. As insti-
tuicOes que ajudam o nosso povo
são: A Cdritas Brasileira e a Ca-
ritas Diocesana. Ai do povo pobre
de Minas Gerais se não fôsse a
acão da CARITAS BH4ASILEIRA!
Ha poucos dias, soubemos que o
fubd por ela distribuldo ao povo,

não mais o serd. 0 Brasil esta ex-
portando milho, portanto näo pre-
cisa de fubá doado por outros paF
ses. 0 arroz, tambOm, não vird
mais, pois o Brasil exporta 500 mu
toneladas dêste produto para a tn-
dia. Então, para que mandar ar-
roz para cd, se estd sobrando?

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
o bacalhau que veio para a Sema.
na Santa, trazido pelo Sr. Secretã
rio do Abastecimento, chegou fora
da hora e chegou também corn urn
preco bern diferente: mais caro do
que o que havia aqul.

E o povo estd a espera de que 0
Secretdrio do "Planej a.aumento"
faca alguma coisa. 0 Deputado
Sette de Barros disse que o Secre-
tdrio do Abastecimento 0 honesto.
Ninguem per guntou isto. NinguOm
disse que ële 0 desonesto. SO foi
dito que êle 0 inoperante. De vez
em quando, o Secretdrio manda al-
gumas notIcias para a televisão e
declara que estd corn pianos exce-
lentes. Mas, as idOias sO ficam nos
pianos.

Sr. Presidente, voltarei a esta
Tribuna para criticar 0 Governador
do Estado, que nada £az e nada
manda fazer. E:' preciso que algu-
ma coisa se faca para que esta pô-
pulaco, que estd completamente
desiludida, possa confiar urn pou-
co no atual Govêrflo de Minas Ge-
rais que tern a frente o venerando
Israel Pinheiro. Jd o apelidaram de
"IP" que não dd frutos. Não pro-
duz frutos, mas produz ulôres que
duram pouco. 0 chão flea muito
bonito, rnas não sai nada que se
aproveite para corner. Acho que 0
"Ipê" estd bern ernpregado, exceto
a beleza da drvore, em comparacão
corn a pessoa do Governador do
Estado.

Voltarei a esta tribuna, mais urna
vez, para esclarecer a opinião pu-
blica de Minas Gerais.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, para encaminhar a vota-
cão,o Sr. João Bosco.

o SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre.
sidente, Srs. Deputados.

Na oportunidade do encaminha-
rnento da votacäo do Requerimen-
to do nobre Deputado Sette de Bar-
ros, no qual S. Exa. pede urn voto
de congratulaçöes corn o "Jornal do
Povo", pelo transcurso de mais urn
aniversário de fundacao daquele
prestigioso Orgão, declararnos nosso
apoiamento àquele Requerirnento e
vabemo-nos da oportimidade para
fazer urn apêlo ao Sr. Governador
do Estado e ao Sr. Presidente da
COMAG para que mandem proeeder
a regularizacão da situaçao dos
funciondrios daquela Sociedade de
Econornia Mista que trabaiham na
cidade de Jequintinhonha, e, ha vd-
rios meses, não recebem seus yen-
cimentos. Recebi do Sr. Prefeito
Municipal, AntOnio Isidoro Murta,
o seguirite telegrama:

"Solicito Prezado amigo provi-
dências na AssernblOia para que
esta interfira junto ao Govêrno
Estadual e a COMAG, para que
ref erida sociedade pague 140
operdrios que se encontrarn 4
meses sem receber, passando fo-
me junto faniiliares, vendo.se na
contingencia de entrarem em
greve; situação grave exigindo
imediatas providênci'as Govêrno
as.) Antonio Murta - Prefeito
Municipal".

Ora, a sociedade ao determi-
nar fazer o Serv.iço de Aguas, na-
quela cidade, levou àquele povo so.
frido e sern esperanças do Vale do
Jequitinhonha a prornessa de que
urna obra püblica, feita por uma
empresa que Se iniciava corn tanto
entusiasmo iria dar aos habitantes
da cidade condiçOes de trabalho
e perspeetivas de ganho sem que
tivesse problemas corno hoje
Os tern. A COIVIAG, na cidade de
Jequitinhonha, pagou sempre em
dia, pagou sernpre a seus funciond.
rios, pagou aos pobres e hurnildes
homens que nela virarn sempre a
esperanca de melhorar e, de repen-

te, a Companhia parou. 0 "slogan"
da campanha do Sr. Israel Pirtheiro,
que tanto comoveu a opinião pd.
blica que o elegeu e fez corn que
o povo acreditasse em S. Exa., por-
que se apresentava como adminis-
trador eficaz em Brasilia e se pro-
punha cobocar Minas em "ritmo de
Brasilia", hoje, não mais tern ra.
zão de ser, pois Minas parou de
trabalhar, corno a COIVIAG parou
de pagar. Minas parou e a Unica
noticia que Se tern do ritmo de
Brasilia, em Minas, 0 na assinatura
que S. Exa., o Governador do Es-
tado, apOe nos atos de exoneraQãQ
e de perseguicao politica. E precL
so que seja regi.ilarizado o paga-
mento dos operdrios da COMAG,
em Jequitinhonha, para que o povo
voite a ter esperanças e para que 0
povo, que jd chegou mesmo a des-
crer da iniciativa püblica, acredite
que Jequitinhonha ird contar corn
bern organizado serviço de dguas.
A falta de pagamento dos operd.
rios da COMAG, que tanto trans-
tOrno vern trazendo a população e
as familias de 140 homens daquela
cornuna, 0 assunto que precisa ser
resolvido imediatarnente e, para
tanto, renovo 0 apêbo que, inicial-
mente fiz a Direção da COMAG e
ao Sr. Governador do Estado, bern
como ao Lider do Govêrno, Depu-
tado Manoel Costa, para que seja
nosso advogado e intermed.tário,
nesta justa reivindicacao.

Renovo o apêbo para que o Go-
vernador do Estado determine a
Direção da COMAG a imediata re-
gularização do pagament 0 dos em-
pregados daqueba Sociedade de
Economja Mista, da cidade de Je-
quitinhonha

o SR. PRESIDENTE - Em
tação o Requerimento Os Srs.
Deputados que 0 aprovam queiram
permanecer corno se encontram.
(Pausa). Estd aprovado.

- A Mesa comunica a Casa que,
de acôrdo corn a Resolução n. 9 754,
nomeha uma Comissão Especial
para apreciar o Projeto n. 9 3.580,
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do Sr. Governador, que cria urn
cargo de Diretor da Caixa EconO-
mica Estadual e dá outras provi.
dências, pois estamos apenas a trés
dias do tdrmino da sua tramitacäo,
neste Plenário. A Coinissão é a Se-
guinte: Deputados Ivlanoel Costa,
Aureliano Chaves, Jehovah Santos,
Martins Silveira, Carlos Megale,
João Bosco e Dalton Canabrava.

A Mesa comunica, ainda, que se
encérra, as 24 horas de hoje, o pra
zo de 3 dias para a apresentacão
de Emendas ao Projeto n.° 3.616,
que cria cargos destinados ao Gi.
ndsio Estadual Agro-industrial "Pro-
fessôra Dulce Sarmento", de Mon-
tes Claros.

A Presidênc.ia pede atencão dos
Srs. Deputados para a seguinte de-
cisao, que ird influir no andamen-
to dos trabaihos dest4a Casa.

1) - Em face de existência da
ARENA e MODEBRA, em têrmos
legais no Estado, pelo Ato Institu.
cional n. 0 2 e Ato Complementar n.°
4, a Mesa passa a considerar me-
xistentes as bancadas dos Ex-Par-
tidos e blocos parlamentares na
forma do Regimento Interno.

2) - Sendo o funcionarnento das
liderancas questão interna da As.
sembléia, a Mesa continua a reco-
nhecer, provisôriamente, como lIde-
res, Os atuals.

3) - Todos 05 lideres continuam
sendo reconhecidos no exercicio de
suas ativicades, desde que tenham
o apOio de mais da metade de sua
ex-bancada, dentro da nova agre-
miacão, caso a mesma não tenha
se organizado sob as novas bases
legais.

4) - Na hipOtese de a bancada
dos novos Partidos se organizarem,
a Mesa reconhecerá o lider que in-
dicarem.

5) - Dentro do prazo de 30 dias
as bancadas organizarão definitiva-
mente o seu sistema de lideranca.
Caso não a facam 0 lider do major
grupo serd considerado o lider da
nova bancada, ate decisão em con.
trário.

6) - A Mesa pesquisará a filia-
ção partidäria dos Srs. Deputados
através de consultas e de exame de
documentos politicos.

7) - 0 Sr: 1. Secretário dard
condicOes materiais e de pessoal
para o funcionament 0 do gabinete
proporcionalmente ao nümero de
deputados e obedecidas as resolu.
cöes aplicáveis.

REQUERIMENTO N. 1.213

o SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa, Requerimento n.9 1.213, do
nobre Deputado Batista Miranda,
que, na forma regimental, requer
seja solicitado do Sr. Secretário
da Educacão abertura de inquérito
para apurar os fatos abaixo espe-
cificados, para a punicão adminis-
trativa e penal dos responsdveis.

Antes de dar tramitacão ao Re-
querimento, a Mesa, na forma do
que solicita o Deputado Batista Mi-
randa, consulta o Presidente da Co-
missão de Constituicão Legisla.
cão e Justica, sObre a possibiidade
de esta Comissão emiitir verbal-
mente 0 Parecer.

PARECER ORAL

O SR. EXPEDITO TAVARES -
Acabamos de ouvir o Requerimen.
to apresentado a Mesa pelo Depu-
tado Batista Miranda. Na qualida-
de de vice-presidente da Comissäo
de Justica, e no exercIcio da Pre-
sidénctia, falando pelos demais
membros, manifestamos o nosso
Parecer favordvel ao .Requerimento.

O SR. PRESIDENTE - Tendo
o Pleriário ouvido o Parecer favo.
ravel ao Requerimento n. 9 1.213 do
Deputado Presidente da Comissão
de Justica, a Presidência coloca em
discussão o Requerimento de auto-
na do Deputado Batista Miranda.

Em discussão o Requerimento fl.°
1.213. Näo ha oradores inscritos.
Encerro a discussão. Em votacão.
Os Srs. Deputados que o apro-
yam queiram permanecer como se

encontram. (Pausa). Foi aprova-
do.

REQUERIMENTO N.° 1.214

O SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento fl.0 1.214 do no-
bre Deputad 0 Lourival Brasil, em
que solicita, ouvida a Casa, seja
feito urn apêlo ao Ministro de Mi-
nas e Energia, Dr. Mauro Thibau, no
sentido de que S. Exa. autorize a
concessäo de verba no valor de cern
milhöes de cruzeiros, através do de-
partamento competente, para a
construcao da rêde de distribuicao
que vai abastecer Lima Duarte.

O SR. LOURIVAL BRASIL (Pela
ordem) - Sr. Fresidente, como a
matéria é relevante, requeiro que
se ouca, em parecer oral, a douta
Comissäo de Agricultura, na pessoa
do Deputad0 Florivaldo Dias.

O SR. PRESIDENTE - Em face
do pedido do nobre Deputado Lou-
rival Brasil, a Mesa solicita da Pre-
sidência da Comissão de Agricul.
tura, se posslvel, dar o Parecer
oral a respeito do Requerimento
n.0 1.214.

PARECER ORAL

O SR. FLORIVALDO DIA5 -
Sr . Presidente, respondendo a con
sulta de V. Exa., posso dizer que
estou de pleno acOrdo em que seja
enviado o apêlo ao Sr. Ministro de
Minas e Energia, conforme Reque-
rimento devidamente apoiado, de
autoria do nobre Deputado Lourj.
val Brasil, por tratar-se de medjda
de grande interésse para o flosso
Estado e que, por conseguirite, deve
ser votada neste momento Estou
falando em nome da Comjssão de
Agricultura da qual sou urn dos
mais modestos membros Tod&via,
na ausência do seu ilustre Presj-
dente, reflito no momento a opi-
nião dos dernais membros daque-
le Orgão.

0 SR. PRESIDENTE - 0 ilus-
tre Deputado Florivaldo Dias, em

nome da Comissão de Agricultura,
acaba de dar Parecer favordvel ao
Requerimento n. 0 1.214, de autoria
do nobre Deputado Lourival Bra-
sil.

A Mesa vai, pois, colocd-lo eAn
discussão.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão. Em
votacão. Os Srs. Deputados que o
aprovam queiram permanecer co.
mo se encontram. (Pausa). Foi
Aprovado.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputaclo abaix 0 assinado re.
quer a V. Exa., nos térmos do
art. 94 do Regimento Interno, lhe
seja concedjda a palavra e, pelo
art. 95 do mesmo Regirnento, trans.
fere-a ao Sr. Deputado Batista Mi-
randa que tratard de assimto de
natureza relevante e urgente.

Sala das Reuniöes, 3 de maio de
1966.

Aureliano Chaves.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do nobre De
putado Aureliano Chaves que, na
qualidade de Lider de Bancada, re-
quer a palavra pelos Arts. 94 e 95
do nosso Regimento, para transfe-
ri-la ao Sr. Deputado Batista Mi-
randa que tratard de assunto rele.
vante e urgente.

A Mesa defere 0 Requerimen0 e
fixa o prazo de 40 minutos

Tern a palavra o Sr. Deputado
Batista Miranda.

O SR. BATI5TA MIRANDA -
(Pronuncia o discurso que deixa de
constar déstes Anais por não ter
sido dado a publicacão pelo autor).

- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO N.c 1.215
Exmo Sr. Presidente da Assem.

blëia Legislatjva do Estado de Mi-
nas Gerais.
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Os DeputadoS abaixo assinados
requerem a V. Exa., na forma do
RegimentO Interno e ouvido o Pie.
nário, sejam convidados a pronun.
ciarem-se perante a Comissâo de
Siderurgia e Mineracão Os Srs. Ge-
neral EdmundO Macedo Soares e
General Osvaldo Pinto da Veiga,
respectivamente, Presidente da Con-
federacão Nacional da Indüstria e
da Companhia SiderUrgica NaciO-
nal, sObre a oportunidade e conve-
niênoia da instalação da AcOMI-
NAS no Vale do Paraopeba, em Mi.
nas Gerais.

E que a palavra dos ilustres, con-
vidados se reveste de indiscutIvel
autoridade por diferentes razôes:

1) - a Siderürgica Nacioñal em.
penha-se na construção da Usina
2, na drea de Volta Redonda;

2) - 0 Govêrno Brasileiro estd
elaborando o Piano Siderürgico Na
cional Para execucäo no periodo de
10 anos;

3) - For se encontrarem em
Minas as reservas de minério de
ferro do Pals e considerarido a in.
fra-estrutura de que dispôe o Es-
tado, alérn do seu mercado consu-
midor em expansão, provocado pe-
lo crescimento demográficO e a ele.
vação do nivel de vida, os rninei-
ros não podem permitir que a his.
tOria se repita, vale dizer, a perda
de sua - sonflada Usina do Parao-
peba.

Sala das Reuniôes, 3 de maio de
1966.

Batista Miranda - ure1iano
Chaves - Benedito Xavier - Nunes
Coelho - Alvimar Mourão - Dal-
ton Canabrava - João Vaz - He.
ho Garcia - Maria Pena - Agos-
tinho Campos Neto - José de Cas-
tro - Wilson Modesto - José Ma.
na Magalhães.

- A Comissão de Justica.
- Anuncia-Se a 	 -

2.0 PARTE DA ORDEM DO DIA
Projetos em l.a Discussão

Encerrada
- Submetidos a votos, são apro-

vados, em 1.o discussão jd encerra.
da, cada urn de sua vez, sem deba-
tes, os projetos seguintes:

Projeto fl.0 3.610/66 (Resolucão),
da Comissão Executiva, o qual cria
o ServicO de Radiotelegrafia da As-
sembléia Legislativa.

Projeto n.° 3.611/66, da Comissäo
Executiva, o qual autoriza o Poder
Executivo a firmar convênio corn
a Assembléia Legislativa Para o fim
especificado.

Projeto n.° 3.612/66 (ResolucäO),
da Comissão Executiva, o qual dá
o nome de "Cldudio Piriheiro de Li-
ma" a sala do Gabiñete do jo Vi.
ce.Presidente.

Prajetos em 2.° DiscussãO
Encerratla

- A seguir, submetidos a votos,
são aprovados, cada urn de sua vez,
em 2.4 discussão ja encerrada, ar.
tigo por artigo, sem debates, Os

projetos seguintes
Projeto fl.Q 3.502/66, do Sr. João

Luiz de Freitas, que dá a denomi-
nação de "Padre José Gonçalves de
Souza" ao Ginásio Estadual de Fe-
lixlãndia.

Projeto fl.0 3.503/66 (Resdiucão),
da ComisSão de Justica, o qua)
aprova têrmos de rescisão e de no-
vo Convênio firmados entre o Go-
vêrno do Estado e a Fundacão Ser-
vico Especial de Saüde Püblica.

Projeto n. 0 3.531/66, do Sr. Lou.
rival Brash, o qual reconhece de
utilidade püblica o Abrigo Santa
Helena, corn sede na cidade de
Juiz de Fora.

Projeto n.° 3.559/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dd a denomina-
cão de "Padre João Neiva" ao Gi.
násio Estadual de Santana da Var-
gem.

Projeto n.° 3.593/66, do Sr. Ge.
raldo Quintão, o qual dá a deno-
minação de "Gindsio Estadual João
XXIII" ao GinásiO Estadual de Ipa-
tinga.

Projeto n.° 3.594/66, do Sr. Ge-
raldo Quintão, o qual dá a deno-
minação de "Ginésio Estadual São
Sebastião" ao Gindsio Estadual de
TimOteo.

O SR. PRESIDENTE - Votaçao,
cm 3. discussão, do Projeto n.'..
3.564/66, do Sr. Mario Hugo La-
deira, 0 qual dá a denominaçao
de Conjunt0 "Orestes Diniz" aos
Edificios onde funcionam o Depar-
tamento de Lepra e Dispensario
Central.

Em votaçao. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer come se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- Vern it Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem.
biéia Legilativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado abaixo assinado, vern
requerer a V. Exa. a gentileza de
concederJhe a palavra pelo Art. 94
do Regirnento Interno, Para tratar
de assunto relevante e urgente.

Belo Horizonte, 3 de maio do
1966.

Jorge Ferraz.
O SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa, Requerimento do Sr. Jorge
Ferraz, pelo Art. 94, solicitando Se-
,ja-lhe concedida a palavra para tra-
tar do assunto urgente e de natu-
reza relevante. A Mesa defere 0 Re-querimento e fixa o prazo de 60
minutos.

Com a palavra o Sr. Jorge Fer-
raz.

0 SR. JORGE FERRA.z - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Ouvimos, atentamente, o discur-
so do iiustre Deputado Batista Mi-
randa, proferido desta Tribuna sO.
bre a mstalação de tuna siderur
gia no Vale do Paraopeba.

Ninguern, Sr. Presidente, mais
inthcado Para tratar dêste assun-
to que o ihustre Deputado Batista
Miranda, autor que foi do Projeto.

Presidente cia Corn issão de Side-
rurgia e Mineracão desta Casa, co-
nhecedor profundo do problema Si-
derürgico de nossa Pátria S. Exa.
tern cabedaj bastante para abor.
dar o assunto em tOdas as suas
iacêtas e, inclusive, debater, corn a
veemência que lhe é peculiar, esta
questão, veiho sonho dos rninei-
ros, da industrializaçao dos nossos
minérios, dentro de nossas fron-
teiras.

Tenho acompanhado a atuação de
S. Exa. nesta Assembléia, desde
os primcirdllos de sua oampaTha
pela industrializaçäo de nosso mi-
nérlo de ferro; tenho acompanha-
do corn principal interêsse a ques.
tao que se refere a instaiaçao da
Siderürgica do Vale do Paraopeba.

O SR. BATISTA MIRANDAI  -
Nobre Deputado, V. Exa. é, real-
mente, urn colega nesta Casa, ao
qual me vinculei por estreitos la-
cos de amizade ao longo dos anos.
Hoje, eu me considero, embora corn
cabelos mais grisahhos do que V.
Exa., come seu irrnão nia.is jovem.
As paiavras de V. Exa. sObre o
trabaiho per nOs reaiizado devem
ser credilados, em parte, a V. Exa.,
de vez que o nobre colega, parti-
cipante que foi da Cornissão de Si-
derurgia e Miner.ação, deixou urn
traço alto e rnarcante naquele Or-
gao técnico cia Assembldia, pelo seu
extraordindrio relatOrio, realizado
apOs nossa visita aos paises afri.
canos.

For isto, come Presidente daque-
le Orgão, sO tenho paiavras de gra-
tidão Para V. Exa. em vista do
trabalho realizado pelo nobre Co-
lega. Quero, pois, agradecer ao
companheiro.

O SR. JORGE FERRAZ - 0
ilustre Deputado Batista Miranda
näo deve nenhum agradecimento ao
orador. Nada mais lhe face do que
justica, falando do seu entusiasmo
e do seu trabalho em favor da ins-
talação de mais uma usina siderür.
gica.



Ivias, dizia eu qUe acornpanhei
sempre corn entUSiaSmo o traba-
lho deste DepUtadO, que também
propugnava pela instalacaO de uma
Usina no Vale do P,araopeba Mas,
3á hoje, outros fatos vieram tra-
zer jntranquilidade ao modesto
DepUtado, qUe, agora, ocupa a Tn-
buna, coin referêflcia a possibili-
dade de se instalar esta siderur-
gia no Vale do Paraopeba. Não sO
jSSo, mas nOSSO ceticiSmO tern al-
cance major. EntendemOS que nos-
sa Pdt,ria está atravessandO, no que
se refere ao desenvolvirnento in-
dustrial, urna das fases mais pen-
gosas de sua história nela poden
do influir o desfecho que possa ter
o caso escandaloSo da Sid. Mannes-
mann. Na verdade, esta luta que
empreendemos contra o grupo es-
trangeiro, detentor da maioria das
açOes da Mannesmann é fundamen-
tal, pois nOs, 0 povO mineiro, 0
Padre InineU Leopoldillo e já ago-
ra o GovêrflO do Estado, quando
apresenta proposta ao GovêrflO Fe-
deral para encamPacäO da usina,
cntendemOS que, depois das pro-
vidências dadas pelo GovêrnO Fe-
deral, encampando uma solucão pa-
cIfica para o escandoloso caso Man-
nesmann, se êsses investidores par-
ticulares, Os homenS do povo, Or-
Laos e viUvas que investiram suas
economias em tituloS da Mannes-
mann, nao tiveram resguardado seu
capital, nenhum investimento in-
dustrial no Brasil, que depender de
subscricãO popular, terá o apoio
cia poupanca popular, porque to-
dos nOs sabemos que, em virtude
da inflação, nenhum empreendi-
mento industrial de grande vulto,
poderd, de agora por diante, mes-
mo que seja corn capital estran-
geiro, ser plenamente integralizado.
Os empreendimentos, sob a forma
de sociedade anônima, em vista da
inflaçäo, terão, forçosamente, que
fazer lançamento de suas açöes no
mercado de titulos nacional, e, se
êsse caso da Mannesmann não ti-
ver uma solucão favorável, princi-

palmente, agora, que o GovêrflO Fe-
deral encampoU a solucão, então,
a descrenca para a sociedade anO-
nima, levará o povo, aquêles que
procUram investir peqUeflas ecOflo-
mias, a debandar por completo e
nunca mais entrar em empreendi-
dirnento siderürgicO ou mesmo in-
dustrial, por meihor que seja a
rentabilidade que possam ter.

0 SR. AURELIANO CRAVES -
V. Exa. vem enriquecendo os Anais
da Casa, pronunciando discurSo da
malor seriedade e corn proficiêfl
cia sObre assunto que reputo cia
rnaior importância. Todos nOs sa-
bemos do t r a b a 1 h o desenvolvido
pelos paises mais adiantados, no
sentido da mobilizacãO das pou-
panças populares, para investimen-
to em diferentes setOres, especial-
mente no setor industrial. Sabe-
mos. perfeitainente, que a razão do
sucesso do esfOrco bélico norte-ame-
nicano, na segunda guerra mun-
dial, fo!, em grande parte, decor-
rente do extraordifldniO trabalho
desenvolvido, naquela Naçao, no
sentido da rnobilizacãO de poupafl
ças populares, atravds de bOnus de
guerra, para o incremento de equi-
pamentos de guerra.

Em urn pals como o Brasil, em
fase de desenvolvimento, as pou-
panças populares capazes de serem
convenientemente mobilizadas e
orientadas, serão de grande utili-
dade - 0 caso da Mannesmann, Co-
mo V. Exa. tern abordado da Tn-
buna e através da imprensa escri-
ta, falada e televisionada, é urn
assunto que deve merecen espe-
cial atencão das autoridades res-
ponsdveis dêste pals. Não d possi-
vel, Sr. Deputado, que tomadores
de titulos daquela companhia fi.
quem sujeitos a ação de majaba-
nistas que, de uma maneira ou de
outra, estavam investidos em car-
gos de responsabiidades daquela
emprêsa. Qualquer tomador de tI-
tubs do mercado de valOres ou,
como queiram, do mercado para.
lelo, que infelizmente vinha sendo
reconhecido, se não expressainente

pelas autoridades federais, pelo
meflos, tàcitamente, como existen-
te, tern direito a uma explicacão.
Uma companhia corn o nome e a
responsabilidado da mannesmann
era, pela sua prOpnia natureza, uma
garantia para os tomadores daque-
les tItulos. Admitir-se a hipOtese de
o tomador de titulos de companhias
nacionais ou de grupos internacio-
nais, que operam neste pals, deva
prèviamente através de uma con-
sulta de grafologia, verificar a va-
lidade, a exaticlão ou iriexatidão a
veracidade ou a falsidade de assi-
naturas contidas no docufnento, 0
indiscutivelmente relegar ao aban-
dono as poupancas populares. ,
portanto, de capital importãncia,
que o poder pdblico resguarde êste
valor que 0, ac.ima de tudo, hu-
mano, como V. Exa. bern frisou,
porque vdrias viüvas aplicaram
suas reduzidas poupanca.s em tItu.
los da Mannesmann, na espectativa
de ter au, naqueles titulos, uma re-
serva, uma garantia firme para
poupancas que fizeram ao longo
de anos e que, no rna.is das vêzes,
representavam, como represefltam,
garantia de sua prOpnia subsistên-
cia.

Não 0 possivel, portanto, que o
Govêrno não leve em conedera-
cão êsse aspecto humano do pro-
blema. Aldm do mais, 0 aspecto
que reputo da major importância,
e V. Exa. fnisou muito bern neste
discurso de hoje, 0 que 0 necessd-
rio, acima de tudo para o prOprio
interOsse nacional, que Os investt
mentos estrangeiros no pals, Se-
jam mesclados corn investimentos
nacionais, e, tambOm, ha a neces-
sidade da mobilizacão da consciên-
cia nacional para os mUltipbos as-
pectos do problema do nosso de-
senvolvimento. E não ha rnelhor
maneira de se mobilizar esta cons-
ciência do que através dos inves-
timentos bern orientados no setor
industrial. V. Exa., nobre Depu-
tado, conta corn o nosso irrestnito
apoio nesta campanha que vem I a-

zendo corn a consciêflcia tranqüi.
la de quern estã a urn sO tempo
lançando-se numa campanha que
te mo cunho e a marca de ser uma
campanha humana, e, a par de ser
uma campanha humana, estd em
perfeita sintonia corn 0 nOSSO Es-
tado e corn o nosso Pals

0 SR. JORGE FERRAZ - Agra-
deco as palavras do nobre Depu.
tado Aureliano Chaves. Na verda-
de, Sua Exceléncia, conhecedor pro-
fundo dos problemas econOmicos
do nosso Estado e do Pals, enge-
nheiro dos mais brilhantes e pro-
fessor cia nossa Universidade, co-
nhecendo não sO o nosso proble.
ma industrial, mas sobretudo o eco-
nômico - financeiro, faz corn que
suas palavras calem profundamen-
te em meu coração e me deem ãni-
mo par.a prosseguir nesta Campa-
nha, porque em verdade, 0 como
S. Exa. bern frisou: torna-se ne-
cessário seja restabelecida a con-
fianca dos nossos ernpreendimen-
tos privados, tanto nacionais como
estrangeiros. para que 0 povo pos.
sa, a exemplo da nação norte-ame-
ricana, participar dêsses empreen
dimentos, cooperando de uma ma-
neira decisiva para o desenvolvi-
mento da nossa Pátria. E não 0
outro o pensainento dos grandes
centros nacionais, segundo obser.
v,açOes de urn amigo recentemente
vindo do Rio de Janeiro, o qual
afirmou que 0 assunto cia Mannes-
mann, tratado cia Tribuna desta
AssernblOia, teve a major repercus-
são em circulos financeiros do Rio
de Janeiro e São Paulo. E' bern
verdade que lá, muito mais do que
aqui, a imprensa tern dado major
atencão aos nosso pronunciarnen.
tos do que a imprensa mineira. E
dizia êle que a situação atingia a
diversas carnadas, não sO de inves-
tidores, fregueses do movimento cia
bOlsa do mercado dos titulos, mas
tambOm de jndustriais. comercian-
tes e banqueiros, residentes no Rio
de Janeiro, e todos, a urna sO voz,
entendem que -a Sociedade AnOnixna
no Brasil muito vai depender do
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que fOr resolvido, corn r oiacão ao
pagamento integral dos investido.
res de tItulos da Mannesmann.

Palácio da Assembléia - Belo
Horizonte - Minas.
Mas, Senhor Presidente, Srs. De-

putados, recebemos ha dias uma
carta do padre Irineu, presidente
do Comitd de Defesa ds VItimas
da Mannesmann, nos seguintes têr-
mos:

"Rio de Janeiro, 28 de abril de
1966.

Exmo. Sr.
Dr. Jorge Ferraz
DD. Deputado a Assemblëia Le-
gislativa de Minas Gerais.
Paiácio da Assembléia Belo Ho-
rizonte - Minas

Senhor Deputado,

o Comitê de Defesa da:s Vjtimas
da Mannesmann tomou conheci.
mento e a estd acompanhando corn
o máximo interêsse a sua brithan-
te atuação no Legislativo Mineiro,
na defesa das economias de popu-
lares que acrecUtaram na honora-
bilidade dos alemães da Compa.
nhia Siderürgica Mannesmann.

o Comitê é pessoa juridica devi-
damente organizada, atuando em
qualquer parte do territOrio nacio-
nal, mas sobretudo em Belo Ho-
rizonte, São Paulo e Rio de Janei-
ro, que são as três principais, ci-
dades onde se concentra o major
nümero de credores da Mannes.
mann. NOs representarnos 2/3 da
divida da Mannesmann para corn o
povo, ou seja, vinte e dais bilhOes
de cruzeiros, em prornisOrjas que
nos foram confiadas para cobran-
ça. Representamos präticamente a
totalidade das pesso;as fisicas e ins-
tituiçOes de caridade credoras.

Recebemos e estamos estudando
a proposta de acOrdo apresentada
pelos alemães. Como veio, é real-
mente inaceitável. A parte que a
imprensa publicou ë ruim. Mas a
parte que a irnprensa não publicou

pior ainda. Ha, entretanto, mu-
meros credores que estão passan
do verdadeira necessidade e viUvas
qua estão comendo uma vez sO por
dia. Rstes credores, sem düvida,
premidos por esta triste circuns-
tância de fOrca major, aceitarão,
estamos certos, qualquer ressarci-
mento, digamos claro, qualquer as-
mola oferecida pelo grupo alemão.
0 prOprio Comitê os aconselhará
a receber e ihes deixará plena li-
berdade.

Entretanto, Se OS .aiemães forem
urn pouco razoáveis, urn pouco me.
nos intransigentes, creio qua se p0-
derd chegar a urn acOrdo honroso
para a thgnidade dos brasileiros e
para a economia popular.

A meihor soluçao dêste proble-
ma. a nosso ver, ë a qua V. Exa.
estd defendendo no Legislativo Mi-
neiro: a desaproprjação das acOes
da CSM pelos bancos oficiais de Mi-
nas Gerais, que são Os acionistas
minoritãrios detentores de major
parcela de capital entre os peque.
nos, a conversão das promissOrias
em acOes ordinárias, de acOrdo corn
a atual lei de mercado de capitais,
pagamento em dinheiro aos credo.
res e revenda das acOes a quem por
alas se interessar. Esta solucão
atende a todos os interêsses, do
fisco, do govêrno, do prestigiôdo
Brasil. da economia popular. SO
não atende aos interêsses do grupo
alemão, que não quer perder o con-
trOle acionista da Mannesmann, e
do quai se atualizaram tao mal,
permitindo por acão ou ornissão,
que se chegasse a tal ponto, por
qua não se aplica de imediato esta
solução? As vêzes, pensamos, par-
ticularmente, que nesta Terra de
Santa Cruz ë meihor ser estrangei-
ro do que bras.ileiro. Alcançam-se
vantagens muito maiores.

Em nome de 8.000 credores p0.
pulares, nOs ihe pedimos, Senhor
Deputado, qua não esmoreça em
sua nobre campanha, apesar de in-
sinuacOes malcivolas que certamen-
te farão a seu respeito, como fize-
ram tantas vêzes a respeito do nos-
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so Comitê e do seu Presidante, em isso? Porque o colega e amigo esta-particular. 	 Va, como estd, convenoido de que

Corn a mais elevada estima, subs. o major interesse nacional está na
crevome, novamente agradecendo, industrializaçao de Minas, porquan-a) Padre Irineu Leopoldino". 	 to não podemos continuar apenãs

Sr. Presidente. Srs. Deputados. exportando minérlo do sub-solo ml-
0 ilustre Padre Irineu Leopoldino, neiro, por preço cada vez maas vU.
no final cia carta, enviada em 28 Sabe V. Exa. que hd algirns anos a
de abril, antes cia reunião, efetiva- tonelada cia minério custava c&rca
da no Barreiro, da Assembléia Ex- de 12 dOlares e agora caiu para 8
traordjnárja de acionistas da Man- dOlares e pouco. V. Exa. tambm
nesmann, realizada no dila 30, afir- se fez arauto da aspiracão minet.
ma que, apesar das insinuaçOes ma. ra, no sentido da impiantação em
lévolas qua foram feitas ao Comi- nosso Estado da refinaria "Gabriel
té e a sau presidente, devemos pros- Passos" e da construcao do Oleo-seguir. 	 duto. E por que? Porque V. Exa.0 "Estado de Minas", sob o titu- estava convencido de que, para pro-
lo - "MANNESMANN altera ES- mover o desanvolvimento do Esta-
TATUTOS e elega Conseiho" - diz do urgia a construcão de uina Re-que o reprasentanta do grupo ale. finaria em Minas Gerais e a cons.
mao, advogado Monteiro de Barros, trução do Oleoduto Rio - Betim,
depois de fazar certas assertivas s6 de fato, o petrOleo mais ba-
bre o Padre Irineu, observa que, rato possibilitard a criacão de no.
quanto ao Deputado não via ne- vas indüstrias, ensejando a con-'
nhum interêsse legitirno de sua par- corrência corn outros Estados e
te, salvo o interêssa de defender o corn outros paIses. V. Exa. sein..grupo do Sr. Serpa. 	 pre tern agido no interOsse pi.lbllco0 SR. LtCIO DE SOUZA CRUZ e não seria agora, a esta alturâ cia
- Desejo registrar, aqui, o meu sua vida, cia sua carreira poiltica,
protesto contra essa aleivosia, con- qua iria transformarse em advo-
tra as acusaçOes cia qua V. Exa. gado de interêssas escusos. V.
está agindo por interêsse politico Exa. estd patrocinando, atravds
ou en-i defesa cia interêsses cia urn desta Assembléia, da Tribuna livre
grupo aconOmico. Conheço de per- desta Casa, o intarêsse de milhares
to a atuaçao do nobra colega, quer cia mineiros, 0 interêsse da econo-
seja na vida privada, como cida- mia do nosso Estado. 0 nobre co-
dão, como chefe de familia exam- lega não se coioca numa posição
plar, e também no piano da vida bairrista, não se coloca contra o
püblica. V. Exa., nesta Casa, e fo- capital estrangeiro, não se coloca
ra dala, se fez arauto das aspira- contra a Alemanha, e, sim, ao lado
cOes popularas, defansor dos inte- dos intarêsses nacionais, do inte.
rêsses naciona.is a dos superiores rêssa do nosso Estado e do nosso
interêsses do Estado cia Minas Ga. povo. Defendendo V. Exa. desta
rais. Ainda, ha pouco, registrava o acusação, gostaria cia registrar uma
nobra Daputado Batista Miranda a corralação qua existe entre a atual
sua atuaçao aficiente, brilhante, co.. linha econOmica alamã a a causa
mo relator da Comissão de Side- qua V. Exa. defanda. A Alanianha,
rurgia ao ensejo cia viagem de as- no periodo apOs a guarra, cami-
tudos a Africa, a a Europa. V. nhou, não apenas no sentido da in-
Exa., Coma parlamentar, corno dustr&alizaço, no santido do au-
homem pUblico, contrariou, na.. mento cia produtividade, cia expor-
quele p a r a c e r, interêsses dos tação, no sentido cia livra emprsa,
rnaioras grupos econOmicos, não n-ias sentiu, também, qua a hora
apanas do Estado a do Pals, mas presente não era hora do capita
de todo 0 mundo. E por qua fez lismo liberal. Caminhou a Alema-
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nha para fazer corn que o capital
daquele pals fOsse dernocratizado,
através da participação do major
nümero de pessoas, principalmen-
te dos operárics, d.as pessoas hu-
mildes, tomanlo acOes das grandes
emprêsas, das grandes indüstrias.
Pois bern, nobre Deputado, a Man-
nesmann, em Minas Gerais, segu.in-
do esta orientacao da econornia Ale-
ma, poderia ter .promovido a ele-
vacão do seu capital, através da
participacao do major nUmero de
mineiros neste empreendimento.
procurando, enfim, a democratiza-
çäo do capital. No entanto, prefe
riu ela, através de alguns de seus
antigos diretores, o empétirno,
o apélo ao crédito popular, para
promover o desenvolvimento e a
expansão da emprêsa. Centenas,
ate milhares de mineiros sentiram
que deviarn colaborär corn a em-
prêsa, êmprestando o capital de
que ela necessitava. Não se pode
dizer que o emprëstimo, a urna ta-
xa de juros mais elevada seja imo-
ral. Absolutamente. Estávamos vi-
vendo, como estarnos ainda, uma
hora de inflacao, corn a taxa in.
flaciondria de cérca de 84% ao ano.
V V. Exa. que a taxa mensal se-
r de 7°/s E aqueles emprestado.
res de dinheiro 'a Mannesmann o
fizerarn a juros de 3, 4 e 5%, quan-
do a taxa de desvalorizacão da
moeda era de 7%. Vê V. Eta. que
a rigor, do ponto de vista econOrni-
co, estavani êles sofrendo urn pre-
juIzo. E por isto que, neste ins-
tante, quero solidarizar-me corn V.
Exa., lancando, aqui, o nosso pro-
testo veemente contra a acusacäo
que ihe fazem no momento em
que, mais uma vez, sal a campo
corn destemor, em defesa dos in-
terêsses da econornia de Minas e
do Pals.

0 SR. JORGE FERRAZ - Agra-
deco o aparte do meu nobre cole.
ga, Deputado Lücio de Souza Cruz.
0 seu aparte d por demais confor-
tador por que vem de urn colega
que conhecemos ha mais de 20 anos,
não so na vida particular como na

vida profissional, militando em nos-
so fOro, e, sobretudo, nesta Assem.
bléia; e o testernunho de V. Exa.
é, sem düvida, valioso para demons.
trarmos, como frisei no i.nicio des-
ta campanha, que eu poderia, em
certo mornento, atender a interés.
ses de urn grupo ou de outro, aos
interêsses de Serpa, de Freire, de
ex-diretores ou funcionários da
Mannesmann, do Govêrno do Es-
tado ou de setores do Govêrno Fe-
deral. Mas, na verdade, o ünico
grupo ao qual estou ligado é o dos
tomadores de titulos da Mannes-
mann, congregados pelo Padre In-
neu. Foi exciusivamente a econo.
mia popular que nos levou a iniciar
esta campanha. Tive o cuidado de
me informar corn cada urn de meus
irmãos e parentes, se tinham, näo
so acoes da Cia. Siderürgica Man-
nesmann como tItulos de investi
mentos daquela companhia. Feliz-
mente nenhum déles, apesar de al.
guns negociarem no comércio de
tltulos, inclusive corn urn corretor
oficial, nenhurn dêles, repito, par-
ticipou na compra ou venda de ti.
tubs da Mannesmann.

O SR. CARLOS MEGALE - No-
bre Deputado Jorge Ferraz. V. Exa.
d o que d, e não o que querem que
V. Exa. seja. E assim, V. Exa.
continua sendo, nesta Assernbléia e
fora dela, urn homem respeitado
pelos homens de bern. Pena '6 que
não tenhamos um sern-nürnero de
homens como V. Exa., corn a sua
bravura, honradez e patriotisrno.
As acusaçOes que fazem a V. Exa.
perdem-se no vento.

Os homens de bern dela nao to-
mam conhecimento. V. Exa. con-
tinua sendo urn homem respeitado
por todos, em vista de sua vida
pregressa e de sua vida presente.
A defesa que V. Exa. faz - pou.
co importa que seja de interêsse
politico é uma causa dos humil-
des contra os poderosos. V. Exa.
defende a causa das viiivas e Or-
fãos que, ludibriados, levaram suas
economias para aquela Ernpresa.

V. Exa. deve continuar nesta ba-
talha.

Trago, portanto, a minha solida-
riedade •a um dos mais nobres e
djistintos Deputados desta Assem-
bléla. V. Exa. honra esta Assem-
blëia e a geração de que fazernos
parte. Queira, pois, meu prezado
amigo, aceitar a minha solidarie-
dade e a solidariedade dos homens
que compöem o ex-PE.

0 SR. JORGE FERRAZ - Corn
verdadeira ernoção, recebo as pala-
vras de V. Exa., Deputado Carlos
Megale, e as de outros Deputados -

Na verdade, eu, que antes queria
responder 'as acusacôes dêsse advo-
gado de grupos estrangeiros, por
serem minha vida e meu passado
corthecidos do povo rnineiro, já
agora posso, corn o pronunciamento
de V. Exa. juntar a êsse passado
e a esta vida, abertos a qualquer
investigacão em qualquer setor, as
palavras dos nobres colegas desta
Assembléia As palavr.as dêsses co.
legas, que bern conheço, possibili-
tam-me ficar acima das palavras
dêste advogado, que não conhecia
e que vim a conhecer no dia 30, na
reunião da Mannesmann, advogado
que, segundo informacöes, tern si-
do, no Brasil, urn advogado atuan-
te, mas atuante sempre em defesa
de interêsses de estrangeiros. E'
verdade que fez parte de uma banca
de advogados do Rio de Janeiro,
das mais promissoras e das rnais
rendosas, mas quase sempre na de-
fesa de interêsses estrangeiros. Não
sou contra estrangeiros, de qual-
quer nacionalidade, mormente da
Alernanha, que visltei por duas ye-
zes e pela qual tenho a maior
adrniracão, principalmente pela de-
monstração de trabaiho na recu.
peracão daquela Alemanha que foi
d.izimada pelo nazismo. 0 trabalho
do povo alemão redobrou a nossa
admiraçäo por aquele Pals. Não
sou contra os investidores alemäes
que tern 10% do seu investimento
no exterior. Não sou contra êles,
não sou contra o Govêrno alernão,

não sou contra qualquer alemão
que queira vir para o Brasil juntar
seus esforços aos esforcos dos bra-
sileiros, para construir 0 prOgres.
so de nossa Pátria. Sou, aim, con-
tra aqueles alemãos dêste Grupo
que detdm a maloria das acöes da
Mannesmann; êles jd foram de-
nunciados por nOs, como tambdm
ja o foram pela imprensa, de te-
rem, de uma rnaneira ardibosa, se
apropriado de hens de brasileiros
e de se terem tornado majoritdnios
de urna indUstria que foi construl-
da, muito mais corn o dinheiro e
corn o suor dos brasileiros, do que
mesmo corn hens e trabalho ale-
mães.

0 SR. PINTO COELHO - Sr.
Deputado Jorge Ferraz, estamos
acompanhando o desenrobar da ora-
ção de V. Exa. e desde muitos dias
vimos assistindo a sua dedlcacäo e
ao seu interêsse na defesa dos que
operavam no mercado paralelo, a
maioria dêles inocentemente e de
boa fd, e que foram prejudlcados
pela emprêsa que emitiu as pro-
missOrias.

Hoje, fomos surpreendidos pela
acusação de que o interêsse de
V. Exa., nesta luta, não seria b
interêsse legitimo da defesa dos di-
reitos de muitos hu.mildes, de mui-
tos que se sacrificaram para con-
seguir urn capital e aplied-lo na-
quele mercado paralelo. Deputado
Jorge Ferraz, é exatamente V. Exa.
a pessoa credenciada para enfren-
tar uma luta desta natureza, porque
0 passado de V. Exa., o seu com-
portamento nesta Casa e a sua ati-
vidade social em Belo Horizonte
credenciam-no para ficar a cober.
to de quabquer injUnia ou de quab-
quer suspeita. São POUCOS Os ho-
mens que podem, corn o destemor
de V. Exa., enfrentar uma luta
como esta, porque 0 seu caráter, 0
seu cornportarnento e, antes de tu.
do, a sua conduta irrepreensiveb, o
credenciam para colocá.lo a salvo
de qualquer suspeita. Saiba que es-
tamos solldánios corn V. Exa., bern
como a rnaioria desta Casa, porque



56 	
- 57 -

o seu interésse e a sua dedicacão
foram, ünica e exciusivamente, sal-
vaguardar os direitos daqueles mais
modestos e humildes que tiverarn
prejuIzos naquela operação.

0 SR.. JORGE FERRAZ —0 pro-
nunciamento do Deputado Pinto
Coelho vem, novamente, trazer ao
meu coração a certeza da solidarie.
dade dos ilustres membros desta
Casa, já no inIcio destas acusa
côes, porque considero as declara-
çOes do advogado do Grupo Ale-
mao 0 ifliCio de uma campanha di.
farnatOria como já fizerarn, atravês
da imprensa, corn o Padre Irineu
Leopoldino.

Mas, ilustre Deputado, quando
iniciamos esta campanha, tInhamos
a certeza de que ela seria acorn-
panhada, atentamente, por aqueles
que tern Os seus interêsses contra-
riados, em face da nossa palavra,
desta Tribuna, daqueles que procu-
raram influir em setores do Govêr-
no, no sentido de propiciar urna
solução favorável Para Os investi-.
dores alemães Sablamos, perfei-
tamente, que grupos econômicos,
diretamente ligados ao problerna do
escândalo da Mannesmann, quan-
do julgassem que seus interêsses
estavam sendo prej udicados corn
nossa atuacão nesta Assembléia,
procurariam, de qualquer maneira,
difamar ou diminuir a autoridade
do representante do povo, que
cumpre seu dever.

Forque todos nós sabemos que
os grandes interêsses econOmicos
falam mais alto do que a prOpria
honra de urn modesto Deputado da
Assembléja do Estado de Minas Ge-
rais. Eu sabia que êles não leva-
riam em conta o passado de urn
Deputado, que êles não titubeariam
em lancar sôbre o Deputado a liva
de interêsses escusos; que procu-
rariam confundir a opinião püblt
ca Para que a palavra do Deputado
não tivesse a autoridade necessá-
na Para tratar de urn assunto de
tanta responsabiliclade; responsa-
bilidade que diz respeito a direitos
de brasileiros usurpados; ha auto-

ridade na palavra do Deputado
quandci adverte o Govêrno Federal,
o Govêrno da Revolução, que fol
feita Para combater a corrupcão.
Se a palavra de urn Deputado näo
tivesse autoridade como poderia
ela ser ouvida pelo Presidente da
RepUblica, quando denunciou que a
fOrmula que então se procurava
nao era a conveniente? Ou quando
dissesse desta Tribuna que andou
errado o Govêrno Federal, quando
enviou a cidade de Dusseldorf urn
enviado oficial do Govêrno, Para
tratar, corn Os investidores alemães,
do resgate da divida? Srs. Deputa.
dos, a campaniaa contra mim inicia-
cia objetiva insinuar a falta de auto-
ridade do Parlameritar quando vern
dizer que o Govêrno Federal estd
encaminhando rnal o processo;
quando vem dizer que a proposta
alemã é urn ultraje aos brios dos
brasileiros, e que ao Deputado falta
a fôrça moral quando diz desta
Tribuna que os alemäes, corn a sua
proposta, estão envolvendo a hon.
ra do prOprio Govêrno, quando pro
pOem pagar 50% em dinheiro e 200/u
em debentures, quando sabemos
que a Lei de mercado de Itulos, a
ser aprovada pelo Govêrno Federal
irci favorecer a êste grupo estran-
geiro, no pagamento desta dlyida,
porque, tOda est:a importância, 'prin-
cipalmente a referente as debên.
tures poderd, de acOrdo corn esta
Lei que está sendo votada na Ca-
mara Federal, ser considerada como
prejuIzo nos exercIcios f u t U r 0 5
da Mannesmann. NOs, que jd de-
nunciamos desta Tribuna, que o ca-
pital da Mannesmann, constituido
pela maioria dos detentores de
acOes da companhia SideriLlrgica
Mannesmann, foi fornecido pelo
Banco do Brasil, irregularmente, e
constitul.a o Fundo de Desapropria.
cão do Govêrno Federal, por oca-
sião da Grande Guerra; nOs que
denunciamos aqui o capital forma-
do corn o dinheiro dos brasileiros,
roubado das vidvas e pracinhas que
derramaram seu sangue nos cam.
P05 da Europa, podemos denunciar

também o prOprio pagamento do
paralelo que serd feito corn o im-
pOsto de renda; numa época em
que o impôsto de renda estd escor-
chando a indUstria e levando a exe-
cuçäo firmas comerciais no nosso
pals. 0 impôsto de renda, corn
aquêle dinheiro que deveria ser
carreado Para o Erário, Ira, manei.
rosamente, tudo de acOrdo corn a
Lei, ressarcir 0 grupo .alemão do
dinheiro ernpregado no pagamento
do paralelo.

Mas, Senhor Presidente, Srs.
Deputados, vamos examinar a nota
distribulda pelo advogado da Cia.
Mannesmann, no Estado de Mi-
nas. 0 titulo eu id o disse: "MAN-
NESMANN ALTERA ESTATUTO E
ELEGE NOVOS MEMBROS DO
CONSELHO FISCAL". A medida
que fOr lendo a nota, irei fazendo
Os comentdrios. Diz a nota: "Con-
trariamente ao que se esperava, foi
tranqiiila a Assemblëia extraordind-
na da Mannesmann realizada sá-
bado passado, no Barreiro, onde se
localiza a indüstria da Emprêsa".
Näo foj tao tra.nqUila assim. Senäo
vejamos: antigarnente, quando o
grupo Serpa estava a servico do
grupo estrangeiro, dentro da dire.
toria cia Mannesmann não havia
nenhum desentendimento. Sig-
mund Weiss que representava 0
grupo estrangeiro se entendia corn
Serpa. As reuniOes se realizavam
no Barreiro ou mesmo no EscritO.
rio da Empresa, no Ediflcio Dantas,
e se processavam em 10 ou 15 mi-
nutos. As atas já estavam pron-
tas. Sigmund Weiss assinava como
representante do grupo alemäo -
Naturalmente, deveriam compare-
cer representantes dos Bancos do
Estado e rnais 2 ou 3 acionistas
particulares. Em 10 ou 15 minutos,
se processava a reunião de acio.
nistas da Companhia. Na reunião
ora cominada, apesar de os jor-
nais noticiarem que a mesma foi
tranquila, que Se processou dentro
de perfeita ordern, nOs, que lá apa-
recemos, detentores que somos de
urna ünica acäo da Mannesmann,

em companhia do Padre Irineu Leo-
poldino, também detentor do nina
ünic.a acão, podemos dizer que a
reunião se iniciou as 10 horas da
manhä e sO termixiou as 16 horas.
Não poderia ser tranqUila, contra.
riando o que se esperava, de vez
que alguns jornais noticiararn que
a nossa presença naquela reunião
era para tumultuar a Assembléia,
mas desde 0 inlcio nOs tivernos a
oportunidade de cornunicar aos
acionistas presentes o nosso obje-
tivo. Notdvamos mesmo uma cer-
ta intranquiidade da parte dos
acionistas rnajoritdrios naquela
reunião. Mas, desde logo, fizemos
nosso pronunc.iarnento em nosso
norne e do padre Irineu Leopoldi.
no, de que nOs sO estdvamos au
Para que a reunião transcorresse
dentro da lei e dos estatutos. Não
foi tao tranqUila esta reunião, por-
que se näo fOsse assim, não teriarn
deslocado da Capital do Estado de
Silo Paulo o General Macedo Soa-
res Para que, corn sua autoridade
de General do Exército e presiden-
te da Con.federação Nacional da In_
dUstria, a presidisse.

Entenderam Os alernães que 0
General iria servir de joguete. Mas
tal nao aconteceu. E' bern verdade
que o General dirigiu Os trabaihos
corn energia, mas uma energia pro-
pria de sua pessoa e não uma ener-
gia preparada a sOldo pelos ale-
mães, como poderiam, a principlo,
entender. Era urna energia pessoal,
daquele que construlu Volta Redon
da, que estêve em ACESITA, êste
campeão da indüstria, que dirige
a Confederacão de São Paulo. Es-
queceram-se os alemães de que o
General, no fundo, é urn homem de
bern e cairarn, afinal, numa "espar-
rela". A intranqiliidade de urn ale.
mao, a afoiteza de seu advogado,
levararn-nos a fornecer ao Padre
Leopoldino e ao Deputado urn do-
cumento importante que poderia
anular aquela reunião, pois, na
verdade, no decorrer dos trabalhos,
quando Se discutia a modificaçao
dos estatutos, do nossa parte, de-
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claramOs que flO larnoS discutir
nem votar aquela modificacão dos
estatutOS, pois tratava-se de maté-
na longa, de mais de 5 ou 6 pági-
nas, elaborada pela diretoria, e que
näo poderia ser examinada naquele
momento, pois deinandava rnaior
tempo. DeixariarnoS esta matéria
consignada e nâo a discutirlarnos,
nern votariamoS. Mas, o Padre Leo-
poldino a impugnOu, fazendo wn
confronto entre as modlificacOes do
nôvo estatuto e 0 estatuto antigo.
Para surprêsa nossa, urn advogado,
naturalmente contratado corn p01-
pudos vencirnentoS, ficara, assim,
meio atordoado, não sabendo se
aquilo constava ou não do estatuto
anterior.

Assessorando a Mesa, o advoga-
do MonteirO de Barros chegou a
declarar que a proposta do item
"g" não constava dos estatutos an-
teriores. Não liz qualquer exarne a
este respeito. Mas, segundo infor.
maçöes do Padre Leopoldino, que
estd muito a par dos assuntos da
Cia. Siderürgica Mannesmann, dos
estatutos anterioreS constava isto.
Corn referêflcia as assinaturas co-
locadas nos tItulos de notas pro-
missOrias, no sei bern ate onde
I oi a finura do Padre Leopoldino
nas suas perguntas, rnas sei que
é de grande importância esta par-
te para a fixaçäo da responsabii-
dade daqueles que firmaram Os ti.
tubs da Mannesmann, seja o Sr.
Serpa, seja o Sr. Machado Freire
seja o Sr. Sigmund Weiss, ou Se-
jam Os acionistas da Mannesmann.

Mas, passemos ao item seguinte:
o ed.ital de convocacäo. Aqui está
êle em meu poder e foi publicado
no "Minas Gerais" e nos Orgäos de
grande circulacão em Belo Hori-
zonte, em data de 18 de abril. Des-
te edital constava a pauta da reu-
nião e dizia le em seu item "d":
"convocados Os acionistas para elei-
cão dos membros suplentes do Con-
selho Fiscal".

Que fizeram êles da reuniâo? Ele-
geram os membros suplentes? Não.
Elegeram os membros suplentes e

os titulares. Alegaram depois, a
Assessoria JurIdica, que teria havi-
do urn engano na publieacãO do
edital; que deveria ter sido publi-
cado o edital corn uma conjuncãO
"e", entre "membros" e "suplentes"
do Conselho Fiscal. Ora, nâo cabe
esta desculpa, pois e de se estra-
nhar que tenha saido errada esta
publicaçãO do edital, tanto no Or-
gao oficial, o "Minas Gerais", co-
mo nos demais jornais da Capital
que o publicaram.

Esta explicação, ao que me pa-
rece, ainda não foi bern investi-
gada. Ate o dia 18, corn êsse es-
cândalo do paralebo, os membros
do conseiho fiscal e Os mernbros
suplentes estavarn aterrorizados,
quando se noticiou que comparece-
rIamos a Reunião para fiscalizar.
Já, agora, está havendo responsa-
bilidade de membros do Conseiho
Fiscal e membros suplentes. En-
tendemos que Os mernbros suplen-
tes teriam renunciado antes do dia
18 e, posteriormente, nOs que acorn.
panhdvamOs corn expectativa a p0-
sicão do conseiho fiscal, composta
pebos Srs. Drau Ernani, Mdrcio Al-
yes e outros, tivernOs conhecimen-
to de que, depois do dia 18, tam-
bern o Conselho Fiscal havia renun-
ciado. Como renuncioU, tambérn, -
urn diretor, chefe do serviçO jun.
dico, Dr. Gustavo Alves Branco.
For que na hora de se aprovarem
as contas, de se assinarern balan-
cetes, êsses homens renunciaram?
E porque estão corn receio, porque
as coisas estão modificandO-Se,
porque os negOcios da Mannes-
mann agora estäo sendo fiscaliza-
dos. tles tiveram receio da res-
ponsabilidade de assinar balanço
da Cia. Siderurgica Mannesmann,
porque nâo sei como 0 balanco de
65 estará corn o paralebo. Não Sei
de clue maneira iräo escriturar
aquibo que escrituraram numa es-
crita a parte. Nâo sei como väo
justificar Os investirnentos feitos
na expansäO da indüstria, porque
o balanco do ano passado foi apro-
vado pela diretoria, pois os negO-

cios estavam equalibrados ainda.
Então, realizou.se a reunião do
ano passado, em 65, e aprovaram-se
as contas de 1964. Mas corno vão
aprovar estas contas de 65? Esse
advogado terd que justificar os
seus polpudos vencimentos. De
que maneira vai fugir disto, se o
grupo alernão propöe pagamento
do paralelo, sempre negando a par-
ticipacao do paralelo. Mas as con-
fissôes do Diretor Sigmund Weiss
a as conclusOes da comissão presi.
dida pebo General Salgueiro não Va-
lern nada? Fica esta interrogacão.

O SR. HERMELINDO PAIXAO
- Nobre Deputado, estou acompa-
nhando, corn todo o interêsse e
corn tôda a atençao, o discurso de
V. Exa. porque, realmente, V. Eca.
defende urna cause. justa. Quern
como eu o conhece desde menino,
desde quando dava os prirneiros
passos e os tern acompanhado, não
poderd deixar de Se revoltar, como
vários colegas nossos, contra as in-
sinuacöes que malèvolamen.te fi-
zerarn contra a atuacão de V. Exa.
V. Exa. demonstra, nesta campa-
nha do caso Mannesmann, que tern
urn alto espirito de altruisrno e so.
lidariedade hurnana. Eu 0 felicito
por isto, na certeza de que V. Exa.
age corn absoluta sinceridade e
isenção de ânimo.

o SR. JORGE FERRAZ - Agra-
deco o pronunciamento do ilustre
Deputado Hermelindo Paixão. S.
Exa. que é da nossa terra, que nos
conhece ha tanto tempo, cld o seu
testemun.ho que, para nOs, tern urn
sentido todo especial e não sO re-
vela generosidade do seu coracão,
mas, sobretudo, vem juntar-se aos
dos outros colegas, porque estou
certo de que as acusaçöes a minha
pessoa virão e isto nao ficard ape-
nas na entrevista dêste advogado.
Mas estou, Srs. Deputados, no fir.
me propOsito de ir ate o fim, Se-
jam quais forem as conseqüências,
sej a do agrado do Govêrno Esta-
dual ou do Govérno Federal. Isto
não me interessa. Mas, direi aqui

todas as verdades que me chegarern
as mãos, procurando demonstrar
tudo corn documeritos e não des-
cansarel enquanto Os credores, en-
quanto as viüvas, Os Orfäos e as
socied.ades de assistência e socie-
dades religiosas que tern, Srs. De.
putados, 600 rnilhOes empregados
no paralebo da Mannesmann, não
forem satisfeitos. Este dinheiro es-
td faltando para a alimentação dos
Orfãos, para a compra de medica-
mentos pana os indigentes dos hos-
pitals. Estarei ate o fim para cum-
prir o rneu dever, espenando que
êles sejam satisfeitos na Integra.
Tenho tambem, Srs. Deputados, as
minhas desconfianças. Como bern
disse o Padre Leopoldino, na sua
carta a mirn dinigida a 28 do mês
passado, talvez êstes investidores,
êstes tornadores de titulos da Man-
nesmann não tenham a paciência
necessária. Mas, não é paciência,
Srs. Deputados, não tern 6 melos
de aguardar mais tempo a solução
prometida pelo Govêrno. Se rnui-
tos deles ainda näo estâo na jus-
tica é ponque tern recelo da demo-
ra da nossa justica, mas ales sa-
bern que o dinheiro estd sendo pul-
verizado pela inflaçäo; sabern que
rnuitas vêzes os 70% recebidos hoje
podem connesponder a 100% daqui
urn mês ou urn ano. For isto sa-
bemos que muitos daqueles que
nos aconselharn entusiasmo e per-
sistência nesta campanha vão tran-
quilamente pana suas casas e es-
quecerão as agruras e as apreen.
sOes sôbre o dinheiro empregado na
Mannesmann. Estamos aqui para
cumpnir nosso dever e o faremos,
ate o fim, queira ou nao queira
Caste advogado de grupo estrangei-
ro do Rio de Janeiro, ao qual tive
a oportunidade de dizen, em pre-
senca do General Edmundo Mace
do Soares, que nao me merecia ne-
nhuma considenação, nenhuma con-
fiança quando solicitava de nossa
parte a 2' via do documento firma-
do pelo General. Serei rude corn S.
Sa. e sei que estou cento, porque
irei conhecer a sua vida, estou cer-
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to que êle, tambérn, ira investi-
gar a minha vida profissional, a ml-
nha vida poiltica e a minha vida
de homeril püblicO. Mas, a minha
vida estd al as vistas de todos, aber-
ta a qualqUer exame. Não sej se
a viaa dêste advogado poderá con-
frontar corn a minha. 0 tempo dird.
Näo .ficarei estático it espera de
acusacOeS. Irei também munir-me
de documentoS, não sO docutnentos
referentes ao caso Mannesmann,
como tambérn docurnentos de todos
aqueles que quiserem usar a im-
prensa para difamar o modesto re-
presentante do povo, nesta Casa.

Continua a nota da imprensa:
"Estado de Minas do dia 3 de rnaio
de 1966".

MANNESMANN altera estatutos
e elege novos membros do Conse.
Iho.

Contr'ariamente ao que se espe-
rava, foi tranqUila a assernbléia ge-
ral extraordinária cia Mannesmann,
realizada sábado passado no Bar-
reiro, onde se localiza a usina side-
rurgica da emprêsa. 0 plencirio
aprovou a proposta da atual Dire.
toria para alteracão dos estatutos
soclais e elegeu três membros efe-
tivos e dois suplentes do Conseiho
Fiscal, que estava reduzido a urn sO
suplente, e cuja composiçäo passa
a ser a seguinte: efetivos: Omar de
Brito Silveira, Alfredo Friederich
Hermann eJoaquim Ribeiro Filho;
suplentes: Julio Barbero, Alberto
Fernandes da Rocha e Marcel Van
Bavel. Outrossim, a assembléia
manteve em seus postos Os atuais
diretores, Werner Morath e Heinz
Gunter Schmitt, e decidiu que sè-
mente na prOxima assembléla, a
realizar-se brevemente, tratar-se-d
de ampliar o quadro da Diretoria.

Estavam presentes a assemblOia
o Deputado Estadual Jorge Ferraz
e o Padre Irineu Leopoldino, na
qualidade de acionistas recentes".

E interessante que urn advogado
de tanto renome, que representa
tantos interêsses financeiros, apa-
reca'agora corn esta figura nova na

lei de sociedade anônima: "acionis-
ta recente e acionista antigo".
Posso responder a S. Sa. que talvez
seja menos suspeito ser acionista
recente da Cia. Siderurgica Man-
nesmann do que ser acionista fun.
dador da C. S. M ou acionista an-
tigo da C. S. M. P10 menos, eu e
o padre somos acionistas recentes
e na verdade o sornos, - porque
somos titulares de urna açäo da
C.S.M. de 15 dias a esta data. Tal-
vez seja mais interessante ser acio-
nista recente do que ser acionista
antigo e estar envolvido na trarfla
feita pela Diretoia cia C. S. M., na
constitu.icão e na aprovacão das
contas nestes 14 anos da emprêsa.

bern verdade que, sendo acio.
nista antigo, nOs poderiarnos nos
orgulhar de ter participado de urn
grande empreendimento de real in-
terêsse para nossa cidade e para 0
nosso Estado. Isto sim! Os anti-
gos acionistas podem vangloriar-se
disso; podern, inclusive, o antigo
Governador Juscelino Kubitscheck
vangloriar-se de ter, corno Governa-
dor, trazido esta Companhia para
o Brasil, e o Sr. GetUlio Vargas, na
sua tumba, ha de Se vangloriar de
ter trazido para Minas Gerais a Si.
derürgica Mannesmann. Mas, tarn-
bern, pesa sôbre êles a acusacão de
terem sido ludibriados, como fo-
ram, pelos representantes e pelos
prepostos do Grupo alemão da
Mannesmann Bremrnem. T 0 d 0 S
aquêles estadistas, as nossas insti-
tuicOes pdblicas e as nossas repar.
ticOes, colaborararn corn aquelas
facilidades que foram oferecidas ao
grupo estrangeiro. 0 Banco do
Brasil, corn seu empréstimo, tudo
facilitou, o Govêrno Federal e todos
os setores cia Administração os in-
centivaram para que se fizesse uma
Siderürgica. Sei bern que tanto o
Governador Juscelino como 0 Pre-
sidente Getülio Vargas, se soubes-
sern que estavarn sendo enganados,
que estavam constituindo capital
estrangeiro corn dinheiro brasilel-
ro, não teriam assim agido, pois
tanto aquêle Governador como

aquêle Presidente não queriam o
desenvolvimento brasileiro em tro.
ca da alienação de bens nacionais,
em favor de grupos estrangeiros.

Está, aqul, a nota da Cia. Side.
rurgica Mannesmann, atravds de
seu advogado:

"3/5/1966
Os trabalhos decorreram sern

rnalores incidentes, tendo havido
apenas urn protesto dos dois novos
acionistas que queriam que a ata,
jd bastante detalhada, consignasse
ainda outros pormenores de seu in-
terêsse.

INDIGNAAO

ApOs a Assembléia, disse o advo-
gado da emprêsa, Sr. William Mon-
teiro de Barros, considerar "urn
abuso a i.ntervençao dos dois no.
vos acionistas. Quanto ao padre,
em face de sua conduta anterior
para corn a emprêsa e de sua p0-
sição de representante de urn co-
mite de corretores, 0 Cale tido como
igualmente responsável, corn Jorge
de Serpa Filho, no estelionato das
notas promissOrias emitidas e ne.
gociadas no paralelo, posicão essa
que agora procura remediar visan-
do a passar como legItirno repre.
tante dos portadores de titulos.
Quanto ao Deputado, por não ter
êle nenhum interêsse legitimo, sal-
vo o de natureza polit.ica, e por
estar agindo flagrantemente em be-
neficio de Serpa".

IMPOSTURA

No dizer do Sr. William Montei-
ro de Barros, advogado cia Man-
nesmann, "a manobra do padre
consiste em f:azer crer que êle re-
presenta, ou possa representar, a
maioria dos tomadores legitirnos,
que não se confundem corn seus
patröes, Os corretores. Por isso,
e s t ci desesperadamente tentando
irniscuir..se na soluqão para 0 caso
dos tItulos recomendada pela Man-
nesmann A. G. a ernprêsa brasilei.
ra, procurando a tOda hora as au-

toridades e agindo como se a so-
lucão houvesse de ser negociada
corn êle, representando os tornado-
res, quando não tern de ser nego-
ciada corn ninguOrn e, apenas, cada
tomador, na hora cia oferta, a acei-
tarci livremente ou não e, aceitan-
do-a. não tera necessidade de pa-
gar comissão a qualquer comitO,
corretor ou padre".

Então, êsse Padre ë representan-
te de Grupo Econôrnico? Entäo,
êsse Padre 0 representante do grupo
do Sr. Jorge Serpa Filho? Então,
êsse Padre é representante de Cor.
retores 0f.iciais? Não! Todos nOs
sabemos o que 0 a vida de urn Pa-
dre, fiscalizado pela sun Diocese.
Todos nOs sabernos o que é a vida
de urn Padre, fiscalizada pelo seu
Bispo e Arcebispo, todos nOs sabe-
mos que ha êsse Padre nesse negO-
cio sujo, nessè riegOcio escandalo.
so, porque estci all a representar
Irmãos de Caridade, Diretoras de
InstituicOes de Caridade, Diretoras
de Orfanatos que, recebendo di-
nheiro, por incrivel que pareça
eram donativos do Govêrno ale-
mao, segundo ouvi do prOprio Pa-
dre, e tendo as Casas de Caridade
mêdo de que o donativo desvaiori-
zasse em face cia inflacão, coloca.
ram-no em tItulos da Mannesmann
e o fLzeram corno qualquer urn de
nOs faria, se Os flOSSO parcos yen-
cimentos propiciassem economia
para que invertêssemos em negO-
dos cia Mannesmann.

Mas, não - ste padre, se estivesse
procedendo mal, já teria sido cha-
mado pela Igreja, pelos seus supe-
riores hierárquicos e avisado de que
êste e urn negOcio sujo. Mas, ate
hoje, nenhum pronunciamento da
Igreja para afastar êsse padre do
movimento foi esbocado. Causaria
espOdie ver urn padre, em pleno uso
de seus direitos de sacerdote, me.
tido num negOcio escabroso, a ser-
viço de grupos econOmicos. P0th
procurar outra desculpa para des-
moralizar o padre, Sr. Advogado
William Monteiro de Barros, para
que êle perca a autoridade que teve
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de reunir milhares e milhares de
tomadores de tItulos da Mannes-
mann, em urn comitê, devidamente
registrado como pessoa jurIdica,
Para defender interêsses daqueles
que compunham a q u ê 1 e comitê.
Näo sei se no meio dos tomadores
de titulos da Mannesmann, ha aqu&
les que usufruiram da manobra da
antiga diretoria da Mannesmann.
O certo é que êste padre. nesta
luta, está imbuido dos meihores
propOsitos, o de estar defendendo
uma causa justa. Quando a Com
panhia Siderurgica Mannesmann
fizer urn edital convocando os to-
madores e aqu.1es mesmos compo-
nentes do Comitê da Defesa das VI-
timas da Mannesmann, todos êles
vão procurar a Companhia Siderür-
gica Mannesmann e tentarão jogar
êsses tomadores contra o nome de
Serpa, Para fugir a urn possivel res.
sarcimento a que estão obrigados,
Para legalizar o paralelo. For que
• companbia não vai diretamente
• Serpa e charna a responsabilidade
os seus diretores? Por que Serpa
ainda está sOlto? Dizem Os alemães
que o Serpa ë o responsável. For
que usar dos acionistas? Na prOpria
proposta dos alemães consta que
os tomadores vão passar procura-
cão aos investidores alemães Para
que êstes fiquem em cima de Serpa,
Machado Coelho e outros. Mas, isto
não me preocupa. 0 certo é que o
Govêrno Federal p r e c i s a estar
advertido de que nOs estamos sendo
embruihados neste negOcio. Os por.
tadores foram it Alemanha a firn
de levar uma comissão - e al estd
o êrro do govêrno brasileiro - corn
prazo marcado, inclusive corn isen-
ção fiscal, contra a Companhia Si
derurgica Mannesmann. Depois de
tudo isto, aparece agora uma pro.
posta que estd sendo examinada
pelo governo brasileiro e pelo Ban-
co Central. Mas, onde estarnos, Se-
nhores, se ternos Leis do Brasil e
estas não são cumpridas? Se temos
uma Lei de Sociedade AnOnima,
uma Lei de Falências, porque estão
fugindo da lei Para criar o institu-

to nOvo, inexistente na lei? 0 que
o Govêrno Federal está fazendo
através do Banco Central é uma
concordata da Cia. SiderUrgica
Mannesmann, extra-judicial, que
não existe no nosso instiuto de leis
cornerciais. Está fazendo uma con-
cordata, porque a Mannesmann
estd querendo pagar corn abatirnen-
to, está querendo pagar 70%. Mas
dentro de uma concordata normal?
Não. De urna concordata extra-ju-
dicial, de uma concordata do qual
o Banco do Brasil participa tarn-
bern, porque examina esta questão,
examina a proposta alemã, val ao
Govêrno, conversa corn o Ministro
da Fazenda a respeito da propos-
ta alernã de concordata extra. Onde
estarnos? E urn sinal dos tempos.

porque êste Govêrno não está, em
todos os seus setores, convencido de
que foi feita uma revoluçäo Para
consertar êste Pais, e a verdade é
que por mais boat vontade que te-
nha, por major que seja a siricerida.
de de Sua Excelêflcia, o Presidente
da Repüblica, por mais que esteja
êle disposto a cumprir o programa
da Revolução, a verdade e que nem
todos os setores da vida nacional
estão imbuidos da mesma razão
que levou o povo a fazer a Revolu-
cão. NOs vimos no Jornal do Bra-
sil de sábado uma entrevist espi-
nafrando o General Salgueiro. Näo
o conheço, a não ser per informa-
çôes, mas Sei tratar-se de urn ho-
mem de ilibada conduta, urn dos
generals mais conceituados do
Exército Brasileiro, pessoa de con-
fianca do Sr. Presidente da RepU-
blica, e que foi por S. Exa., o Sr.
Castelo Branco, encarregado de
presidir a Comissão de Investiga-
cOes. Ah! Senhores Deputados, eu
os aconselho: não deixem de ler
essa entrevista. Ela mostra e de-
montra desde logo, atravds do gue
afirma a respeito dêsse general, o
que pode acontecer corn êsse seu
colega, porque eu nunca vi tanto
desplante, tanta acusacão a urn ge-
neral de exército. Estou certo, êste
hornern e sério. Tern urna vida Urn-

pa e a sua reaço não será estd-
tica. Estou aguardarido a qualquer
memento e desejo assistir a esse
entrevero, porque êsse advogado,
não sei se Para justificar Os seus
polpudos vencimentos, tern a inten.
cão, de acOrdo corn o pensarnento
do grupo que represents, de des.
moralizar todos aquêles que con.
trariarem os interêsses do grupo
alemão. 0 General contrarjou mui-
to, já piSou muito nos diretores
alernães.

Ele apertou muito os diretores
alernães; êle conseguiu desrnanchar
tOda aquela confusão do rnercado
paralelo; conseguiu s.ituar a res-
ponsa.biljdade de cada urn dos que
participaram no mercado paralelo,
de Serpa, de Machado Freire, de
Sigmund Weiss de Melra é ou-
tros dirtores da Mannesmann; êle
conseguiu provar tudo, e estd no
seu relatOrio enviado ao Sr. Pre-
sidente da Repüblica, do qual te-
nho cOpia. mas que prefiro não di.
vulgar, porque 0 General certa-
mente enviard cOpia do seu relatO-
rio a esta Assemblêja, pelos meios
oficlais. Estou certo de que êste
general não ficard calado; acredito
que o regulaniento m.tlitar não o
force a isto. S. Exa. vai respon-
der as afirmativas do advogado.
pena que, Para isto, não disponha
êle de uma tribuna, como eu, feliz.
mente, disponho. Talvez o general
Airton tenha que tirar dinheiro do
seu prOprio bôlso, Para refutar as
palavras do advogado, atravës da
imprensa. Estou eerto de que êle
o fará, o que serd urn grande es.
clarecimento corn referência ao
caso, Pais S. Exa. é urn homem de
bern; tenho as melhores informa-
côes a seu respeito.

Disse o advogado em sua entre-
vista: "quanto ao Deputado, e cha-
mo a atenção para 0 tftulo: "in-
dignacão", êle está indignado por
não ter qualquer interêsse legiti-
mo, salvo o de natureza politica e
por estar agindo flagranternente em
beneficio de Serpa"...

Ora, eu tenho ou não tenho in-.
terêsse legiti.mo pela solução do
problema da Mannesmann? Sou ou
flão SOU o portador de urna acão
da Companhja? Mas, o meu inte-
rêsse não existe em funcão dos 450
cruzeiros que empreguei na corn-
pra desta acão; ela estd muito des-
valorizada, e nem podia deixar de
estar. Apesar de ser uma acão de
1.000 cruzeiros, eu a adquiri por 450
cruzeiros apenas. Mas, tenho ou nao
tenho interêsse legitimo na defesa
do valor desta acão? Posso ter
interêsse e tenho o direito de saber
como vao os negOcios da Mannes.
mann, pols sou urn seu acionista.
Do contrári!o, a Lei de Sociedades
AnOnimas de nada vale. Mas, 0 que
me interessa não d a defesa do valor
da minha ação, tenho interêsse le-
gitimo, porque sou representante
do povo, e é meu dever defender
seus interêsses. 2 ou não ë povo
êste grande nürnero de tomadores
de tItulos da Mannesmann? E ou
nao é povo esta grande quantidade
de viüvas e Orfãos, que investiram
dinheiro na Mannesmann? Portan-
to, o rneu interêsse ë mais do que
legitimo; estou agindo como re-
presentante do povo e, desta Tn-
buria, falo em seu nome. Fui obri
gado a comprar uma acão da Cia.,
porque sabia que, se não fôsse pos-
suidor de uma acão ao menos, e
Se não a tivesse averbado 48 horas
antes da reunião, êles não me dei-
xariam entrar, como não deixariarn
alguns jornalistas. Além do mais,
tenho tambëm outro interêsse legi-
timo, porque o Estado tern ou não
tern interêsse pela solução do pro.
blema Mannesmann? Os bancos do
Est ado não são também acionistas
da Cia.? E de que rnaneira são ado-
nistas? - São acionistas de urn
capital, que vali.a 1.000 eruzeiros, e
que hoje estd reduzido a 450 cru-
zeiros. Ora, sou representante do
povo e tenho obrigaçao de defen-
der os interêsses do Estado.

Tenho aqui, urn decreto de desa-
propriação, elaborado corn todos
os seus considerandos, corn tOdas
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as suas justificativas, mas fui inf or-
mar-me. Não podemos, em face da
nova lei, entrar corn o Proj eto de
desapropriação, pois isto ë atribuL
cão do Govêrno do Estado. Talvez,
o Govêrno esteja amarrado, mas ë
tempo ainda de fazer urn apêlo ao
Governador Israel Pinheiro, no
sentido de que atente bern Para a
sua responsabilidade e que mande
publicar de imediato o decreto de
desapropriaqão, porque está em
jôgo o interêsse do Estado, o inte-
rêsse brasileiro, estão em jOgo as
açöes que 0 Banco de Crédito Real,
o Banco Mineiro e 0 Banco Hipo-
tecrio tern na Cornpanhia SiderUr.
gica Mannesmann. E dentro dêste
interêsse legItiino é que estou agin.
do; estou agindo pelas coisas do
Estado. E por isto que faco êste
apêlo ao Sr. Goverriador, assim
como compareci aquela reunião. M.
quei acionista recentemente da
Mannesmann. Represento interêsse
legItimo. E disse o Sr. Medeiros
de Barros: salvo interêsse politico!
Tenho interêsse politico, tenho mi-
nha vida püblica a prosseguir e não
posso renunciar a meu mandato de
Deputado, não you renunciar ao
direito de reeleicão a Câmara Es-
tadual ou Federal. Tenho interêsse
politico e qual d êste interêsse?
cumprir bern o meu mandato Para
que o povo anredite em mim e
para que eu possa retornar a esta
Assembléia disputando o cargo de
Deputado Estadual. Tenho interês-
se politico quando defendo o povo
cumprindo meu mandato, porque
so assim poderernos retomar a esta
Assembldia. Sabemos muito bern o
quanto de desgaste que sofremos
no desempenho do nosso mandato,
principalmente nesta hora em que
o poo estd sofrendo, em que o
povo estd passando fome, em que
o povo estd encontrando as maio-
res dificuldades, porque o Governo
não encontrou solucOes Para resol-
ver o problema da inflacão. Esse
negOcio de ARENA e MODEBRAS,
que deixa o povo indeciso, sem sa-
ber em quem votar, 6 aquele mes-

mo fenômeno da ültima eleição:
varnos votar em Israel, porque es-
taremos votando contra a Revolu-
cão, esta Revolucão que não deu ao
povo o pao! Que afastou subversi-
vos e corruptos mas deixou 0 POVO
morrer de fome nas ruas. Al está
o interêsse politico. Venho, desta
maneira, exercendo bern 0 meu
rnandato Para adquirir a confiariça
dos meus eleitores, Para receber a
confianca dos eleitores e para a
minha reeleição, se a disputar. Rste
e o interêsse politico. Não tenho
esta pretensão. Não pensem que
caso o Govêrno do Estado encam-
pe a Mannesman eu possa ter in-
fluência polItica dentro dela. Não;
o meu interêsse politico d outro, 0
agradar as viüvas, aos Orfãos, 0 fa
zer voltar a êles o dthheiro Para
que possam comprar 0 seu pão. 0
meu interêsse politico é agradar a
associacöes de assistencia, envolvi-
das neste negOcio; meu interêsse
0 agradar aos hospitais Para que
possam comprar remédios Para Os
enfermos, porque assirn fazendo
estou desempenhando bern o meu
mandato e não Para que possa
obter o voto direto dêsses favore-
cidos. Acredito que muitos sejarn
reconhecidos e votem no Deputado
que tratou do seu caso, m'as, sei
e tenho experiência antiga, que
estes favores pessoais se diluem
corn o tempo, são fàcilmente es-
quecidos. Mas, poderei dizer, quan-
do fOr ao seio do povo solicitar ml-
nha reeleicão, que cumpri meu
mandato C 0 rn o Deputado, que
quando soube de bandaiheiras for.
madas por grupos estrangeiros, dos
rna.is poderosos, assomei esta Tn-
buna Para denunciá-los, Para de-
fender os interêsses do povo sem
saber a quem ia ferir e que, qua.n-
do iniciel esta campanha não ti-
nha os documentos que tenho em
mãos e entravá como urn gato em
casa de louco; sabia que precisava
iniciar 0 :assunto, mas ainda não
conhecia em seus membros tOda
aquela histOria da Mannesmann,
dos seus componentes, as banda-

lheiras que foram perpetra,das, Os
homens nela envolvidos e todos os
nomes que me vieram Para infor
maçOes; desde que estavarn corn-
provados, foram por mirn citados
desta Tribuna. Encontrei, ainda, na
reunião da Mannesmann, uma pes-
soa muito gentil e sorridente, urn
dos signatánios do cOlebre relatO
rio da avaliação de bens da Man-
iesmann, que foi todo gentil co
migo. rnas, no fundo, eu sabia e
interpretei o seguinte: ou êle não
sabia das acusaçOes que Liz aqui, ou
então aquOle homem estava que-
rendo agradar-me, achando que por
cr urn antigo conhecido, eu omiti.

ra o sou nome fla denjincja que
Liz da Tribuna. Não, todos aqu&les
que estiverem envolvidos eu citei,
e citarei. Jci sabia muito sObre o
acivogado e não toquei em seu no-
me. porque tambdm não dou im-
porténcia a isto. 0 que 101 publica..
do no "Dicirio da Tarde" de hoje,
eu considero como "index", isto 0,
aquêle Ovo que se pOe no ninho
Para indicar a galinha onde deve
botar. Sei que virão mais cousas
depois e estou preparado. 0 que
êle declarou hoje, em sua indigna-
çãø, tern muito mais contra o Pa-
dre do que contra o Deputado. E
que o Padre não tern urna tribuna
Para se defender e não terci dinhei
ro Para proferir.. suas respostas
pela imprensa. Farei, desta Tribu-
na, urna Tribuna do Padre e lerei
suas cartas, tOdas as respostas que
não puderem ser publicadas pela
imprensa. 0 dinheiro também falta
ao Comitê o por istO não podern
publicar suas notIcias. Muito se
tern dito no Brasil a respeito do
Padre, porque, na verdade, êle 0
notIcia. TambOm eu tenho dado
muita entrevista aos jornais do Rio
e de São Paulo, sou solic.itado pelo
telefone interurbano, porOrn, quan.
do nös nos esvaziarmos, porque a
Mannesmann pagou mal, mas pa-
gou aos seus credores, então não
sej o que irci acontecer. Hoje, 0
Padre e eu sornos notIcia. Ama-
nhã, não sei se o seremos. Mas,

mesrno assini, continuaremos aqui.
Sou perseverante pois me bati du-
rante trés anos na luta pela Re-
imaria de PetrOleo e pela constru-
c'ao do Oleoduto.

Falei quase tOda a semana aqul
nesta AssemblOja; muitas vêzes fui
lncornpreendjdo, p o is ninguOm
acreditava naquilo. No entanto ai
estâo. Refinaria e Oleoduto E so
eu não tivesse sido perseverante,
nada disto teriamos conseguido.
Assim, enquanto d.ispuser desta
Tribuna e êste ca.so não tiver sido
resolvido satisfatôriamente, aqui
estarei Para reclamar.

Publicou-se nota em Jornal, di.
zendo que tudo correu as mil mara-
vllhas e que se elegeu o Conselho
Fiscal, aprovou-se o Estatuto, ele-
geu-se Diretor. Na verdade não foi
assim. E isto não 101 assim por
Orro grosseiro do advogado repre-
sentante da Mannesmann, pois não
quis deixar constarem cia Ata os
incidentes, quo são normais. Mas,
o advogado não permitlu que êsses
incidentes constassem da Ata e for-
çou o General Macedo Soares a vo-
tar acintosarnente contra esse di-
reito elementar do acionista e que,
assim, o General Macedo Soares fa-
na urn documento dizendo que re-
cusei a assinar a Ata, que 0 do so-
guinte teor:

"0 AcioniSta Sr. Jorge Ferraz:
"Que no decorrer da AssemblOia,

auando da discussãO da letra "a"
cia pauta dos trabaihOs, o acionista
abaixO assinado declarOU que dei-
xava de discutir e votar o assunto
referente a esta letra, por ser ma-
tOria longa e corn modificacOeS
substanciais, que demandariam
maior exame e estudo. 	 -

Que, quanto a letra "b", por nao
constar do edital publicadO a con-
vocaQãO Para eleiqãO de membroS
do Conselho Fiscal, e sim, sOmente
.0ara suplentes, foi pelo mesmo irn-
pugnada dita eleicão.

E. finalmente, tendo em vista a
impugnação do acionista majoritá-
rio representado pelo Dr. William
Monteiro de Barros, conforme sua
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declaracãO, não periTlitindO constar
da ata as ref eridas irnpllgnacôes
proposta pelo aciOfliSta signatáriO,
deixa de assinar a ata dos trabalhos
reaUzadoS nesta AsSembléla Geral
ExtraOrdiflaria.

Belo Horizonte, 30 de abril de
1.966.

Corn isto, Sr. Presidente, se eu
quiser, anularei a eleicäO dos Mern
bros do Conselho Fiscal, como tudo
o que se decidiU naquela Reurliao.

andei recoflhecer a firma dêsse
documento Para que, depoiS, não
aleguem ser a assiflatura do Gene-
ral Macedo Soares falsa. Sei que Cale,
homem de bern, não iria agir as-
sirn, mas ndo sei corno agiriani ês-
ses acionistas majoritãriOs, que não
sei se säo homens de bern.

Terminando, you encam.inhar a
Mesa Requerimeflto nos seguintes
terrnos e clue dará a conhecer coi
sas escabroSas do caso Mannes-
mann:

REQUERIMENTO N.Q 1.216

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

Tendo o Deputado abaixo assina-
do apresentado, em 31 de marco,
uma Indicacão a esta Assembléia,
encaminhando urn apêlo ao Sr. -Pre-
sidente cia RepübliCa Para a adoçäo

da formula do GovêrnO Mineiro Pa-
ra a encamPac'o da Compalihia Si-
derürgiCa Mannesmann, vem o ines-
mo requerer a Mesa seja enviado ao
Exmo. Sr. General AyrtOfl Salguei-
ro, presidente cia Comissão Federal
de Investigaçöes, uma solicitacäO no
sentido de ser enviada a esta. Assem-
bléia cOpia do inqudrito procedido,
corn os depoimentos tornados e, bern
assim, o relatOriO final dêsse Ilustre
representante das Forças Armadas.

Sala das Reuniöes, aos 3 de maiO
de 1966.

aa) - Jorge Ferraz, Aureliano
Chaves, Nunes Coelho, Walthon Gou.
lart, Joaquim de Melo Freire, José
Maria MagalhS.

- A Comissáo de Justiça.

ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE - Näo ha-

vendo outros oradoreS inscritos, a
Mesa encerra a Reunião e convoca
os Srs. DeputadoS Para a Extraor-
dindria de logo mais, as 20,30 horas,
corn a Ordern do Dia Já anunciada
e publicada, bern assim Para a Or-
dinária de amanhá, dia 4, as 14 ho.
ras, corn a seguinte

ORDEM DO DIA
1.4 PARTE

Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacãO da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de parecereS, projetos,
cornunicacôeS, requerimentos e in-
dicaçôes.

Das 15 as 16 horas:
DiscussôeS e votação de parece.

res, requerirnentoS, comuniCacôeS e
indicaçôeS.

Discussão e votaçäo de redaçöes
finais.

o qual autoriza o Poder Executivo a
adquirir a biblioteca do Prof. Md-
rio Casassanta.

3. 4 discussão do Projeto n. 0 3.535/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual concede promoção aos ofi-
ciais e praças da Policia Militar, da
reserva ou reformados, que tenham
efetivarnente participado 'dos mo-
vimentos reVoluCiOfldTiOs de 1.930
ou 1.932.

3.' discussão do Projeto n.' 3.566/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual fixa o efetivo da Policia Mi-
litar Para o exercIcio de 1967 e dd
outras providências.

1.0 discussão do Projeto n.° 3.598/
/66, do Sr. Lelis Chaves, que con-
cede isencão de impostos e taxas
aos produtos da "Cidade dos Me.
iirnos", de Governador Valadares.

l.4 discussão do Projeto fl.0 3.600/
/66, do Sr. Altair Chagas, o qual de-
nomina "Jaime Mafra" as E. C. de
COrrego do Rio Branco, municIpio
de Lapu.

1. 0 discussão do Projeto n. 0 3.601/
/66, do Sr. Anuar Fares, o qual isen-
ta de impostos Os estabelecimentos
que ministrem ensino de arte indus-
trial.

1.0 d.iscussão do Projeto n.9 3.602/
/66, do Sr. Lourival Brasil, que atri.
buj denominação ao Giriásio Esta-
dual de Cruzeiro cia Fortaleza.

1.0 discussão do Projeto n. 9 3.604/
/66, do Sr. Agostinho Campos Neto,
que dd denominacao ao Centro de
Saüde de Conselheiro Lafaiete.

1.0 discussão do Projeto n. 0 3.619/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
dd a denominação de "Presidente
Kennedy" -ao Gindsio Estadual dé
Monsenhor Paulo. -

2. 0 discussão do Projeto fl.0 511/
/65, do Sr. Spdrtaco Pompeu, o
qual localiza na cidade de VargL
nha, junto ao Grupo Escolar da Vi-
la Pinto, urn play-ground, previsto
no art. 2.9. item I, da Lei n.° 2.645,
de 27-11-1962.

2.1 discussão do Proj eto n. 9 3.584/
/66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dd
ao Forum da cidade de Entre Rios
de Minas a denominacao de "Col.
Joaquim Resende". -

3. discussão do Projeto n.o 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
reconhece de utilidade pUblica o
Conseiho Particular da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de São
Gonçalo do Sapucal.

- Levanta.se a Reunião.

(As.) Jorge Ferras."

(Sendo a ata urn resunlo dos
trabaihOS, não foi traduzido o
pensamentO do Dr. Jorge
Ferraz como Cale o desejava.
A rnaioria não julgOU neces
sária uma retificacão, porqUe
pensa que foi registrado o
suficiente.
Belo Horizonte, 30-466.
a) - EL M. Soares, Presidente

da Mesa.
A Firma acha.Se devidamente
reconhecida).

2." PAIRTE
Das 16 as 18 horas.

2.4 discussãO do Projeto n. 9 3.517/
/66, do Sr. GovernadOr do Estado,
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StJMARIO - Comparecimento -
Ma - Discussão dos vetos totais
opostos as ProposiçOes de Lei ns.
2.940, 2.993, 2.996, 3.004 e 3.005
- Encerrada a discussão - V0
tacão - Escrutinadores - Cha-
mada - ApuracãO - ManutencäO
dos vetos - EncerramentO -
Ordem do Dia.

COIVIPARECIMENTO

- As 20,35 horas, comparecem Os
Senhores:

Bonifácio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata.
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba.
tista Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Megale - Dalton Canabra-
va - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetd - Expedito Tavares
- Florivaldo Dias - Gomes Morel-
ra - Hélio Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos -
João Bello - João Bosco —João
Luiz de Carvaiho - João Vaz -
Joaquirn de Melo Freire - Jorge
Ferraz - José de Castro - José
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Ladi.slau Salles - Lélis
Chaves - Lourival Brasil - Lücio
de Souza Cruz - Luiz Junqueiia -
Manoel Costa - Maria Pena - Mar-
ta Nair Monteiro - Nicanor Arman.
do - Nunes Coelho Otelino Sol
- Paulino Cicero - Pires da Luz -

Raul Fernandes - Sebastiäo Nas-
cimento - Sette de Barros - Sou-
za e Silva - Valdir Melgaco - Wal-
dir Morato - Waldom.iro LObo -
Wilson Modesto - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 58 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

- 0 SR. PINTO COELHO - (3.0
Secretário, nas funçOes de 2.) -
Procede a leitura da Ata da Reunião
anterior, a qual é aprovada, sern
observacOes.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a Ordern do tha desta
Reunião Extraordinária, corn a d.is-
cusão e votacão dos vetos totais
opostos as Proposicöes de Lei n°s.
2.940, 2.993, 2.996, 3.004 e 3.05, co-
locando em discussão Os referidos
vetos e, depois, em votacão global-
mente.

Os Srs. Deputados poderão, na
forma regimental, pedir destaque
para a discussäo ou votacão de
qualquer Proposicão.

A Mesa passa a discusão da ma-
téria. Em discussäo Os vetos men-
cionados. Não ha oradores inscri-
tos. Encerro a discussão.

voTAcAo - ESCRUTINADORES
- CHAMADA

- Em votação.
A Mesa nomeia corno escrutina-

dores os nobres Deputados Euler
Lafetd e Alvimar Mourão e fa.z urn
apêlo aos Srs. Deputados para que

respondam a chamada que será
procedida pelo Sr. 1. 11 Secretdrio,
para as devidas anotaçôes.

SR. SECRETARIO - Faz a cha-
mada, depositando seu voto na ur-
na os Sen.hores:

Bonifdcio de Andrade - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostin.ho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An.
drade - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Megale - Dalton Canabra.
va - Dermeval Pimenta Filho -
Euler L3itá - Exped.ito Tavares
Florivaldo Dias - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo Pal-
xão - Homero Santos - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos - João
Bello - JoS.o Bosco - João Luiz
de Carvalho - João Vaz - Joaquim
Melo Freire - Jorge Ferraz - José
de Castro - José Luiz Bacoarinj -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Marioel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Montei-
ro - Nicanor Armando - Nunes
Coelho - Otelino Sol - Paulino Ci-
cero - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes - Sebastiã0 Nascimento -
Sette de Barros - Souza e Silva -
Valdir Melgaço - Waldir Morato
- Waldomjro LObo - Wilson Mo.
desto - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registrou 0 comparecimento a urna
de 58 Senhores Deputados.

Os Srs. escrutinadores vão agora
contar 0 nümero de sobrecartas.
(Pausa).

Os Srs. escrutinadores anunciam
o encontro de 58 sobrecartas, coin-
cidindo, pois, corn o nümero de vo-
tantes.

APURAcAO

- Os Srs. escrutinadores väo
proceder a apuracão dos votos.
(Pausa).

A Mesa vai anunciar o resuitado
da votaçao.

No tocante a Proposição de Lei
n.9 2.940, o resultado foi o seguin-
te: 51 votos "näo" e 7 em branco.
Mantido o veto.

- Arquive-se.
Relativamente a Propsição de

Lei 11.0 2.993, 50 votos "näo" e 8 em
branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.
Quanto a Proposicao de Lei n.

2.996, 51 votos "não", 4 em branco
e 2 "sim". Mantido o veto.

-- Arquivese.
No tocante a Proposição de tel

n: 3.004, 50 votos "näo", 5 em bran-
co, e 3 "sim". MantidO 0 veto.

- Arquive-se.
Relativamente a Proposo de

Lei n. 0 3.005, 50 votos "nao", 5 em
branco, e 3 "sim". Mantid0 o veto.

- Arquive-se.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Nada
mais constando na pauta da Reu-
nião, a Mesa vai encerrar Os seus
trabaihos, convocand 0 os Srs. De
putados para a Reu.nião Ordindria
de amanhã, dia 4, as 14 horas, corn
a Ordem do Dia já anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

288.a Reun5o Extraordinária da Assembléla Legislativa, aos
3 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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SUMARIO: - Compareciinento -
Ata - Expediente: Oficio fl.°
1.050; OfIcio do Presidente do
I.P.L. - Leitura e Apresentacão
de Proposicöes - Pareceres: para
dlscussão ünica do Projeto n.°
3.615; para 2. discussão dos Pro-
jetos n9 s. 3.533 e 3.577; para 3a
discussão do Proj eto n. 9 3.572 e
sObre as Indicaçöes n's.: 1.083,
1.084, 1.087, 1.088 e 1.091 - Dis.
curso, Projeto n.° 3.624 e Indica.
cão n.° 1.103, do Sr. Florivaldo
Dias Projeto n.° 3.625 da Co•
rnissão Executiva - Requerimen.
tos fl°S. 1.217, do Sr. Nicanor Ar-
mando, 1.218, do Sr. Batista Mi-
randa e 1.219, do Sr. Manoel
Costa - Indicacão n. 9 1.102, do
Sr. Jarbas Medeiros - Discur-
so e Indicaco n. 9 1.104, do Sr.
Lourival Brasil - Discurso e Re-
querimento do Sr. Joäo Luiz de

- Carvaiho - Discursos dos Srs.
Waldomiro Lobo e Otelino Sol.
- Diseussão e Votacão de Pro-
poslcöes - Requerimento fl9 1.219
- Parecer Oral da Comissão de
Justica - Aprovacäo - Requeri-
rimentos dos Srs. Batista Miran-
da, Anuar Fares e Aureliano Cha.
yes - Requerimento do Sr. Anuar
Fares - Aprovacão - Requeri.
mento n.9 1.218 - Parecer oral
da Comissão de Transportes -
Aprovacão - Requerimentcr do
Sr. Joo Luis de Carvalho - Dis.
cursos dos Srs. Dalton Cana-
brava, João Luis de Carvalho,
Waldomiro LObo, Hermelindo
Paixão e José de Castro - Rejei-
ço do Requerimento - Verifica-

çäo - Chamàda - Renovacão de
votacao - Aprovacäo - Verifi-
cacao - Aprovacäo - 2.a verifi-
cacao - Questao de Ordem -
Falta de "quorum" - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMFARECIMENTO

- As 14 07 horas, comparecem Os
Srs.

Bonifácio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Ailtair
Chagas - Alvimar Ivtourão - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure.
liano Chaves - Batista Miranda -
Bened.ito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Dalton Canabrava
- Daniel de Barros - Delson Sea.
rano - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetá - Expedito Tavares
- Florivaldo Dias - Gomes Mo-
reira - Hdlio Garcia - Hermelin.
do Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jarbas Medeiros -
— Jehovah Santos - Joäo Bello
- João Bosco - João Luiz de Car-
vaiho - Joäo Vaz - Joaquim de
Melo Freire - José de Castro -
José Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães - Ladislau Salles - Lé-
hF Chaves - Lourival Brasil - Lu-
ci de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Maurilio Cambraia - Nicanor
Armando - Nunes Coelho - Ote-
liiio Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Pires da Luz

- Raul. Fernandes - Sebastiäo
Nascimento - Sette de Barros -
Souza e Silva - Valdir Melgaco -
Waldir Morato - Waldomiro Lôbo
- Wilson Chaves - Wilson Modes.
to - Wilson de Paiva.

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

ATA

- 0 SR. WALDIR MORATO -
(2.0 Secretario "ad-hoc") - Procede
i leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem res-
tricoes.

EXPEDIENTE

- 0 SR. JOAO NAVARRO - ( 1.0
Secretdrio) - Lk Expediente cons-
tante da seguinte matdria:

OFtCIO N. q 1.050

Belo Horizonte, 3 de malo de
1.966.

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

Tertho a honra de acusar 0 rece-
bimento dos Oficios n 0 s. 673 e 708,
datados de 28 e 31 de marco do
corrente ano, em que Vossa Exce.
lência me comunica haver essa Egrd-
gia Assembidia Legislativa aprovado
Os vetos totais opostos as Proposi-
çöes de Lei n°s. 2.555, 2.608, 2.616,
2.775, 2.677,,2.809,2.81C,, 2.872, 2.885,
2.890, 2.899, 3.044, 3.053, 3.064,
3.066, 3.069, 3.070, 3.072,, 3.184,
3.470, 2.609, 2.696, 2.726, 2.769 e
2.771.

Ao manffestar a Vossa Excelên-
cia os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicação desejo
prevalecerme do ensejo para reno-
var-lhe os protestos do meu alto
apreço e consideracäo.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. Publicar.

Belo Horizonte, 3 de malo de
1966.

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

Na qualidade de Presidente do
Instituto de Previdência do . Legis
lativo (IPL), venho trazer ao Co.
nhecimento de V. Exa., para Os
devidos fins, que o Conseiho Deli.
berativo do IPL, em reuniäo hoje
realizada, resolveu o seguinte:

(1) aprovr o relatOrio cuja c6-
pia segue anexa;

(2) suspender, provisoriamente,
o desconto das contribuicães obri-
gatOrias;

(3) prossegu.ir nos estudos para
encontrar uma fOrmula de sobre.
vivência do Instituto;

(4) reahizar nova reunlä0 do
Conselho, dentro de 15 dias, para
dehiberaçao sObre Os estudos a se-
rem feitos.

Sirvo-me do ensejo para apre-
sentar a V. Exa. meus reiterados
protestos de estima e considera-
cão.

a) Deputado Agostinho Campos
Neto - Presidente do IPL.

- A cons.ideração da Comissão
Executiva, sugerindo a conveniên-
cia da publicacão para Os efeitos
legais. Em 4-566.

a) João Navarro.
- A Comissão Executiva apro.

va o despacho. Em 4-5-66.
a) Bonifácio de Andrada.
Exmo. Sr. Dr. Agostinho Campos

Neto DD. Presidente do Instituto
de Previdência do Legislativo.

Tend.o sido designado para pro.
ceder a urn estudo de previsão da
situação do IPL e da viabilidade de
existência do Instituto corn as
contribuiçöes e beneficios atuais,
venho expor a V. Exa. tais estu-

568.a Reunião Ordinaria da Assembléia Legislativa, aos
4 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E ANUAR FARES

..
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dos e as conclusöeS que chegamoS.
De inicio foi planej ado urn modo

pelo qual se chegasse a conclusôeS
concretas e o mais perto da reali-
dade possivel, desde que estudos
atuarlais eram impossIveis de Se-
rem realizados pela presenca de
grande nümero de varidveiS des-
conhecidas.

Tornou-se urn problema, de ml.
do, saber-se se haveria ou não acei-
tação por parte dos ex-deputados
estaduais, do Instituto, desde que
o tratamento para concessão de
beneficios seria diferente, variando
do acOrdo corn 0 tempo de man-
dato.

Verificou-se que seria extrema
mente vantajoso para OS que tives-
sem três ou quatro mandatos e ês-
ses, logicamente, optariam por pa
gar a carência de 8 anos para p0.
derem ser beneficiados de acôrdo
corn a lei.

Para Os que tivessem dois mall-
datos, jd não haveria aceitacão ge.
ral e calculou-se em 30 1/1 6 Os que
solicitariain inscrição.

Do mesmo modo estudou-se a Si-
tuação dos 82 Deputados atuais e
previram-se as atitudes dos mes-
mos.

Vimos salientar quo tal previSãO,
apesar de secundar urn estudo bas-
tante profundo, não pode ser con-
siderada como real, pois se está
trabaihando corn atitudes e pensa.
mentos de pessoas. Entretanto, Os
dados considerados são bastante
razOáveiS.

De posse de tais elementos, p0-
diamos prever a vida do Instituto,
e o fizemos por 10 anos.

Tinhamos em mao tanto a re-
ceita como a despesa anual e pre-
vimos sua evolução.

Verificamos que a medida quo
vai havendo eleicOes corn entrada
e salda de Deputados, a percenta-
gem da despesa pela receita aumen-
ta, diminuindo a disponibilidade.

Tal acontecimento pode ser expil.
cado, a primeira vista, pelo fato do
que, corn cada nova eleicão, o flu-

mero de aposentados aumenta, con-
tinuando constante o nümero de
contribuintes.

Urn aumento do subsIdios, que a
primeira vista poderia parecer que
melhoraria a situação do Instituto,
tern efeito contrário, pois incide
mais sObre as pensOes do que sO-
bre as contribuiçOes.

Isto ë fàcilrnente verificável pelo
fato de quo o desconto (parte do
empregado e empregador), é cal-
culado na base de 20°/o do subsldlo,
enquanto a pensão minima é de
quantia correspondente a quarta
parte do mesmo subsldio, ou seja,
25%.

Para que o Instituto tivesse exis.
tência garantida, a quantia arre-
cadada deveria ser major do que
a quantia d.tspendida corn os be.
neficios, podendo-se constitu.ir re-
servas.

Chegou-se a conclusãO, basean.
do-se ern tais fatos, quo a tendên-
cia do Instituto era camirthar para
a extincão.

A capitalizacäO dos recursOS ten-
deria, entretanto, a prolongar sua
existência.

Em seguida, veriuicou-se a pos.
sibilidade de resolução do proble-
ma corn o aumento da incidéncia
do contribuição, isto e, que mci.
disse também sôbre a ajuda de
custo anual.

Tal providência, entretanto, te-
na tambdm efeito negativo, como
ja foi exposto para o caso de au-
mento de subsidios, pois a contri-
buicão passaria do Cr$ 39.330 para.
Cr$ 23.716 (Cr$ 11.858 empregado
Cr$ 11.858 empregador), enquanto
o benofIcio principal ou seja, a
pensão minima passaria do Cr$
104.880 para Cr$ 136.500, ou seja
Cr$ 31.620 do diferenca.

Vimos salientar que não nos omi-
tirnos na consideração dos outros
tipos do receitas 0 também de
despesas, ou seja, Os descontos sO-
bre as pensOos, as didrias, Os segu-
ros a pagar, a devolução de con-
tribuiçöes e o auxilio.funeral.

Para 0 caso dos funcionáriOS, o
raciodifliO seria similar, pois sendo
facultadO ao servidor optar pela
asSOciacãO ou Instituto, sO haveria
aceitacaO entre os que fôssem mais
beneficiadoS trazendo mais onus
para o IPL.

Portanto, sOmente corn os recur-
SOS das contribuicOeS dos descon-
tos sObre as pensOes e dos saldos
das diárias o Instituto tende a do.
saparecor em curto prazO.

Corn as consideracOeS feitas e pe-
los cálculos realizados, chegou-se a
seguinto conclusão das relaçOes en.
tre receita e despesa:

1 - Corn a contribuicãO mncidin-
do sômente sObro o subsidlo fixo:

a) em cinco anos a despesa re-
presentará aproximadameflte 66%
da receita;

b) em dez anos, representará
aproximadameflte 86%.

2 - Corn a contribuição mncidin
do sObre o subsldio fixo mais aju-
da de custo:

a) em cinco anos, a despesa se-
rd de aproximadamente 70% da re-
ceita;

b) em dez anos será aproxima-
damente do 99%.

Diante disso, conclulmos que de-
vera ser criada nova fonte do re-
cursos como imperativo para a so-
brevivência do IPL.

Corn a certeza do que realizel o
quo permitiam minhas lirnitacOes,
aproveito da oportunidade para rei-
terar meus votos do aprêco e con-
sideracão.

Belo Horizonte, 28 de abril de
1966.

a) Nelson Rigotto do Gouveia.
Aprovado, em reunião do Conse-

iho Deliborativo, hoje realizada.
Em 3-5.66.

a) Agostinho Campos Neto -
Presidente do IPL.

- Publicar.

- Passa-se a 	 -

LEITURA E ApREsENTAcAO DE
pgoposlcOES

PARECERES

- Fobs respectivos relatores
são enviados it Mesa os seguintes
parecereS:

PARECER PARA DISCUSSAO
UNICA DO PROJETO N° 3.615/66

Comissão de Constitwição, Legis..
lação e Justica

O Projeto fl. 0 3.615/66, de iniciati.
va governainental, dispOe sObre a
criacão do cargos destinados ao
ConservatOrio Musical "Cora Pa-
van Caparelli", da cid ado do Uber-
lãndia.

Exarninando.o, conclulmos favo-
ràvelrnente it sua aprovacãO, em
discussäo ünica, tal corno foi o
projeto enviado ao Poder Legisla-
tivo.

Sala "Josd Proenca" 28 do abril
de 1966.

Expedito Tavares, Prestdente e
Relator. - Lücio do Souza Cruz -
Souza e Silva - Carlos Eloy -
Jehovah Santo.

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

PARECER PARA I)ISCtJSSAO
UNICA DO PROJETO N° 3.615/66

Comissão de Educaçio e Cultura
e Comissão de Finanças Orçamen.

to e Tomada de Contas

o Projeto n.° 3.615/66, do inicia-
tiva do Govêrno do Estado dispOe
sObre a criacão do cargos destina-
dos ao ConservatOrio Musical "Co-
ra Pavan Caparelli", da cidade do
Uberlãndia.

A douta Comissão do Constitui.
cão, Legislacão o Justica, conside-
rou a matdria constitucional.

Examinando 0 Projeto, conclul-
mos pela sua aprovac,o, em discus.
são thiica, por ser justa e oportuna.
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Sala "José Proenca", 4 de maio

de 1966.
Lourival Brasil, Presidente -

Délson Scarano, Relator - Artur
Fagundes - Maria Pena - Agosti-
nlio Campos Neto - Ataliba Men-
des - Benedito Xavier - Wilson
Modesto.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.c 3.533/66

Comisso de Constituição, Legis-
lação e Justica

Oriundo do Poder Executivo, o
presente Projeto visa seja elevado
o montante das doacOes em titulos
da divida püblica estadual, previs-
tas nas leis que menciona.

Em 3 (três) de marco do corren.
te ano, na primeira oportunidade
que tivemos para examinar a Pro-
posicao baixamo-la em diligéncia,
a fim de que se ouvisse o Poder
Executivo a seu respeito e, então,
estivdssemos em condiçöes de ofe-
recer-Ihe parecer.

Hoje, temos em mãos o Off cio de
n.9 1.033, do Senhor Governador,
quando êle se manifesta que ao
Poder Eexcutivo caberá decidir sO-
bre a oportunidade do Proj eto, em
sua execucao, desde que seja a mi-
ciativa transformada em lei.

Diante do exposto, portanto, nos-
so parecer é no sentido de que o
Projeto n.° 3.533/66 seja aprovado
em segunda discussäo, nos têrmos
de sua redac5,o original.

Sala "José Proenca", 3 de malo
de 1.966. 	 -

Expedito Tavares, Presidente. -
José de Castro, Relator. - Dalton
Canabrava - Jarbas Medeiros.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N." 3.533/66

Comissäo de Financas, Orcamento
e Tomada de Contas

Oriundo do Poder Executivo, 0
presente Proj eto visa seja elevado
o montante das doacôes em titulos
da divida püblica estadual previs-
tas nas leis que menciona.

Trata-se da elevacão para 300 ml-
lhöes do montante das doacOes em
titulo da dIvida pübLica outorga-
das as FundacOes Universidade
Norte Mineira e Faculdades de Fi-
losofja e L8tras de DivinOpoLis e
Janudria.

A Comissäo de Justica opinou fa.
voràvelmente a sua aprovação.

Esta Com.tssão, examinando-o, ë
favordvel a sua aprovação, em 2.4
discussão, nos têrmos em que se
encontra redigido.

Sala "José Proenca", 4 de main
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente e Re-
lator - Wilson Modesto - Maria
Pena - Delson Scarano.

- Publicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem d0 Dia.

PARECER PARA 2.a DISCU$SAO
DO PROJETO N." 3.577/66

Corniss5o de Oonstituicão, Legisla
ção e Justiça

Através do Projeto n.° 3.577/66,
de iniciativa governamental, fica 0
Poder Executivo autori.zado a doar
drea de terreno ao Govêrno Fede-
ral para funcionamento do Centro
Regional de Pesquisas Educacionais
ral para funcionamento do Centro
João Pinheiro, do Mlnistério
Educacão.

A Proposição é justa, oportuna e
constitucional, merecendo assim
nosso inteiro •apoio.

Somos, pois, pela sua aprovaçao,
na segunda fase de discussão, de
acôrdo corn seus têrmos originals.

Sala "José Proenca", 26 de abril
de 1966.

Expedito Tavares, Presidente -
Lücio de Souza Cruz, Relator. -
Raul Fernandes - Carlos Eloy.

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

PARECER PARA 2.4 DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.577/66

Comissâ0 de Finanças, Orçamento
e Tomada de Contas

Atravds do Projeto n.9 3.577/66,
de iniciativa governamental, fica o
Poder Executivo autorizado a doar
area de terreno ao Govêrno Fede-
ral para funcionament0 do Centro
Regional de Pesquisas Educacionais
João Pinheiro, do Ministério da
Educaçao.

A Comissão de Justica opinou f a-
vorävelmente a sua aprovacäo.

Esta Com.issão, exarninand0 o
objetivo da presente Proposic.o,
proclama sua aprovação em segun-
da discussão, nos têrmos em que
foi elaborada.

Sala "José Proenca", 4 de maio
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Maria Pena, Relator. - Délson Sea.
rano - Wilson Modesto.

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

PARECER PARA 3a DISCUSSAO
DO PROJETO N" 3.572/66

Comissãaj Executiva

O Projeto n" 3.572/66 mereceu,
em 2a discussäo, a aprovação do
Plendrio - Volta a esta Comissâo
para receber parecer para. a 34 dis-
cussão. Não ihe tendo sido modi-
ficado a redaçao primitiva, somos
pela sua aprovaçäo, em Ultirna
discussão, por entendermos justa
a homenagem que se pretende con-
ferir a José de Medeiros Chaves.

Sala da Comissão Executiva, 4 de
maio de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente
- Joo Navarro, Relator. - Ma-
rio Hugo Ladeira - Augusto Ze-
nun - Reny Rabello - Anuar Fa-

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

PARECER SOBRE A INDIcAcAo
N" 1083

Comissão de Educaco e Cultura

o nobre Deputado Geraldo Quin-
tao, através da presente Proposi-
çao, indica ao Senhor Governador
do Estado a conveniência e urgente
necessidade de ser remetida As-
sembléia Mensagem propondo a
criacão de urn Colégio Normal,
anexo ao Ginásio Estadual da Ci-
dade de Ipatinga.

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto, favoráveis a sua
aprovacäo e consequente encami-
nhamento.

Sala "José Proenca", 4 de maio
de 1966.

Lourival Brash, Presidente -
Agostinho Campos Neto, Relator -
Ataliba Mendes - Benedito Xa-
vier.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAQAO
N" 1.084

Comissão de Educaco e Cultura

o nobre Deputado Geraido Quin-
tao, através da presente Proposi-
ção, indica ao senhor Governador
do Estado a urgente necessidade de
ser remetida a esta Casa Mensagem
propondo a criacão de urn Colégio
Normal, anexo ao Ginásio Estadual
da cidade de TirnOteo.

Tratando-se de med.ida justa e
oportuna, nosso parecer é favordvel
a aprovação da Indicação corn o de-
vido encamiflharnento ao Poder
Executivo.

Sala "José Proença", 4 de abril
de 1966.
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• Lourival Brasil, Presidente - Be-
nedito Xavier, Relator - Agostinho
Campos Neto - Ataliba Mendes.
PARECER SOBRE A INDICAcA0

NO 1.087

Comissão tie Educacão e Cultura
o nobre Deputado Geraldo Quin

tao, através cia presente Indicacão,
solicita ao Sr. Governador do Es-
tado a destinacão de parte da ver-
ba de 12 bilhOes de cruzeiros, a ser
recebida pelo Estado, Para a cons-
trucão do prédio do Grupo Escolar
"Manoel IzId'io" da cidade de Ipa.
tinga.

Trata-se de medida justa e opor-
tuna. Somos, portanto, favoráveis
it sua aprovação e ao devido- enca-
minhamento. 	 -

Sala "José Proenca", 4 de abril
de 1966.

Lourival Brasil, Presidente -
Ataliba Mendes, Relator - Agosti
nlrn Campos Neto - Benedito Xa-
vier.

- Publicar.
PARECER SOBRE A INDICAAO

NO 1.088
Comissão ide Finanças, Orcarnento

e Tornada tie Contas
Através da presénte Proposicao,

o nobre Deputado Nicanor Neto
Armando formula veemente apt-lo
aos Exmos. Srs. Governador do Es-
tado, Secretário cia Fazenda, Secre-
tário de Comunicaçöes e Obras Pu.
blicas e do Interior, no sentido de
se liberar a verba destinada a re-
paracoes da cobertura do edificio
do FOrum "Carvalho Mourão", na
cidade de São Joã& del Rei.

Sendo uma Proposição justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen
te 'a sua aprovacão. 	 -

Sala "José Proença", 4 de maio
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Maria Pena, Relator - Delson Sca-
rano 	 Wilson Modesto.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAcA0
NQ 1.091

Comissäo de Financas, Orçamento
e Tomada tie Contas

Através da presente Proposição,
a nobre Deputada Marta Nair Mon-
teiro formula veemente apêlo 'as
S. Exas., Srs. Secretário da Fa.

• zend-a, Dr. João Quadros, e Presi-
dente da CARRPE, Dr. Paulo Cha-
gas, no sentido de mandar atualizar
os pagarnentos dos servidores esta-
duals de Pedra Corrida, Born Su-
cesso, Periquito, Escolas de con.
venio de São Francisco, Born Des..
pacho, Campos Gerais, municipios
de Acucena e consertar o predio
das EEVRR. "D. José Maria Pires",
de Pedra Corrida, em perigo de de.
sabamento.

Sendo uma Proposicão justa e
oportuna, opinamos favor'avelmen-
te a sua aprovacãO.

Sala "José Proenca", 4 de maio
de 1966.

Artur Fagundes, Presidente -
Wilson Modesto, Relator - Maria
Pena - Delson Scarano V

—Publicar.
O SW PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Florivaldo
Dias, orador préviamente inscrito.
• 0 SR.: FLORIVALDO DIAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Ocupo a Tribuna Para apresentar
a consideracão da Casa as seguin-
tes Proposicöes:

PROJETO DE LEI N° 3.624/66

Considera de utilidade püblica a
"Casa São Vicente de Paulo", corn
sede em Barbacena V

Art. 1° - Fica considerada de uti-
lidade püblica a "Casa São Vicen-
te de Paulo", corn sede em Barba-
cena, neste Estado, destinada ao
amparo de religiosas enférmas.

Art. 20 - Revogadas as disposi-
coes em contrdrio, esta lei -entrard

em vigor na data de sua publica.
cão.

Sala das Reuniôes, em 4 de maio
dc 1966.

Florivaldo Dias - Nicanor Ar-
mando - João Bosco - Joaquim
de Melo Freire - Carlos Megale -
Pereira de Almeida.

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

INDICAAO N O 1.103

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

Os Deputados infra-assinados re-
querem a V. Exa., ouvida a Douta
Casa, seja encaminhada Indicacão
ao Exmo. Sr. Governador Israel P1-
nheiro e ao Exmo. Sr. Diretor do Dc.
partamento de Estradas de Roda-
gem, no sentido de ser dada prio-
ridade, não sO na construçao, mas
também nos reparos dos trechos já
existentes, cia estrada de rodagem
ligando Governador Valadares -
São VItor - Gahléia . Consetheiro
Pena - Resplendor - Itueta - Ai-
mores.

Sala das ReuniOes, aos 2 de maio
de 1966.

Florivaldo Dias - Valdir Mel-
gaço - Aureliano Chaves - Batis-
ta Miranda - Nicanor Armando.

Justificativa: - Precàriamente,
no tempo de sêca, já se passa corn
carro, não muito grande, no trecho
que mencionamos e que, em sua
quase totalidade, foi aberto por
particulares e pelas -administraçôes
municipais ao longo cia Estrada de
Ferro VitOria . Minas. Mas 0 que
se deseja e que êsse trdfego seja
possIvel também no tempo das
águas, não sO pela economia de dis.
tãncia, rnas também pela impor-
tância dêsse trajeto Para Os trans.
portadores de leite. Hoje a produ-
çao de leite em tOda aquela região
C muito grande e o seu transporte
Para as pracas do Rio e outros cen-
tros consumidores tern aumentado
cia a dia.

• Não C esta a primeira vez que
trato do assunto junto dos podêres
competentes, pois, ja o fiz em ou-
tra ocasião, quando vi a dificul-
dade corn que estava lutando a Co.
operativa de Conselheiro Pena que,
por falta de estrada Para Governa.
dor Valadares, Para alc-ançar a
Rio-Bahia, embarcava os seus ca-
minhOes.tanques em plataformas
da Estrada de Ferro VitOria-a-Mi -
nas ate a Estacão de Governador
Valadares. 	 -

De Aimorés a Resplendor, passa-
.se regularmente ate corn cami.
nhão, mas dc Resplendor a Conse.
Iheiro Pena 0 trecho C nOvo, quase
todo sôbre o leito veiho da Estra-
da de Ferro. Passa.se corn alguma
dificuldacIe, exceto carninl-ião.
principalmente nesse trecho que se
pcde maior e mais rdpida atenção
das autoridades por que, corn urn
modesto trabalho de mdquinas, en-
curta-se de mais de cern quilOme-
tros a viagem feita entre Resplen -
dor e Governador Valadares, ao
passo que, se Se passar pela estra.
da de Mantena. o percurso se apro.
xima da casa dos 250 quilOmetros.

Facilitando 0 escoamento cia pro-
dução corn o meihoramento dos
modestos caminhos existentes, - - o
GovCrno estará dando estimulo a
todos quantos, em menor ou malor
escala, se dedicam a pecuária na.
quela região, hoje urna das mais
populosas no ramo em nosso Esta.
do, onde a melhoria do rebanho se
fas dia a cia.

Esta minha interferêncja junto
aos podCres do Estado é inspirad'a
em apClo feit 0 pelos ilustres din-
gentes da Cooperativa Agropecud-
na de Resplendor, urn dos Orgãos
de classe mais ativos do Vale do
Rio Doce, Sr. Geraldo Pevidor e
Dr. Isafas de Freitas Mozzer, de-
fensores intransigentes dos inte.
rOsses cia classe e cia economia da.
quela região. Deve, portanto, me.
recer a atençao do Govêrno e do
Departarnento de Estradas de Roda
gem a modesta reivindicacão cons-
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tante da presente Proposicão, que
se espera seja aprovada pela douta
Casa

Sala das Reuniöes, 2 de maio de
1966

Florivaido Dias.
- A Com.issão de Transportes.

- Vém a Mesa:

PROJETO DE RES0LUcA0
NO 3.625/66

Acrescenta parágrafo ao Art. 31
do Regimento Interno.

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

Artigo .° - Acrescente-se ao Art.
21 do Regimento Interno o seguin-
te paragrafo 31:

"0 LIder do Govêrno tera tôdas
as atribuiçOes dos Lfderes de ban-
cadas".

Artigo 29 - Revogadas as dispo-
sicOes em contrário, esta Resolu-
ção entrará em vigor na data de
sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 4 de maio de
1966.

Bonffácio de Andrada - João
Navarro - Mario Hugo Ladeira -
Anuar Fares - Reny Rabello.

Justificativa: - 0 LIder do Go-
vêrno é figura parlamentar, mo-
dernamente, de qualquer Poder Le-
gislativo. Entre nOs, ha tempos
tern existência. 0 Projeto acima
vem, pois, dar forcas regimentals
a urn Orgã.o da nossa realidade par.
lamentar.

Bonifáclo de Aridrada
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQtJERIMENTO N' 1.217

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 manifestacão do
douto Plendrio, dirigir ao Exmo.
Sr. Presidente do Instituto Esta-
dual de Florestas e h Seperinten-

dência do Desenvolvimento da Pes-
ca (SUDEPE) apêlo no sentido
da imprescindivel necessidade tie
que sejam, corn urgencia, postas em
execuçäo medidas para que se tor-
nem amplos e efetivos o contrOle
das atividades pesqueiras e o es-
tudo, orientação e fiscalizacão des.
sas atividades, bern corno o desen-
volvimento da pesca no Estado de
Minas Gerais.

Sala das Reuniöes, 30 de maio
de 1966.

Nicanor Armando - João Bosco
- Joaquirn de Melo Freire - Se-
bastião Nascirnento - José Maria
Magalhães.

Justificativa: - 0 COdigo de Ca.
ca e Pesca tern sido lêtra morta em
nosso Estado. Nenhurna fiscaliza-
ção existe. Não se tern procurado
desenvolver as atividades pesquei-
ras. Autoridades civis e militares
do rnunicipio de São João del Rei
encaminharam ao Instituto Esta-
dual de Florestas memorial em
que reclamam providências para
aplicacão dos preceitos legais sô
bre Caca e Pesca, naquele munici-
pio, bern como nos rnunicIpios da
quela região. Na realidade, é de
assinalar-se que, no Rio das Mon
tes, não tern sido poupados Os mais
absurdos métodos de pescaria. Tra
tando.se de assunto afeto notada.
mente ao Ministério da Agricultu-
ra, faz.se aconselhável o encami.
nhamento de urn apêlo direto ao
Poder central, no setor de atribui-
cão especifica em relacão ao pro
blema.

A verdade é que a Divisão de Ca-
ça e Pesca, responsável pelas me.
dlidas preventivas e repressivas de-
terminadas na legislacão prOpria
nada tern feito para coibir os abu.
sos. Presentemente, como já vem
ocorrendo desde longa data, não ha
nenhurna fiscalizacão, necessária a
defesa da fauna regional. Nestas
condiçOes, urge que a Superinten.
dência do Desenvolvimento da Pes-
ca (SUDEPE) celebre corn o Insti-
tuto Estadual de Florestas, convé-

n.io relativo a fiscalizacão da Pesca
e da Caca.

Sala das ReuniOes, 3 de malo de
1966.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Agricultura.

REQUERIMENTO N' 1.218

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

Os Deputados abaixo assinados
vêm, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido 0 Plenário, na
forma do Regirnento, se apele, con-
cornitanteniente, aos Srs. Ministro
Mauro Thibau e Presidente Mario
Bhering, para que se promova a ex.
tenSão das lirthas da CEMIG ate
a localidade de Martins Soares,
prOspero e rico d.istrito do MunicI-
pio de Manhumirim, Servido pela
BR-262 e Rodovia Estadual MG-
-104, que estabelece ligação corn
tOda a rnargem esquerda do Vale
do Rio Doce, através de Mutum.

Requerem, mais, que o Sr. Minis-
tro, de posse dos estudos realizados
pelas Centrais Elétricas de Minas
Gerais, destaque da verba global de
seu gabinete Os recursos destina-
dos a essa importante realizacão.

Pedem, :ainda, que, por tratarse
de matéria urgente e relevante, seja
o presente Requerimento objeto de
parecer oral do Presidente do Or-
gao tëcnico da Casa.

Sala das Reuniôes, 4 de rnaio de
1966.

Batista Miranda - Valdir Melga.
co - Carlos Megale - Joaquim de
Mel0 Freire - José de Castro -
Dalton Canabrava.

- A Comissão de Transportes.

REQtJERIMENTO NO 1.219

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

Os Deputados infra-assinados re.
querem, ouvida a Casa, seja convi-
dado a Secretário Murilo BadarO
para saudar o Ministro Mauro ThF-

bau, como autor que foi do Pro-
jeto respectivo, na reuniäo de en-
trega do titulo de Cidadão Hono-
rário 'aquele titular do Ministéria
das Minas e Energias.

Sala das Reuniöes, 4 de ma.io de
1966.

Manoel Costa - Lélis Chaves -
Waldir Iviorato - José Luiz Bacca.
rini - Carlos Megale - Ladislau
Sales - Joaquim de Melo Freire -
Gornes Moreira - José de Castro -
Expedito Tavares - Sette de Bar-
ros— Maria Pena - Lourival Bra.
sil - Hermelindo Paixão - Valdir
Melgaco - Mario Hugo Ladeira -
Dermeval Pimenta Filho - Sebas.
tião Nascirnento - Hélio Garcia -
João Navarro - Carlos Eloy - Ar-
tur Fagundes - Agostinho Campos
Neto - Florivaldo Dias - Otelino
Sol - Pereira de Almeida - João
Vaz - Batista Miranda - Hugo
Castelo Branco.

- A Comissão de Justica.
- Vern 'a Mesa:

INDICAA0 NO 1.102
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, indica a As-
sembléia Legislativa que se dirija
aos Exrnos. Srs. Governador do Es-
tado e Vice-Presidente do Conseiho
Estadual do Desenvolvimento, en.
carecendo-ihes a necessidade prlo.
ritária e inadiável de criar estimu.
los 'a indüstria genuinamente mi-
neira e adotar uma polItica de pro-
tecão a nossa pequena e media in-
düstria, objetivando a integraçao
dc Minas Gerais no processo de de-
senvolvimento econômico nacional,
para o que se recomenda sejam to-
madas pelo Govérno do Estado as
seguintes medidas:

a) determinar que os servicos
püblicos estaduals, especialrnente,
Secretarias de Estado, entidades
de Previdencia, estabelecimentos de
ensino oficiais, Forca Pilblica, de-
partamentos, bancos oficiais, socie.
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dades de economia mista, autar.
quias e sociedade subvencionadaS,
quando forern adqu.irir produtos
industrials, deem sistemática pre-
ferência aos fabricados pela indUs-
tria mineira, desde que êstes aten-
dam aos requisitos exigidos;

b) pedir igual preferência aos
servicos pübiicos federals instala-
dos em Minas, relativamente as
compras que se destinarem a apli-
cacao no Estado;

C) recomendar a mesma prefe-
rência as Prefeituras Municipais;

d) solicitar a colaboraçäo da
réde bancária particular do Esta-
do, no sentido de prestigiar a mi-
ciativa mirieira e dar prioridade a
nossa indüstria para os forneci-
mentos a que esteja capacitada;

e) recomendar estudo da viabi-
lidade de adoção de urn "handicap"
em favor da indüstria mineira, a
fim de garantir eficazmente a pre-
ferência pleiteada, atravës da cria-
cão de urna desvantagem imposta
as mdüstrias mals poderosas de
bra do Estado sObre o preco que
propuserem nas concorréncias pu-
blicas, administrativas ou particU-
lares, de tal forma que a indüstria
de bra do Estado sO vencerá a
concorrência, quando, somados o
percentual protecionista ao preco
do produto mjneiro, o total seja
inferior a êsse preco.

Sala das Reuniöes, 4 de maio de
1966.
- Jarbas Medeiros

Justificativa: - Tal como Se
apresenta no panorama nacional, a
indUstria mineira estã implantada
em bases muito timidas e precá-
rias, não dispondo de condiçôes
para competir no mercado corn ou-
tros grandes centros industrials do
Pals, especialinente São Paulo.

Afora uma ou outra organização
de grande porte, predominam entre
nOs as pequenas e médias ihdüs
trias que, nurn efôkrço pioneitro,
enfrentam aos maiores vicissitudes
para se implantarem e expandirem,
mormente por falta de urna menta-

lidade industrial, de que carece 0
povo de Minas Gerais.

Além da absorvente conCOrrêfl-
cia paulista, a proporcionada pelas
indüstrias jestrangeiras, nacionali-
zadas ou nao, restringe a produ-
ção industrial mineira, confinan-
do-a dentro dos liniites territoriais
do Estado e, muitas vêzes, compe-
tindo corn ela em sua area de atua-
ção, a ponto de abalar sua estru.-
tura ou rnesmO aniquilá-la.

Urge, portanto, adotar uma p0-
utica protecionista para a indus-
tria mineira, como é mister quan-
do as conclicOes de conicorrêflcia
são desiguais.

A CIME - Comércio e Indüstria
de Máqulnas Elétricas S/A., esta-
belecida em Belo Horizonte, se de.
dica a fabricação de transformado-
res elétricos de distribuição. Apoia-
da em sua experiCncia de quase
quinze anos de esfOrco para supe-
rar Os incontaveis Obices que se an-
tepOem a media e pequena indUs-
tria mineira, enviou ao Exmo. Sr.
Dr Luiz de Souza Lima, DD. Se-
eretãrio de Estado do Desenvolvi-
mento EconOmico, extenso e bern
elaborado memorial, em que cha-
ma a atencão das autoridades ad-
ministrativas para a tmportante

meta governamental de incremen.
tar a industrializacãO do Estado,
racionaLizando o desenvolvirnento
econOmico e protegendo as inicia-
tivas de implantação industrial ge.
nuinamente mineiras.

0 lücido memorial ressalta, corn
insistência, a proteção estatal que
sempre amparou a indüstria pau-
lista, suplementada pelo apoio de
entidades particulares e do povo
do Estado mais industrializado na
America Latina, no qual predomi-
na urn eficiente espirito regiona-
lista. contrastando ao conforrnis-
mo e it alienacão dominantes na
mentalidade mineira.

Transcrevemos, em seguida, al-
guns tOpicos do memorial mencio-
nado, fazendo nossas as suas opor.

tunas e substanciosas considera-
coos: -
"SAO PAULO ARRASTA
PROGRESSO"

Em contra-partida, o que vemos
acontecer a São Paulo? Incontes-
tävelmente o maior parque indus-
trial do. America Latina, por fOrça
cb sua posição geografica que para
Cle C a r r e 0 U imigracOes macicas,
incluindo-se as de técnicos de tO-
da ordem, teve como corolãrio na-
tural a tendOncia preferencial das
grandes emprêsas intern-acionais,
para nCle instalarem as suas indüs-
trias. Cessado o fluxo estrangeiro,
rnas a essa altura já corn excelente
caoedal em tOcnicos e em mao de
obra nacional. A explicãvel afluOncia
da contribuição estrangeira para
Os seus governantes a incentivar a
promocão de migracOes internas
de nortistas, nordestinos, haianos.
mineiros (grande foi a contribuição
de Minas, em quantidade e quali-
dade) e pa,trlcios de outros Esta-
dos, Os quais foram encontrar em
São Paulo 0 cadinho em que se
fundiram a tOcnica e a mao de
obra nacional. A explicável afluCn.
cia da contribuição estrangeira para
São Paulo, além de incentivada pe-
lo Estado, sempre encontrou a me-
thor receptividade por parte do
paulista nato, tao sensivel se tor-
nou as idélas inovadoras e progres-
sistas. São Paulo se tornou cam-
o f6rtil para Os mais variados ra-

mos do atividade, conduzindo-o ao
aprimoramento de suas organiza-
çOes agricolã, comercial e indus-
trial, nesta ültin-ia observando-se
intensivo ritmo na proliferação de
suas ramificacOes - 0 govêrno pau-
lista não se mantOm ausente; mui.
to ao contrário, ombreia-se a .ini-
ciativa privada, apoiando.a e dan-
do-lhe total cobertura. Orgãos Ii-
nanciadores federals como, por
exemplo, o Banco do Brasil. mo-
perante em outros Estados, "fun.
cionam" em São Paulo no incenti-
vo ao progresso agricola e indus.

trial do Estado. 0 Govêrno do Es-
tado não restringe a sua presenca;
antes dã-lhe ênfase, diversi.fican-
do-a e estendendo-a a todos Os se-
tores que interessam ao desenvol.
vimento econOmico, social, artIsti.
co , cultural e cientlfico do Estado.
Ainda recentemente. o Governador
Ademar de Barros, obedecendo h
tradicional e salutar norma de seus
homens püblicos, empenhou-se en-
tusiästicamente pela implantacão de
urn observatOrio astronOmico na-
quele Estado, sO cedendo passo a
Minas forçado pela escoiha feita
por uma comissão internacional,
tendo a frente astrOnomos france-
ses, a qual sO encontrou localiza-
cOes ideais de posição geográfica e
condiçOes climatéricas em Mateus
Leme, e no. Serra da Piedade, aqui
em Minas, corn preferência para es-
ta ültima, mas sO depois de resulta-
rem infrutIferos estudos feitos pa-
ra a sua instalação em Campos do
Jordão, ou em aigum outro ponto
do Estado do São Paulo, todos pes-
quisados.

Forjou-se em São Paulo a men.
talidade industrial e o Estado disto
se tern aproveitado a grande, mas
não sem urn diligente, perseveran.
te e ate obssOs&ivo esfOrco em to-
dos os tempos e de todos os seus
homens de emprêsa, de seus admi-
nistradores publicos e de seus go-
vernantes - Parafraseando o con-
ceito clãssico, dirlamos: "Todos OS
caminhos levam a São Paulo". Ou.
por oposto: São Paulo nos vem ao
encontro, estendendo-nos os seus
tentáculos, como o faz compulsiva.
monte a todo o pals, vindo em bus-
Ca do mercado consurn.idor corn
TUDO e 0 MtJITO que tern a ofe.
recer. "NON DUCOR, DUCO" (Não
sou conduzido, conduzo), é a divi-
sa oficial de São Paulo e 0 dentro
dêsse espirito que o Estado Se nor.
tela em relacão ao resto do pals,
o que nos faz recordar a tirada
jactanciosa, mas corn urn todo de
verdade, da dOcada de "trinta": -



-82- 	 -83-
"São Paulo é uma locomotiva que
arrasta vinte vagôes vazioS.....

"SAO PAULO "NATtJRALIZA"
INDtYSTRIA ESTR.ANGEIRA
A geracão e a distribuição de ele.

tricidade envolve, como é sabido,
urn trato eininentemente tëcnico,
dal a forcada subrnissão original
As fontes estrangeiras, americana
e europëia, criando no Brasil e,
profundamente, num Estado cen-
tral como o de Minas, 0 tabu do
produto de importacão, ou fabri-
cado sob assistência técnica im-
plantada.

No tocante 'a indüstria de trans-
formadores, entre as poderosas
emprésas estrangeiras que se ins.
talaram ha tempos, ou amplia-
ram os seus parques manufaturei-
ros, ou recentemente vêm de se
impiantar em nosso pals, obser-
yam-se as de origem americana, in-
glêsa, sueca, alemã e italiana, corn
o objetivo da producão de trans-
formadores, de máquinas, apare-
ihos e equipamentos elëtricos de
tOda a ordem.

Ocorria, anos atrás, 0 que era
animador, que, apesar dessa corn-
da de empresas econOmicamente
poderosas, sempre ficava lugar para
a iniciativa nacional e particular-
mente a pequena indüstria. A agres
sividade da concorrência, ainda não
exacerbada como atualmente, ten-
dia a ceder passo a especializaqão,
na diversidade dos produtos. Isto
ë 0 que se observa, por exemplo,
na America do Norte, onde, lado a
lado, vemos as potencias industrials
do porte de WESTINGHOUSE e
GENERAL ELETRIC, alëm de ou.
tras, coexistirem corn as pequenas
lndüstrias, cujo campo de acão se
limita a determinadOs tipos e ca-
pacidades de produtos, os quais se-
riam desinteressantes as grandes
organizacöes. Este fenOmeno é
uma decorrência normal da neces-
sidade de delirnitação operacional,
circunscrevendo os camposde acão
das grandes e das pequenas, em-

présas, e ao fim estabelecendo Se-
tores definidos pelas determinan-
tes econômicas que lhe são pecu-
hares. No entanto, bern cliversa
tern sido a atuacão das grandes
emprêsas em nosso pals, agindo
como elemento perturbador, din-
gido especialmente 'a indUstria he-
gitimamente nacional de transfor-
madores. For exemplo, vimos por
volta de 1956, poderosas organiza-
goes estrangeiras aqu.i se instala.
rem, corn favores governamentais
ponderáveis e especiais quanto a
câmbio, taxas alfandegarias etc., e
que, dispondo apenas de rnaquinã-
rio, produzido e importado a preço
baixo, .puderam converter essa mu-
nificência governamental em capi -
tais sociais em bases muito rnais
elevadas, pouco acrescentando de
seu ao capital efetivamente reahiza-
do. Alias, bern conhecido é 0 fato
de algumas dessas emprêsas have-
rem recorrido as subscricôes pübli-
cas de capital, para assim consegui-
rem rneios em espécie suplementa-
res, indispensdveis ao erguimento
de seus parque industriais. Num
parênteses: por que não nos lem.
brarnos do mercado paralelo de urna
MANNESMANN e suas subsididrias,
que tao fundamente feriram a eco-
nomia popular nacional, e mieira,
além do insulto atirado 'a faáe da
quase insolvente indUstria do fer-
ro em nosso Estado ? F não sabe-
mos, também, não serem elas Os
ünicos exemplos de odiosos agra-
vos a sofnida poupança popular?

Ao assunto, porém: em 1956,
as emprêsas a que nos referirnos,
usando das vantagens ardiosamen-
te obtidas e no intuito de empoL
gar 0 mercado, puseram-se em
campo, forçando a baixa dos pre-
ços, tendo quase arru.inado a in-
düstria nacional de transformado.
res. A tal ponto baixaram Os seus
precos, que já no ano seguinte, rea.
lizado o seu objetivo, elevavam as
suas tabelas a niveis realIsticos,
aumentando-as em 39% e 35% sO-
bre os preços anteriores.

Para desolação da indüstnia ml-
neira de transformadores, repetem-
se atualmente, em plena vigência

do regime revolucionário que so
instalou a 31 de Marco de 1964,
no qual sentimos poder confiar, e
quando os governos federal e es.
tadual se acham empenhados na
correção de vicios e distorcOes pro-
fundarnente arraigados aos hábi-
tos nacionais, êstes sob 0 impériO
da amoralidade do sistemas e cos-
tumes, as inyestidas e voracidade
das grandes emprêsas.

"ROTEIRO DE DEcEPcOEs"
"Não tentamos o dramático. Mas,

no dia-a.dia de nosso trabaiho, de
nossa luta ha pequenas compensa-
cOes, ao revés de fartas decepçOes
no tocante As reacOes dessa menta-
lidade mineira; deparamos, de quan-
do, corn vaniaçOes dos seguintes
episOdios: - 19) de urn Orgäo de
previdência do Estado, pela sua
certamente honrada comissão de
compras preterir a nossa oferta,
deixando-se envolver ingenuamen-
te por uma emprêsa de onigem eu-
ropéia, useira e vezeira em propos
tas especiOsas, corn preco aparen-
temente mais baixo, porém, anula.
do por urn cálculo de entrega mais
hongo que, não cumpnido ainda as-
sirn, acabou por causar transtor.
nos e uma elevaQãO real do preço
ao comprador;

29) - ainda essa mesma emprê-
sa estrangeira, numa concorrência
prornovida por uma faculdade mi-
neira, levar a rnelhor na efetiyaçao
da venda, apesar de seu preco mais
elevado, valendo-se de sugestao aca-
tada por aqueha Escola. para que
esta fizesse uma consulta sObre cer-
tos dados técnicos 'a CEMIG, que
ofereceu uma conclusão desfavorá
vel ao produto mineiro (0 nosso),
porem, desavisadamente, baseada
em critérlo que, se aphicdvel ao sis-
tema de seus prOprios servicos,
nao o seria. por norma, o da Cia.
Fôrça e Luz de Minas Gerais, a
que se higaria, nesta Capital, a sub-

estação elétrica da aludida Facul-
dade;
30 - numa concorrência feita

pon urn Banco oficial, tivemos ma:
hogrado o intento de colocar 0 nos.
so produto, embora na comparaqão
dos precos oniginais, constatados 'a
abertura das propostas, fOssemos
os vencedores. Mas eis que urn
concorrente estrangeiro depois dis-
to, anormalmente, remete urna car-
ta ad' Departamento de Compras
do Banco, rebalxando o seu preco.
Fomos convidados 'a revlsão do
preço de nosso produto. Porém,
ai surgiu embanaco propositado,
oriundo de intencão rnaliciosa, ou
fruto do chássico desapreço an in-
dustrial mineiro, aquele que atra-
yes de inumeráveis ernprêsas e na
rnovimentação de seus negOcios,
tern concornido para que Minas Se-
ja o Estado dos grandes bancos
do pals. Pois bern, era-nos exigido
a essa altura urn tipo de transfor-
mador corn caracterlsticas elétri-
cas modificadas, de custo mais ele.
vado. e assim. fomos induzidos a
aumentar o nosso preço ,em vez de
abaixá-ho. como sugeria o pedido
de revisão. Recusaram-nos exibir
carta quo tinham da companhia de
eletricidade, do outro Estado, con-
tendo as especificacOes técnicas,
das quais sO tivemos conhecimen-
to apOs o julgamento que nos eli-
minava da concorrOncia, a princI-
pio ganha por nOs. E para pasmo
nosso, o produto, que se propu-
nha a entregar a firma eleita vence-
dora, poderiamos t a m b em for-
necer a preco equivalente ou mais
baixo, porquanto, de canactenIsti.
cas técnicas inferiores àquelas que,
escrupuhosamente, considerávamos
as exigidas irnperativamente pelos
servicos do grande edificio a que
so destinania o aparehho.

49 - Ainda bern vivo o fato, a
Administracão do Estädio de Mi-
nas Gera.is promoveu importante
e vultosa concorrência para a sua
subestação elétnica. A nossa pro-
posta, sO para Os transformadores,
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em urna unidade de 500 kVA per-
deu pela diferenca de 10 0/0; em 4
unidades de 150 kVA cada uma, a
dfferenca a malor foi de menos de
1 0/a. No primeiro caso, não ofere-
cemoS objecãO, porérn, neste ülti-
mo, sorvemos o fel da derrota que
nos impOs a assessoria juridica da
Comissäo Julgadora, em cujo seio,
não obstante, levantaram-se tirni-
das vozes de apoio ao fabricante
mineiro, em norne de uma evasão
de renda (por nOs lembrada) pre-
judicial ao Estado, e de importri-
cia superior ao insignificante exce.
dente do nosso preco. Chegamos,
p015, it clamarosa constatacão de
que o ESTADIO DE MINAS GE.
RATS, o "segundo estddio coberto
do mundo", o qual se procura in-
culcar ao orguiho de Minas, cons-
truldo corn o sacrifIcio do contri.
buinte mineiro e corn a cooperacãO
das fôrças vivas do empreendimen-
to mineiro, na qual se inclui pon-
der'avelmeflte o tributo arrecadado
ao seu comércio e a sua indUstria,
não quis, pela sua Comissão Cons-
trutora - abrir mao de menos de
1% (mais ou menos Cr$ 100.000),
contra a maior importância da
evasão de rendas - e não tern urn
sO transformador de fabricação
niineira, apesar da igual qualifica-
cão técnica e inanufatureira! Mais
ainda: a Coniissão do Estádio dei-
xou de conceder ao fabricante mi.
neiro a reduzida encomenda de 10
milhöes de cruzeiros, contra mais
ou menos 25 milhôes do valor to-
tal dos transformadores, para uma
subestacão elétrica em que os rnUl-
tiplos equipamentos que a comple-
tarn orçaram por perth de 250 mi-
lhöes de cruzeiros (U), converten-
do-se essa importante soma arran-
cada ao contribuinte mineiro, no
"brOdlo" em que se saciaram os
fornecedores paulistas e estrangei.
ros estabelecidos em São Paulot!
Concluimos: é o antigo e desmo-
ralizado "canto de sereia" en-
toado a ingenuidade de Minas; ë o
embuste sob a roupagern da tradi.

çao, do renome, da "consagrada"
técnica dos fabricantes indIgenaS
e das organizacôes estrangeiraS ra-
dicadas em São Paulo, enderecado
aos contormismo mineiro; é 0 "va-
le tudo" a que não falta o subôrnO
ostensivo, muito da prãtica pau-
lista, e, quando aplicada aos mais
sensiveis, o "amaciamento" das re-
lacOes publicas; é o envolvimento,
é a submissão aos seus encanta-
mentos ora do "juridicismO" de as-
sessôres fora do assunto; ora de
técnicos propensos a se deixarem
empuihar; ora do formalismo de
cornissöes acrisoiadas em princi.
pios dticos, sob a cãndida inspira-
cão de diretores de Orgãos e ins.
tituicöes do Estado de chefes de
departamentos e de serviqos pUbli-
cos, mentalidade que se estende
aos dirigentes de autarquias, corn-
panhias mistas, escolas, faculdades
e bancos oficiais".

"CEMIG - FATOR DE
PROGRESSO OTJ DRENO DE
RIQLTEZAS?
Dentre as metas estabelecidaS co-

mo imprescindIveis ao progresso
do pals, assentou-se, como funda-
mental o aproveitameiLto de seu
potencial elétrico. Isto se deduz
dos programas e dos pianos técni.
ca e objetivamente elaborados, va-
rios dos quais em estágios bas.
tante avancados de execucão; dos
financiamentos no pals e no estran-
geiro, atravës de acOrdos corn as
emprêsas particulares e estatais,
como a CEMIG, em Minas, Comis.
são Executiva, no Rio Grande do
Sul, Cia. Hidrelëtrica de São Fran.
cisco, Comissão de Energia Elétri-
ca, em São Paulo e outras.

Em 1952, antecipando-se a exe-
cucão do piano nacional, fundavam-
-Se em Minas as CENTRAlS EL--
TRICAS DE MINAS GERAIS S/A.
- "CEMIG", corn base nos estudos
e diretrizes do PLANO DE ELETRI-
FICAcA0 DE MINAS GERAIS, ela-
borado no Govérno Milton Cam.
pos, e assim era dado 0 passo ii-

cial de urna esplêndida reali.zação.
Dos primOrdios dêsse gigantesco

prograrna, chico anos depois, em
dezembro de 1957, tecia o ESTADO
DE MINAS urn comentdrio em que
inseria apreciacão de jornalista
paulista, a seguir transcrito:

"Não ha düvida quanto a posi-
çäo privilegiada de Minas no in-
cremento da produção de energia
elétrica.

Alias, tal circunstãncia ja eJstá
sendo notada fora de nosso Esta-
do e ate mesmo reconhecida pelos
paulistas.

Ainda ha dias, publicou o "Cor-
reio Paulistano" urn artigo do jor-
nalista João de Sàantimburgo, no
qual se acentua: "Minas estd Ca-
minhando muito mais depressa que
São Paulo; o piano paulista ao Ia.
do do mineiro é pequeno. 0 nosso
festej ado espIrito de emprêsa, o
nosso arrôjo econOmico ea proje-
cão da vocação do planalto estão
sendo superados pela calma minei.
ra, pela tranqUilidade mineira, pc-
la discricãO mineira. Não ha corn-
peticão entre São Paulo e Minas,
mas êste vai ganhando de nOs e
PROPORCIONARA DAJQUI HA AL-
GUNS ANOS UM POTENCIAL EL-
TRICO AS SUAS INDSTRIAS
QUE LHE DARA MEIOS PARA 0
SEU DESENVOLVIMENTO, EM
PROPORcOES ESTUPENDAS, (o
destaque, é nosso) enquanto corre-
mos o risco de ter de andar vaga-
rosarnente, ou corn menos veloci-
dade".

Decorridos oito anos dêsse co.
rnentário, a CEMIG vern confirman-
do brilhantethente o prognOstico do
articulista do CORR.EIO PAULIS.
TANO, sabendo.se que continua
assegurando para Minas a diantei-
ra do programa energético do pals.

Uma circunstância quase que sO
conhecida da entidade interessada,
dos Orgãos püblicos e cüpulas de
associacoes de classe, é que ponde-
ravel parcela do capital da CEMIG
constituiu-se de ALtQUOTA QUE
LHE FOl ASSEGURADA, durante

DEZ ANOS, pela Taxa de Recupe-
racão Econôinica, instituida' no
Govêrno Milton Campos, paga pelo
contribuinte rnineiro, seu comércio,
sua inddstria e demais categorias
econOmicas, juntarnente coin o urn-
pOsto de Vendas e ConsignacOes.

Também the foi possibilitada,
por fOrca de lei estadual e autorL
zada pelo orgão federal do Minis.
tério das Minas e Energia, a apli-
cacao de tarifas de fornecirnento
superiores as prevalecentes para as
empresas de servicos elétricos do
pals, inclusive as concessiOnáriaS
estrangeiras, chegando.se ao resul.
tado de que a GEMIG pOde contar
corn recursos especiais e de extra-
ordinário vu.lto, além daqueles on-
undos dos contratos corn Os finan-
ciadores nacionais e estrangeiros,
verificando-se, assim, nova e obri-
gatOria participacão do contribuin-
te mineiro, agora transformado em
consuniidor particular, industrial
ou comerciante. Ao mesino tempo,
o usuário de seus servicos, aqui se
se repetindo a trilogia: consuinidor
particular, indüstria e comércio,
deu e vem dando a sua contrlbui.
ção a formacão e aos sucessivos
aumentos do capital social da
CEMIG, sob a forma de financia-
mentos dos servicos de exterisão de
rêdes e ramais de interêsse parti-
cular do consumidor, o qual sem.
pre pagou a precos elevados, con-
tra o recebimento em acôes do ca-
pital da emprésa.

Dêste modo, torna-se claro que
o progresso alcancado através cia
producão e distribuição de energia
elétrica, fomentado pela CEMIG,
não se constitui em dádiva e sum
na obrigatOria retribuigão a parti-
cipacão do contribuinte e do em-
presario rnineiros, além de atender
a comunhão de irlterêsses cuj0 vér-
tice é o Estado.

Eis que nesse ponto se apresen-
ta contrastante e Iamentável fatha
na diretriz da CEMIG. As suas
compras, por exemplo, a indUstnia
mineira de transformadores, são
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irrisOrias além de ihe faltarem o
CARATER ESSENCIAL DE INCEN-
TIVO AO EMPREENDIMENTO MI-
NEIRO. Vai ao extremo 0 desesti.
mulo, quando se constatarn as de-
masias do rigorismo, 'as vêzes, de-
sinformado, que orienta as süas
inspecOes dos materiais adquiridos
iL nossa indüstnia do transformado-
res, procedimento em que o espi-
rito de cooperacão raramente se
manifesta. Sabe-se que êsse cnité-
rio Se estende igualmente a outros
ramos industriais e que, em virtu-
de do notOrio desapreco, é o em.
presdrio mineiro levado 'a prdtica
do PREOS DE SACRIFtCIO para
os seus produtos, e, afinal, pelo Ce-
ticismo que ihe é votado, acaba par
se ver Impossibilitado de insistir
na sua permanéncia como fornece.
dor da CEMIG.

Comprovamos a afirmativa corn
as seguintes dados: em 1964, a CE-
MIG adquiriu aproximadamente
1.250 transformadores de distnibui-
çãø que, ao preço médio unitário
de Cr$ 850.000, importaram mais
ou. inenos em 1 bilhão e sessenta
milhOes de cruzeiros. A participa-
cão calculada, do fabricante minei-
ro, fol da ordem de 17%, ou 180
rnilhOes de cruzeiros, cabendo, pois,
'as inddstrias de fora do Estado e,
principaimente, 'as de São Paulo,
aproximadamente 900 milhOes de
cruzeiros, alias, muito mais airida,
so considerarmos as tranformado-
res de fOrca também adquiridos
dessas proclëncias, pordm, não
produzidos em Minas. Em 1965, as
compras, ja feitas e autorizadas pa.
ra efetivacão no exercicio, alcanca-
ram aproximadamente Os seguin.
tes alganismos: 2.157 transforma-
dores de distribuicão, ao valor me-
dio unitdrio de Cr$ 750.000 (menor
em relacão ao de 1964) no total do
1 bilhão e 600 milhöes de cruzeiros.
Désse total, tocarã a indüstria mi-
neira uma quota de ordem de 14%,
quinhao inferior ao de 1964, ou Se-
jam mais ou menos 220 milhöes.

Esclareça-se que em face cia con-
juntura nacional pOs-revoluciofld-
na, grande foi a impacto sofrida
pela indUstria paulista, e tendo em
conta a expressiva taxa de aven-
tureirismo presente e atuante nos
di.ferentes planos de sua estrutura,
observou.se coma sempre a velho
clitado: "major a nau, major a tar-
menta". Os seus negOcios foram
atingidos par espetacu.lar queda,
corn implicacôes inclusive na ate-
nuacão das obras do programa de
energia elétnica do Estado, ista de-
terminando, desde fins de 1964,
urna autêntica corrida ao merca-
do de Minas, que, mais precavido,
mais moderado, pOde guardar cer-
ta continuidade. Na busca, quase
frenéttica, tern-se observado urn
constante revezarnento entre as
grandes e médias emprêsas paulis-
tas na prática de precos vis, de ate
abaixo do custo, para a sua manu-
fatura, nurna verdadeira paródia cia
"troca de batatas par dinheiro..

Em conseqüência, serão drena-
dos para bra de Minas, sO da CE.
MIG, e exclusivamente na compra
de transformadores tie distribuL
ção, para mais de 2 bilhôes e 660
milhöes de cruzeiros, ünicamente
113 biênio de 1964-65. Na parte tn.
butária, que se afigura tao doagra-
do dos exatores niineiros, dos que
cuidam tao zelosamente do erdrio
do Estaclo ... a evasão de rendas
significará uma perda acima de

200 milhOes de cruzeiras, quo, so-
mados ao valor da compra, perfa-
zem quase 2 bilhöes e 900 milhöes
de cruzeiros, subtraIdos a econo-
mia e a prosperidade de Minas!

Quando Se observa tal sangria,
numa ünica manufatura, que dizer
de outras, f'adllmente identificdveis,
para as quals tern o empresdrio mi-
neiro plenas condiçOes competiti-
vas, mas que, devido ao conformi&
ma congenito do nossos adminis.
tradores, permitese quo se apro-
funde o tabu dos produtas paulis.
ta e estrangeiro nacionalizado, gum-
dados 'a condição de insuperdveis?

"Não importa, repitarnos o Prof.
Guclin: convencam as governantes
de que os empreendedores devam
sen estimulados, muito mais para
o bern do Estado do que para 0
bern dêles prOprios".

"TRIBTJTO QUE ASFIXIA

Dentre as principals Estados de
maior arrecadacão, Minas 6 a que
mais onera a contribuinte através
do imposto de Vendas e Consigna.
cöes, coma se ye a seguinte:

Minas ................8,5%
São Paulo ............6,0%
Guanabara ............5,5%
Rio Grande do Sul ........5,0%

Não seria a caso de se rever a
taxa do imp6stD de Vendas e Con-
signacOes, reduzindo.a, no pressu-
pasta da elevacão altamente corn-
pensadora da arrecadação, a mci-
dir sôbre maior volume de pradu-
cão tributavel?

Não parece incongruente a apli.
cacao de elevada taxa tributdria
sObre uma producão que, desesti-
niulada, se estagne ou pouco pro-
gresso faca e que, se resistente ao
confisco, se derrame para a sane-
gacão?

Porventura consideram as nas-
sos gavernantes aceitcivel o vulta
verdadeiramente alarmante cia so-
negacaa em flOSSO Estado?

E, ainda mais, seth razodvel o
sacrificia, por certo herOico, dos
que, exatos no cumprimentci de
suas oligacOes fiscais, se vejam
confrontadas numa competicão a
que se apresentam em inferionida
de do armas?"

"CONCORRENCIA -
CONFRONTO DESIGUAL
No intercãmbio internacional, Os

paises resguardam as suas indUs-
trias e, especialmente, as do nas-
cente implantação, par meio de
barreiras cambial e alfandegdria
canvenientemente aplicadas.

Do estado para estado, dentro
do urn pals, procedimento equiva.
lente parece ser indicado desde que
atendidas pelas indüstrias regionais
em formacão certos requisitos, des-
tacando-se, a nosso juizo, Os Se-
gu.intes: a,) operacional: apoiado
nas instalacOes, maquinário e eqUi-
pamentos; b) dispanibilidade de
tOcnica e de mao de obra; a) livre
acesso 'as matdriaspnimas; d) mer-
cado consumidor e possibilidade
de sua expansão.

A nassa hidüstria atualmente se
enquadra e atende perfeitamente
a êsses requisitos. Outrossim, con.
formando-se 'as especificaçöes es-
tabelecidas pela ASSOCIAcAO BRA-
SILEIRA DE NORMAS TECNICAS
(ABNT), dispöe inclusive de ele-
mentas comparativos que the dão
a certeza de que o seu produto,
aldrn do observar os têrmos técni-
cos usuais, guarda as devidas limi-
tacoes de custo operacionai, de rnol-
de a colocá-lo em pe de igualdade
corn os melhores, de fabricantes
nacianais e de origem estrangeira,
do fora do Estado.

Acha-se, pordm, 'as voltas corn fa-
bricante, mais antigos e de tradi-
caa firmada, quo a essa candicao
aliam a do sua fOrca ecanOmica.

Numèricamento, salvo omissão,
essas omprêsas so contam par : 19
fdbricas em São Paulo, na capital
o no interior; 2 no Rio Grande do
Sul; 2 no Rio do Janeiro; 1 em For-
taleza, Ceará.

Nominalmente, as principals em-
prCsas operando em Minas estão
assim distribuldas: estrangeiras, de
o r i gem amoricana: GENERAL
ELETRIC, estabelocida em Campi-
nas, SP e LINE MATERIAL DO
BRASIL S/A., quo adquiriu a C.
N.M. C. (Cia. Nacional do Mdqui-
nas Comerciais); alemã: SIEMENS
e AEG (encampada apOs a 2.4
Grande Guerra), do São Paula; bel-
ga: CHARLEROI, SP; do origem
italiana: ITEL PIELIZZARI, SF e
COENZA E TRAFO CATARINEN.
SE, Pôrto Alegre, RGS; de onigexn
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suica: BROWN BOWERI, SP; fi.
nalmente, tentando introduzirse
no mercado niineiro, aparece a CE-
MEC, de Fortaleza, Ceará, recëm.
instalada nesse Estado por urn gru-
p0 ,italiario. As nacionais, fabri-
cantes de S5o Paulo; INflUST,IA
E COMERCIO MARANGONI LTDA.
- de Mogi-Mirim, SF; NATIVA
CONSrRUcOES ELTRICAS S/A
e ZILMER CONSTRUOES ELE
TRICAS S/A".

Dos tOpicos tra.nscritos, se con-
clui, corn meridiana clareza, que o
desenvolvimento industrial de Mi-
nas no pode ser deixado ao jOgo
livre dos interésses econômicos em
choque, sob pena de uicarmos sem-
pre a marcar passo.
• indispensável Se faz a adocão

do medidas protecionistas, tais Co-
mo as relacionadas nesta indicacão,
devendo ser esciarecicla a recomen-
dacão de se adotar urn "han-
dicap" de 20 16 a favor do produto
industrial mineiro no confronto
de fora do Estado, em concorrSn-
cias publicas, administrativ.as e
particulares, que se sugerern corn
base nos seguintes componentes de
custo e Onus diversos que gravarn
a produçao em Minas Gerais:
impOsto de vendas e con-
signacOes ............8350/o
impOsto estadual na origem,
sObre matërias.prirnas de
fora do Estado, aplicadas
fabricacao ............3,50/0
juros e faturamento (60 dias
em media), aplicados ao
custo dessas matérias-pri-
mas pelo fornecedor .. .. 	 40/6

frete das matériasprirnas.. 0,50/0
quota de estimulo ao valor
do giro de fabricacão, inclu-
sive rnão-de-obra paga du-
rante o curso da rnesrna .. 3,50/o

20%
0 hcrernento da producão e a

expansão industrial seriam Os re-
sultados irnediatos das medidas
propostas, o que viria influir, de
pronto, nurn expressivo aumento

de arrecadacão para os cofres pu-
blicos estaduais e num aceleramen-
to de circulacão de riqueza em be-
neficio da coletividade.

0 Govêrno, portanto, preoisa
alertar-se para Os aspectos negati-
vos da economia rnineira, atento
s peculiaridades de sua formação,

relatadas em sIntese na conclusão
do memorial da CIME, a que nos
recorremos e que assim expOe:

"CONCLUSAO
Se remontarmos as origens de Mi-

nas, a partir da 'ëpoca durea, e as-
pera, da descoberta e da explora.
ção do ouro, vamos encontrar,
nesses longinquos tempos, as rai-
zes de dois fatOres negativos na
iormacão da rnentalidade mineira:
ALIENAcA0 E CONFORMISMO. A
revelação clas minas provocOu uma
cobica geral, que mais aumentava,

medida que se espicaçava •a am-
bicão de Portugal e da Europa co.
lonizadores. 0 ouro de Minas in-
centivou a prOpria economia mun-
dial da epoca e, na sua rernessa di-
retamente para portos inglêses, por
fOrca de tratado luso-britãnico,
velo a se constituir em alicerce da
revolucao industrial na Inglaterra,
que dal emergiu para a condicão
de potência polItica e econOmica
internacional, corn domInio abso-
luto ate os tempos contemporã-
neos. No sistemdtico despoj amen-
to do ouro a que submeteu a Ca-
pitania, não vacilou a Reino em fe-
chd-la ao resto do mundo, tudo
proibindo: a entrada de estrangei-
ros, a construcão de novas estra-.
.das, a instalacão de indüstrias, in-
clusive a fundacão de conventos e
colcigios que, matrizes de civiliza-
cão, por oposto, tanto valerarn a
capitania de São Paulo, atravds da
grandiosa obra de Archieta. 0 di-
reito individual era urn estOrvo e
se afigurava nocivo aos interésses
de Portugal, que a entendia corno
fonte de rebelião e propicio 5. so-
negacão do ouro. Segu.iram-se epi.
sOdios de rebeldia, gcirmens recOn-

ditos de sentimentos libertdrios,
que, perpassando por sedicôes me-
mordveis, eliminaram.se  na Conjun-
racäo da Inconfidênnia. Teve Minas
autênticos mártires que, por mais
que Os tentem denegrir Os iflimi-
gos da brasilidade, não o conse-
guem. Consigna a histOria que
"descentralização do poder, univer-
sidade, industrializacão, afirmacâo
individual e nacional" foram al-
guns postulados dêsses anseios
de independêneia. A Conjuracão,
traIda, era aniquilada corn mao de
ferro, dando motivo a que se re-
produzissern as sacrificios de pas-
sados herOis rnineiros, como Felipe
dos Santos. Portugal descarrega
tOda a ira de sua desmethda am.
bicão sObre as Inconfidentes, des.
truindo-os e levando ao martIrio
a Tiradentes. Sufocada a rebeliäo,
lanca o Reino a sernente deletdria
da alienacão, como segunda natu-
reza enxertada ao espIrito mineiro,
a qual perdura at'avicamente ate os
tempos madernos. Minas viu a sal-
cia ininterrupta, ate a exaustão'de
seus diamantes. Hoje ye a saida
total de seus mindrios, em seu es-
tado primário, a que se justifica
amplamente, nao cogitando, porcim,
de sua industrialização, em têrmos
de efetiva grandeza e amplitude.
Funda-se a Cia. Siderürgica Nacio-
nal, em Volta Redonda, para tra-
baihar o mincirio de Minas, de ma-
neira anti.econOmica, em vez de
têla junta as jazidas. A voz de
Minas não se faz ouvir, ou não tern
fOrca para tal. A Cia. Vale do Rio
Doce, existente em funcão do mi-
nOrio de Minas, tern a sua sede
no Rio de Janeiro. Novamente a
voz de Minas não ci ouvida. as rei-
vindicaçOes mineiras não são con.
sideradas.

Sala das ReuniOes, 4 de maio de
1966.

Jarbas Medeiros.
A Comissão de Agricultura.

0 SR. PRESIDENTE - Com a
palavra o Sr. Deputado Lourival
Brasil.

O SR. LOTJRIVAL BRASIL - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

0 Ministro Roberto Campos es-
téve, recenternente, nesta Capital, e,
atendendo a solicitaçäo do Governa-
dor Israel Pinheiro, e das classes
produtoras, autorizou a liberaçäo
de uma verba de 19,5 bilhOes de
cruzeiros, para conclusão das obras
de irnplantacao da BR-262, antiga
BR31, esta magnifica rodovia que
vai estabelecer a ligação rodoviá.
na de Vitoria (Espirito Santo) a
Cuiabd, via Belo Horizonte - Ibiá
- Araxd- Uberaba. A verba, que S.
Exa. liberou, se destina, especlfi-
camente, as obras do trecho Belo
Horizonte - Uberaba.

uma das noticias mais auspi-
ciosa de vez que se trata de obra
de major alcance social, econOmi-
co e politico para Minas Gerais,
sobretudo para integrar it comu-
nidade mineira as regiOes do Tn-
ângulo Mineiro e Alto do Paranal.
ba . Desde que fomos eleitos, em
1950, temos vindo a esta Tribuna,
insistentemente, para enderecar a
nosso apela e para reclamar medi-
das urgentes no sentido da con-
clusão desta importante rodovia.

Ainda ontem, o Sr. Governador
Israel Pinheiro, inaugurando expo-
sicão em tlberaba, teve ocasião de
salientar que as obras do trecho
Bela Horizonte - Uberaba estaräo
concluidas ainda êste ano, de mo.
do que em 67 possarn ser execu-
tadas as abras de pavimentacäo do
trecha de Bela Horizonte - Ubera-
ba, da BR-31, atravds de financia-
mento jd concedido pelo Banco
Mundial. Salientou a Governador
Israel Pinheiro que ci propOsito de
sua administracão estabelecer a in-
terligação nos municfpios mineiros,
nas diversas regiOes de Minas Ge-
rais, em sistemas rodovidrios corn
as linhas.tronco, tal como a BR-31.
NOs, por outro lado, aqui temos
vindo repetidas vezes para recla-
mar providências do Govêrno do
Estado, atravcis do DER, para a
construcão e pavimentação de es-
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tradas situadas no Triângulo Mi-
neiro e Alto Paranaiba.

Tivernos ocasião de apresentar
urn projeto, que foi transformado
na Lei 2.470, que autoriza 0 Poder
Executivo a executar obras de
construcao e pavirnentação de ro-
dovias na Regiao do Triângulo Mi
neiro e Alto Paranaiba. Solicito que
esta lei seja dada corno lida para
que seja incorporada ao meu dis
curso, a fim de que a Casa e 0
povo mineiro possam avaliar a res-
peito da medida visada pela lei
2.470. Estabelece ela providências
concretas para construcä.o e pavi-
rnentacão de rodovias que vão ser-
vir

.
 a diversos muiiicipios do Triân-

gulo Mineiro. Nosso projeto, que
f 01 transformado na lei 2.470, não
sO autoriza o Poder Executivo a
realizar estas obras, como vai mais
longe: autoriza o Poder Executivo
a abrir créditos adicionais e a rea-
lizar operacoes de créditos neces-
sários, gracas aos quais 0 Depar-
tamento de Estradas de Rodagern
ja tern executado várias obras na
Regiao do Triângulo Mineiro, den.
tre as quais quero destacar as
obras de construcão da rodovia
Patrocinio - Monte Carmelo . Es-
trêla do Sul - Araguari, as quais
väo, não sômente estabelecer a ii.
gacão de Belo Horizonte corn estas
duas importantes regiOes mineiras,
corno também, através de Araguari,
corn o Estado de Goiás e corn sua
capital. Por outro lado, a cons-
trucão do citado trecho, partindo
de Patrocinio, ensejard a interliga.-
cao da BR.31 corn a BR-106, de tal
sorte que os municipios do Triän-
gulo Mineiro e do Alto Paranaiba
possarn estabelecer ligacão direta
corn Brasilia, através de Catalão e
Cristalina.

Nessas condicOes, já que o Go-
vrno se dispôe a realizar urn pro-
grama de interligacäo corn as ro-
dovias - tronco e considerando que
o Sr. Governador conhece o Triân-
gulo Mineiro e teve oportunidade
de transitar por estas rodovias en.

re Monte Carmelo e Estrêla do
Sul e, conhecendo a grande irn-
portância dessas obras, autorizará
corn urgência 0 DER a executar as
obras de pavimentaçäo dêsse im-
portante trecho rodoviário - Pa-
trocinio, Monte Carmelo, Estrêla
do Sul, Ar.aguari. Uma vez que
já estão concluidas definitivamen.
te as obras de construcão e implan.
tacão, urge agora executar corn ur-
gência as obras de construcão e
pavimentacão dêsse trecho e, a
essa altura, esta rodovia já estd em
condicOes de receber o asfaltamen-
to. For isso, Sr. Presidente, aus-
cultando legitima aspiracão da re-
gião do Triangulo Mineir0 e do Al.
to Paranaiba, encarninho a Mesa
a seguinte Indicacão:

INDIcAcA0 N° 1.104

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

Os Deputados abaixoassinados
requerem a V. Exa., ouvida a Casa,
sejarn endereçadas Indicacôes ao
Exmo. Sr. Governador do Estado
e ao digno Diretor do DER/MG, en.
carecendo.lhes a conveniência e ne-
cessidade da imediata autorizacâo
para a execucão, em regime dè ur-
gência e prioridade, das obras de
pavimentacão da Rodovia Patroci-
nio - Monte Carmelo . Estrêla do
Sul - Araguari, cuja implantação se
acha totalmente conclulda pelo
DER/MG.

Trata-se de importante ligacao
rodoviária do major sentido social,
econOmico e politico para Minas
Gerais, eis que no sômente ser-
vird ao sistema de transporte que
interliga diretamente Belo Hon.
zonte corn Goiânia e o Estado de
Goiás, mas, sobretudo, estabelece-
rá adeqilada e defin.itiva Ugaco,
tarnbém direta, da Capital do Es-
tado corn as regiôes do Triangulo
Mineiro e do Alto Paranaiba, inte-
grando-as mais de perto a cornu.
nidade rnineira.

Ademais, ressaltese, 0 asfalta-
mento dêsse importante trecho ro-
doviárlo, que integra o sistema da
MG-7, permitirá a futura ligaço
de Goids, do Triãngulo Mineiro e
Alto Paranaiba corn a BR-262 (an-
tiga BR-31), estabelecendo, assim,
ligaçäo de major alcance nacional.

Acrescente-se, finalmente, q U e
essa ligação rodoviária beneficiara
uma das mais prOsperas regioes
produtoras de Minas Gerais, facili-
tando de maneira sensIvel o es-
coamento de sua produção para os
grandes centros de consu.mo, como
Belo Horizonte, Rio de Janeiro, etc.

Pavimentar corn urgência a Ro-
dovia PatrocInio - Monte Carmelo

Estrêla do Sul -. Araguari e, pois,
medida do mais alto interêsse pü-
bilco.

Sala das ReuniOes, 22 de maio
de 1966.

Lourival Brasil - Ldlis Chaves -
Jost' Luiz Baccarinj - Waldir Mo-
rato - Otelino Sol.

- A Comissão de Transportes.
Fica, aqul, portanto nosso apelo

ao eminente Governador Israel P1-
nheiro e ao digno Diretor do DER,
ELISEU REZENDE, a fim de que
providenciem, corn urgência, a exe-
cucão das obras de pavimentação
dêsse importante trecho - rodoviá-
rio, que vai assegurar a Belo Ho-
rizonte e aos grandes centros de
consurno o escoarnento de larga
producäo do Triangulo Mineiro e
do Alto Paranaiba.

A Lei n. 9 2.470, a que me referi.
é a seguinte:

LEI NQ 2.470

Autoriza o Poder Exeèutivo a
executar obras de construco e pa-
vimentação de rodovias nas regiOes
do Triängulo Mineiro e do Alto Pa-
ranalba.

0 Povo do Estado de Minas Ge-
rais, por seus representantes, de-
creta a seguinte lei:

Art. 1 - FIca o Poder Executivo
autorizado a executar através do

DER/MG, em regime de urgencia
e prioridade, as segu.intes obras ro-
doviárias nas regiôes do Triangulo
Mineiro e do Alto Paranalba:

I - asfaltamento da rodovia Ara-
guari - Estrêla do Sul - Monte Car-
melo - Patrocinjo.

II - asfaltarnento da rodovia
tJberlândia - Araxá;

III - asfaltarnento da rodovia
Patrocinlo - Coromandel;

IV - asfaltamento da rodovia
Monte Carmelo - Abadia dos Dou-
rados - Coromandel;

V - asfaltarnento da rodovia ii-
gando a cidade de Patroclnio it es-
tncia hidromineral de "Serra Ne-
gra";

VI - construção e pavimentaçao
de uma rodovia ligando Patrocinjo
a cidade de Araxa;

VII - transforrnação em rodo.
via da &strada Santa Luzia de Boa
Vista - Cascaiho Rico - Grupiara -
Douradoquara - Abadia dos Doura-
dos;

VIII - transformaçã0 em rodo-
via da estrada Araguari - IndianO-
polis - Nova Ponte ate o entronca-
mento da rodovia Uberlândla -
Uberaba;

Art. 20 - Para atender as despe-
sas decorrentes desta lei fica 0 Po-
der Executivo autorizado a abrir
créditos adicionais e a realizar ope
raçöes de credit0 se necessário.

Art. 30 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacão, re-
vogadas as disposicôes em contra-
rio.

Palácio da Inconfidência em Belo
Horizonte ,aos 23 de outubro de
1961.
o Presidente, (a) Manoel Taveira
O 19 Secretário, (a) José Fernandes

Filho
o 29 Secretario, (a) Godofredo

Prata.
Publicado no "Diário da Assem-

blOia" de 24-10-1961".
0 SR. JOAO LUIZ DE CALRVA-

LHO - Sr. Presidente encaminho
& Casa 0 seguinte Requerimento:
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REQUERIMENTO
Excelentfssirflo Senhor Presidente
da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a Vos.
sa Excelência, ouvida a Casa, seja
inserido em seus .anais e envia.
do ao ilustre Secretário da Agri-
cultura, Dr. Evarist0 de Paula, urn
voto de aplausos pela sua destaca-
da atuacão na reunião dos Secretá-
rios da Agricultura dos divrsos
Estados da Federacao, realizada no
Rio de Janeiro, de 19 a 22 do mês
passado, por iniciativa do Excelen-
tIssimo Senhor Ministro da Agri-
cultura.

Sala das ReuniOes, 4 de maio de
1966.

João LuLz de Carvalho - Carlos
Eloy - Jehovah Santos - João Vaz

Pereira de Almeida.
Justificativa: - Participando da

reunião dos Secretários da Agri,
cultura de tOdas as midades da Fe-
deraçao, realizada no Rio de Ja-
neiro de 19 a 22 d0 mês passado,
o Senhor Secretdrio da Agricultura
de Minas Gerais, Dr. Evaristo de
Paula, submeteu ao plenário daque-
la reunião assuntos da maior rele-
vãncia Para o equacionamento dos
problemas que afligem a agricuitu -
ra e a pecuária brasileiras. Corn a
inteligência e descortInio clue the
são peculiares, aliados a uma longa
experiência e acurados estudos dos
problemas agro-pecuários do nosso
Estado, logrou S. Exa. convencer
as aütoridades federals e seus cole-
gas de outros Estados, corn apre-
sentacão de sugestôes prdticas e
objetivas Para a solução daqueles
problemas.

Dentre os assuntos levados pelo
Senhor Secretdrio aquele plendrio,
destacarn-se: o preparo do elemento
hu.mano Para o trato racional da
nossa agro-pecuaria; a ampliacão
dos EscritOrios da ACAR a diversos
municIpios mineiros; a recupera-
ço dos cerrados, atravds da apli-
cacao de calcários; o financiamen-

to Para aquisicão de reprodutores
bovinos e, especialmente de vacas,
destinadas a renovação do reba-
nho; o encaminhamento de convê-
nios, da ordem de 2,6 bilhôes de
cruzeiros, Para atendirnento de di-
versos setores da nossa e$trutra
agrdria, além de outras medidas de
grande alcance Para a econom.ia do
Estado.

Evidencia, assim, o ilustre Secre-
tário Evaristo de Paula, Os seus al-
tos conhecimentos da reaLidade ru-
ral brasileira. Foi em boa hora que
o ilustre Governador Israel Pinhei-
ro o convocou Para dirigir a Pasta,
que considera e proclama ser a re-
presentativa da meta mais irnpor
tante do seu Govêrno: - o desen-
volvimento da agricultura e da pe-
cuária.

Acolhendo esta Assembléia a
nossa proposiçâo, levard àquele
ilustre Secretario o indispensdvel
estImulo Para prosseguir na sua
patriOtica determinacão de resol-
ver os problemas que assoberbam
a econornia rural do Estado, dan-
do-ihes solução rdpida, objetiva e
adequada.

Sala das ReuniOes, 4 de maio de
1966.

João Luiz de Carvalho.
Sr. Ptesidente, os dados coihidos

Para apresentacão do nosso reque-
rimento se baseiam numa entre-
vista concedida pelo Sr. Secretário
da Agricultura ao "E :stado de Mi-
nas", no dia 27 de abril passado.
Julgamos, Srs. Deputados, de nos-
sa obrigacão mani.festar nesta Ca-
sa o nosso aplauso, 0 nosso apoio
a tOdas aquelas iniciativas que vi-
sern ao desenvolvirnento da produ
cão e it defesa de nossa riqueza
agro-pecuária. Ocupamos, ha cêr-
ca de urn mês, esta Tribuna, para
fazer urna indicacão ao Sr. Secre-
tärio da Agricultura no sentido de
que fOssem instalados na região do
Alto ParanaIba, especialmente, e
nas diversas zonas carentes, moi-
nhos Para trituração de calcário e
tufito vulcãnico, êste existente em

larga escala fla região da serra da
Mata da Corda. A recuperacao dos
cerrados é de fato uma medida que
se irnpöe, dada a grande quanti
dade de terras daquela naturez
existente no Estad0 de Minas. A
configuração plana que caracteriza
aquelas terras aconseiha essa me-
dida, devido a facilidade de meca-
nização dos trabaihos, reservando-
.se Para pastagern as terras muito
inclinadas e, por isso mesmo, su-
jeitas a grandes prejuizos causados
A lavoura pela erosão. Na sua en-
trevista, o Sr. Secretdrio anunciou
urn convênio a ser estabelecido, de
cêrca de 2 e rneio bilhöes de cru-
zeiros, Para diversas medidas que
sugeriu na reunião que se realizou
no Rio. Dentre as med.idas ali pre-
conizadas estd a arnpliacão da rêde
de moinhos, que contarã corn uma
verba de 500 milhôes de cruzeiros.
Já salientamos a necessidade de se
aproveitarem as terras de cerrado,
corn a aplicacão de calcario e de
tufito vulcânico. 0 alto custo dos
adubos, na sua quase totalidade
irnportado do estrangeiro, impossi.
bilita ao fazendeiro, ao lavrador
brasileiro, a sua aquisição. Mas, se
ternos em Minas Gerais grandes ja-
zidas de tufito e de calcário, corre-
tivos eficientes e que poderão ser
distribuidos fartarnente, aos agri-
cultores, seria esta uma medida do
alto valor econOmico. 0 Secretd-
rio Evaristo de Paula manifestou,
naquela reunião, a necessidade de
se preparar o elemento humano,
Para o trato dos problemas agro-
-pecuários. Sem düvida alguma,
Srs. Deputados, d medida altamen-
te necessdria, porque a preparacão
dos jovens, Para 0 trato racional
da terra, é medida que se impôe e
que poderia ser adotada, sem maio-
res dificuldades, pelo Govêrno do
Estado.

utro item dos trabaihos, ali
apresentados polo sr. Secretário, d
a ampLtação dos escritOrios da
ACAR a diversos municipios de
Minas Gerais. Todos nOs conhece.

mos os grandes serviços prestados
por aquela associação de crëdito
e assist6neig aos agricultores.
Quando a ACAR se instala num
municipio, luta, de iniclo, corn a
desconfiança natural dos nossos Ia.
vradores, que não estão acostuma.
dos a receber favores e ajuda do
Govêrno. Mas, através dos tempos,
num trabaiho eficiente e progra-
mado, a ACAR vem-se impondo e,
hoje, já desfruta de urn largo con.
ceito no seio da classe rural. Tra-
tou, também, S. Exa. do financia.
rnento dos reprodutores bovinos e,
especiaimente, da manutenção das
matrizes, evitando, assirn, que as
vacas, ainda em fase de reprodu-
cão, sejam destinadas aos mata-
douros e frigorificos. Vemos, cons-
taritemente, os curra.is dos mata-
douros apinhados de vacas que
ainda poderiam dar born rendi,
mento, e de novilhas, quo são din-
gidas ao abate.

Desejava prosseguir em minhas
consideraçoes abordando outros
ternas defendidos pelo Sr. Secre-
tdnio. No entanto, como o meu
tempo está esgotado, quero solici-
tar aos srs. Deputados o apoia-
mento ao requerimento que virnos
de apresentar a esta Casa, como
estimulo a S. Exa. na sua patriO-
tica determinaçäo cia promover,
prdtica e objetivamente, o desen.
volvirnento da nossa riqueza agro.
pecudria -

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o nobre Deputado Waldo.
miro Lobo.

0 SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente, srs. Deputados.

Aqui estamos Para, novamente,
alertar o Sr. Goverriador do Etado,
no sentido de fazer corn quo alguns
dos seus Secretarios procurern tra-
balhar em beneffci0 do povo mi-
neiro.

0 Sr. Israel Pinheiro agora está
sendo conhecido pelo nome do
"IPE". Passou de "Pinheiro" Para
"IPE". Estamos no tempo do flo-
rescimento do "Ipê". As flOres, Co.
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mo já disse, caern depressa. For.
tanto, nada do "Ipê" se aproveita,
a não ser a sua madeira que tam-
bern sO pode ser aproveitada de-
pois de muitos anos.

Nestas condicöes, nada falta ao
atual Govemador. Ele ja estã ye-
iho e devia fazer alguma coisa.
Mas, 0 sr. Governador pensa que
0 eterno, porque, gracas a Deus,
goza de saüde, apesar da avancada
idade. Tanto S. Exa. está conven.
cido disto, que, ha poucos dias, le-
varam-ihe uma tartaruga de pre-
sente e êle, a principio, não gostou
porque pensou tratar-se de uma
brincadeira de alguOm fazendo
cornparacão do ritmo do seu Go-
vêrno corn o caminhar do animal-
zinho. Então, êle perguntou: quan-
tos anos pode viver esta tartaruga?
Ao que ihe responderam: mais ou
menos duzentos anos. - Então,
disse Cale: - Eu não quero ficar
corn ela, porque, depois de criar-
mos amizade, depois de ficar gos-
tando dela, ela pode morrer e eu
ficarei corn saudades. 0 sr. Gove-
nador do Estado, o ilustre "Ipê",
não pode pensar desta maneira, não
pode pensar que tudo seja corno
OS minutos da construcão do mun-
do, que valiam urn sOculo. Ele
acha que ainda 0 muito cedo para
fazer algurna coisa em seu Govêr-
no. Daj não se incomodar corn o
desprêzo de alguns dos seus Secre-
tários para corn a populacão de
Minas. Eu quero I alar urn pouqui-
nho, hoje, sObre o Sr. Secretário
da Educacão, nosso ex-colega nesta
Casa. Logo que assumiu aquela
pasta, S. Exa. julgou que deveria
fazer algurna coisa. Então deter-
m.inou que tOdas as criancas, para
se matricularern nos Grupos de
Minas, deviam tirar uma abreugra-
ha. Naquela oportunidade, eu Co.
laborel corn S. Exa., dizendo que
isto era impraticável e que seria
muito mais fdcil hazer-se urn teste
tuberculfnico. 0 Etado sO possuia,
na ocasião, dois apareihos, sendo
urn estragado. Fortanto, näo podia,

de maneira algurna, ser executada
a orde mdo Sr. Secretãrio. E o
teste tuberculinico podia ser I eito
logo que as criancaS começassern
a freqtientar as aulas. A minha
sugestão foi aceita. As criancas ja
estão quase alcançando as fdrias
de julho, mas não se I ala m.ais em
abreugrahia e nern em teste tuber-
culinico. Fogo de paiha como di-
na 0 nosso caboclo: "Dd urna la-
baredazinha, mas apaga logo". Foi
o que .aconteceu corn o Sr. Secre-
tá.rio da Educacão. For que razão,
atO agora, não foi feito o teste tu.
berculinico nas cniancas que Ire-
quentam grupos escolares do Es-
tado?

Urn dos motivos, eu o conheco:
0 que não derarn, ate hoje, 'a Se-
cretaria de Saüde, condiçöes neces.
sdrias para realizar êste trabaiho,
que sO pode ser realizado por ela.
Mas, onde estd o pessoal capacita-
do para executar esta taref a? Quais
as condicOes oferecidas pelo Go-
vêrno "IP" 'a Secrearia de Saüde?
Al se ji-iclul tambOrn a critica que
eu liz, ontem, ao dizer que o Go-
vêrno do "IPE" '0 o Govêrno do
"Vai ter". Dizem que a Secretaria
da Saüde vai ter condicôes de exe-
cutar êste trabaiho; que a Secre-
tania da SaUde v.ai ter pessbal ha-
bilitado para isto; que a SOcreta-
na da SaMe vat ter medicamentos
para distribuir As crianças, aos es.
colares que precisarem de algum
tratamento. Como d.isse, tudo fica
na base do "vai ter"; a base de
Brasilia, da Brasilia de JK, por
quem Ole se apaixonou, esquecen-
do-se do resto da farnilia que, neste
caso, era 0 Brasil inteiro. Para
"Dona Brasilia", tudo, anOls de bri-
lhantes, colares de pOrolas, capo-
tes de peles, etc.; para 0 resto da
I amilia brasileira, nada. Daquilo
que se gastou na construcão de
Brasilia, se se tirassem pelo menos
30% para se empregar na agricul-
tura, o Brasil não precisaria, hoje,
de importar feijão do Mexico, co-
mo estd acontecendo.

0 Sr. Presidente me adverte de
que o rneu tempo esta esgotado.
Que tempo tao curto para se poder
analisar a situaçao do "GovOrno
"IPE", na Opoca do "vai ter"!...

Vou termiriar, Sr. Presidente,
prornetendo voltar 'a Tribuna para
continuar tratando dOste assunto,
pois "agua mole em pedra dura,
tanto bate ate que fura". E esta
pedra vai ter que receber todos os
dias esta gotinha ddgua das m.inhas
palavras, ate que a furo passe do
outro lado e a água faça urn pouco
de baruiho aos ouvidos do Sr.
"IPE", para ver se S. Exa. vai ter
mesmo coragem de enfrentar a si-
tuacao aflitiva por que passa o p0.
vo.

- Esgotada a hora destinada a
Leitura e Apresentação de Propo-
sicOes, Segue-se a

DISCUSSAO E VOTAçAO DE
PROPOSIçOEs

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vat passar 'a discussão e votacao de
prop osiçöes.

Etão abertas as inscriçOes pa.
ra a Reunião de amanhã.

- 0 SR. PRESIDENTE - Sôbre
a Mesa Requerimento n.° 1.219 do
Sr. Deputado Manoel Costa, que,
regimentalmente apoiado, requer,
ouvida a Casa, seja convidado o Se-
cretanio Murilo BadarO para sau-
dar o Ministr0 Mauro Thibau, na
Reunião ern que ihe será entregue
o titulo de Cidadão Honordrio. Re-
quer, ainda, seja ouvida a Cornis.
São de Justica, atravOs de seu Pre-
sidente, oralmente, neste Plendnio.

A Mesa indaga ao nobre Deputa-
do Hugo Castelo Branco se pode
dar parecer sObre a proposição em
Pauta.

PARECER ORAL
0 SR. HUGO CASTELO BRAN-

CO - (Pela ordern) - Sr. Presi-
dente, considerome ern condiçOes
de dar o parecer requerido. Do

ponto-de-vista legal, nada a opor,
quanto ao comparecirnento do Sr.
Secretdrio de Estado, Murilo Ba-
darO, a esta Casa. Alias. é de se res-
saltar que o retOrno de S. Exa. 'a
Tribuna desta Casa sená, sem düvi-
da, motivo de alegria e contenta-
mento para todos Os seus Pares que
aqui se encontram.

0 SR. PRESIDENTE - De acOr-
do corn o parecer do nobre Depu-
tado Hugo Castelo Branco. em no.
me da Comissão de Justica, estd a
Casa apta a discutir e votar a ma-
tOnia.

Ern discussão o Requerimento.
(Pausa). Não ha oradores inscrt
tos. Encerro a discussão. Em vo-
tação. Os Srs. Deputados que o
aprovam queirarn perma.necer co
mo se encontrar j . (Pausa). Foi
aprovado.

REQUERIMENTO

- 0 SR. PRESIDENTE - Sôbre
a Mesa Requerimento do nobre De-
putado Batista Miranda que, na for-
ma regimental, requer que a Casa
se man.ifeste, junto 'a Cãmara dos
Deputados, no sentido de apoiar e
aplaudir o Substitutivo Raimundo
de Andrade ao Projeto n.o 314, que
trata da obrigatoriedade do consu-
mo minimo de 40% de carvão na-
cional.

AlOrn disso, pede que seja inse-
rido na Ata dos nossos trabalhos
urn voto de congratulacOes pela tra-
mitacão do citado substitutivo.

Em votação o Requerimento. Os
Srs. Deputados que 0 aprovam
queirarn permanecer corno se en-
contram (Pausa). Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Anuan Fares, que requer 'a Mesa urn
voto de congratulaçOes corn 0 Sr.
Arcebispo, de Mariana, D. Oscar de
Oliveira.

Em votação. Os srs. Deputados
que 0 aprovam queirarn permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foj aprovado.
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Requerirnerito do Sr. Aureliano
Chaves, a qual requer urn voto de
pesar pelo falecimento do vereador
Alvaro Coler, em Carmo de Minas.

Em votacão. Os srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permafle-
cer comO se encontram. (Pausa)
AprovadO.

RequerimefltO do sr. Anuar Fa-
res, que requer a Mesa urn voto
de congratulacöes corn o Sindicato
dos TrabaihadOreS da Indüstria de
Extracäo de Ferros e Metals.

Em votacão..
Tern a palavra, Para encarninhar

a votação, o Sr. Anuar Fares.
0 SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-

sidente e Srs. Deputados. Foi corn
prazer que apresentei a conside.
cão da Casa requerimento no sen-
tido de que ela se congratule corn
a Sintheato dos TrabaihadoreS na
Indüstria de Extracão de Ferro e
Metals bdsicos, em Congonhas, Del
Vale 'e Ouro Prêto, pela inaugura-
cao da sede prOpria do seu Sindi-
cato, festividade que contou corn a
presenca do representante do Sr.
GovernadOr do Estado, Sr. Eu-
clides Cintra, Secretdrio de Traba-
iho; do Presidente da Companhia
Siderurgica Nacioflal, General Pin-
to da Veiga e da Diretoria daquela
grande emprêsa estatal.

Meus Serthores, acostumadO, des-
de o iflicio da minha vida profis-
sional, a lidar corn o trabaihadOr e
ajudá-lo na consecucão dos seus
ideals, não é sem emoção que eu
vejo uma comunidade operdria, co-
mo a de Congonhas, Del Vale e Ou-
ro Prêto, conseguir corn esfOrco
veernente, corn disposicão de yen-
cer, ati:ngir Os seus ideais, como
seja o ideal de todo sindicato de
ter sua sede prOpria.

Mas não 6 a simples expressãO
material de se constru.ir uma casa
que nos traz a meditacäo; inuito
mais do que isto, êle lembra quan-
to pode êsse trabalhadOr, corn o seu
esfôrço, corn a sua coesãO, corn sua
acão coordenada, corn a soma dos
seus esforços, obter. E obtiveram

coisa. Obtiveram urna posico no
meio social bern diferente daquela
clas primeiras dëcadas. 0 Lraaatha-
dor é hoje titular de vdrios direi-
tos que obteve tantas vOzes corn
sacriflcio, corn sangue, corn esfor.
cos desrnedidos. Mas numa hora
corno esta, decisiva no curso da
HistOria. nós, aqui, como dernocrata
cristão, como homem que se afir
ma e testernunha a cada mornento
a doutrina social da Igreja, e que
vemos o esfOrco da Confederacão
Cristã de TrabalhadOreS realizar
sern esrnorecimento em favor da
ascensão do operdrio; nOs, n€sta
hora, formulamos os mais ardentes
votos Para que os sonhos e Os ideais
dos trabalhadoreS do Brasil alcan-
cern manifestaçöes materiais e p0-
sitivas.

Desejamos que as direitos pox
êles já conseguidos sej am, em tudo,
preservados; desejamoS que outros
direitos, tamhdm inscritos na na-
tureza hurnana, direitos naturais,
que nasceram corn 0 hornem, em ra-
zäo de sua condicão de ser feito
a irnagem e semeihanca de Deus, so
realizem a mais breve posslvel;de
sejamos que seja, desde logo, apro-
vado pelo Congresso Nacional o
dispositivO do nOva COdigo do Tra-
balhador, que dd aos operãrios a
condicão de rnembros do Conselho
de Produção das emprêsaS; dese.
jarnos que o aprimoramentO tee-
nico, o aperfeicoamefltO profissio-
nal dos trabaihuctores, seja urna
prOxima realidade, através de me-
didas urgentes e eficientes por par.
te do poder pUblico; desejamos que
a sonho de todos os trabalhadoreS
de terem urn teto prOprio se reali-
ze e que 0 piano recentemente
anunciado pelo Banco Nacional de
Habitacão de dotar a massa traba-
ihadora do Brasil de 100 mil uni-
dades residenciais se transforme
em rea.lidade a mais breve possi-
vel; desejamos, enfim, que os tra.
ba.lhadareS, pela sua condição de
filhos diletos da Igreja - eis que
a Igreja d sobretudo dos pobres -

se afirmem cada vez mais dentro
de uma linha de fraternidade, de
justica e de ajustarnento entre as
fOrcas do trabalho e as fOrcas da
prod.ucão; desejamos que tudo is-
to, concretizado no contexto social
brasileiro, seja urn exemplo Para
todos os povos dêste Continente.

FelicitamoS o Sindicato dos Tra-
baihadores na Indüstria de Extra-
ção do Ferro e Metais Básicos de
Congonhas e de Ouro Prêto; felici.
tamo-lo vividamente, sinceramente,
càlidamente, e desejamoS que seja
esta a primeira das muitas vitOrias
que merecein o seu esfOrgo, a sua
cdicação e o seu espIrito de coo-
per a.ção.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão a Requerimento. Os Srs.
Deputados que a aprovam queirarn
permanecer coma se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

REQUERIMENTO N. 1.218

- 0 SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa Requerimento n.° 1.218 do
Sr. Deputado Batista Miranda, o
qual solicita se faca urn apêlo ao
Sr. Ministro Mauro Thibau e ao
Presidente da CEMIG, Sr. Mauro
Bhering, no sentido de que se pro-
maya a extensão das linhas da
CEMIG ate a localidade de Martins
Soares, prOspero distrito de Ma-
nhurnirirn.

0 Requerimento deve ir a Ca-
missão de Transportes. No entan.
to, o nobre Deputado requerente
pede que seja consultado o repre-
sentante daquela Comissão se pode
S. Exa. dar parecer oral a referi-
da proposicão.

Estando presente 0 nobre Depu-
tado João Luis de Carvalho, a Mesa
consulta S. Exa. se pode, em no-
me da referida Comissão, dar pa.
recer oral it matéria em pauta.

PARECER ORAL

O SR. JOAO LIJfS DE CARVALHO
- (Pela ordem) - Sr. Presidnte,

na qualidade de meinbro da Go-
missäo de Transportes, emito pa-
recer favorável ao Requerirnento
do Deputado Batista Miranda.

O SR. PRESIDENTE - Já corn
parecer favoravel da Cornissão de
Transportes, a Mesa vai colocar em
discussäo 0 RequerimefltO. Em dis-
cussão. Näo ha oradores j.nscritos.
Encerro a discussäo. Em votaçäo.
Os Srs. Deputados que o aprovam
queiram permaneCer como se en-
contram. (Pausa). Foi aprovado.

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa, Requerimento do nobre Depu-
tado Joo Luis de Carvalho, que re.
quer seja inserido em Ata urn voto
de aplausos corn o Secretáño da
Agricu.ltura, Evaristo de Paula, pela
sua destacada atuacäo na Reunião
dos Secretários de Agricultura, dos
diversos Estados da Federação, rea-
lizada no Rio de Janeiro.

Em votação. Para encaminhá.la,
tern a palavra o Sr. Deputado Dál-
ton Canabrava.

O SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Solicito da Casa meihor atenção.
antes do votar a Requerirnento do
sr. Deputado Joäo Luis de Carva-
iho, referente a voto de congratu-
lacOes corn a sr. Secretário da Agri-
cultura. kle ë urn velho e contu-
maz autopromotor e aquéles quo a
conhecem, superficialniente, corn

rnuita razão, se deixam entusias-
mar pela sua labia, pela sua vazia
loquacidade, seus elogios fáceis ao
prOximo, pois tudo ericobre indis-
farcavel falsidade e revela urn Ca.
rater mal formado. Dessa manei-
ra, apelo Para o born senso da Ca-
sa, Para que adie urn pouco o pro-
nunciamento, porque as promes-
sas do Sr. Secretário da Agricultu-
ra são falazes, castelos de areia,
enganarn a todos que o ouvem, ape-
sar da aparente honestidade que
as encobre. Quern conhece meihor
o Secretário, como nOs, seus con.
terrâneos, ado pode votar favorà-
velmente a êste Reciuerimento. Se
aprovado, peco que se registre em
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Ata 0 meu voto contrário. Deciaro
minha suspeicão, pois sou mimi-
go pessoal do Sr. Secretário e por
isto libero Os meus amigos e cor-
religiondrios de me seguirem neste
voto; peço, apenas, que prestem
mais atencão antes de aplaudir
iniciativas do Sr. Secretário, por-
que elas jarnais se concretizarão,
afirmacão que faco, tendo em vista
o seu passado de administrador do
meu rnunicIpio. Como Prefeito de
Curvelo, êie foi urn fracasso. Trou-
xe a major decepcao e desilusão
äqueies que, na boa-fe, como eu, se
tornararn vftimas de seu engOdo,
de sua traicão, de sua farsa e do
seu embuste. 0 povo de Curvelo
se sentiu aliviado, quando urn JO.
vem de vinte e poucos anos assu-
miu, em seu lugar, a Prefeitura.
Sua substituicão foi recebida corn
entusiasmo geral e ficamos agra-
decidos ao Governador do Estado
pelo alIvio do fardo que teriamos
de suportar ate as prOximas elei-
çOes. 0 povo de minha terra apiau-
diu mais a salda do Prefeito que a
escoiha do Secretário, totalmente
improvisado, sem nenhurn piano, e,
mais uma vez corn o fito, que sern-
pre foj o seu, de enganar Os seus
sémelhantes, de usa-los, quando ne-
cessário, em proveito de seus in-
terêsses. Acredito que, de tudo que
se afirrnou aqui, a tinica cousa que
poderd sair, de verdade, e o finan-
ciarnento Para a compra de repro-
dutores, principalmente se fOr
"gir" e, meihor ainda, se de deter-
minada marca. Mas no vão sair
adubos, maquinas, silos, coisa ne-
nhuma, porque êie não tern qual.
quer piano, não conhece agricultu-
ra, 4 urn simples negociante, urn
camelO de gado.

Por isto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, peco ao Plenãrio espe-
rar urn pouco, ,a fim de meihor ëo-
nhecer o atuai titular da Pasta da
Agricultura l Para depois apreciar
êste voto de congratulaçOes. Sinto
muito ter que dizer isto; preferiria
nunca trazer Para êste colendo

Pienãrio nossas divergências pes-
soais. Mas, corno estou no Plená-
rio e quem cala consente, não po-
deria calar-me e enganar os meus
Pares, eu que o conheco bern. Nao
poderia, nunca, deixar que Os meus
conterrâ.neos soubessem do meu

consentimento a esta proposiçäo.
- 0 SR. PRESIDENTE - Tern

a palavra o Sr. João Luis de Car-
vaiho.

o SR. JOAO LUIS DE CARVA-
LHO - Sr. Presidente, Srs. Depu.
tados.

Causou-me prqfunda estranheza a
manifestação que acaba de profe-
rir, desta Tribuna l o nobre Depu.
tado Dalton Canabrava, ao encami-
nhar a votacão de urn requerimen-
to de nossa autoria, no qual pedi-
mos urn voto de aplausos ao Sr.
Secretdrio da Agricuitura. Não p0-
deriarnos admitir viesse urn Par.
iamentar ilustre, como 6 S. Exa.,
trazer a êste Plenário palavras tao
ofensivas a quern ocupa urn alto car-
go na Adrnmnistracao Israel Pinhei-
ro. Entretanto, S. Exa., embora
confessando-se inimigo pessoal do
Sr. Secretário, aqui manifestou a
sua insatisfação, quando devia iou..
var o Sr. Israel Pinheiro por ha-
ver retirado de Curveio, parapro-
.jetar no Estado, aquela iiustr&per-
sonaliciade. Protestarnos, veemen-
temente, contra as paiavras aqui
proferidas pelo nobre Deputado,
que vern juigar o sr. Secretário da
Agricultura l atravës da sua paixão
polItica. No estamos aqu.i, Para
discutir dissensOes de ordem mu-
nicipaiista, e sim, Para julgar os
hornens no cumprimento de seus
deveres, no desempenho das suas
funcOes, e o Secretdrio, Evaristo de
Paula, desde que assumiu aquela
Pasta, não desmereceu a nossa con.
fianca e tern-se manifestado born
condutor dos negOcios da Agricul-
tura. Sabemos, e tôda Minas Ge-
rais o sabe, se não todo o Brasil,
que S. Exa., o Sr. Evaristo de Pau-
la, é grande conhecedor dos assun-
tos agropecuários do Brasil e está

em condicOes excepcionaiS, vamos
dizer assirn, de reaiizar, 'a frente da.
quela Pasta, uma administracãO
iigna dos pecuaristas mineiros.
compete a esta Casa estimular Os
hornens que querern trabaihar e
n'ao assaCar, contra êles, depoimen-
tos, "data venia", suspeitos, comO
o que aqui trouxe o nobre Deputa-
do Dalton Canabrava, que se con-
lessa inimigo pessoal do Secretd-
rio. Assim, Sr. presidente e Srs.
Deputados, quando apresentamOs a
esta Casa requerimento de aplau
sos ao sr. SecretáriO da Agricul-
tura l o fizemos no sentido exciu-
sivarnente de estimular S. Exa. pa.
ra que leve avante não sO Os pia-
nos, naG sO seus, mas, principal-
mente, Os do Sr. GovernadOr Israel
Pinheiro, que tern prociamado, des-
de a sua campanha eleitoral, ser a
sua meta principal no Govêrno o de.
senvolvimentO da agricultura e da
pecuária. de Minas. E colocando,
ali, aquëie ilustre mineiro, S. Exa.
houve por bern escoiher urn homem
capaz e experirnentadO para aque-
la Pasta. Espero que esta Casa con-
sidere, não as rixas politicas do
nobre DeputadO Canabrava, mas o
valor que tern o conceito verda-
deiro que merece, 0 Sr. Secretario
Evaristo de Paula, curvelaflo digno
da gente mineira.

o SR. PRESIDENTE - Em
tação o RequerimefltO. Para enca-
mithar a votação, tern a paiavra o
Sr. Deputado Waidomiro LObo.

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

Fui sempre contra Os Requeri.
mentos de congratulacOes. 0 De-
putado João Luis de Carvaiho, ao
apresentar êste Requerimento, Co-
mo êie prOprio deciarou, o fez corn
o propOsito de incentivar o atual
Secretário da Agricultura. Varnos
dizer: Para dar urn empurrão.
preciso que aiguërn empurre esta
gente Para que faça alguma coisa.
A intencäo do Sr. Deputado João
Luis de Carvalho foi a de ajudar,
de dar uma sacudidela nos gaihos

do "Ipê", Para ver se caern algu-
mas flOres. C) que quis o Sr. Depu-
tado João Luis de Carvaiho foi aju-
dar. Mas, não estamos aqui Para
ajudar a quern não faz coisa aigu-
ma. 0 Secretário da Agricultura já
deveria ter cornecado a trabaihar.
Não 6 necessáriO que o Sr. Depu-
tado, autor do Requerimento, ba-
lance Os gaihos do "Ipé". Dizem
que a Secretaria da Agricultura vai
ter tratores, vai ter adubos, vai ter
ferramentas Para fornecer aos agri.
cultores. Estamos na época do
"vai ter", do GovêrflO em ritmo de
Brasilia. Em Brasilia, quando se
perguntava se ld havia algwna coi-
sa, respondia-Se: "não tern, mas
vai ter". Tenho grande adrniracaO
pelo Deputado Joäo Luis de Car-
vaiho, mas pediria a S. Exa. que
retirasse êste RequerinlentO.

Quanto ao Deputado Canabrava,
devo dizer que de vez em quando
sou criticado por fazer algumas
comparacOes. Agora, corn a corn-
paracãO feita aqui por êste Sr.

• Deputado, nao estou sOzinho. Te-
nho urn "bravo" Para me ajudar.
Se o atual SecretdriO ja tivesse fei-
to alguma coisa, nOs terlamos urn
grande prazer de bater palmas a
S. Exa.. Mas, comb pode alguém
bater palmaS Para urn artista an-
tes de êle cantar?

Na sernana anterior, fui aplau-
dido no auditOrio da Radio Guara-
ni quando de minha apresefltacäO.
Todos riram e agradeceram a ale-
gria que eu ihes level Para que es-
quecessem as amarguras da vida.
Esquecern tOdas estas desgracas e
infelicidades que vão por ai afora.

Mas, no caso dêsse Secretdrio,
ninguém pode ficar agradecido nem
bater Palmas. Na0 existe coisa
aiguma Para se aplaudir. Na ver-
dade, êle nada tern feito. Näo e
êste o caso do artista. Este Secre-
tario tern apenas plano e ja se diz
inesmo que êste 4 o Govêrno dos
pianos. No Govérno de "IPA", 4
eito o que se ye. Surgiu em Minas

o Govêrno do "vai ter". A verdade
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e que não existe a menor possibi-
lidade de ser feita alguma coisa por
êste Govérno e por seus Secretd-
rios. Ha alguns anos atrás, eu fiz
urn baião que dizia assim: "Pobre
vive de teirnoso, assim fala muita
gente: Quando pobre come frango,
urn dos dois estd doente". Todo
mundo ri e conta caso a respeito,
mas a verdade existe na bôca dos
trovadores e daqueles que refletem
na arte o sentimento e as necessi-
dades do povo. Nada Se tern feito
no campo da agriculture.. E por
qué? Simplesmente, porque o ho-
mem, que lá está, oCupa 0 lugar que
lhe fol prometjdo as vésperas de
eleiçöes E sabern quem foi? Quem
colocou Id o Secretdrjo da Agricul.
tura, dizem, foi o Deputado Milton
Reis. Os senhores conhecem algu.m
projeto do Deputado Milton Eels
en-i favor de Minas Gerais? Não Co.
nhecem! Entretanto.êsse homem
foi eleito e reeleito. Não sei porqué.

Eu, corn 16 anos de legislature.,
nao tenho conseguido tanta coisa
assirn. 0 Deputado Milton Reis
poe e dispOe como bern entende.
Tentej conseguir duas bOlsas de es-
tudo, para duas mOcas pobres, cuja
mae é enfermeira do Estado. Ful
ao Palã.cio da Liberdade. Consegui
aig-uma coisa? Não! Porque não
fico de chapdu na mao bajuland0 o
GOvernador. Não votei no "Ipé",
nem tao pouco fiz Campanha a seu
favor. Essas criaturas, referidas
por mim, nao podern receber favo..
res do Govêrno por meu interrné-
dio, embora sua mae preste gran-
des serviços ao Estado. Urna das
mOcas foi estudar em São Paulo;
a outra, estd esperando aqul. On-
tern, telefonej ao Secretarlo Muri-
10 BadarO pedindo de volta Os do-
cumentos destas criaturas. Que po.
deremos esperar dêste Govêrno? 0
Secretdrio do Abastecimento ,que
deveria estar entrosado corn o Se.
cretdrio da Agricultura, e que tern,
como ajudante de ordem, o inven-

tor do AR., deixa a Secretaria do
Abastecimento a ver navios -

Pensei que começara agora 0 meu
discurso e, no entarito, 0 rneu tem-
po ja estd esgotado. Realmente, Sr.
Presidente, êste assunto me apai.
xona.

Sei que vários Deputados vi-
rão a esta Tribura defender éste
Requerimento, mas o povo al estã
para testernunhar que estamos corn
a razão - Sou contra êste Requeri-
mento, embora o seu autor me te-
rtha dito que sua intençao é a de
ajudar o Govérno -

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Deputado Hermelindo
Paixão, para encaminhar a votação
do Requerirnento -

o SR. HERMELINDO PAIXAO
Sr. Presidente, Srs - Deputados -

O nobre Deputado Luis de Car-
valho, em momento de boa inspi.
ração, propOe a Casa seja envlado
ao ilustre Secretdrio de Agricultu
ra - Evaristo de Paula - urn voto
de aplausos pela sua destacada
atuação na reunião dos Secretdrios
de Agricultura dos diversos Esta-
dos da Federaçao, realizada no Rio
de Janeiro, de 19 a 22 do més pas-
sado, por iniciativa de S. Exa., o
Sr. Ministro da Agricultura.

De inicio, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, declaro 0 meu apoio e
meu voto integral a êsses aplausos
tao rnerecidos pelo ilustre Secretä-
rio da Agricultura. Refiro-me, ago-
ra, Srs. Deputados, exclusivamen-
te a oracão do nobre Deputado Dal-
ton Canabrava e não o conhecesse
tao de perto, não aquilatasse a sua
mocidade e a afoiteza corn que Osmoços as vêzes procuram justifi.
car suas atitudes, poderia dizer
que 0 estilo d a pessoa. - - Mas, ion.
ge de mim, nobre deputado Dalton
Canabrava, equ.iparar o estio de V.
Exa., desta Tribuna, a sua persona.
lidade. Não. S. Exa., que se con-
fessou inimlgo do Secretdrio da
Agricultura, serviu-se, infellzrnen-
te, desta Tribuna, para extravazar
os seus sentimentos de rancor e

de Odio contra êste titular. Disse
S. Exa. que muitos não conhecem
o Secretario da Agricultara. Eu di-
rei a V. Exa. que o conheco ha
mais de 30 anos e, porque o co-
nheco ha tanto tempo, sei admi.
rar as excelentes qualidades que
possui, porque, em verdade, ho.
mem de trabalho, homem que se
dedicou inteirarnente as lides da
agricultura e da pecudria, creio, no.
bre deputado, não merecia, a meu
ver, o extravazamento de sentimen
tos recalcados de V. Exa., numa
oracão que infelicitou esta Tribu-
na. 0 nobre deputado Dalton Ca-
nabrava foi de grande infelicldade,
desceu a urna linguagem nunca
usada nesta Assembléia, razão por
que, Sr. Presidente, eu solicito a
V. Exa. que mande cancelar das
notas taquigrdficas os baixos calOes
usados pelo nobre deputado, num
momento irrefletido de exacerbada
ojeriza que êle não pôde conter por
culpa e calor de sua rnocldade e de
sua irreflexão. Talvez, mais tarde,
S. Exa., pensando melhor, possa
então pesar quão infelLz se mos-
trou nas suas assertivas e como me-
diu mal suas palavras. NOs deve.
mos usar a Tribuna para darmos
provas de civismo, mas nunca, ja-
mais, como ponto de apoio aos
Odios que sO sabem destruir.

Mas, posso dizer, incapazes Se-
riamos quaisquer de nOs de arra-
Sar o Secretdrio da Agricultura
corn têrmos usados pelo nobre de-
putado. Atribuo-os ao calor da sua
mocidade e também ao Odio ens-
talino e puro que S. Exa. al de
monstra. SO isto justificaria que
urn parlamentar subisse a esta Tn.
buna para insultar corn palavras
impublicáveis, cuja repeticão seria
eu incapaz de pronunciar em res-
peito aos meus pares e aos que me
ouvem; esta Tribuna deve ser res-
peitada porque, se esta Tribuna é
d0 povo, ela não pode ser usada
para. demonstracão insopitada do
6dio e de recaiques e, principalmen-
te, daquele que se pode julgar

corno inexpressão no sentido par-
lamentar, porque S. Exa. pode tra-
zer para aqui qualquer argumento,
mas insultos desta natureza, nun-
ca, pois sO atestam a imaturidade
de quem Os pronunciou, numa fase
de péssimo humor.

O SR. PR.ESIDENTE - Para en-
caminhar a votacão, tern a palavra o
Sr. Jose de Castro.

o SR. JOSE DE CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Aqul estou para encaminhar a
votação do Requerirnento de auto-
na do nobre Deputado João Luiz
de Carvaiho, fixando, ao mesmo
tempo, a posicão da bancada que
tenho a honra de liderar nesta
Casa, a bancada do MDB, afirman.
do, desde logo, que votaremos con-
tra a proposição. E o faremos, Sr.
Presidente, estribados e amparados
nas razOes que. desta Tribuna, fo-
ram expostas pelo nosso compa-
nheiro de representaçao parlamen-
tar, o ilustre Deputado Dalton Ca-
nabrava.

Se o nobre Deputado Hermelin.
do Paixão, em discurso que acaba
de proferir, enitica as palavras, Os
têrmos candentes corn que foi pro-
ferida a oracão do Sr. Dalton Ca-
nabrava, por certo, suas razOes de
mérito não nos convencerarn a mu.
dar a posicão anteriormente fir-
mada.

Na verdade, o que criticou S. Exa.
desta Tribuna foi o uso de urn di-
reito que 6 elementar ao exercicio
do mandato de Deputado.

Ouvlmos 0 discurso do Deputado
Dalton Canabrava corn a mesma
atençao corn que o ouviu o nobre
Deputado Hermelindo Palxão. E,
se pudéssemos discordar dos tér-
mos que empregou, alguns dêles
em realidade veementes e canden-
tes, não poderiamos deixar tam.
bern de aceitar as imagens retOri.
cas que S. Exa. usou da Tribuna,
justificando ampla e profundamen-
te a posicão por S. Exa. adotada.

Não virnos, Sr. Presidente, não
virnos, Srs. Deputados, nas pala-
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vras do nosSO companheiro de re-
presefltacaO parlamentar, qualqUer
coisa que mereceSSe uma censura
tãograve - esta sim, porque já di-
rigida contra urn colega seu de re-
presentacâO - nada encontramos
que justificasse uma censura nos
têrmos em que a formulou o De-
putado Hermelindo Paixão.

Além do mais, se tivesse 0 no-
bre Deputado Dalton Canabrava fe.
rido o Regimento Interno da Casa,
de certo, teria 0 Deputado Herme.
undo Paixão ainda mais vulnerado
a nossa lei interna, ao requerer,
anti-regirnentalinente, que se can
celassem do discurso do Sr. Depu-
tado Dalton Canabrava as palavras
que não estavam ao gOsto de S.
Exa.

Não encontramos no Regimento
Interno da Casa ponto em que se

• pudesse estribar o nosso ilustre co-
lega para solicitar, para requerer
isto; para coagir, para constr.anger
o Sr. Presidente da Casa a adotar
uma posicão que S. Exa. julga a
meihor, a mais correta.

Repito, Sr. Presidente, que näO
ouvimos. - e estdvamOS atentos ao
discurso do Deputado Dalton Ca-
nabrava - não ouvimos, nas pala-
vras brilhantes de S. Exa., algo que
merecesse tao graves reparos.

0 Deputado Hermelindo Faixäo,
na censura que pretendeu fazer ao
Deputado Dalton Canabrava e, di-
zia eu, não entro em razôes de me-
rito que nos convencessem da me
Ihor posicão de Secretãrio da Agri-
cultura, por certo exacerbou-se. 0
Sr. Hermelindo Paixão, ao tecer
criticas muito mais severas, muito
mais graves do que aquelas que o
Sr. Deputado havia feito ao Sr. Se-
cretário da Agricultura, exacerbou-
se mais.

For isto, Sr. Presidente, a ban-
cada do MDB, na Assembléla, toma,
contra todos as seus componentes,
as palavras do Sr. Deputado Her-
melindo Paixão, que não atingem,
apenas, 0 comportamento, que con-
sideramos exemplar, do Sr. Depu-

tado Dalton Canabrava, mas atm.
ge a nOs todos seus companheiros
de representacãO. Não aceitamos
a censura, Sr. Fresidente. e a de-
volvemos, nos estritos e exatos têr-
mos em que foi formulada.

O SR FR.ESIDENTE - Em vo
tação 0 Requerimento do Sr. Dc-
putado João Luis de Carvaiho.

Os Srs. DeputadoS que o apro-
yam queiram permaflecer como se
encontram. (Pausa). Foi rejeitado.

vERIFICAcAO

O SR. HERMELINDO PAIXAO -
Peco verificacãO, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - 0 nobre
Deputado HermelindO Paixão pede
verificacão. A Mesa vai proceder a
ela.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor do Requerimento do Sr.
João Luiz de Carvaiho queiram
levantar-se. (Pausa). Queiram as-
sentar.se

Os Srs. Deputados que votararn
contra queiram levantar.se. (Pau-
sa). Queiram assentarse.

A favor votaram 7 Srs. Deputa-
dos, contra, 10, e uma abstencão.

Não ha "quorum". A Mesa vai
proceder a chamada dos Srs. De-
putados.

Tern a palavra o Sr. Secretãrio
para a chamada dos Srs. Deputa-
dos.

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senhores:

Ledo Barges - Pinto Coelho -
Altair Chagas - Alvaro Salles -
Anibal Teixeira - Batista Miranda
- Bened.ito Xavier - Cicero Du-
mont - Daniel de Barros - Euler
Lafetd - Geraldo Quintão - Gerar.
do Grossi - Gornes Moreira - Ho.
mero Santos - Hugo Castelo Bran-
co - Jairo Magalhães - Jarbas Me.
deiros - João Bello - Jorge Ferraz
- Jorge Vargas - José Augusto -
José Luiz Baccarini - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nunes Coelho - Orlan-

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, peco 2.a
verificacao.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a 2° verfficaçãO, soli-
citada pelo Sr. José Maria Maga-
lhães.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. HELlO GARCIA - Sr.
Presidente, votarei contra porque
ate hoje não encontro motivos na

atuacão do Secretdrio da AgriCUl-
tura, para receber urn voto tie cofl
gratUlacöes desta Casa. Na hora
oportuna em que S. Exa. realizar
o que prometeU a atual Govérno,
em campanha, estarei aqUi, para
votar favoraVelmente

o SR. PRESIDENTE - N0 ha
questão de ordetri a resolver. A
Mesa va.i proceder a 2 verifiCacao.

Os Srs. DeputadOs que votaram
a favor queiram levantar-Se. (Pati-
sa). Podem assefltar5e Os Srs
DeputadOs que votaram contra
queiram levantarSe. (Pause.). P0-
dem assentar-se. Votaram a favor.
16 Srs. DepUtadOS contra, 7.

Não ha "quorum" para votacao,
nem prossegUimehlto dos nOssOS
trabaihos.

ENCERRANTO

0 SR. PRESIDENTE - Nâo ha-
vendO "quorum" para 0 proSSegUi-
mento dos n05505 trabaihOS, a Mesa
encerra a ReurliãO e convOca Os
Srs. DepUtados para a Ordinaria tie
arnanhä, as 14 horas, corn a se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA - 5.5.66

1° PARTE
Leitura e aprOvacao da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apreSefltac ão de pareCeres, proje-
tos, comunicag6es, reqUerufleflt os e
indicacoes.
Das 15 as 16 horaS:

DiscuSSão e votaçãO tie redacöeS
reqUerimefltos, cOrnUflicacoes e in-
dicacöeS.

DiscussäO e votacãO tie redacöeS
finais.
2° PARIPE

Das 16 as 18 horas:
3a discussãO do Proj eta n°

3 . 535/66, do Sr. Governador do Es-
tado, a qual concede promOcãO aos
oficiais e praças da Poilcia Ivtili-
tar, da reserva ou reformadOs, que
tenham efetivarfleflte participadO
dos movimentos revolUcioflários tie
1930 ou 1932.

do Andrade - Paulino Cicero -
Pereira tie Almeida - Fires da Luz
- Raul Fernandes - Raymufldo
Albergaria - Salim Nacur - Se-
bastiâo AflastáCiO - SebastiãO
Nascimento - Sinval Boaventura
- Valdir Melgaco - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure.

O SW PRESIDENTE - Estão
presentes 40 Srs. Deputados. A
Mesa pede aos srs. DeputadOs que
tomem assento para que possa re-
novar a votacão do Requerirnento
em pauta.

Em votacäo a RequerimentO.
Os Srs. Deputados que a apro-

yam qUeiram permaflecer como se
encontram. (Pausa). Foi aprova.
do.

SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- (Pela Ordem) - Sr. Presidente,
peco verulicacao.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vat proceder a verificacäo requeri-
da pelo DeputadO José Maria Ma.
galhäeS.

Os Srs. DeputadoS que votaram
a favor queiram levantar-se. (Pau-
sa). Queiram assentar-se.

Os Srs. Deputados que votaram
contra queiram levantar-se. (Pau-
sa). Podem assentar-se.

Votaram a favor 16 Srs. Deputa.
dos; contra, 16.

0 Presidente desempata, votan-
do a favor do RequerimentO, que
fica aprovado.

2.° VERIFICAcAO
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3° discussão do Projeto n°

3.527/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual concede pensão a viu-
va de Simeão Pena de Faria.

la discussão do Projeto n°....
3.598/66, do Sr. Ldlis Chaves, que
concede isencão de impostos e ta-
xas aos produtos da "Cidade dos
Meninos", de Governador Valada-
res.

14 discussão do Projeto n°....
3.600/66, do Sr. Altair Chagas, 0
qual denomina "Jaime Mafra" as
E. C. do COrrego do Rio Branco,
municipio de lapu.

D discussão do Projeto n°...
3.601/66, do Sr. Anuar Fares, o qual
isenta de impostos os estabeleci.
mentos que ministrem ensino do
arte industrial.

14 discussão do Projeto n o ....
3.602/66, do Sr. Lourival Brasil,
quo artbui denoniinacão ao Ginasio
Estadual de Cruzeiro da Fortaleza.

D discussão do Projeto no....
3.604/66, do Sr. Agostiriho Campos
Neto. que dd denominação ao Cen-
tro de Saüde de Conseiheiro La.
faiete.

1 discussão do Projeto n°....
3.619/66, do Sr. Jarbas Medeiros,
O qual dá a denominacão de Pro-
sidente Kennedy" ao Gindsio Es-
tadual. de Monsenhor Paulo.

23 discussão do Projeto no.
511/63, do: Sr. Spdrtaco Pompeu,

o qual localiza na cidade de Vargi-
nha, junto ao Grupo da Vila Pinto.,
urn play-ground, previsto no art. 211,
item I, da Lei n.° 2.645, de 27.11-62.

23 discussão do Projeto n'.
3.584/66, do Sr. Carlos Eloy, o qual
dá ao FOrum da cidade de Entre
Rios de Minas a denominacão de
"Cel. Joaquim Rezende".

3a cUscussão do Projeto no
3.571/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o
qual reconhece de utilidade pUbli-
ca o Conseiho Particular da Socie-
dade de São Vicente de Paulo, de
São Goncalo do Sapucai.

0 Sr. Presidente convoca, ainda.
para a Reunião Extraordiflãria, 'as
20,30 horas, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordiflária
5-5-66

As 20,30 horas:
DiscusSãO dos vetos totais opos-

tos 'as ProposicöeS do Lei n°s:
2.764, que autoriza 0 GovérnO do

Estado a conceder auxilio finance!.
ro de Cr$ 500.00000 (quinhentOs
mil cruzeiroS) ao Asilo São Vicen-
te de Paulo, da cidade de Três Co-
raçöeS.

2.766, que autoriza o Govérno do
Estado a construir urn campo de
pouso na cidade de Açucefla.

2.768, que autoriza o Govêrno do
Estado a construir uma ponte so-
bre o Rio Açucefla, na cidade de
Acucefla.

2.783, que autoriza o GovêrflO do
Estado a conceder auxilio financei-
ro do Cr$ 250.000,00 (duzentps e
cinquenta mu cruzeiros) ao "Asilo
Santo AntOnio", da cidade de Ube.
raba.

2.788, que autoriza o GovêrflO do
EstadO a conceder auxIlio financei-
ro de Cr$ 1.000.000,00 (hum milhão
de cruzeiros) ao Asilo "Afonso Pe-
na", de Belo Horizonte.

_Levanta-Se a ReufliãO.

SUMARIO: - Compareciniento -
Ma - Transformação da Reuniäo
Ordindria em Especial - Con-
cessão do TItulo de Cidadäo Ho-
nordrio de Minas Gerais ao Mi.
nistro Mauro Thibau - Suspen-
são da Reunião - Reabertura -
Norneacão de Comissão - Dis.
curso do Deputado Murilo Bada-
rO - Outorga do Titulo - Dis-
curso do Ministro Mauro Thibau
- Suspensão da Reunião - Rea-
bertura dos Trabalhos - Discus-
são e Votaçã de ProposiçOes -
Prosseguimento da votação do Re.
querimento do Sr. João Luiz de
Carvalho - Questão de Ordem -
Discursos dos Srs. João Bosco,
João Bello, Deiscin Scarano e Jor-
ge Ferraz - 2. 4 Parte da Ordem
do Dia - 3. d.iscussão do Proje-
to n° 3.535 - Requer'irnento do
Sr. Manoel Costa (adiarnento) -
Aprovacão - 3. discussão do Pro
jeto n.° 3.527 - Discurso d0 Sr.
João Bosco - Nomeacao de Co-
missão - Encerramento - Or.
dem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,15 horas, comparecem Os
SenhOres:

Bonifácio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvirnar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aurelia.
no Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -

Carlos Megale - Dalton Canabrava
- Délson Scarano - Dermeval Pi-
menta Filho - Euler Lafetd - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gomes Mo-
reira - Hélio Garcia - Hermelin-
do Paixão - Homero Santos - Hu-
go Castelo Branco - Ibrahim Abi-
-Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - Joäo Bello - João
Bosco - João Luiz de Carvaiho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - Jorge Ferraz - José do Cas-
tro - José Maria Magalhães - La-
dislau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - LUcio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - MaurIlio Cambrala -
Nicanor Armando - Nunes Coelho
- Otelino Sol - Paulino Cicero -
Fires da Luz - Raul Fernandes -
Salim Nacur - Sette de Barros -
Souza e Silva - V:a.ldir Melgaco -
Waldir Morato - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson de Pal-
va - Wilson Tanure.

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

ATA
—0 SR. RENY RABELLO - (2.

Secretdrio) - Procede 'a ieitura da
Ata da Reunião anterior, a qual
aprovada, sem restricOes.
TRANSF0RMAcA0 DA RETJNIAO
ORDINARIA EM ESPECIAL, PARA
CONCESSAO DO TfTULO DE "CI-
DADAO HONORARIO" DE MINAS
GERAIS AO SR. MAURO THIBAU.

Pq

569.a Reuniäo Ordthária. da Assembléia Legislativa, aos
5 de maio de 1.966.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E JOAO NAVARRO
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o SR. PRESIDENTE - A Mesa,

nos têrmos do Art. 104 do Regi-
mento transforma a presente Reu
nião Ordindria em Especial, corn
o fim de se homenagear o Ministro
Mauro Thibau, corn a entrega do
titulo de "Cidadão Honorário" de
Minas Gerais a S. Exa..

Como S. Exa. está a caminho da
sede dêste Poder Legisiativo, para
aguardar sua chegada, a Mesa sus-
pende a Rei.mião por 10 minutos.

(Suspende-se a Reunião).

REABERTURA DOS TRABALHOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar aos trabaihos desta Reu-
nião Especial em homenagem a S.
Exa., o Sr. Ministro Mauro Thi-
bau, corn a entrega do tItulo de
"Cidadão Honorário" de Minas Ge.
rais.

Foi aproviado pelo Plenário, na ill-
tima Reunião, Requerimento, de
acOrdo corn o Art. 250 do nosso
Regimento Interno, quando ficou
estabelecido que seria cOnvidado o
Sr. Secretãrio do Govêrno, Depu-
tado a esta Casa, 	 Murio Bada-
rO autor do Projeto que conce-
deu o titulo a S. Exa., o Sr. Mi-
nistro Mauro 'Thibau.
• Convido a tornarern assento a

Mesa o Sr. General DiOscoro Gon-
calves do Vale, Coronel AntOnio de
Pádua Falcão, e Secretário do In-
terior, Deputado Luiz Fernando Fa-
na de •Azevedo, que representa o
Sr. Governador do Estado.

A Mesa assinala a presença de
•ilustres Secretários de Estado, re-
presentantes do Miriistnjo Püblico
e de emprêsas estatais e outras ilus-
tres personalidades.
• Convido o Sr. Deputado Murilo
•BadarO, Secretário de Govêrno e au.
tor do Projeto hoje convertido em
lei, a saudar o Sr Ministro Mauro
Thibau.

"UM AUTENTICO MINEIRO
MAURO THIBAU"

O SR. MURILO BADARO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados; erninen-
te representante do Sr. Governador
do Estado; Sr. Comandante da
ID-4; Sr. Col. Comandante da Po-
Ucla Militar; Srs. Secretários de
Estado; autoridades consulares;
demais autoridades; meus senhores
e minhas senhoras.

A decisão, tomada por esta Casa,
sob a inspiracao de V. Exa., Sr.
Presidente, perrnitindo que viesse a
ocupar esta Tribuna, em tarde tao
solene, 0 Deputado que, eventual-
merite, ocupa uma Secretaria de
Estado, ë, sem nenhum favor, da-
quelas decisOes que honram a As-
sernbléia de Minas, porque demons-
tram, sobretudo, o desejo de que o
Poder Legislativo se hitegre, cada
vez mais, ao lado do Executivo, na
tarefa comum que ambos tern pela
frente, de lutar pelo desenvolvimen-
to e progress0 de Minas Gerais.

Sr. Ministro, por esta outorga,
coube-me a incurnbência, a urn tem-
po grata e honrosa, de trazer a V.
Exa. a palavra de Minas, na sole.
nidade em que Ihe ë entregue o ti-
tub de "Cidadão Honorário", num
ato de elevada significação, que, oe
honra o agraciado, é também mb-
tivo de orguiho para a grande co-
munidade humana que aqui vive,
sonha e trabalha ao pd dessas mon-
tanhas que são urn marco na nos-
sa caminhada para o progreso e
para a civilização.

Em Minas, inadrugou a vocação
para a vida democrática, o pendor
para o trabaiho e para a civilização,
a inclinaqão pela med.itaçao silen.
ciosa. As minas que se escondiam
no seio da terra, ou nos fundos dos
rios, foram o carninho em que se
plasmaram e se entesouraram es-
sas virtudes que são as coordenadas
da indole mineira, tao incorrupti-
vel no variado painel da etnografia
brasileira, desde as origens de nos.
sa formação, desde o episOdio ép1.

co clas bandeiras. As minas gerais
foram o centro polarizador em tOr-
no das quais se expandirarn aglome-
rados humanos ao redor das catas
o das grupiaras, de que resultaram,
mais tarde, as primeiras cornunas.
Foi êsse sentido de riqueza comum
quo amalgamou nos mineiros, a par
do seu inato sentimento democrati-
co, o sentimento do bern püblico e,
ao mesmo tempo, a paixão pela mi
ciativa.

Ao conferir a V. Exa., Sr. Mi-
nistro Mauro Thibau, o titulo de
"Cidadão Honordrio" de Minas Ge-
rais, nOs o fazemos na mais plena
conviccão de identi.ficar em V. Exa.
o methor do caräter e das virtu-
des dos mineiro. Menos pela cir
cunstância fortuita e ocasional que
nos liga it terra pelo nascimento e
pelo registro civil, Os hornens se
identificam corn ela pelos tracos de
sua formacão, seu carter, por seus
ideais e sua conduta. Neste senti-
do, ajusta.lhe bern êste titulo, mui-
to menos como gesto de cortesia e
amabilidade, e muito mais pela sua
personalidade, fortemente marcada
de sentido mineiro Pertence V.
Exa. a urna genacão de homens p1.1-
blicos que se afirmam nos quadros
de liderança no Brasil, não a lide.
ranca ocasional decorrente dos pos-
tos de mando, mas a liderança au-
tëntica das idéias e dos principios.
Foi urn ato providencial caber a
V. Exa., nesta quadra da vida na-
cional, a direcão do Ministërio de
Minas e Energia. Sobretudo para
0 nosso Estado, a que V. Exa. tern
servido corn notãvel dedicacao, a
escolha do seu nome, por imposi-
cão dos seus altos méritos de cul-
tura e de inteligéncia, foi a que
meihor podenia conresponder aos
anseios de Minas. A mao prOdlga
da natureza espalhou nos contrafor.
tes de nossas serras prodIgios de
riquezas potenciais. Pelos vales de
Minas correm rios que acumularn
rcservas imensas de enlergia. Pela
sua posicão geografica, no centro
do Brasil, Minas teria de cumprir

seu papel hjstOnico de colaborar
corn a sun fOrça para o progresso
das grancles metrOpoles do litoral,
corn o rninënio quo sal das entra-
nhas de suas terras e corn a ener-
gia que flui, abundantemente, de
seus caudalosos rios. For isso mes.
mo, ao longo de sua histOria, Mines
tern sido urn rnamncial inesgotavel,
corn suas fronteiras abertas ao de-
sonvolvimento nacional. E não se*
pode falar em desenvolvimeto sem
falan em amplos minerals, em fon-
tes abundantes de energia eldtni-
Ca; e não se pode falar nestes re-
curses essenciais sern falar em Mi-
nas.

Dai, Sr. Ministro, a grande sig-
nificacão da investidura de V. Exá.
na posse da cidadania mineira corn
qu esta Assembldia o arma cava--
leiro de uma cruzada redentor.
Minas se honra em v6-10 integrado
no espirito de sua comunidade, tan.,
to em reconhecimento pelos seus
altos mdnitos de cidadão e homern
püblico, como pana colocá.lo cada
vez mais prOxirno do suns aspira.
cOes e problemas, na area especi-
[ica de sua atuação, porque vemos
em V Exa o técnico de visão cla-
ra e desanuviada, e o homem, a urn
tempo sereno e enérgico, servido
por urn espirito de escol e extre.
mamente dedicado ao bern comum.
Como bern acentuou o ilustre Go-
vernador, na solenidade do insta-
lacão da Usna do Jaguara, a vOs
de Minas nos Conseihos da RepU-
blica não é de queixa pela incom-
preensão do sua importãncia no
compbexo cta econornia nacional; é,
antes, uma fala de onguiho pela
valia inegávcl da sua contnibuição
ao desenvolvimento nacional. So-
brarn em V. Exa. qualidades para
menecer Oste tltubo que hoje ihe
entregamos corn redobnados moti-
vos de ongubho e stisfacão. Ainda
não se parderam no tempo aquê.
les dias memoráveis em que uma
equipe de jovens engenheiros iniciou
a estruturação de uma ernpresa que
e, hoje, motivo de orgulho, não 96

••
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de Minas, mas de todo o pals. Al.
guns anos atras, ao lado de outros
companbeiros tao jovens quanto V.
Exa. constituiu-se e so criou a
OEMIG que representa, hoje, a afir-
macao de urn estado de espIrito,
a constituiçao de uma mentalida.
de empresarial, dentro dos quadros
da administração püblica. A hon-
ra de pertencer a esta Casa ilus-
tre, soma-se a satisfação de ter
sido 0 autor do Projeto convertido
em lei, que o torna, de hoje Para
sempre, Cidadão do Minas Gerais.
As razOes que me inspirarama mi-
ciativa funda.rn-se na sincera ad-
miraçäo pela sua inteligência do eli.
te, pela sua bravura e coragem do
afirmar. Podemos, algumas vézes,
Sr. Ministro, discor-dar dos seus
pontos de vista, mas nunca cob-
car sob suspeicao a sinceridade
corn que os afirma e a serena bra-
vura corn os que os defende. Or-
gulharno.nos, assim como V. Exa.
bern se orguiha, de pertericer a
uma geracao de homens püblicos
que se afirmam precisamente pela
coragem de afirmar e pela bravu-
ra na defesa de suas idëias e prin-
ciplos.

Se, todavia, foi êste o traço do
-identidade que motivou o impulso
da imiciativa de trazer V. Eca., oh-
ciairnente, ao redil da comunidade
mineira, quisernos também, Sr. Mi-
nistro, continuar a t6-lo como urn
soldado da nossa trincheira, como
porta-voz de Minas no Conseiho da
Repüblica, como uma voz das mon-
tanhas nos sertôes do Planalto.

Se estas razöes não fôssern razöes
de sobra Para faz6-lo cidadão de
Minas, bastaria apenas a sua tra-
diçäo de cultura, o seu elevado es-
pinto püblico, a sua bravura e a

• sua coragem de afirrnar as suas
convicçöes, Para que V. Exa. pu-
desse merecer, como poucos, o tf.
tulo de mineiro honorário, mineiro
pebo espirito, mineiro pebo corace,o.

Era o que tinha a dizer, Sr. Pre-
-sidente.

CONCESSAO DO TfTtJLO

O Sr. PRESIDENTE - Convido
os Srs. Representantes do povo e
todos os presentes a se cobocarem
do pd Para a entrega do Titubo de
"Cid-adão Honorãnio" de Minas Ge-
rais ao homenageado.

Sr. Ministro, em nome dos Re-
presentantes do povo mineiro, te-
nho a grata satisfacao de declarar
V. Exa., nesta hora, "Mineiro Ho-
nário".

Não precisarei dizer dos pontos
de contato, das identificacôes de
Minas corn a sua terra natal, a gb-
niosa Guanabara. Houve épocas em
que, no Rio, viviarn mais mineiros
do que mesmo cariocas.

V. Exa. está incorporado corn -o
seu trabaiho ao progresso da nova
Minas Gerais.

E, pois, corn muita honra que
passo as mãos de V. Exa. êste per
gaminho, prova do aprêco e da
consideração do povo mineiro para
corn V. Exa.. (Palmas). (0 Sr.
Presidente faz a entrega do Titubo).

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Ministro Mauro Thi.
bau.

O SR. MAtJRO THIBAU - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, mixas
senhoras e meus senhores.

Em primeiro lugar, perrnitame,
Sr. Presidente, que agradeca as pa-
lavras que acabam de ser profeni.
das, quer por V. Exa. mesmo, quer
pebo Exmo. Sr. Deputado Munibo
BadarO. Sômente a generosidade
de V. Exa. poderia expbiear o tra-
tamento que me foi deferido.

Realm ente, nada mais procurèi
hazer, em minha vida, do que curn-
prir corn o meu dever e procurar
seguir os ditames da minha cons-
ciência.

Nascer mineiro e, sem düvida,
motivo de orgulho. Verdade d que
0 recérn.nascido, levado a pia ba-
tismal pebas rnãos amorosas dos
Pais, nao pode aperceber-se disto.

Mas die ja traz consigo tôdas as
sementes das virtudes que fazern do
mineiro urn dos elementos mais in-
fluentes na forrnaçao do caráter
nacional. Os traços fundamentais
do hornem brasileiro parecem ha-
ver sido atribuidos aos filhos de
Minas Gerais, Para que os transmi.
tissem, de geraçâo em geração. Di-
zern que o mineiro é tradicionabis-
ta e conservador. Isto tern sido
urn bern Para a nossa HistOria. 0
amor a tradicäo, o apêgo àquilo
que d born no passado e deve ser
mantido no presente, Os pals mi-
neiros sabem incutir nos filhos,
junto corn a lucidez de aceitar o
nOvo, quand0 êle d meihor Para o
Brash. Tlradentes, o rnaior de nos.
sos revobucionários, foi nilneiro,
mineiro de nascirnento, mineiro de
formaçäo.

Desde a infCncia, aprendi -a ad-
mirar Minas Gerais e a vocação ci-
vica de seu povo, invariàvelrnente, a
serviQo da grandeza do Brash.

lAssim, quando esta ibustre As-
sembléi.a Legislativa proclama que,
de direito, sou 0 que, de fato, me
sentia, bern podeis cornpreender
rninha emocão. Assemelha-se, de
modo, a do hornem adulto recebido
pebo batismo no seio da Igreja de
Cristo. A mesma Graça in.fundida
no recdm-nascido ird tamb4m irn-
pregnar-ihe a alma. Mas Lie cami.
riha por seus prOpnios pés - nã.o
pebos de terceiros - Para a dgua
lustral. Seus lábios - näo os de
terceiros - dizern as promessas do
batismo. Me compreeride o sentido
o a gravidade de cada urna delas.
A Graca d uma sO, mas a emocão
que 0 domina inexistia no despreo.
cupado sentir do recémnascido

0 batismo e, Para o adulto, urn
moinento de rneditação, urn 0th-ar
retrospect ivo Para o passado.

A Caste rememorar do passado
sou, naturalmente, agora condnsj-
do.

Cheguel a Minas corn a confian.
ça de urn moco, embora a vida
profi.ssionab intensa me houvesse

amadurecjdo prematurarnente 'Foi
como se chegasse a minha prOpria
terra. 	 - -

Desde Os primeiros dias, sent.i-
-me minej.ro entre os mineirOs,
ajustei-me a vida, aos hábitos, as
tradiçOes do Minas, como se hou-
vera sempre aqui vivido.

Hoje, olhando Para trás, cons-
tato: quase tudo que tenho e que
amo so encontra nesta terra - o
pequeno patnirnônio da famhlia, mi.
nhas grandes amizades, rneu apér.
feicoarnento profissionab, 0 invest!-
mento, enfim, dos anos mais pro.
dutivos de minha vida.

Ja me considerava mineiro, per-
doai-me que vos diga, antes que
me houvOsseis outorgado êste ti-
tub.

Já me sentia mineiro, mas saber
que os representantes do povo de
Minas tambOm me admitem como
tal, sensibiiza-me profundamente.
E dá-me a consciência de que eu
tambérn pude oferecer alguma coi-
sa a esta boa terra.

De fato, na medida de meus es-
fOrcos, procurei contnibuir Para 0
progresso de nosso Estado. Já ago-
ra o posso dizer corn base legal -
nosso Estado.

Trababhej corn entusiasmo era Va-
nias entidades mineiras, dentre ebas,
a Federação das Indüstnias do Es-
tado, o Centro das Indüstnias da
Cidade Industrial, a Sociedade lvii-
neira de Engenheiro e o IAPFESP
Creio, todavia, que rnittha malor
participacao no esfOrço pebo desen
volvimento do Minas foi realizado
através da CEMIG. Tive a alegria
de trabalhar na grande emprêsa,
desde Os passos iniciais Para sua
fundação. E neba permaneç 0 ainda,
ernbora licenciado. Nenhum de vOs
ignora o significado dessa sociecla-
de Para 0 desenvolvirnento do Es-
tado. Suas linhas de distribuiçãb,
quo bevam energia aos pontos mais
distantes de nosso ternitOrio, são
sempre fator de progresso e vabo.
rhzação das comunidades, justifi-
cando o empertho das mesmas em
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receber seus serviços. E a excelên-
cia dêstes já foi proclamada, inclu-
sive no exterior. A CEMIG é obra
bern mineira. Para tornd-la pos-
sIvel, unirarn-se hornens em equipe

• perfeitamente integrada no traba-
lho que realiza. DaI a atual pujan-
ça da ernprêsa, patrimOnio que en.
grandece Minas Gerais e muito re-
presenta na vida econOmica do Es-
tado e do Pals. Sua situacao privi
legiada tern permitido ao Poder
Central oferecer-ihe apolo decisivo.

Vivemos, minhas senhoras e meus
senhoes, momento decisivo de nos.
sa geracão - o da, luta pelo desen-
volvmcnto. 0 mundo se transfor-
ma a nossos olhos em ritmo ace-
lerado. Os fatos se sucedem de
modo vertiginoso. Urna crianca de
nossos dias, numa cidade culta, tern
conhecitnentos que so nos chega-
warn Ap6s anos de estudo. 0 rddio
e, näo raro, a televisäo, levam as
cidades mais longInquas retratos
do mundo. Surgem então chocantes
contrastes. Luxo e misëria se de-
trontarn. Anseios e realidade se
conflitam. Surgern frustracOes e
dcsafios. Os povos menos desen-
volvidos tornam consciência de que
precisarn lutar, não apenas para
atingir seu pOsto dentre Os mais
civilizados, como tambOm, efetiva.
inente, para não retroagirem.

A luta contra o subdesenvolvi-
mento parece, a prirneira vista, ape.
nas niero combate contra a pobre-
za. Na realidade não o 0. Diz, corn
acêrto, Heilbroner: "0 progresso, a.
ciue charnamos desenvolvimento
econOmico, 0, tambOm, e a longo
prazo, prirnacialmente, 0 processo
pelo qual as instituicOes sociais, p0.
ilticas e econOmicas do futuro es-
tao sendo formadas para a grande
maloria da humanidade. Das -con-
sequências dêsse grande ato, depen-
dera o caráter da civilizacão do
mundo de rnuitas geracOes futuras,
nao sômente das nacöes pobres e
convulsionadas, mas também das
ness e privilegiadas".

Dal a irnportância e a diuiculdade
da luta para vencer o subdesenvol-
vimento, que não 0 apenas urn pro-
cesso de natureza econOrnica -
pois tern um conteüdo muito mais
profundo, mas tambOm urn pro-
cesso politico e social que, durante
seu evoluir, cria antes insatisfação
do que contentamento.

0 processo de desenvolvimento
nao 0 evolutivo, e sim profunda.
rnente revolucionáriO. Normairnen-
te, gera inquietacão, ansiedade e
frustracäo e pode atirar, quando
mal conduzido, nacöes aO caos e a
enarquia, pois, muitas vêzes, ho.
mens ignorantes ou mal intencio-
nados procurarn aproveitar.se das
ansiedades do povo em beneficio de
suas ambicoes politicas personalis-
tas. Falsos lIderes se levantarn do
selo da massa angustiada e, mo-
mentãneamente, cbnseguem iludi-
-las e empolga-las, pois descrevem
corn vivacidade seus sofrirnentos,
para os quais dizem conhecer a re-
mOdio insuperavel.

Era o que ocorria no Brasil,
quando as rnulheres rnineiras, corn
seus terços de contas gastas pela
oração constante, resolveram, de
modo pacIfico e coraj oso, opor a
fO a pregacão do desespêro, con-
trapor a Ordem, a Tradicão e a
Hierarquia a subversão, ao bolche-
vismo e a anarquia. Foram, sem
düvida, as rnulheres de Minas que
deram o brado de alerta. 0 Brasil
anda não estava perdido, mas ter.
- so-ia perdido, irr'emediàvelmente,
se não ocorresse o gesto digno das
mineiras, em tudo igual a tantos
outros que os homens desta terra
tiverarn em momentos decisivos de
nossa HistOria.

E foi •feita a Revolucão de marco.
Mernbro do Govêrno que, em con-

sequência dela, assumiu a direcão
do Pals, sou, sem düvida, suspeito
para apontar-ihe as virtudes. Mas
não posso, tambOm, quando sou
recebido coma urn de vOs, faltar
ao dever de sinceridade, dever do
irmão para corn os irmãos. A His-

tOria saberá.fazer justiça ao Mare-
chal Humberto de Alencar Castel-
lo Branco. Já lhe fazem justica os
cidadãos de boa memOria que sou-
beram lutar contra os inquietantes
dias prO-revolucionários. Sem düvi.
•da, o Govêrno pode errar. Não tern
a presuncão de infalibilidade dos
• teOricos marxistas nern, tampouco,
se considera dono de poderes ma-
gicoS.

E urn govêrno de hornens sin-i.
ples, imbuldos de profundo senti-
mento de hurnildade. Prontos a ou-
vir, prontos a debater, prontos a
retificar, mas cOnscios de suas res-
ponsabilidades - Sentirarn Os pro-
blernas do Brasil, sofreram os pro-
blemas do Brasil e compreenderam
a necessidade de urn esforco deci-
sivo para superar a hora presente,
realizando urna polltica de sacrifi-
dos, drdua e impopular. Conscien-
ternente, sem temor pessoal das
conseqüências no caso do insuces.
so, puserarn-se, unidos e coesos, sob
a chef Ia do Presidente da Repübli-
Ca, a percorrer a caminho que a
patriotismo lhe indicara.

0 titulo que hoje recebo, apOs
have-lo merecido a prOprio . Presi.
dente da RepUblica, mostra como o
pova mineiro acredita na sinceri-
dade e na honestidade de propósi-
tos daqueles que dirigem, no ma-
mento, o Pals. E sabe recompen-
sar as esfarcas sinceros de quem,
modestarnente ernbora, procura
contribuir para a vitOria da poll-
tica de salvaçãa nacional que o Go-
vérna leva avante.

Minhas senhoras e meus senhores,
Tenho ouvido, em minhas an-

dancas por êste Brasil, que nm.
gudm supera o mineiro em maté-
na de politica. A afirmativa 4 fei-
ta ora corn admiração, ora corn
despeito, ora corn inveja. Sei, tam-
bOrn, quanto as lOtras brasileiras
devem aos escritores de Minas.
Pais bern, sem embargo disto, am.
da não foi devidamente pintado o
verdadeiro retrato do politico, do
politico sincero, do politico autOn-

tico, do politico verdadeiro, do po-
litico necessária a cidade, a po!is,
de onde tirou seu nome. . Quase
sernpre a figura do politico apà-
rece na literatura como viläO Pu,
quando muito, como a esperto apro-
veitador da ingenuidade alheia -•

Gostaria de poder traduzir, de
modo clara, a quanto aprendi -a
respeitar e a admirar o homem Pu-
blico autêntico, a servidor legftirno
da coletividade - Faltam-me conhe-
cirnentos de psicologia, de sociola.
gia, de histOria e de literatura para
tanto. E talvez pareca estranho que
urn engenheira, coma eu, sempre
afastado da lide politica e sem
quaisquer ambicôes nesse terreno,
se sensibilize por tais pensamentos.

Mas não possa furtar-me a urn
testernunho - Mesmo porque acre-
dita que 0 técnico e a politico de-
vem coexistir na administracão Pu-
blica, respeitando-se mutuamente e
complementandose reclprocamefl-
te.

Coma é grandioso o trabaiho do
politico, quanda, na Prefeitura ou
na modesta Cãrnara de Vereadores
de seu municipia pede providências
para calcamento de uma rua, ou a
ilurninacãa de seu bairro! Homens,
muitas vOzes hurnildes e quase sern-
pre sinceros, passam horas, ate
mesmo dias, a espera, de urna au-
diOncia corn os ocupantes dos pos-
tos de GovOrno, junta a quern plei-
teiarn, desinteressadarnente, medi.
das üteis a seu povo e a sua Pa-
tria. E que alegria demonstrarn
quando conseguern algurn auxilia
ou, ate mesrno urna simples pro-
rnessa, não para seu beneficio prO-
prio, mas para aqueles que os cre-
denciaram corn a sua confiança!

Ha, sem düv.ida caricaturas de
politicos, arremedos de politicos,
preocupados sôrnente corn a mes-
quinho interêsse pessoal. Estes ja
tiveram a perfil traçado em livras
e em anedatas que a pava repete
coma urn consOla quanda as caisas
no Pals nãa carrem bern.
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Mas o verdadeiro Politico, que
de manhã 'a noite, de Janeiro a de-
zembro, de domingo a sdbado, da
juventude 'a veihice, trabaiha por
seus conterrãneos, por seu Muni-
cipio, por seu Estado, por sua Pd-
tria, por suas idéias e por seus an-
seios, o verdadeiro Politico tern si-
do mal interpretado, olhado corn
suspeita, caluniado e desprezado.
•E quantas horas de tranquilidade
näo perdeu êle na luta pelo Bern
Comum!

Quantas yeses sua familia uicou
esquecida quando êle procurava
amparar famIlias de compatriotas
A êste Politico, sobretudo a êste
Politico Mineiro, mais patriota do
que hábil, desejo, neste mornento,
render a hornenagern sincera e co-
movida do quem nunca atuou nern
pretende atuar na sua seara, mas.
acompanhando-o ha muitos anUs,
pode bern aprecid-lo e respeitd-lo.

SENHORAS E SENHORES:

Pal de filhb mineiro, amando es-
ta terra; que tern o suor de rneu
trabalho, só posso, agora, neste mo-
mento culminante de minha vida,
dizer-vos: vOs me fizestes mineiro.
Digno de vossa confianca hei de
ser!

SUSPENSAO DOS TRABALHOS
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai. suspender esta Reunião por trin
ta minutos, para que Os Srs. Depu-
tados e tOdas as autoridades pre-
sentes possam cumprimentar o ho-
menageado. Antes, pordm, agradece
•o comparecimento de S. Exa. o
Sr Representante do Governador
do Estado; de S. Exa. 0 Sr. Ge-
neral Dióscoro do Vale; de S. Exa.
o Sr. Coronel AntOnio de Pddua
Falcão, Comandante da Policia Mi-
litar; dos Representantes do Poder
Judiciario; dos Secretários de Es-
tado; dos Dirigentes da Cemig; de
Emprêsas Estatais e particulares e
demais autoridades civis e milita-
res, que abrilhantaram esta Reu.

nião, em tao justa homenagem ao
Ministro Mauro Thibau.

(Suspende.se a Reunido).

REABERTURA

O Sr. PRESIDENTE - A Mesa
reabre a Reunião Ordindria, pros-
seguindo corn a parte dedicada 'a
Discussäo e Votação de Proposi-
coos.

SObre a Mesa, Requerirnento do
nobre Deputado João Luiz de Car-
vaiho, que requer it Casa seja inse-
rido nos Anais urn vote de aplau-
SOS pela destacada atuacao do sr.
Secretdrio da Agricultura, sr. E:va-
risto de Paula.

O Requerimento estd em fase de
prosseguimento do votaçao.

O SR. JOAO LUIZ DE CARVA-
LI-lO - (Pela Ordem): Sr. Presi.
dente, pediria a V. Exa. que man-
dasSe soar os timpanos para avisar
Os Srs Deputados.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
atende o nobre Deputado e vai Ia-
zer soar os tlrnpanos.

(Faz soar os timpanos).
Em votacão o Requerimento.

Para encaminhad.la, tern a palavra
o sr. João Bosco.
• 0 SR. JOAO BOSCO - r. Pro-
sidente e Srs. Deputados: Tenho
em mãos Requerimento do Sr.
Deputado Jodo Luiz de Carvaiho,
quo pede seja inserido em Ata urn
voto de congratulacOes corn o Sr.
Secretdrio da Agricultura e justi-
£ica-o pela participação do Sr. Se-
cretdrio em urna Reunião do Se-
cretdrios, realizada no Rio de Ja.
neiro, em meados do mês passado.
Neste Requerirnento, S. Exa. faz
referência aos Projetos que apre.
senta o Sr. Secretdrio da AgricuL
tura e especialmente 'a vontade que
- admito - possa ter o Sr. Secre-
tdrio da Agricultura de conseguir
para Minas Gerais financiamento
de reprodutores e para a indüstria
de calcário, para que possa promo-
ver sua distribuiçdo, e o encarni-
nhamento do convênio quo permi.

tird a aplicação de 2 bilhOes de
cruzeiros no financiamento de re-
produtores. Este assunto, ontem jd
bern discutido desta Tribuna, nos
Iaz voltar a. ela para afirmar it Ca-
sa que votaremos contra o Reque-
rimento, porque temos a certeza de
quo a simples enunciaqdo de von-
tades pessoais do Sr. Secretdrio da
Agricuitura, o simples enimciado
do que êle acharia devesse ser urn
piano agricola para Minas Gerais,
nada significa e ndo merece o nos-
SO aplauso, porque ndo vem acorn-
panhado de piano bern elaborado,
bern estudado, que permita a apli.
cacao de financiamento efetivo que
love, realmente, aos flosses fazen-
deiros, aos nossos produtores in-
centivo e solucao para êste angus-
tiante problema.

Mas, na oportunidade do enca-
minhamento da votacdo, queria,
reportando-me ao debate ontem ye-
rificado nesta Casa, afirrnar quo
disse desta Tribuna, a mais aita
do Estado, que bern estava repre-
sentando o eleitorado que para aqul
O rnandou, o meu nobre companhel-
ro de partido, ilustre Deputado
Dalton Canabrava. Corthecendo bern
o Sr. Secretdrio da Agricultura, sa-
bendo bern do seu passado de ad-
ministracOes ruln.osas, pode S.
Exa. afirmar que não cr0, que não
acredita, que não admite possibili-
dades de Oxito, nas enunciaçOes
daquele Secretdrio, desacompanha.
das de planos, de estudos, do ele-
mentos, que nos pudessem fazer
crer na sua concretizacão.

Ora, apenas porque anuncia al-
guma coisa, não merece o nosso
aplauso, ou o aplauso de quem quer
quo seja; S. Exa. tivesse urn pas-
sado de realizacOes e born conceito
em têrmos de adrninistração, poderi.
amos admitir que lhe fOssem trans-
mitidas as nossas esperancas na
concretizaçäo das medidas anun-
ciadas, mas nunca os nossos aplau-
SOS.

Votaremos contra o Requerimen-
to, Sr. Presidente e Srs. Deputa-

dos, convencidos da realidade da
firmeza e cIa seriedade das afirma-
tivas do nosso companheiro Dalton
Canabrava quo conhece bern de
perto rnuito de perto mesmo, a
atuacao do Secretario E yaristo do
Paula, quando 'a frente da Prefei-
tura de Curvelo e que pode nos tes.
temunhar rnelhor do que ninguém,
meihor do quo aquêles que o Ca-
nhecem ha mais de 30 anos come
fazendeiro e criador de bois e quo
vieram a esta Tribuna, ndo para
dizer que votariam favoràvelmente
a proposicão, mas para dizer quo
o Deputado Dalton Canabrava havia
exorbitado nas expressOes que usou
desta Tribuna.

Reportome ao debate do ontem
e ë methor que cite nominalrnente
o ilustre cologa, 0 prozado compa-
nheiro de representaçdo parlamon-
tar, o atuante Deputado Hermelin-
do Paixão, que aqui veio defender
o Requerimento do Deputado João
Luiz de Carvalho, mas não o de-
fendou; que aqui veio, talvez pen.
sando que, ao afirmar que conhecia
o Secretdrio cIa Agricultura ha mais
de 30 anos, pudosse definir, para
esta Casa, o seu comportarnento,
mas não o definiu; quo aqui veio
corn o propósito talvez do afirmar
a sua crenca na atuacdo do sr. Se-
cretdrio da Agricultura, mas ndo
afirmou coisa algurna. Apenas -
e nisto nOs o perdoamos - achou
exagêro, baixo calão, nas palavras
proferidas polo Deputado Dalton
Canabrava. NOs o pordoamos e o
cornpreendemos, porque acredita-
mos que as paiavras se nivelam
corn as atitudos dos homonS. E
se o Deputado Dalton Canabrava,
corn seriedade, fOx aqui aquelas
afirmativas que o Deputado Her-
melindo Paixão considerou corno
expressOes de baixo calão - da ml.
nha parte, - acho quo não o foram.
Mas, se o Deputado Dalton Ca-
nabrava aflrmou, da Tribuna corn
tOda seriedade, aquilo que houvo
per bern a.firmar, foi per acreditar
que as suas palavras se afinavam
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corn o nome do Sr. Secretdrio da
Agricultura. E mais adiante, o De-
putado Hermelindo Paixão, corn
paixao de Deputado Governista,
afirmou sua estranheza por deter-
minado galicismo, Já adaptado aos
dlciondrios nacionais e que aqui
foi citado pelo Deputado Dalton
Canabrava. Admito que o Depu-
tado Hermelinclo Paixão tivesse fi-
cado escandalizado. E admito, pe-
la admiração que tenho a S. Exa.
e pela cortesia das suas c'onviccôes
puristas, castiças e sinceras de ex-
seminarista do fabuloso Semindrio
de Diamantina. Mas, nada posso
afirmar sObre a atuacâo do Secre-
drio da Agricultura, porque conhe-

co de S. Exa. apenas urn gesto.
Não conheco sua atuaçâo como Pre-
feito de Curvelo, mas creio nas in.
forrnaçOes que me dd o Deputado
Dalton Canabrava. Conheco S. Exa.,
o Secretário de Agricultura, apenas
por publicacão do "Minas Gerais",
nosso "Diário Oficial", que conti.
nha informação de que S. Exa.
deve ter urn faro fabuloso, porque
andou cheirando muito o Gover-
nador Israel Pinheiro, para chegar
a afirmar que o Governador tern
cheiro de capirn.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra, para encaminhar a vota-
cão, o Sr. João Bello.

o SR. JOAO BELLO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Ao apreciar 0 Requerimento do
nobre Deputado João Luiz de Car-
vaiho, no qual pede urn voto de
congratulacöes corn o Sr. Evaristo
de Paula, Secretdrio da Agricuitura
do Estado, pela sixa atuacão na
Reunião dos Secretärios da Agri-
cultura, quero dizer, desta Tribuna,
que conheqo o Sr. Evaristo de Pau-
la, ilustre Secretário da Agricultu-
ra. Na0 conheco a sua vida admi-
nistrativa, nem particular, nem a
sua atuação em Curvelo, mas já
visitei sua fazenda e veriuiquei que,
realrnente, ex.iste alguma coisa de
organizado ali e que representa

muito bern a pecuária do zebu, na-
quela zona.

Näo vejo, portanto, necessidade
de protestarmos contra êste voto
ao Sr. Evariso de Paula, através do
Requerimento do Sr. Deputado João
Lutz de Carvalho. Se êste Reque.
rirnento fôsse apresentado como
voto de congratulacöes pela atua-
cão do Sr. Evaristo de Paula, co-
mo Secretário da Agricultura, crelo
que não deverlarnos votd-lo, porque,
realmente, S. Exa. não teve tem-
po para demonstrar a Minas a sua
capacidade para aclministrar. NOs,
que acornpanharnos a atuação do
Sr. Evaristo de Paula, na Guana-
bara, na Reuniâo dos Secretdrios,
vimos a sua atuacão defendendo
Os interêsses da pecudria e da agri-
cultura naquela reuniäo, onde fo.
ram assinados vários convènios corn
o Govêrno de Minas, que irão bene-
ficiar nossa agricultura e nossa pe.
cudria; nOs vimos acornpanhando,
tambdm, a atuacão do Ministro cia
Agricultura Sr. Ney Braga, que tern
realmente urna grande capacidade
adrninistrativa, como demonstrou
no Paraná. Temos tido contatos
corn o Miriistro da Agricultura e
virnos o carinho corn que trata êsse
setor da vida püblica brasileira.
Gostaria que os senhores Membros
da Comissão de Agricultura I Ossem
ao Ministërio da Agricultura, ou
aos seus Orgäos em Minas Gerais e
viSsern, ld, Os convênios que estão
sendo assinados por intermëdio do
Srs. Secretdrio da Agricultura e
Ministro da Agricultura, e verificas
sern que realrnente o Ministro Ney
Braga estd olhando para Minas e
para todo o Pals. Precisamos, nes-
ta hora grave que o Pais aJtra-
vessa, deixar Os casos pessoais e
diffar da coisa püblica corn serie-
dade. Como dissemos, se fOsse urn
Requerimento em que se congra-
tulasse corn o Sr. Evaristo de
Paula por sua atuacão como Se-
cretdrio da Agricultura, al, entäo,
nds deveriamos fazer restriçôes,
porque ainda näo houve tempo,

oportunidade daquele Secretário
demonstrar, em Minas, o que po.
derã fazer. Mas, pela sua atuacão
na reunião na Guanabara, junto ao
Ministro cia Agricuitura, onde fo-
ram assinados vdrios convéflios de
alto interêsse para Minas Gerais,
nOs devemos aplaudir êsse Secre-
tdrio apenas corno pede o Sr. João
Luiz de Carvaiho: pela sua atuacão
na revnião de Secretärios na Gua-
nahara. Pediria a todos os Depu-
tados nesta Casa que visitassem a
seção do Ministério cia Agricultura
e verificasSern 0 que está sendo
feito para Minas pelo ilustre Mi-
nistro cia AgricultUra, General Ney
Braga. Ele realizou na Parand uma
das methoreS administracöeS que
se poderia desejar, deu ao Paraná,
ao Norte do Parand, principalmen-
te, que conheco, urn desenvolVimen-
to invulgar. Fez uma adrniriistra-
ção magnhfica e, no Ministério da
AgricultUra, tern olhado para Mi-
nas, dando-lhe verbas vultosas pa-
ra convéfliOS corn nosso Estado.
Numa hora ern que a AgricultUra
precisa realmente de ajuda, born
como a Pecuária devemos aplaudir
qualquer iniciativa que seja em be-
neficio dessas classes abandonadas
de Minas Gerais. Precisamos olhar
para a agricultura, para a pecudria,
porque 0 Pals continua atravessan-
do uma das fases mais difIceis corn
o encarecimento, principalmeflte da
alimentacão. 2 preciso que cuide-
mos do bem-estar das cornunida-
des mineiras, para que possamos
sair desta crise tremenda que tanto
prejudica Minas Gerais. Precisa-
mos nos unir para que Os proble-
mas principaiS sejarn resolvidos,
precisamos ser bons mineiros, para
que nesta hora grave por que 0
Pals atravessa, a situacão de Minas
não se agrave ainda muito mais.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Ddlson Scarano.

o SR. DELSON SCARANO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

o Requerimento do nobre Depu-
tado João Luiz de Carvatho, ora
em votação, é 0 seguinte:

"0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a Vos-
sa Excelência, ouvida a Casa, seja
inserido nos Anais da Casa e en-
viado ao ilustre Secretdrio da Agri-
cultura, Dr. Evaristo de Paula, urn
voto de aplausos pela sua desta-
cada atuação na reurlião dos Se-
cretcirios da Agricultura dos diver-
sos Estados da FederacãO, reali-
zada no Rio de Janeiro de 19 a
22 do més passado, por iniciativa do
ExcelentissirnO Senhor Ministro da
Agricultura.

Sala das Reuniöes, 4 de maio de
1966.

e) Deputado João Lutz de Car-
vaiho.

Justificativa: - Participando da
Reunião dos Secretarios da Agri.
cultura de tOdas as unidades da
Federacão, realizada no Rio de Ja-
neiro de 19 a 22 do mês passado,
o Senhor Secretdrio da Agricultu-
ra de Minas Gerais, Dr. Evaristo
de Paula, submeteu ao plenáriO da-
quela reunião assuntos da major
relevãnCia para 0 equacioflamento
dos problemas que afligem a agri-
cultura e a pecudria brasileiras.
Corn a inteligência e descortInlo
que ihe são peculiares, aliados a
urna longa experiiência e acurados
estudos dos problemas agro-pecud-
rios do nosso Estado, logrou S.
Exa. convencer as autoridades fe-
derais e seus colegas de outros Es.
tados, corn a apresentacão de suges-
toes práticas e objetivas para a
solucão daqueles problemas.

Dentre Os assuntos levados pelo
Senhor Secretario äquele plenário,
destacam-se o preparo do elemento
humano para o trato racional da
nossa agropecudria; a ampliação
dos EscritOrios da ACAR a diver-
sos municlpiOs mirieiros; a recu-
peracão dos cerrados, atravds da
aplicação de calcdrios; o financia-
mento para aquisicão de reprodu-
tores bovinos e, especialmente de
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rbanho; o encaminhamento de
convenios, da ordem de 2,6 bilhôes
de cruzeiros, Para atendimento de
diversos setOres da nossa estrutu-
ra agrária, além de outras medi-
das de grande alcance Para a eco-
nomia do Estado.

Evidencia assim, o ilustre Secre-
tário Evaristo de Paula, os stus al-
tos conhecimentos da realidade ru-
ral brasileira. Fol em boa hora que
o ilustre Governador Israel Pinhei-
ro o convocou Para dirigir a Pasta,
que considera e proclama ser a re.
presentativa da meta mais impor.
tante do seu Govêrno: - o desen-
volvimento da agricultura e cIa pe-
cudria.

Acolhendo esta Assembléia a nos-
sa Proposicão, levará àquele ilustre
Secretcirio o indispensável estImulo
Para prosseguir na sua patriOtica
determinacão de resolver Os pro-
blemas que assoberbam a economia
rural do Estado, dando-lhes solu-
cao rápida, objetiva e adequada.

Sala das ReuniOes, 4 de maio
de 1966.

a) Deputado Joäo Luiz de Car-
vaiho."

- Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Pela simples leitura do Requerimen
to apresentado 'a apreciação da Ca-
sa pelo Sr. Deputado João Luiz do
Carvalho, observa-se que o que de-
sejou e o que cleseja o seu autor
é dar estimulo a urn homem que,
recrutado pelo Govêrno, abandonou
seus afazeres, a sua propriedade
rural, de cuja criação de gado de-
vemos todos nos orgulhar, Para
servir a Minas e ao Brasil. No en-
tanto, S. Exa., atendend 0 ao con-
vite do Sr. Goverriador, deixou de
cuidar de sua vida particular e de
seus interêsses Para devotar-se a
Minas Gerais, dando ao Estado a
sua experiência, os seus conheci.
mentos prdticos, que urn homeni
deve ter dos assuntos da terra. Jd
tive ocasião de .ocupar a Tribuna ac
tempo do Govêrno anterior Para
censura.r atitudes de Secretários de

Agricultura do Estado. Esta é urna
Secretaria quo deve ser ocupada
por urn homem da lavoura, que co-
nhece o que é criar uma vaca e urn
bezerro. Tern que ser ocupada por
urn homem que saiba o que ci plan-
tar arroz, milho e café; que neces.
sita de urn homem habilitado nos
probiemas cIa Agricultura e naqui-
10 de que ela necessita de prático,
e não apenas de diletantismo e de
conversa em televisão.

O Sr. Evaristo de Paula ci urn
homern corn o qual tenho entrado
em contato permanente e tenho ob.
servado que S. Exa. conhece real-
mente Os problernas cia agricultura
e da pecuária do Estado. E homern
que näo precisa do cargo, que não
disputou o cargo, não veio pedir
Para ser nomeado. Ao contrdrio,
foj convidado Para êie; abandonou
seus afazeres e está devotando to.
do o seu tempo, dia e noite, no sen-
tido de resolver o mais grave pro-
blema de Minas e do Brash. Sou
testemunha cia sua atuacäo na Se-
cretaria da Agricultura, onde tenho
tido contato permanente corn S.
Exa. Tenho visto corn.issães espe-
cializadas reunindo-se permanente-
monte Para apresentar solucôes prá.
ticas Para 0 programa que preten-
de o Secretario executar no Esta.
do, dando objetividade a êstes s-
suntos de que tanto precisarn a
agricultura e a pecudria. Este Se.
tor tern sido relegado a urn segun-
do piano pelos Governos. Sou fa-
zendeiro desde 1942 e poss 0 afir-
md-b Conheço o problema. 0 que
sei ci que 'a rninha fazenda Sd corn-
parecerarn fiscais Para cobrar tn-
butos e Para aborrecer o homern
da lavoura. Entretanto, no momen.
to ternos 'a frente cia Seeretaria da
Agricultura urn homem prdtico, dis-
posto a dar tudo de si em benefI.
cio cia Secretaria, tendo o estImulo
do Sr. Governador, inclusive, procu-
rando nos canals competentes as
verbas necessdrias para dar 0 im-
pUlSo reclarnado por todos Os agri-
cultores do Estado. Vemos que ês-

te homem que estd assim proce-
dendo, chamando 4 Secretaria Os
prefeitos e os agricultores Para ofe-
recer formicida 'a base de Cr$ 300
a Cr$ 400 o quibo, enquanto ela
ci comprada a Cr$ 2.000; enquan-
to êle esta organizando patruiha
Para levar beneficios it agricu.ltura,
Para levar arados Para sulcar as
terras, Para que ela produza mais
géneros de primeira necessidade,
apresentando pianos ao Sr. Gover-
nador do Estado, Para que a fru-
ticultura seja implantada no Esta-
do, Para que tenharnos precos mais
vantaj osos e meihores condicôes
Para Os consurnidores; êste homem
estd planificando e ebaborando urn
trabaiho de envergadura, Tcicnico
e CientIfico, cornparecendo a reu-
niäo de Secretcirios de Agricultura
e exige 2 bilhöes e 600 milhOes de
cruzeiros Para o nosso Estado, e
apreseiita urn trabalho fundamen
tado, indicando a necessiclade do
apoio do Govêrno Federal, enquan-
to êste homem dedicar.se de corpo
e alma a èsse trabalho cornete o
grande crime de defender Minas
o receber censuras desta Casa, e
de não merecer, sequor, urn voto
de congratulaçöes. Onde estamos,
Sr. Presidente? Serd que ci crime
querer meihorar a situação do urn
setor tao importante do Estado?
ste hornem que está disposto a

enfrentar o problema mais scirio,
que não foi enfrentad0 por nm-
gucim, näo merece a consideracão
dos srs. Deputados? Quo crime co
rneteu S. Exa. ao tentar defender
a agricultura e a pecudria, ate aqui
abandonadas por todos os Gover.
nos que passaram por êste Estado?
Voto a favor, e espero quo esta Ca-
sa assirn proceda, pelas suas tradi-
cöes de honorabiljdade.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
taçao o Requerimento.

o SR. JOAO BOSCO - (Pela Or-
dem) - Peba Ordem, Sr Presi-
dente.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra pela ordem o Sr. Deputado
João Bôsco.

O SR. JOAO BOSCO - Desisto
cia Questão de Ordem, Sr. Presi-
dente.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o nobre Deputado Jorge
Ferraz, Para encarninhar a vota.
cäo do Requerimento.

O SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Não sou dos mais entusiastas em
apresentação de votos do congra-
tulaçOes a quem quer que seja, nes.
ta Casa. Principalmente, Sr. Pre-
sidente, quando se trata de Secre-
tdnios do Estado, de Chefes de Do.
partarnento ou de qualquer pessoa
que tenha responsabihidades na ad-
rninistraç.o pübLica, seja ela esta-
dual ou federal. Entendo, Sr. Pre-
sidente, que as congratubaçöes a ele-
mentos participantes do, Govérno
sO devern sen levadas a efeito,
quando saem e tenham realmen.
te prestado relevantes servico ao
Estado. Entendo quo näo podernos
acliantar congratubaçOes, nem ao
prOprio Govern'ador do Estado,
quando manifesta a sua vontade
de trabaihar em prol da grandeza
e do progresso do nosso Estado.
Entendo quo essas congratulaçOes
extemporâneas sempre determinam
cisse espetdculo a que estaxnos as.
sistindo nesta Assemblcija: é cob-
car a atuação do Secretdrio, mui-
tas vêzes atingindo ate a sua atua-
çäo fora cia Orbita administrattva,
num pelourinho em que nem sem-
pre a veemência dos oradores faz,
na verdade, justica. Mas já quo Os.
tamos diante do urn fato consu-
mado, a aprosentacao de urn pedi,
do de congratulacoes e votos de
apiausos a urn Secretdrio de Esta-
do por uma atuação especIfica nurn
Congresso do Secretcirios da Agri-
cultura, realizado no Rio de Ja.
neiro, não podemos deixar de ma-
nifestar o nosso pensarnento pnin-
cipalmente, quando êste Requeri-
mento tern sido motivo do debates
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nesta Casa. Devem examinar sô
mente se foi ou não proveitoso pars
o Estado o desempenho do Sr. Se.
cretário. Conhecemos perfeitamen
te o Secretário da Agricultura, Dr.
Evaristo de Paula, corno urn dos
continuadores da obra maravjlhosa
realizada em nosso Estado por Eu-
ripedes de Paula, dirgindo
ganizagão "Euripedes de Paula", na
impiantagão do plantel de gado gir
em nosso Estado. E' mais de meio
século de trabaihos na valorizaçäo
de nossa pecudria. Reconhecernos
eimS. Eca. todos Os fatOres ne.
cessdrios para 0 born desempenho
do eargo de Secretário da Agricul-
tura do Estado de Minas Grais.

Não temos tido contato corn es-
se Secretário, Sr. Presidente, du-
rante a sua gestäo, apesar de ser-
mos veihos amigos, de mais de 30
anos, mas entendemos que o sirn.
pies fato de so afirmar que tens
o Sr. Evaristo de Paula Sido urn
mau Prefeito, em Curvelo, tenha quo
necessàriarnente ser urn mau Sc-
cretario da Agricuitura. Divergimos
fundarnentaimente desta afirma-
cão, porque entendemos que S.
Exa., rnesmo que tenha sido niau
prefeito da cidade de Curvelo, pode
ser urn excelente Secretdrio da
Agricultura, como certamente o se.
rd. Tudo isso não passa de ques-
toes municipais.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre orador que S.
Exa. dispöc de apenas de 1 minu-
to para terrninar sua oração.

o SR. JORGE FERR.AZ - Obri.
gado, Sr. Presidente. Infelizmente,
o tempo de que dsponho não me
permite estender-me por majs tem-
po, a respeito da atuagão do Sr. Sc-
cretdrjo Evaristo de Paula e da
convenjêflcja da aprovacão dêsse
Requerimento Mas, segundo a jus-
tificativa do nobre Deputado Joäo-
Luiz de Freitas, a atuaçao dêste Se-
cretdrio, assistindo ao Congresso
reathad 0 no Rio do Janeiro, corn
êste procedimento do Sr. Secretd.
rio, na defesa dos interCsses do nos-

so Estado e da agricultura, merece
S. Exa., de nossa parte, todo 6 res-
peito e, portanto, o nosso voto de
congratulacOes.

- 0 Sr. Presidente deixa de sub-
meter a votos 0 Requerimento,
adiando sua votacäo para a prOxi-
ma Reunião e anuncia a

2' PARTE DA ORDEM DO DIA
o SR. PRESIDENTE - 3.o dis.

cussão do Proj eto n.° 3.535/66, do
sr. Governador do Estado, o qual
concede promoçao aos Oficiais e
Fracas da Policia Militar, da reser-
va ou reformados, que tenham efe
tivamente participado dos movi-
mentos revolucjonarjos de 1.930 ou
1932.

A Comissão de Finanças opina
pela aprovação do Proj eto nos têr-
mos em que Se encontra redigido
e corn a Emenda que apresenta.

- Vem a Mesa: 	 -

REQUERIMENTO

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

O Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, o
ad.iamento da votaçäo do Proj eo
fl.0 3.535/66 para a Reunião seguifi-
te.

Sala das ReuniOes, 5 de malo de
1966.
a) Deputado Manoel Costa.
O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.

Manoel Costa envia Requerimento
A Mesa pedindo o adiamento da
votação para a Reunião seguinte.

Em votaçao 0 Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en.
contram (pausa). Foi aprovado.

NOMEAçAO DE COMISSAO

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
nomeia uma Comissão Especial, na
forma da Resolucao n. 9 754, para
discutir e votar os Projetos de n°s.
3.517, 3.536, 3.533, 3.537, 3.525 e

3.506, comissão esta composta pe-
los seguintes Srs. Deputados: Ma-
noel Costa, Aureliano Chaves, Jeho-
vah Santos, Martins Silveira, Car-
los Megale, João BOsco, Dalton Ca-
nabrava.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
convoca Os Srs. Deputados para. :a
Reunião Extraordindria de hoje, as
20,30 hs., corn a Ordem do Dia ja
anunciada.

Convoca, ainda, para a Reunião
Ordindria de am'anhã dia 6; que de
acOrdo corn a Resolucão 754 pode.
rd ser realizada pela manhä, as
sextas-feiras. Assirn, a Mesa a con-
voca, para as 9 horas, corn a Se-
guinte Ordem do Dia: (lé)

ORDEM DODIA
6-5-66

1.1 PARTE

Das 9 as 10 horas

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicacoes, requerirnentos e
indicacães.

Das 10 as 11 horas:

Discussão e votação de pareceres,
requerimentos, comunicacOes e in-
ciicacöes.

Discussão e votacao de redaçôes
finais.

2.9 PARTE
Das 11 as 13 horas:

1.0 discussão do Proj eto n.' 3.598/
/66, do Sr. Léiis Chaves, que con-

cede isencão de impostos e taxas
aos produtos da "Cidade dos Me.
nines", :de Governador Valadares.

l.4 discussâo do Projeto fl.0 3.600/
/66, do Sr. Altair Chagas, 0 qual
denomina "Jaime Mafra" as E. C.
do COrrego do Rio Branco,, mmii-
cipio de lapu.

1.4 discussão do Projeto n.° 3.601/
/66, do Sr. Anuar Fares, o qual
isenta de impostos Os estabeleci-
mentos que ministrem ensino de
arte industrial.

1.4 discussão do Projeto n.° 3.602/
/66, do Sr. Lourival Brash, que
atribui denoniinacäo ao Ginásio Es-
tadual de Cruzefro da Fortaleza.

1.11 discussão do Projeto n.9 3.604/
/66, do Sr. Agostinho Campos Ne.
to, que dci denominac,o ao Centro
de Saüde de Conselheiro Lafaiete.

1.4 discussäo do Projeto fl9 3.619/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
dci a denominacão de "Presidente
Kennedy" ao Ginasio Estadual de
Monsenhor Paulo.

2.' discussão do Projeto n' 511/63,
do Sr. Spdrtaco Pompeu, o qual
locaiiza na cidade de Varginha, jun-
to ao Grupo Escolar cia Vila Pinto,
urn "play-ground", previsto no art.
2., item I, da Lei n.' 2.645, de 27
-11-1962.

2.4 discussão do Projeto n.' 3.584/
/66, do Sr. Carlos Eloy, o qual dá
ao FOrum da cidade de Entre Rios
de Minas a denorninação de "Cel.
Joaquim Rezende" -

3.' discussäo do Projeto n. 9 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
reconhece de utiidade pdblica o
Conselho Particular cia Sociedade
de Sä0 Vicente de Paulo, de São
Goncalo do Sapucal.

- Levanta.se a Reunião.
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SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Discussão dos vetos totais
opostos 'as Proposicöes de Lei n°s.
2.764, 2 766, 2.768, 2.783 e 2.788
- Encerrada a discussão - Vo.
tação - Chamada - Apuração
- Manutençâo dos vetos - En-
cerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,35 horas, comparecem
os. Senhores:

Bonifácjo de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade 	 Aureliano Chaves - Ba.
tista Miranda Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
— Cicero Dumont - Dalton Cana-
bthva Ddlson Scarano - Euler
L-fetd - Expedito Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gomes Moreira - Hélio Garcia -
Homero Santos - Jarbas Medel..
ros - Jehovah Santos - João Bel-
10 - João Bosco - João Luiz de
Carvaiho - João Vaz - Joaquim
de Mel0 Freire - Jorge Ferraz -
José de Castro - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Ldlis
Chaves - Lourival Brasil LUcio
d Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena

Marta Nair Monteiro - Maurl-
ho Cambrala - Nicanor Armando
- Otelino Sol - Paulino Cicero -

Pereira de Almeida - Pires da Luz
-- Raul Fernandes - Salim Nacur
- Sebastiã0 Nascimento - Sette
de Barros - Souza e Silva - Wal-
dir Mor.ato - Waldomiro Lobo -
Wilson Modesto - Wilson Tanure.

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

ATA

- 0 SR. WALDIR MORATO -
(2. 9 Secretario "ad-hoc") - Procede
a leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual d aprovacia, sem restri -
cöes.

VETOS TOTAlS
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

Vai passar a Ordern do Dia desta
Reunião Extraordindria, corn a dis-
cussão dos vetos totais opostos 'as
Proposiçöes de Lei n°s. 2.764, 2.766,
2.768, 2.783 e 2.788.

.A discussäo e votaçao dos vetos
opostos as ProposicOes de Lei ci-
tadas serã0 feitas globalmente. Os
Srs. Deputados, na forma regimen-
tal, poderâo requerer destaque tan-
to para a discussão como para a
votação de qualquer proposiçao.

Em discussão Os vetos totals
opostos as ProposicOes de Lei men.
cionad:as. Não he oradores inscri-
tos. Encerro a discussão.

A Mesa vai passar 'a votação dos
mencionados vetos, convidando pa.
ra escrutinadores Os Deputados Al-
vimar Mourão e Euler Lafetci.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. 1. 0 Secretdrio para
proceder 'a chamada dos Srs. re-
presentantes do povo e a Mesa en-
carece aos Srs. Deputados que res.
pondam a chamada para as devi-
das anotaçOes.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamada, depositando seu votos na
urna os Senhores:

Bonifdcjo de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas -- Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aurehiano Chaves - Ba.
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
- Cicero Dumont - Dalton Cana-
brava - Délson Scarano - Euler
L'afetd - Expedit0 Tavares - Flo-
rivaldo Dias - Geraldo Quintão -
Gomes Moreira - Hdlio Garcia -
Homero Santos - Jarbas Medei -
ros - Jehovah Santos - João Bel-
lo - João Bosco - João Luiz de
Carvaiho - Joäo Vaz - Joaquim
de Mel0 Freire - Jorge Ferraz -
José de Castro - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Ldlis
Chaves - Lourival Brasil - Lücio
de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Marta Nair Monteiro - Maurl-
ho Cambrala - Nicanor Armando
- Otelino Sol - Pauhino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da Luz
- Raul Fernandes - Salim Nacur
- Sebastiã0 Nascimento - Sette
de Barros - Souza e Silva - Wal-
dir Morato - Waldomiro Lobo -
Wilson Modesto - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE —0 Sr. Se-
cretário informa que responderarn
'a chamada 60 Srs. Deputados.

Os Srs. escrutinadores väo pro-
ceder 'a contagem das sobrecartas.

(Pausa).
- Foram encontradas 60 sobre-

cartas. A Mesa vai proceder 'a apu.
racão. (Pausa).

MANUNTEVAO DOS VETOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai cornunicar o resultado da vota-
cão dos vetos totais opostos as
Proposiçoes de Lei mencionadas.

Em relacão 'a Proposicão de Lei
2.764 o resultado foi o seguinte:
49 votos "nao", e 11 em branco.
Prejudicada a Proposição de Lei e
mantido o veto. Arquive.se .

Relativamente a Proposicão de
Lei n.° 2.766 o resultad0 foi: 49 vo-
tos "nao", e 11 em branco" Manti-
do o veto e prejudicada a Proposi-
ção. Arquive.se .

Corn referência a Proposição de
Lei n.0 2.768, d o seguinte o resul-
tado: 49 votos "não" e 11 em bran-
co. Prejudicada a Proposlçäo e
mantido o veto. Arquive.se .

Relativamente a Proposicão de
Lei n.e 2.783 o resultado foi: 49 vo-
tos "nao", e 11 em branco. Manti-
do o veto e prejudicada a Propo.
sicäo. Arquive-se.

Em relaçao a Proposiçâo de Lei
n.9 2.788 o resultado foi: 11 votos
em branco e 49 votos "não". Man.
tido o veto, ficando prejudicada a
Proposiçao de Lei. Arqu.ive-se.

ENCERRAMENTO

Esgotada a pauta desta Reu-
niâo, a Mesa vai encerrar Os tra-
baihos, convocando Os srs. Depu_
tados para a Ordjnarja de amanhä,
As 9 hs., corn a Ordem do Dia jd
anunclada.

- Levanta-se a Reunião.

289.a Reuniäo Extraordinãria da Assembléla Legisiativa, aos
5 de rnaio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Leitura e Apresentacão de
Proposicôes - Proj etos nos. 3.626,
do Sr. Joäo Navarro e 3.627, do
Sr. Geraldo Quintão - Requeri-
mentos n°s. 1.220, do Sr. Anibal
Teixeira e 1. 221, do Sr. Jorge Fer.
raz - Discurso e Requeri.mento
n.° 1.222, do Sr. Florivaldo Dias
- IndicacOes n°s. 1.105 e 1.106,
do Sr. Euler La!etd e 1.107, do
Sr. Nicarior Armando - Discur-
so e Requerimento da Sra. Maria
Pena - Comunicacôes dos Srs.
Wilson Modesto, Jarbas Medeiros
e Altair. Chagas - Discursos do
Sr. Waldomiro Lôbo e da Sra.
Marta Nair Monteiro - Disourso
e Votação de Proposiçöes - Ques-
tao de Ordem - Requeriinento
n.o 1:221 - Questão de Ordem -
Parecer oral - Aprovacäo de Re-
queriinento - CornunicacOes dos
Srs. -Jarbas Medeiros 'e Altair
Chegas - Prosseguirnento da vo-
taçäo do R.equer.imento do Sr.
João Luiz - Carvatho - Ques-
tao de Ordem - Requerimento
do Sr. João Bosco - Discursos
dos Srs. Joäo Bosco, Marta Nair
Monteiro, João Luiz de Carvaiho
e Waldomiro Lôbo - Aprovaç,o
- Verificação - Chamada - Re.
novação do votacao do Requeri-
mento de adiamento - Rejeiçäo
- Votaçao do Requerimento do
Sr. João IJuiz de Carvaiho -
Questäo de Ordem - Discurso do
Sr. José Maria Magalhäes -
Questão de Ordem - Discursos

dos Srs. João Bosco e Dalton Ca-
nabrava - 2.0 Parte da Ordem
do Dia - Decisão sObre 0 direi-
to de Emenda - 1 . 0 discussäo do
Proj eto fl.9 3.598 - Discursos dos
Srs. Jorge Vargas e Jorge Ferraz
- Aprovacäo do Projeto - 1.4
discussão do Proj eto fl0 3.600 -
Questão de Ordem - Palavras do
Sr.• Presidente - Encerramento
- Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 9,05 horas, comparecem os

Senhores.

Bonifdcio de Andrada - Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostirtho Campos .,
Neto - Altair Chagas - Alvirnar
Mourão - Anibal Teixeira - Ar.
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Beneclit 0 Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava - Délson Sea.
rano - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetá - Expedito Tavares
- Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gomes Moreira - Hello Gar-
cia - Hermelindo Paixão - Home-
ro Santos - Ibrahim AbLAckel -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- João Bello - João Bosco - João
Luiz de Carvaiho - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José de
Castro - José Lutz Baccarinl -

José Maria Magalh5es - Ladislau
Salles - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz -
Lutz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena Marta Nair Montei
ro - Maurilio Carnbraia - Nicanor
Armando - Nunes Coelho - Ote-
lino Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Pires da Luz
- Raul Fernandes - Salim Nacur
- Sette de Barros - Souza e Sil-
va - Valdir Melgaco - Waldir Mo-
rato - Waldomiro LObo - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 68 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a. Reunião.

ATA

- 0 SR. WALDIR MORATO -
(2.9 Secretario "ad-hoc") - Proce-
de a leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual ë aprovada, sem res-
tricoeS.

Não havendo Expediente a
ser lido, passa.se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIQOES

- Vêm a Mesa:

PROJETO N.° 3.626/66

Dd a denominacao de Escola
Infantil Combinada "Nossa Se-
nhora da Boa Viagem" ao esta-
belecimento de ensino da Rua
Aimorés, 1.065, em Belo Hori-
zonte,

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

Art. 1. - Passa a ter a denomi-
naço de "Escola Infantil Combi-
nada Nossa Senhora da Boa Via-
gem" o estabelecirnento de ensino
situado a Rua Aimorés n.° 1.065,
nesta cidade de Belo Horizonte.

Art. 2. - Revogadas as dispo-
sicOes em contrdrio, entrard esta lei
em vigor na data de sua publica-
cao.

Sala das Reuniöes, 5 de maio de
1966.

Joao Navarro - Salim Nacur -
Maria Pena - Ladislau Sables -
Waldir Morato.

Justificativa - DesnecessáriO se
torna dizer dos relevantes servi-
ços quo presta a instrucao e a edu-
cação a Escola Infantil Conibina-
da, estabelecimento modêlo situado
a Rua Aimorés n.Q 1.065, nesta Ca-
pital. Muito bern dirigida e con-
tando corn Otimas professôras que
se dedicam, corn paciência, zêbo e
amor no exercicio de seu sacerdO-
cio a numerosas crianças, a refe-
rida escola se destaca entre tOdas
do mesmo gênero em Belo Hori-
zonte.

0 estabelecimento de ensino de
grau infantil, situa.se  na ParOquia
da Boa Viagem, cuja Padroeira é
Nossa Senhora da Boa Viagem. A
denominacäo de "Nossa Senhora
da Boa Viagem" para a referida
Escola foi sugerida pebo Reverex-
dissirno Padre Paulo RegOlio, pa-
roco da Igreja Matriz da Boa Via.
gem. Corn a proposiçäo de lei pre-
sente, desej a-se oficializar o nome
que já estd gravado no pensameñ.
to e no coracão, tanto do piedoso
pároco como de tOdas as famIlias
que residem naquelas imediacOes
e cujos filhos ali estudam.

O nome de Nossa Senbora da Boa
Viagern ao citado estabelecimento
de ensino significard uma constan-
te invocacao a Mae de Deus, cujas
bêncãos serão derramadas perma
nenternente sObre as inteligências
de tantas criancas inocentes que
nao podem ser desviadas do cami-
nho certo.

Sala das ReuniOes, 5 de malo de
1966.

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

570.4 Reunião Ordinâria da Assernbl&a Legislativa, aos
6 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E MARIO
HUGO LADEIRA
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PROJETO N.Q 3.627/66

Concede aumento de vend-
mentos e salários ao pessoal da
Secretaria da Assembléla Legis.
lativa do Estado de Minas Ge-
rais.

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

Art. 1.0 - Flea concedido aos
servidores da Secretaria da Assem.
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais aumento de vencimentos
e saldrios de 60% (sessenta por
cento) sObre Os nlveis de remune-
racão atual.

Paragrafo ünico - As vantagens
decorrentes do artigo são extensi-
vas aos proventos do pessoal apo-
sentado da Secretaria.

Art. 2.0 - As despesas decorren-
tes da presente lei correrão pela
verba prOpria do Poder Legislativo.

Art. 30 - Revogadas as disposi-
cOes em contrário, esta Resolucão
entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala "José Proenca", 6 de maio
de 1966.

Geraldo Quintão - Maria Pena
- José de Castro - Souza e Silva
- Gomes Moreira.

Justificativa: - 0 awnento do
custo de vida vem atingindo pro-
porcoes assustadoras. Segundo as
estatisticas oficiais, sOmente nos
três primeiros meses do ano cor-
rente, foi de 12%, sôbre os Indices
elevadissimos jd verificados em
1.965.

Os servidores da Secretaria da
•Assembléia Legislativa, pelo seu es.
fOrco e dedicaco no desempenho
das suas tarefas, merecern trata-
mento cond.tgno, mesmo porque as-
sirn 0 exige a sua representação
funcional.

E patente o quadro de constante
empobrecimento: pelas feicOes do
pessoal, pelas mostras de preocu
pacöes, pelo modo de trajar, ye-se
que a situacão criada pelo encare-

cimento da vida não pode ser igno.
rada pelos Podêres Püblicos.

Ha muito que se observa a an-
gustia que atinge o pessoai da Ca-
sa: os orçamentos domésticos são
insuficientes para atender despe-
sas de aluguel, vestudrio, alimenta-
ção, doenca, roupas, educação para
os filhos e uma infinidade de im-
previstos.

Assim, 0 Projeto ora apresentado
merece o apoio dos senhores Depu-
tados e a simpatia da Comissão
Executiva.

Sala das Reuniôes, 6 de maio de
1966.

Geraldo Quintão.
- Publicado, inclua-se em Ordem

do Dia.

REQUERIMENTO N.° 1.220

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

0 Deputado abaixo assinado, de-
vidamente apoiado, solicita a V.
Exa., ouvida a Casa, seja feito urn
expediente 'a Estrada de Ferro "Vi.
tOria-Minas" solicitando uma para
da de trem "Rdpido" na Estacao
de Ipaba.

Sala das Reuniöes, 30 de abil de
1966.

Anibal Teixeira - Lélis Chaves
- Luiz Junqueira - Florivaldo
Dias - João Luiz de Carvalh 0 -
Reny Rabello.

Justificativa: - A parada Pleiteada
é de grande interêsse para a popu-
lacão de Ipaba, lapu e de São Can-
dido. E o tempo de parada, ainda
que seja de dois minutos, possibi-
litara o embarque e desembarque
de passageiros evitando que Os
mesmos tenham que IF 'a estacão
de Frederico Shello ou de Inten-
dente Câmara, distante vdrios qul-
lOmetros, para tomarem o dito
trem. Portanto, esta reivindicaçao
representa a aspiracão de m.ilhares
de pessoas que dependem da ferro-
via. Entendemos, pois, ser da major

justica o atendimento da aspiração
daquela pop ulacão.

Anibal Teixeira.
- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO N. 9 1.221

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

Os Deputados abaixo assinados
requerem a V. Exa., ouvida a Ca.
sa, seja nomeada uma Comissäo
Especial composta de 3 parlamen-
tares para representar esta Assem-
bléia na ina.uguracão do Oleoduto
Rio-Belo Horizonte, programado
para têrça-feira prOxima em Du-
que de Caxias.

Sala das Reuniôes, 6 de ma.io de
1966.

Jorge Ferraz - Lücio de Souza
Cruz - Athos Vieira de Andrade -
Mario Hugo Ladeira - Florivaldo
Dias - Valdir Melgaco.

Justificativa: - A inauguracão do
Oleoduto Rio-Belo Horizonte, pro-
gramada oficialmente para têrca-
-feira, marcará uma nova fase do
comdrcio de combustiveis em Minas
Gerais. Conforme determinação do
Conselho Nacional de Combustiveis,
o preco da gasolina e do Oleo diesel
deverá cair de seis cruzeiros em
unidade, ate 0 fim do mês, ocasião
em que os redistribuidores estarão
operando corn o produto transpor-
tado por tubulacão, sem o gasto do
frete rodoviário. Entretanto, o Con-
seiho esta prevendo urn novo rea-
juste nos prOximos 12 meses, uma
vez que a normalidade dos servicos
do Oleoduto, provocando a diminui-
ção de gastos, possibilitará nova
reducão de preco.

Segundo informacão da Petro-
bras, ontem os tubos começaram
a conduzir Oleo diesel, devendo a
primeira remessa chegar a Betim
no dia da inauguracão oficial da
Refinaria "Duque de Caxias", que
serd presidida pelo mal. Castelo
Branco.

O primeiro material a ser condu-
zido pela tubulacão do Oleoduto
será o diesel, através de urn proces.
so de bombeamento, que fundiona-
rá corn a propulsäo de um:a bomba
injetora. Cada carnada do ombUs-
tIvel será acornpanhada de outra
de agua, que servird para isolamen-
to da gasolina, urna vez que os dois
produtos não Se misturam corn o
terceiro isolante. Assim, uma üni.
ca tubulacão transportará o Oleo
diesel e a gasolina, funcionando a
água como agente interinedAario.
sse processo é muito usado nos

Estados Unidos, apresentando sa-
tisfatOrio êxito.

Ontem, foram colocados 40 mu
barns de Oleo diesel na tubulacão,
rernessa que deverá chegar 'a Refi.
naria "Gabriel Passos", ao ensejo
da inauguracão da ORBEL, no Rio,
conforme estd combinado. Depois
desta remessa, o combustivel jon-
rará ininterruptamente, lotando os
reservatOnioS, em revezarnento con-
tinuo de Oleo e gasolina. Urn apa-
relho eletrônico selecionard Os res-
pectivos derivados do petrOleo, en-
caminhando autom'aticarnente cada
urn para o local proprio de arma.
zenamento.

A principal consequênCia dessa
operacão, como se sabe é a reducão
do preco do combustivel, que Ira
custar em Belo Horizonte, a gaso-
lina, 193 cruzeiros o litro, e o die-
sel, 154 a lata.

Embora venha sendo divulgado
nos meios econOmicos que a gaso-
lina sofrerd, juntamente corn o 6leo
diesel, uma reducão de 6 cruzeiros
em unidade, segundo palavras do
ministro Roberto Campos, a ver.
dade é que o Conselho Nacional de
PetrOleo ainda não se definiu a res-
peito, limjtando.se a afirm:ar que
haverá uma baixa de custo do pro-
duto. 0 combustIvel que chegar a
Belo Horizonte pelo oleoduto de- ,
vera servir a uma grande area, de-
pendendo entretanto a fixacão do
seu preco da extensão da ehamada
"area econOmica", ja que o preço
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deve, abranger também o custo do
transporte. Segundo cálculos, esta
area deverd atingir Brasilia, Anã-
polis, Juiz de Fora e Três Coracöes,
dependendo das condiçôes geo.eco-
nOrniCaS.

For outro lado, corn a instalacão
do Oleoduto Os earros-tanques que
faziam o percurso Rio-Belo Hon.
zonte, perderam sua finalidade. En-
tretanto, serão empregados no
transporte do combustivel para o
interior, o que não era regular em
muitas regiöes, porque Os seus pro.
prietdrios recusavarn a colocar Os
velculos em estracias de terra ba-
tida. A nova era do petrOleo em
Minas Gerais, não deixard alterna-
tiva aos donos dos carrostanques,
o quo ira beneficiar as regiOes an-
teriormente mal servidas no que diz
respeito ao fornecimento do corn-
hustIvel. Aqueles que não :aceita-
rem a jncumbência, deverão então
passar ao transporte sêco, adaptan-
do carrocenias em seus veiculos

- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Florivaldo
Dias, orador prèviamente inscrito.

o SR. FLORIVALDO DIAS - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Trago a conisideração da Casa
mais urn assunto de interêsse da
minha região, em Requenimento
vasado nos segi.iintes têrmos:

REQUERIMENTO N.9 1.222

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

Os Deputados infra-assinados re.
querern a V. Exa., ouvida a Casa,
seja encaminhado urn veemente
apêlo ao Exmo. Sr. Ministro Rai-
mundo de Brito, da SaUde Pdblica,
no sentido de ser determinada, o
mais breve possivel, ao Servico de
Endemias Rurais, ou ao S. E. S.F.,
a reali.zacäo dos necessdnios estu-
dos para instalacão da dgua nas
florescentes vilas de Alto Capim,
Concençfto do Capim, Expedicionä-

rio AlIcio, Mundo Novo, Penha do
Capim, São Sebastião d. Vala e Ta-
haUna, do Municipio de Airnords.

Sala das Reuniöes, aos 3 do maio
do 1966.

Flonivaido Dias - Pereira de Al-
meida - Euler Lafetá - Ataliha
Mendes - João Bello - Hélio Gar-
cia - Maurillo Cambraia.

.!ustificativa: - Acredito, Sr.
Presidente, que muito poucos Mu-
nicipios tern condiçöes para dotar
os seus Distritos, ou as Vilas quo
ihe servern de sede, do servico de
gua, tao necessário a SaUde PU.

hUca e seu bern-estar.
Isto devido bs suas precárias

rendas e a falta, de assistência dos
governos do Estado e Federal, quo
não tern devolvido cm beneficio, Os
tributos que paga, corn sacrificio,
o povo que vive no interior. Refi-
ro-me sOmente ao povo do interior,
porque passei tOda .a mixtha vida
ali e participei de tOdas as restri-
çOes a que são submetidos os es-
quecidos habit-antes do interior,
mesmo nos dias de hoje, em que 0
progresso carninha a passos lar-
gos. Mas o progresso para atingir
uma comunidacle pobre, necessita
de recursos, que sOmente o poder
pUblico tern, e que bern distrbui-
dos podem ocasionar o estilnulo
necessdnio para o desenvolvirnentO
cultural, moral, espinit,ual e mate-
rial daquela cornunidade.

Todos nOs sabemos que o êxodo
rural, urna das maiores calarnida-
des contra a nossa producão rural,
é a falta de assistëncia aos que vi-
vem no interior. E teve inicio, a
principio corn a ida de jovens con.
vocados pana o Exército, que do-
pois do conhecerern urn minimo de
confOrto para viver, náo queriam
mais a vida primitiva quo possuialn
nas comunidades de onde proce-
diarn, e acabavarn ficando nos gran
des centros, para onde, muitas das
vêzes bu quase sempre, levavarn
tôda a famIlia. E mais tarde velo
a assistência social ao trabaihador,
quo näo atingiu o homem do cam-

p0, e êste, para so beneficiar dela
so mudou para as cidades onde
passou a ser mais urn consurnidor.

Embora pareca tarde, ainda ë
tempo de se realizar alguma cousa
nesse seton, voltando os nossos go-
vernos sua atencão para o interior,
n a o sO rnelhorando a assistên-
cia ao lavrador, mas apareihando
as Vilas, sede dos d.istritos onde o
mesmo tern a sua sociedade e o seu
corndrciO.

Se o Lazendeiro tivesse na Vila
de seu Distrito, onde possui sua
propriedade, os nequisitos indispen-
sCveis para uma vida moihor, isto
ë, água, luz, oscola e polo menos
urn pOsto de saUde. êle não vinia
para as cidades, sede de seu mum-
clpio, ou muitas vêzes fora, como
é comurn verificar-se. For que aldrn
de dispendioso, o obriga a grandes
viagens para estar em contacto corn
sua famIlia. Poderia morar em
sua Vila, perto de sua propriedade
e, corn mais tempo e econom.ia con-
tribuir para o progrosso do sua co-
munidade e de sua propniedade.

Felizrnente, gracas ao trabalho do
seus administradones e corn os re.
cursos prOprios, Deus sabe corn
quo dificuldade, o IVlunicipio de Al.
mores possui fôrca e luz em todos
Os seus Distritos e povoados, fal-
tando porém o servico de água, pa-
ra o qual pede ao govenno, por
intermédio do seu ilustre Ministro
da SaUde, que mande corn urgência
planificá-lo e executá-lo, a fim do
evitar que aquela populacão labo-
riosa que vegeta em uma das mais
nicas rogiOes do interlande minei-
ro, a do Rio Doce, näo perca
os Ultimos anseios do esperanca
que a vitOnia da Re'volucão refloniu
em seu espIrito e quo Lnfelizmente
corn o decorrer do tempo vai so
extinguindo. Compete a nOs repro-
sentantes do povo nas Assembléias
Legislativas, Sr. Ministro, que rnais
do perto convivemos corn essa mas.
sa obreira que vive no anonimato
do trabalho agricola no Brasil, pro-
prietdrios ou simples oporário ru-

ral quo, apesar de esquecida e es-
poliada, ainda é urn dos marores
sustentáculos desto pais, - lern-
brar aos nossos homens de govêr-
no quo ela existe, rnas quo para a
felicidade e rnanutenção dos Orgãos
controladores de preco e raciOfla-
dones, continua esquecida o aban-
donada.

A solução Sr. Ministro ë prote-
ger o hornem do carnpo onde êle se
acha, o nunca facilitar, pelo êrro
ou omissão de nossos governantes
o seu êxodo para os centro popu-
losos, onde Os desvãos dos viadu-
tos e rnarquizes dos edificios já
não cornportam o nUmoro daqueles,
que, so assistidos e fixados em suas
glebas, salvariam osta Nacão da fo-
me e do caos.

Florivaldo Dias.
- A Cornissão do SaUde.
- Vêm a Mesa:

INDICAcAO N. 1.105

Erno. Sr. Presidente da Assom.
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, ouvida a Casa,
requer soja encarninhada ao Exrno.
Sr. Governador do Estado o ao Se-
cretdrio cia Educação Indicacäo no
sontido da necossidado do quo so
institua o curso normal no G.ind-
sio Estadual de São Francisco.

Sala das Reuniôos, 5 de maio do
1966.

Euler Lafetá. - Nicanor Arman-
do - Carlos Eloy - Valdir Mel-
gaco.

Justificativa: - A cidade de São
Francisco situa-se como urna das
niais progressistas cia região norte
do EstadO. 0 crescimento demogra-
fico local é dos mais acontuados,
ressentindo-se a juventude de es-
colas quo ministrem Os cursos ne-
cessánios ao plono desenvolvimon-
to das mentalidados e vocaçOos.
Dab apresentarmos a presente In-
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dicação, aspiracão dos habitantes Fuericultura de Januária. Reque-
daquela região. 	 remos, na forma regimental, o pro-

Sala das ReuniOes, 5 de maio de nunciamento da Casa no sentido de
1966.	 seu encamirihamento 'as autorida-

Euler Lafetá. 	 des supra mencionadas.
- A Comissão de Educacão. 	 Euler Lafetd.

- A Comissão de SaUde.

INDICAcA0 N.° 1.106

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

0 Deputado abaixo ass.inado, na
forma regimental, requer a V. Exa.
Se digne de, ouvida a Casa, encami.
nhar ao Exmo. Sr. Governador do
Estado e ao Sr. Secretário de Saü.
de, uma Indicacão no sentido da
necessidade de ser criado e jnsta-
lado urn POsto de Puericultura no
municipio de Janudria.

Sala das ReuniOes, 6 de maio de
1966.

Euler Lafetd - Pereira de Almei-
da - Maurilio Cambraia - Alvimar
Mourão.

Justificativa: - A cidade de Ja-
nudria, situada 'a margem do Rio
São Francisco ë considerada, atual-
mente, uma das mais progressistas
cidades do norto do Estado. 0 cres-
cimento demografico ê dos mais
acentuados, ressentindo-se da ne-
cessidade urgente de urna rnaterrii-
dade, que vise a amparar a crian-
ça daquela região.

Gostariamos de apresentar 'a Ca-
sa Projeto de Lei criando o POsto
de Puericultura, 0 que constitui as.
piracão não sOmente das mães de
familia, como também de todos Os
habitantes daquela comunidade.
Todavia, os novos térmos da nossa
Carta Magna, introduzidas pela Lei
Constitucional n. 9 14, são impedi-
tivos de ProposiçOes que importem
em aumento de despesas.

Isto pOsto, resta-nos o recurso da
Indicacão, que aqui fazemos aos
Exmos. Srs. GovernaclOr do Esta-
do e Secretdrio de Estado da Sail-
de, no sentido de promoverem a
criacão e instalação do Pôsto de

INDIcAcAO N.° 1.107

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

o Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa., seja dirigida ao Exmo. Sr.
Governador do Estado e ao Senhor
Secretário da Fazenda, Indicacão,
no sentido da necessidade do su
primento uinanceiro urgente 'a Co.
letoria de Tiradentes.

Sala das ReuniOes, 6 de maio de
1966.

Nicanor Armando - Anuar Fa-
res - Alvimar Mourão - Ladislau
Salles - João Bosco. - Dalton Ca-
nabrava.

Justificativa: - Tenho recebido,
por cartas de inUmeras pessoas in-
teressadas, informação relativa ao
atraso em que se acha a Coletoria
de Tiradentes, quanto ao pagamen-
to dos vencimentos dos servidores
do Estado, naquela cidade, nOtada-
mente as professOras da cidade e
de Santa Cruz de Minas

Ora, nas condicOes atuais de luta
pela vida, tal situacão flão pode
permanecer, pois, do contrdrio,
muitas familias serão prejudica-
das.

Justa e oportuna é, pois, a pre-
sente Indicacão, a ser submetida
aos Senhores Deputados.

Sala das Reuniôes, 6 de maio de
1966.

Nicanor Armando.
A Comissão de Financas.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra a Sra. Deputada Maria Pe-
na.

A SRA. MARIA PENA: - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.
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Vimos, hoje, 'a Tribuna, a fim de

encaminhar 'a Mesa, Requerimento,
que considero profundarnente hon-
roso para a Deputada que o enca-
minha e, por que não dizer, para a
Casa que, dentro em pouco, ira vo-
ta-b.

E o seguinte o Requerimento:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Pres.idente da Assem..
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

A Deputada que êste subscreve,
regirnentalmente apoiada, requer
seja consignado na Ata de nossos
trabaihos urn voto do congratula-
çOes corn o Prof. Renato Vianna
Martins, que completa a 9 do cor-
rente més, 50 anos de servicos pres-
tados ao Estado.

Sala das ReuniOes, 6 do maio de
1966.

Maria Pena - Mario Hugo Ladei-
ra - Ladislau Salles - Otelino Sol
- Jehovah Santos - Raul Fernan.
des - João Luis de Carvaiho -
Luiz Junqueira - Maurilio Cam-
braia - João Vaz - Souza e Sil-
va - Joäo Bo.co - Wilson Modes.
to - Alvimar Mourão - Waldir Mo.
rato - João Bllo - Salim Nacur
-- Euler Lafetá - Délson Scarano
- Pereira de Almeida - Lélis Cha-
ves.

Justificativa.: - Este voto que
pedimos a Casa ê mais do que uma
bonra ao mérito e ao trabaiho de
urn homem, justo e probo, que deu
o mAihor dos seus anos e de sua
vida ao servico pUblico. E també'c
urn estimulo a todos aqueles que,
nas repartiçOes do Estado, nos
"guichets" de informacOes, nas c-
dines telefOnicas, se esgotam no in-
cessante trabaiho de atender e en-
carninhar partes e processos.

0 Prof. Renato Martins é urn
simbolo dêsse funcionalismo pUbli-
co, sofrido, mal pago e mal inter-
pretado, ao qual urn escritor ame-
ricano apelidou de "barnabé". Ho-

rnens e muiheres quo, entrando jo-
vens para uma reparticão püblica,
ali servem, ano apcis ano ao seu
Estado e, ao fim de uma longa
carreira do sacriuicios, recebem cO-
mo prêmio 0 esquecirnento e uma
miseravol aposentadloria.

Entrou Renato Martins para 0
Estado através do concurso pübli-
co em 1916. Tinha, então, 23 anos.
E ate hoje trabaiha corn o mesmo
idealismo e a mesma fé no siste.
ma de justica ao mérito que, lon-
ge de ser uma inovacão da nossa
epoca, é uma justa, e nobre con-
quista dos nossos antepassados.

A sua vida funcional, corn vitOrias
que representam encargos e res-
ponsabilidades. Corn mudanças de
cargos e pedidos de desligamentos,
que são, muitas, vézes, respostas a
injusticas e incompreensöes, está
tôda ela descrita nas três laudas
quo acompanham êste Requerimen-
to.

Vida de urn modesto funcionário
publico. Rica do ensinarnentos e
dc exempbo para uma geração.
Evoca ainda a lembranca dos ir-
mãos que o seguem na mesrna bri-
ihante trajetoria de hombridade,
cultura e inteligência.

Quem poderd jarnais esquecer a
figura, misto de santo e do sãbio,
que fot Tancredo Martins? E, ao
falar nos dois irmãos, o que vive
conosco, espiritualmente, êste mo-
mento e o que nos deixou ainda ha
pouco, como poderiamos esquecer
êste outro, cientista herOico, Prof.
Amilcar Martins, que leva seu amor
'a humanidade e seu culto 'a ciên-
cia ao ponto do sacrificar sua prO-
pria saüde no estudo do Mal de
Chagas.

Esta Casa que tern sempre cub-
tuado Os grandes vabores do Bra-
sil, no passado e no presente, não
poderá negar a RENATO VIANNA
MARTINS, neste glorioso cinqilen.
tenário da sua vida do servidor Pu-
blico, a homenagem da sua adrni-
racäo e do seu justo agradecimen-
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to pelos servicos prestados ao Povo
Mineiro.

Ainda nessa altura da longa jor.
nada, presta seus servicos nos es-
critOrios da NOVACAP, onde se en.
contra desde 1957.

Tern corno companheira a educa.
dora e psicOloga Magda Martins
que, tanto no DSM como hoje na
Pundacão do Bem-Estar do Menor,
presta ao menor abandonado uma
grande colaboracão de arnor e ca-
rinho.

Sala das ReuniOes, 6 de rnaio de
1966.

Maria Pena.
- Publicar.

COMUNICAcAO

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

Comunico a V. Exa. que me fi-
liei ao MOVIMENTO DEMOCRA-
TICO BRASILEIRO, razão pela qual
passo a integrar a bancada do
M.D. B. nesta Assembléia Legis-
lativa.

Sala das Reuniöes, 4 de Maio de
1966.

Wilson Modesto.
- Ciente. Publiqtfe-se.

coMuNIcAcAo

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, requer se in-
sira na Ata de nossos trabaihos,
para que conste dos Anais, urn vo-
to de pesar pelo falecirnento do
jornalista Roberto Meireles Jun.
queira, ocorrido ha poucos dias, na
cidade de Vicosa, onde se encon-
trava, participando de urn Congres
so Nacional de Divulgacão Agrico-
la, do qual fOra eleito presidente.
Era nascido em São Goncalo do
Sapucal.

Roberto Meireles Junqueira era
pessoa das mais conceituadas nos

melos cconOmicos e sociais de nos-
so Estado, destacando-se por sua
atividade no setor agropecudrio.
Era fazendeiro na vizinha cidade
de Betim, dedicando grande parte
de seu tempo a direcão de entida-
des de classe, pois era Diretor de
RelacOes Püblicas da Cooperativa
Central dos Produtores Rurais, Di-
retor da Federação da Agricultura
de Minas Gerais e da Sociedade Mi-
neira de Agricultura. Exercia, corn
rara eficiência e tiroclnio, o cargo
de Redator-Chefe da Revista "Rea-
lidade Rural", Orgão especializado
de larga aceitação e veiculacão em
todo o Pals.

Modêlo de pai de familia, deixa
o extinto viüva D. Lizete Carnei.
ro Junqueira e sete filhos: Claudia,
Paula, Renata, Juliana, Laura, Adri.
ana e Roberto. A I amilia enlutada,
requer seja dada ciência desta ma-
nifestação de pesar, na pessoa de
seu pai, o Sr. José .Bento Nogueira
Junqueira, residente nesta Capital,
a Rua São Thomci, 851.

Sala das Reuniães, 5 de maio de
1966.

Jarbas Medeiros - Manoel Costa.

c0MUNIcAcAO

Belo Horizonte, 6 de maio de
1966.

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

o Deputado infra-assinado comu-
nica a Casa o falecimento do Sr.
Sebastião HonOrio Ferreira, ocor-
rido no distrito de Dom Lara, mu-
nicipio de Caratinga, e pede se no-
tifique da comunicacào a viüva do
mesmo, Sra. Irani Gomes Ferrei-
ra, ali residente.

Sala das Reuniôes, 6 de maio de
1966.

- SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Waldomiro LObo.

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

Ha urn velho ditado que diz:
"Mais vale quern Deus ajuda, .do

que quem cedo madruga". NOs ago-
ra, estamos madrugando. Viamos
pedir a Deus que o cutado não dê
certo e que seja 0 contrãrio: que
Deus nos ajude a ajudar o povo a
resolver Os seus problemas. E a
primeira vez que a Assemblciia, em
Reunião Ordinãria, se reUne neste
horário. Creio, Sr. Presidente, que
êste horário seria o melhor para 0
funcionameflto da Assemblciia Le.
gislativa. Facilitaria aos DeputadOs
que necessitassem falar corn 0 Srs.
Secretarios, pois êstes sO podem
atender na parte da tarde. Tarn-
bern, em quase tOdas as repartiçOes,
acontece 0 mesmo e a Assernbléia,
funcionando neste horário possibi-
litaria aos Srs. Deputados a reali-
zação de mais trabaiho na parte
cia tarde, percorrer as Secretarias
a outras reparticöes para resolver
os problemas do povo que nOs re-
presentamoS.

A: Comissão Executiva poder.ia,
perfeitamente, resolver definitiva-
mente êste problema, corn a mu-
dança do horario das Reunióes. Os
Srs. Deputados chegariam mais cal.
mos, poderiam produzir muito mais
e, a tarde, poderiam percorrer as
Secretarias de Estado. Eu you a
algurnas Secretarias porque nem
todos OS Srs. Deputados são bern
recebidos pelos SrS. Secretários de
Estado. Embora se anuncie que os
Partidos jd não existem, as Secre-
tarias de Estado e o prOpriO Gover-
nador acham que devem continuar
a atender, exclusivameflt, os se-as
correligiondriOS, porque a esperan.
ça ci a ültima que morre e alguris
ainda acham que pode voltar tudo,
como era antes. Eu, por exemplo,
luto corn dificuldade para resolver
problemas do povo nas Secretarias
de EstadO. ComparecO, apenas, a
Secretaria de SaUde, para resolver
problemas corn o Secretário, Pro-
fessor Austregcisilo de Mendonca, e
já me encontrei, algums vêzes, corn
o Secretário de GovOrno, Deputado
Murilo BadarO e confesso que f i-
quei desiludido, não corn S. Exa.

mas porque Os problernas levados
ao Sr. Murilo BadarO, a prinleira
vista, serão resolvidos. No entan-
to, cue vai conversar corn o Sr.
"Ipê" e, ai, a coisa emperr., por-
que, o Governador "Ipê", já tern as
informaçöes certas fornecidaS pe-
lo seu "Staff", para saber quais
os problemas que devem ser re-
solvidos, sem que fique parecendo
que foi urn Deputaclo que não tra-
bathou para êle nas cleiçöeS, que
fez o pedido, ou, por outra, que
a opinião pUblica não tome conhe-
cimento dcisses fatos porque as glO-
rias devem ficar, näo corn quern
trabaiha realmente, mas para
aquêles que 'trabalharam pela sua
candidatura, quais sejam; Os rnem-
bros do PSD, do PRP, da rnetade
do PSP, enfim, dos partidos que Ii.
caram corn o Governador eleito.

Os Sr Israel Pinheiro, que ci mais
conhecido agora por Governador
"Ipe", prometeu ao povo de Minas
Gerais que ia fazer o GovêrnO em
ritmo de Brasilia, mas não expli
cou em que ritmo, se o do comêco
da construcão de Brasilia ou se no
ritmo em que estã agora, da eter.
na vasilha do "vai ter". Isto não
vai terminar mais. Naturalmente,
o GovernadOr "Ipê" quer que Mi-
nas seja tambérn a terra do "vai-
ter". 0 Estado ainda não pagou
urn sO dia de internamento dos
cloentes em sanatOrios particulares
ou mesmo nas pensOes sanatoriais.
Não pagou urn centavo de subven-
ção a as entidades particulares ci
que tOrn que aguentar corn tOdas
as despesas no tratamento dos do-
entes que vOm do interior do Es-
tado. Ora, o Governador "IpO",
cuja árvore qua ihe dá o nome,
tern a cipoca de sua floração, devia
se lmbrar que os ipOs estão ho-
ridos, bonitos rnas as flOres come-
cam a cair e alguns animals dos
campos, das selvas de Minas, que
estão ficando carecas, são atraidos
para se alimentarem dessas flôres
que o Sr. Israel Pinheiro, rn3is
conhecido agora por "Ipê", sabe,
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como born caçador que foi, quais
são Os animais atraldos pelas flO.
res do ipê. Muita gente está se
fantasiando para parecer que não
é fera, fingindo-se atraida pelas
flOres que estão caindo dos ipês.
Não serei eu nem muitos dos meus
colegas desta Casa que seremos
atraldos pelas flOres dos ipês.

Enquanto a maioria dos Srs. Se.
cretários do Estado, a esta hora,
está ainda nos braços de Morfeu,
esta Casa ja está funcionando e, se
não estivesse, muitos dos Srs. De-
putados estariam trabaihando em
algum setor, em beneffeio do povo.
Enquanto isto, como disse, aguns
Secretarios estão ainda nos bracos
de Morfeu. E'sta Casa, acordando
cedo, poderd fazer corn que o se-
cretariado também tenha a obriga-
cão de fazer a mesma coisa. For-
tanto, seria interessante qtie a Co-
missão Executiva da Assembléia
modificasse o horário das nossas
Reuniöes, passando a funcionar,
como hoje, na parte da rnanhã,
porque, assim, teriamos o resto do
dia para trabaihar em favor do
povo nas reparticöes püblicas, in-
elusive nas Secretarias de Estado,
do Sr. "Ipê" que, segundo informa-
cOes, e homem que se le.vanta cedo
e se alimenta corn leite gordo, de
vacas especiais, que jã residem no
Palácio da Liberdade.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra a nobre Deputada Marta
Nair Monteiro.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RD - Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados.

Ao tomar conhecimento do Re-
querimento da nobre Deputada
Maria Ribeiro Pena, quero trazer,
em rneu nome e em norne dos pro-
fessôres primdrios, . os quais tertho
a honra de representar, o nosso
apoio ao mesmo, por reconhecer,
na pessoa Dr. Renato Martins.
grandes qualidades que fizeram o
seu nome respeitado por todos nós
mineiros.

Nesta oportunidade, quero apre.
sentar uma carta que recebemos
da Engenharia de Operacão do Ins-
tituto Politécnico da Universidade
CatOlica de Minas Gerais:

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Recebemos dos alunos dos cur-

SOS de Engenharia de Operação do
Instituto Politécnico da Universi-
dade CatOlica de Minas Gerais, a
seguinte comunicacãO:

"Belo Horizonte, 25 de abril de
1966.

Of. 29/66
Exma. Sra.

Deputada Martha Nair Monteiro
Assembléia Legislativa do Estado
do Minas Gerais
Capital.

Senhora Deputada.
Temos o prazer de, pelo presen-

te, comunicar a V. Exa. a instala-
ção da Companhia de Regulamenta-
ção das Atribuiçöes de Engenhei-
ro de Operação, institulda pelos
alunos dos cursos de Engenharia
de Operacão do Instituto Politéc.
nico da Universidade CatOlica de
Minas Gerais, - IPUC - que serd
dirigida e coordenada por uma
Comissão de alunos eleita dentre
as turmas dos cursos de Operacão
e mais dois representantes do cor-
p0 docente do IPUC.

llPretendemos que também irdus-
trials venharn formar corn os alu-
nos do IPUC, urn movirnento or.
denado, dirigido e objetivo, visan-
do a regulamentação das atribui-
cöes de Engenheiro de Operacão,
unindo para tanto, Escolas, Indüs-
Irias, como também outras autori-
dades que, julgando a causa justa,
race a realidade industrial do Bra-
sil, queiram Se juntar a nOs neste
trabaiho que em breve seá de am-
bito nacional.

0 Decreto do Presidente da Re-
pUblica (em anexo), n. 9 57.075, de-
termina que as atribuicöes de En.
genheiro de Operacão, serão fixa-
das pelo Conseiho Federal de Enge-
nharia e Arquiitetura - CONFEA.
Entretanto ate a presente data não

se conhece qualquer iniciativa da-
le orgão, visando a dar cumpri-
mento ao que determina e referido
Decreto. E de -outro lado, as Esco-
las e Institutos que criaram tais
cursos, ainda não foram consulta-
dos para apreseniar'un subsIdioS
ao CONFEA para a iixação das
atribuicöeS referidas.

AcreditamOS que as campanhas
movidas pelos CREAS, e Socieda-
des de EngenheiroS, inconforma
dos corn a decisão do Govërno Fe-
deral, tenham cessado e aquelas
entidades compreendido a neces-
idade desta nova categoria profis.

sional, de tanto tempo reclamada
pelo parque industrial brasileiro.
Ainda considerarnoS que 0 assun-
to, pela trarnitacão legal que teve
e corn o Decreto acima ref erido,
d juridicamente inatacável e en-
cerrado.

No IPUC contamos corn inte-
gral apoio da Diretoria que, como
todos sabem, desde a criação do
curso, esta empenhada na sua de-
(initiva aceitacäo. 0 nosso traba-
lho ë portanto, paralelo e, no mes-
mo sentido, desenvolvidO pela Dire-
toria e Os resultados que procura.
mos é a vitOria.

Em 1966, serão formados por
várias Escolas os prirneirOs Enge-
nheiros de Operacão, que serão
lancados no mercado de trabaiho
sem as atribuiçOes necessdrias ao
exercicio da profissão se ate lá a
CONFEA não se pronuflciar a res-
peito. Dêste modo, o que temos que
fazer e lutar para que, pontos de
vistas contrários não venham pre-
judicar mais de 3.500 alunos dos
cursos de Engenharia de Operação
jd criados e em funcionamento no
BRASIL.

A Campanha ora instalada, pro-
mete desenvolver todos Os esfor.
ços e fazer todos os contatos pOS.
siveis para que a CONFEA se ma-
nifeste o mais breve possivel so-
bre as atribuicOes que reclamamos.
Temos em mente o que diz o De-

creto n.° 8.620 de 10 de janeirO de
1946 no seu artigo 17:

"Sendo modificadoS Os curses-
.padrão existentes, criadoS outros
ou modificada a estrutura do ensi-
no técnico superior, o Conseiho Fe-
deral de Engenharia e Arquitetllra,
em reuniäO de que participara urn
representante de cada Conseiho Re-
gional, procederá a revisäo das
atribuicOeS profissioflais.

paragrafo ün.ico - 0 ConseihO
Federal de Engenharia e Arquite-
tura consubstaflCiará as modifica-
cOes introduzidas, em resolução
aprovada por niaioria absoluta de
votos dando publicidade aos res-
pectivos atos".

Pedimos a nobre Deputada, que
nos dê seu imprescindIvel apolo,
bern como palavras e acão, tendo
em vista meihor orientar nossos
trabalhos. EstamoS certos de que
outros representanteS do povo mi-
neiro junto a Assembléia. Legislati-
va tambdm estaräo conosco neste
movirnento da classe universitdria
do Estado.

Os cursos de Engenharia de Ope-
racão do IPUC tern grande acei-
tacão no meio industrial do Esta-
do de Minas Gerais, e os alunos
todos nada mais desejam que sair
da Escola corn seus diplomas
de EigenheirOS, corn as funçOes
plenamente regulamentadaS para
terem livre exerciciO da profissão.

Sern mais, certos da cornpreefl-
são de V. Exa. desde jd contarnos
corn urn pronunciamento, e apro-
veitarnos a oportunidade para rei-
terar nossos protestos de elevada
estima e disti.nta consideração, fir-
rnando-nos

Cordialmente
(a) Sthenio Vieira Campos -

Presidente do CREA.
(a) Nelson Silvia Filho - Secre-

tário do CREA.
Como vimos, Sr. Presidente, an-

dararn bern as estudantes de En-
genharia do OperacãO em tornar,
êles prOprios, a iniciativa que de.
veria ter cabido, por k decreto do
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Sr. Presidente da Repüblica, no
Conseiho Federal de Engenharia
e Arquitetura.

Não quiseram Os estudantes pas-
sar a frente do Conselho. Oferece-
ram, isto s.im, sua colaboracão em
urn trabaiho paralelo, como disse-
ram.

Mas, dizemos nós, aqui, no Bra-
sil, a realidade é a seguinte:

0 trabaiho é feito de dma para
baixo, nos gabinetes, não corres-
pondendo, geralmente, as necessi-
dades; ou são constituidas cornis-
söes de estudos como deve ser,
mas estas não se movimentam, não
trabaiham, não se desincumbem
de seus deveres; ficam emperradas.

Se procurarmos, corn mais pro.
fundidade, as razöes, vamos encon.
trar a seguinte e contristadora
verd.ade: não se reünem porque
tomam tempo, nã0 oferecem vanta-
gens imediatas, isto ë, não ofere-
cern "jetons"; ou são indefinida-
mente prolongadas porque ofere-
cern "jetons" Por isso, quanto mais
se prolonguem, melhor, advindo
daj major interêsse imediato para
Os seus componentes.

Contudo, nossa presenca nessa
tribuna não tern como finalidade
analisar aparte negativa da ques-
tao e sim trazer nosso apoio ao
IPUC que, certamente, levará avan-
te seu objetivo, estudando, discu-
tindo e fixando a regulamentacão
das atribucoes de Engenheiro de
Operacao, levando, de rnaneira con- ,
creta, sua colaboracão no Conse-
lbo Federal de Engenharia e Ar-
quitetura.

Na oportunidade, encaminhamos
'a mesa a mntegra do referido De
creto Presidencial, a fim de que
todos dêle tomem conhecimento.

Não se compreende como, nurn
pals onde a falta de Engenbeiros
e constantemente reclamada, êste
Orgão não se lanca ao trabalho,
dando uma grande contribuicão ao
desenvolvimento do pals, estabele-
cendo as atribuicOes do referido

engenheiro e poss.ibiitando a quern
de direito trabalhar.

Finalizando, lancarnos urn apêlo
ao Confea, no sentido de que aten-
da 'as reivindicaçóes dos futuros
engenheiros, I ixando suns atribui-
coes o rnais breve possIvel.

DECRETO N. 9 57.075 - DE 15
OUTUBRO DE 1965

Dispöe sObre 0 funcionamen-
to de cursos de Engenheiro de
Operacão em etabelecjrnento
de ensino de engenharia.

O Presidente da RepUblica, usan-
do da atribuicão que ihe confere
o art. 87, da Constituiçao Federal,
e nos têrrnos do art. 23 do Decre-
to-lei n. y 421, de 11 de maio de
1.838, decreta:

Art. 1. - Os cursos de Engenhei-
ros de Oper.açao, cuja duracão e
curriculo minimo foram fixados
pelo Conseiho Federal de Educacão
nos pareceres 60.63 e 2565, apro-
vados, respectivamente, a 9-2-63 e
4-2-65, homologados pelo Ministé-
rio da Educação e Cultura, pode-
räo ser rnin.istrados ünicarnente,
em estabelecimentos de ensino su-
perior de engenharia, que tiverem
situacao regular nos têrmos da lei.

Art. 2. - Os cursos a que Se
refere o artigo anterior, de nivel
superior, terão as definiçôes de
suas atribuiçoes dadas pelo Conse-
lho Federal de Engenharia e Arqui-
tetura.

Brasilia, 15 de outubro de 1.965;
144.° da Independência e 77. da
Republic a.

a) H. Castelo Branco
Fldvio Lacerda -

- Não havendo mais oradores
inscritos, passa-se 'a

DISCtJSSAO E VOTAAO DE
PROPOSICOES

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricoes par a Reu.

nião de segunda-feira prOxima,
dia 9.

QUESTOES DE ORDEM

o SR. CICERO DUMONT -
Sr Presidente, submeto 'a Casa,
em questão de ordem, o seguinte

REQUERIMENrFO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Renovo o meu Requerimento ver-
bal, anteriormente feito, no senti-
do de que se aplique, imediatarnen-
te, ao Proj eto de Resolucão n.°
3.503/65, referente a convênio as-
sinado entre a Fundacão Especial
de Servico Püblico (SESP) e o Es-
tado de Minas, o disposto no art.
10, n.° IV, da Resolucão 754, jã que
sofreu o proj eto de resolucäo n.9
3.503 uma discussão e votacão e
esta resolucão tern aplicacão ime-
diata.

Disperiso-me de dar Os motivos
da urgencia da rnedida por jd o
ter feito naquela prirneira oportu.
nidade.

Sala das ReuniOes, 6 de maio de
1.966.

Cicero Dumont.
0 SR. PRESIDENTE - 0 nobre

Deputado Cicero Dumont bern sabe
o interêsse que temos pela Funda-
cão de Servico Especial de Sa1de
PUblica. 0 prirneiro Convênio que o
Estado assinou corn o SESP, foi
por nosso intermédio. Temos a re-
ferida entidade no maior apreco,
dados os relevantes servicos que
esta Fundacão vem prestando ao
Estado de Minas Gerais.

Posso adiantar, entretanto, ao
nobre Deputado Cicero Dumont,
que o pensamento da Mesa 6 0 Se-
guinte: quando foi promulgada a
Resolucao n. 754 a qual se refe-
riu 0 nobre Deputado, já esta-
va em tramitacão 0 Projeto flY
3.503. De maneira que, a sua tm-
mitaçao estd sendo feita de acOrdo
corn a norma anterior. TOdas as

proposicöes que foram apresenta-
das 'a Mesa, posteriormente 'a pro-
mulgacão da Resolução terão tra-
mitacão de acôrdo corn as norma-s
agora vigentes.

Entretanto, you levar 0 Requeri-
mento de V. Exa. its mãos do titu.
lar efetivo da Presidência para que
ële, corn a sua alta clarividéncla,
possa resolver a matéria.

REQUERIMENTO N.9 1.221

0 SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente, encaminhei, na manhA
de hoje, urn Requerirnento 'a Mesa,
pedindo a constituiçã.o de urna Co-
missão de Deputados para compa-
recer a inauguração do Oleoduto
Rio-Belo Horizonte, em Duque de
Caxias. Como o Requerirnento de-
pende do pronunciamento da Co.
rnissão Executiva e como a inau.
guracão está programada para a
prOxima terça-feira, eu solicitaria
da Mesa, dada esta circunstftncia,
que desse o seu parecer oral.

PARECER ORAL

O SR. PRESIDENTE - Real-
mente, o Deputado Jorge Ferraz
tern razão. 0 Requerimento 1.221,
formulado por S. Exa., d de ur-
gência e de grande relevãncia para
o Estado de Minas Gerais.

A Cornissão Executiva, por meu
intermddio, examinando o Reque-
rimento do Deputado Jorge Ferraz,
d pela sun aprovacão. Dc fato, o
Oleoduto Rio-Belo Horizonte, qua
serd inaugurado na prOxirna têrca-
-feira, nas proximidades da refina-
na Duque de Caxias, vird, por cer-
to, dar gmande impulso a Minas
Gerais. Esta Casa, durante alguns
anos, as Classes Produtoras de Mi-
nas, a Imprensa, enfim, todos, lu.
tamam pela construção do referido
Oleoduto. Felizrnente, agora, vernos
concret.Lzada aquela justa aspira.
cao dos mineimos. Minas, pois, não
podia faltar a inauguracão dèsse
methor.amento, mandando uma Co.
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misso de Deputactos corn assento
nesta Casa.

Nestas condicOes, a Comissão
Executiva, ouvidos Os demais mem-
bros, opina favoràvelmente ao Re-
querimento

Em discussäo o Requerimento.
(Pausa). N,o ha oradores inscri
tos. Encerro a discussão. Em vo-
taçao. Os Srs. Deputados que o
aprovarn queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovado.

A mesa solicita aos Srs. Lideres
a indicaçao dos Deputados que de-
verão compor a referida Comis-
sao, que ird ao Rio de Janeiro para
ass.istir a inauguração do Oleodu-
to RioBelo Horizonte.

COMUNICAçOES

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Comunicação do Sr. Depu.
tado Jarbas Medeiros, sôbre o fale-
cimento do Sr. Roberto Meireles
Junqueira, ocorrido ha poucos dias,
em Vicosa, onde se encontrava par-
ticipando de Congresso Nacional de
Divulgaçao Agricola, do qual fôra
elèito Presidente.

Ciente. Comunique-se.
SObre a Mesa Comunicaco do

Sr. Deputado Altair Chagas, sôbre
o falecimento do Sr. Sebastião Ho-
nOrio Ferreira, ocorrido no Distrito
de D. Läzaro, Municipio de Cara-
tinga.

Ciente. Cornunique-se.
- A Mesa val passar ao prosse-

guimento da votação do Requeri .
-mento do Sr. Deputado Joäo Luiz

de Carvaiho.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, encaminho a Mesa Reque-
rimento, pedindo adiamento de vo-
tacao do Requerimento do Sr.
João Luis de Carvalho para a prO-
xima Reunião.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
na,s Gerais.

Requeiro a V. Exa. o adiamen-
to cia votacao do requerimento do
Deputado João Luiz de Carvaiho
para a Reunião seguinte.

Sala das Reuniöes, 6 de maio de
1966.

João Bosco.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

acoihe o Requerimento do Sr. João
Bosco e val subrnetê-lo a votos.
Em votacao o Requerimento pedin-
to adiamento de votacao do Re-
querimento João Luis de Carvaiho.

Corn a palavra o Sr. João Bosco
para encaminhar a votaqão.

o SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados.

Volto a Tribuna par.a discutir o
Requerimento do Sr. Joäo Luis de
Carvaiho. Bern intencionado na
sua origem, admito, mas que quer
levar a Assembléia a urn pronun.
ciamento prematuro acérca de Se-
cretário que hd 3 meses a frente da
Secretaria, ate 0 presente, não apre-
sentou nada de concreto e positi-
vo. Se requeri 0 adiarnento da vo-
tacao para a prOxima Reuniaoque
serd na segunda-feira f 01 corn a in-
tencão de fazer corn que a Casa
meditasse mais prolongadamente
sObre o assunto corn elementos e
subsidios que perm.itisseni uma de-
cisão mais consentânea corn a rea-
lidade. Espero que, corn o adia.
mento da votaçao, consigamos dar
urn voto que seja expressão mais
real do pensamento que devernos
ter.

- 0 SR. PRESIDENTE - Corn
a palavra a Sra. Marta Nair Mon.
teiro.

A SR.A. MARTA NAIR MONTEI.
RO - Sr. Presidente e Srs. De-
putados. Encamirthando o Re-
querimento do Sr. Deputado João
Bosco, devo dizer que sou pelo
adiamento solicitado. Nesta opor-
tunitlade, sendo hoje 0 ültimo dia

de Reun.ião antes da comemoracão
do dia das Mães, desejo ler aqui pa-
lavras do Professor Gentil Gànza-
ga e de Martins Fontes, sObre as
rnaes, estendendo esta hornenagern
a mae do autor, it minha mãezinha,
as mães dos Srs. Deputados, as
espOsas dos Srs: Deputados, qua-
se todos casados, as mães mineiraS

as rnães brasileiras.

A Exma. ProfessOra Deputada Mar-
ta Nair Monteiro, corn töda con-
sideração, seguem os meus res-
peitosos cumprirnentoS.
Palavras dirigidas as Mães.

Em gesto de gratidão e homena-
gem, f ala corn os sentimentos do
coracão a tOda muiher, We no
conceito da verdade, do arnor, da
renüncia e da abnegacãO; a Mae
que, no sentido desta palavra, é o
altar sublime da vida que dá de Si,
sacrificando-se sempre no ideal de
seus filhos; figurando, como a irna-
gem cia Mae de Deus, na alegria, no
sofrirnento e nos infortünios, co-
mo o Pelicano a tirar suas carneS
para alimentacão dos filhos.

A Mae, d corno a propria nature-
za: seu olhar jarnais enveihece, a
felicidade dos flihos, 0 parte inte-
grante de sua prOpria felicidade,
na mais alta expressão dos mistd-
rios de Deus.

ivi9e, seus sorrisoS, lagrimas e do-
res são o nosso Evangeiho.

Nossa homenagem estende-se a
tOdas as mães brasileiraS.

Recebam, pois, nesta data, a hu.
mildade destas palavras de sauda-
çao, hornenagem, respeito e grati.
dão.

Terminando, sinto, emocionado,
a lembranca de minha Mae, que
me apertara as rnãos de encontro
it vela e ao crucifixo de Cristo Nos.
soSenhor, na sua ültima hora de
vida.

Gentil Gonzaga.

MINHA MAE

Beijo-te a mao, que sôbre mini se
[espalma

Para me abençoar e proteger.

Teu puro arnor o coracão me acal-
[ma;

Provo a doçura do teu bem-querer.-

Porque a mao te beijei, minha
[palma

Olhos, analiso, linha a linha, a
[ver

Se em mim descubro a urn traço
[tua alma

Se existe em mim a graqa do
[teu ser.

B o M, gravado sObre a mao aberta,

Pela sua clareza, me desperta

Urn grato enlêvo, que jamais senti:

Quer dizer - Mae - êste M tao
[perfeito

E, corn certeza, em minha mao
[foi feito

Para, quando eu fOr born, pen-
[sar em ti.

(Martins Fontes)

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão o Requerimento. Para enca-
minhá-lo, tern a palavra o Sr. João
Luis de Carvaiho.

O SR. JOAO LUIS DE CARVA-
LHO - Sr. Presidente, Srs. Depu
tados.

A propósito da prorrogacäo da
votacão do Requerimento que apre-
sentamos a esta Casa, de urn voto
de aplausos ao Secretdrio da Agri.
cultura, quero esciarecer que, ao
contrário do que manifestou desta
Tribuna o nobre Deputado João
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Bosco, não se trata de urn julga.
mento prematuro, porque não es-
tamos pedindo urn voto de aplau-
sos, pela realizacão de uma admi-
nistração a frente da Pasta da
Agricultura. Seria, realmente, pre-
maturo êste julgamento, porquan-
to, ha pouco mais de 3 meses, en-
contra-se instalado o nOvo Govêr-
no e näo seria possivel que já exi.
gissemos do Governador Israel P1.
nheiro e dos seus ilustres colabora-
dores obras reaLLzadas, em tao pou-
co tempo. 0 que nOs pretendemos,
corn êsse Requerimento e pedimos
o apoio desta Casa, 6 estirnular 0
Sr. Secretario Evaristo de Paula
na sua orientacão esciarecida e pa-
triOtioa de procurar junto aos Or-
gaos federais os necessdrios recur-
sos Para a realizacao do seu pro-
grama.

E S. Exa., de fato, está na ela-
boracão de urn convênio que car-
reia Para a Pasta da Agricultura
de Minas Gerais a soma de 2 bi.
lhOes, 600 m.ilhöes de cruzeiros.
Este é urn dos principais objetivos
do nosso Requerimento Para con-
gratularmos corn S. Exa. pelas
proposiçöes clue apresentou na Reu.
niao, tais como a arnpliação dos
escritOrios da ACAR. Todos nOs
conhecemos a importância daquela
Associação de crëd.ito e assistência
do trabaiho que ela vern desenvol-
vendo no territOrio Ivlineiro. En-
tre outras coisas, propôs tarnbém
o Sr. Secretário 0 reapareihamen-
to das escolas de ensino agrIcola
do Estado, outra medida louvável.
Creio que aquêles que se opôem a
aprovação do nosso Requeriinento
não atentaram bern, "data venia",
Para 0 objetivo que colimarnos

Assirn, corn êstes esc3larecim.en-
tos, do•u meu apolamento ao reque-
rimento do nobre deputado João
BOsco, Para que seja prorrogada a
votação; certo de que esta Casa
ira aprovar nosso Requerimento,
na prOxima Reunião.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacäo. o Requerirnento. Tern a pa-

lavra Para encarninhá-lo, o Sr. De-
put ado Waldomiro LObo.

0 SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Sou contra o adiamento da vota.
ção do Requerimento do Deputa.
do João Luis de Carvalho. Acho
que devIamos resolver isto logo,
pois o tempo da Casa estd sendo
tornado quando meihor seria a
apresentacäo de proposicoes que
de fato trouxessern alguma coisa
em beneficio do povo. E estarnos
perdendo mais tempo ainda corn o
Requerimento do Sr. Joao Bosco,
que pede o adiamento daquela vo.
taçäo. Sou contra os dois, porque
nao ha rnotivo que justifique es-
tarmos aqui perdendo tempo nesta
Casa. Se nada temos Para fazer
aqui, devemos encerrar a Reunião
e procurar trabaihar la fora,. rea-
lizar alguma coisa. As Corn.issôes
estão ai corn projetos que precisam
ter seus pareceres Para virem
apreciacao do Plenário. Para que
vamos ficar d.iscutindo Se se deve
ou näo aplaudir urn cidadão, que
dizem que "vat ter" na Secretaria
da Agricultura tudo aquilo que fOr
necessãrio Para que a lavoura de
Minas Gerais possa abastecer todo
o Brash?

Dizem que a Secietaria de Agri-
cu.ltura "vai ter" maquinaria, Se-
mentes, etc. Pois sim!... E vamos,
agora, fioar aqui aplaudindo estas
coisas que dizem "vão acontecer".

Se o atuat Secretário da Agricul-
tura ja tivesse feito algurna coisa
de ütil, al sirn! Mas a ünica coisa
que S. Exa. fez ate agora foi to-
mar posse no cargo. Depois disto,
não tomamos conhecimento de
qualquer providência sua em be-
neffcio do povo. Isto de viajar, le.
vando secretários ou secretdrias
em velculos que pertencem ao
p o v o, oferecendo.lhes almoços e
jantares em algurnas cidades de
Minas e fora do Estado, não justi.
fica votos de aplausos de nossa
parte. Ora, enquanto o povo passa
fome, o Sr. Secretario viaja corn

o dinheiro do povo, come bern, dor-
me bern, e nOs, que representarnos
O povo nesta Casa, vamos aplau-
dir, ainda, o Sr. Secretário? Ora,
vejam sO... Depois, quando se fala
em regime de forca, quando se diz
que a ditadura 6 coisa muito ruirn,
pior ainda a acham aquêles que
poderão perder essas "marnatas",
caso venha, de fato, urn regime
forte.

Afinal de contas, o que fez o Sr.
Evaristo de Paula Para merecer a
distincão de ocupar êste cargo? Se,
entretanto, ao ocupar o cargo, logo
no dia seguinte tivesse começado
a trabaihar de fato, vá Ia. Se ti-
vesse feito algunia coisa, va id. P0-
derlamos então, bater Palmas ao
homem! Mas, bater Palmas Para
S. Exa., agora, sO Se for Para
acordá-lo, pa pa ver se S. Exa. faz
alguma coisa. Estarnos recebendo
o dinheiro do povo Para aplaudir
aquêle que esta gastando o dinhei-
ro do povo sern nada fazer.

Não! Não se justifica, Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, êsse "ritmo
de Brasilia". Ritmo não de Brash.
ha antiga, mas da Brasilia atual, na
terra do "vai ter".

E o govêrno I. P. permite que
estas coisas aconteçarn. 0 GovOr.
no I. P. devia aoabar corn tudo
isto: chamar o Sr. Secretario e
perguntar a S. Exa. - Como 6,
V. Exa. vol trabaihar ou não? Eu
levando as 4 horns da manhã, e V.

0 que esta fazendo? Se eu
fôsse Governador do Estado eu fa.
na isto: - Se me levantasse as 4
horas da manhã, convocaria reu.
nião do Secretariado Para as 4,30.
For que teria eu que levantar-me
As 4,30 e Os Srs. Secretarios as 11
horas da rnanhã?

o que acontece tambOm corn o
Sr. Secretário "do Planeja aumen-
to", em Minas Gerais. 0 que fez
êste mocinho ate agora? Ele que
"roncava vantagens" desta Tribu-
na: "A minha regiao.....e não sei
mats o quê.

Agora visita a região dêle, corn
carro de chapa branca, corn chofer
barbeado e corn Secretário, pas
sando pelas ruas das diversas cida-
des corn pOse de pavao, rnas se es-
quecendo de olhar Para Os pés. Ora,
não 6 possivel! IvIas não duvidern:
a qualquer hora aparecera aqul at-
guérn corn Requerimento pedindo
urn voto de aplausos Para 0 Sr. Se-
cretario do "Planeja-aumento". NOs -
também varnos apresent'ar aqul
Requerimento de aplausos Para Os

ladrOes do povo, todos êles serão
aplaudidos nesta Casa. Não 6 sO
aquele que rouba no preco e na
medida que 6 ladrão. Não! Ritmo
do "vat ter" feijäo! A imprensa
ontem anunciou que vai baixar o
preco. Vai! Eu já havia ate falado
nisto, porque vem aI uma grande
producão e o agricultor, que está
enforcado, precisa vender Para p0.
der corner pois êle nao vive sO de
feijão. Notem: quando sobe a gaso-
lina, sobe no mIni.mo Cr$ 50 o ii.
tro e quando bai.xa o preço, baixa
Cr$ 0,60 em litro. E o povo esque-
ce, então, que, antes urn pouqui-
nho, ela havia subido Cr$ 50. E
os gêneros ahimentIcios de 1 ne-.
cessidade? Corn êles acontece a
mE-sma coisa. Os jornais anunciarn
que abaixou o preo do arroz. 0
arroz que custava Cr$ 500, agora
passou a custar Cr$ 498,90. Baixou
mesmo!...

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
6 lamentável que estejamos "cho-
vendo no rnolhado", querendo
aplaudir quem nada fez Para me-
recer aplausos. Sr. Presidente, nos
teatros chamamos de "coxias"
aqueles tablados que ficarn ao lado
do palco, de onde assistern as cenas
OS empregados do teatro. A "co-
xia" tira a visao do püblico Para
que êste não possa ver o interior
do palco e, quando o artista é born,
os prOprios colegas vêrn Para a
"coxia" espiar, -aplaud.ir 0 que êle
fez. - Quando 6 ruirn, nem o "con.
tra.regra" I ioa au. Ja no teatro da
politica a coisa 6 muito diferente.
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Os aplausos, em vez de virem do
püblico, começam a sair da "co-
xia" que, nestes casos, é a Assem-
bléia Legislativa de Minas Gerais, a
"coxia" do Paldcio da Liberdade
onde mora atualmente o Governa-
dor "vai ter". Então vamos aplau-
dir daqui para ver se o püblico que
está do outro lado da ribalta ouve
Os aplausos e possarn ser contami-
nados e aplaudir tambdm. 0 que
está acontecendo. Mas isto não
pode acontecer. 0 püblico, está do
outro lado da ribalta, tern que
ouvir Os que estão na "coxia". 0
"ator" que estd em cena não me- w
rece o aplauso do grande püblico.

Resta urna minoria na "coxia"
para aplaudir e, neste caso o aplau..
so sera a aprovação dêsse Requeri-
mento. Mas nOs vamos falar bern
alto para que 0 grande püblico sai.
ba que isto e aplauso sO de "co.
xia", aplauso daqueles que querem
enganar o empresário, aplaudindo
O ator, para que êle receba urn
born contrato.

Em Portugal ha uma Lei de n°
1.020, onde são contratados artis-
tas estrangeiros, para que êles pos-
sam atuar por 10 dias e, se Os mes-
mos agradarern, o contrato dêles
será prorrogadq mas, se fracassa-
rem, isto d, se 0 püblico não gos-
tar do artista, logo no primeiro
dia o empresdrio não vai deixá-lo
trabaihar, de acôrdo corn a Lei,
mas 0 artista terd que pagar êsses
10 dias. 0 Governador I. P. vat pa-
gar êsses 10 dias. A prorrogação
vai depender de nossa atuação nes-
ta Casa, denunciando a opinião Pu-
blica êste ou aquêle Secretário do
Govêrno, que não cumpriu corn o
seu dever, denunciando urn Govêr.
no incapaz de imporse aos seus
comandados para que êstes facam
alguma coisa em favor do povo.
Vamos ver Se êste contrato serd
prorrogado corn os aplausos desta
Casa. Pois s.im!...

0 SR. PRESIDENTE - Em vo.
tacao o Requerimento. Os Srs. De-
putados q u e aprovarn queiram

CHAMADA
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai proceder a chamada dos Srs.
Representantes do povo.

o SR. SECRETARIO - (Paz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a segunda chamada.

O SR. SECRETARI0 -. (Paz a
segunda chamada).

O SR. PRESIDENTE A 1esa
registra a presenca de 43 Srs. De-
putados e vai proceder, pois, a vo
tação do Requerimento do Depu-
tado João Bosco, que pede 0 ad.ia-
mento da votação da proposicão
do Deputado João Luis de Carva-
lho, de aplausos ao Sr. Secretário
da Agricultura. 0 Requerimento de
adiamento vai ser pôsto em vo-
tacão.

Os Srs. Deputados que estão a
favor do Requerimento, quetram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Rejeitado.

O SR. PRESIDENTE -. Reque-
rimento do João Luis de Carvalho.

A Mesa vat pôr em votacão 0
Requerimento do Sr. Deputado
Joã0 Luis de Carvaiho, de aplausos
ao Sr. Secretário da Agricultura.

QUESTOES DE ORDEM
O SR. JOSE MARIA MAGA-

LH.AES - Sr. Presidente, nOs fo-
mos coihido de surprêsa, porque
havia urn impedirnento para que a
votacão fOsse adiada. No entanto,
vamos tentar impedir que o Reque-
rimento seja votado. RequeirO a V.
Exa. a palavra, para encan'iinhar a
votação.

0 SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente. não vai nenhuma
crItica a PresidênCia, mas quero di-
zer que não foi anunciado o resul-
tado da votação, embora tenha sido
pedida verilicacão. A Mesa não the-
gou a anunciar o resultado. So deu
aprova.cãO. N a o tivemos tempo
nem de pedir verificacão para sa-
ber se houve nürnerO. V Exa. po-
derá verificar que estamos corn a
razãO.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa que pos em votação o Re.
querirnento e que, em seguida,
anunciou o resultado, corn a sua re-
jeicão. Ocorre que a verifiacäo
foi pedida anter.iormente a chama.
da. Aquela verificacão, que foi rea-
lizada, apresentava "quorum". De
maneira que não houve, agora, pe-
dido de verificaqão.

O SR WALDOMIRO LOBO -
Sr. presidente, "data yenta", V.
Exa. interrOrnPeU para anunciar o
resultado da votação, tendo ouvido
O Assessor. Ao terminar, anuflCiOU
O resultado da votaçãO. Não deu
tempo para que qualquer Deputa-
do pudesse pedir verificacãO. E ne-
cessdrio que a votacão seja feita
como de praxe. Porque todo mun-
do foi coihido de surprêSa, sem ter
tempo de dizer uma palavra.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o nobre Deputado José Ma-
ria MagalhãeS.

0 SR. JOSE MARIA MAGA.
LHAES - Sr. presidente, Srs. De-
putados.

Não era nossa intencãO ocupar
esta Tribuna para encaminhar a
votação do Requerimento, ora em
tramitacão. Mas, lamentamOS pro-

fundamente os acontecirnefltOs
ocorridos, pois nesta Casa nunca
faihamos corn a nossa palavra e
nem fora dela. 0 Lider do Govêr-
no, Deputado Manuel Costa, deu
sua palavra em favor da aceitação
do adiamento di votação do Re
querimento do nobre Deputado
João Luis de Carvaiho. Faltou a
liderança corn a sua palavra e
como faltou, aqui estou para en-
caminhar 0 RequerimentO.

Acho externporãflea e prematura
uma manifestacão desta natureza.
Mas não entro, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, em problemas per-
sona.listas. Se o nobre Depuitado
João Luis de Carvalho entende que
S. Exa. merece votos de congratu-
laçöes, é urn direito que ihe assiste
tentar a aprovação do Requerimen-
to nesta Casa. Mas acho que seria
mais lOgico, sem düvida alguma, o
Deputado João Luis de Carvaiho
vir a esta Tribuna congratular.se
pessoalmente corn as medidas do
Sr. secretdrio e não querer envol-
ver tôda a Assembléia numa man.i-
festação que julgamos prematura.
Repudiarnos todo processo de que-
bra de comprornissos.

A Bancada do M.D.B. já se en-
contra legalizada, representando
nesta Casa uma parcels da opinião
püblica não sO na orgiem da elei-
ção dos seus mernbros, mas tam-
bern pela sintonia corn a opinião
publica do Pats, o que torna mats
autêntico a nossa participação.
Assim, exigimos cumprimento da
palavra empenhada. N65 sabemos
empenhd-la e sustentá-la. Usare-
mos Os recursos Farlarnentares
para impedir a aprovaqão dêste re-
querimento, não tanto pela condi.
cão intrinseca, do requerimento,
que ja foi discutido pelo nobre
companheiro Dalton Canabrava, e
sim em razão do não cumprimen-
to de palavra empenhada por par-
te de maioria.

QUESTOES DE ORDEM
O SR. JOSE MARIA MAGA

LHAES - Sr. Presidente, perce-

permanecer como se encontrarn.
(pausa). FOI aprovado.

VERIFICAçAO

O SR. WALDOMIRO LOBO -
(Pela ordem) Sr. Presidente, peco
verificação de votacao.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificaçao de vota-
cão requerida pelo Deputad 0 Wal-
domiro LObo, Os Srs. Deputados
que votaram a favor do Requeri-
mento, queiram levantar-se. (pau-
sa). Podern assentar-se. Os Srs.
Deputados que votaram contra o
Requerimento, queiram levantarse.
(pausa). Podem assentarse, Vota.
ram a favor do Requerimento 19
Srs. Deputados, contra 6 Srs. De-
putados. Não ha "quorum".
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bendo que you ainda usar da Tn-
buna por aigim tempo, requeiro
a V. Exa. me seja permitido ter-
minar o discurso, falando assen-
tado.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere 0 Requerirnento do nobre
Deputado.

o SR. JOAO BOSCO - (Pela or-
dern, corn aquiescencja do orador).

Sr. Presidente os Requerimentos
Para Os Deputados falarem assen-
tados, segundo nosso Regimento
Interno, dependem do apolarnento,
dependem da votação da Casa, Para
seu deferimento 0 Presidente não
poderá deferir de piano.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa,
por liberalidade, deferiu o Requeri.
mento. Se o objetivo do orador é
falar assentado, a Mesa, de ante-
mao, verifica que houve o assenti-
mento do Plenário. Mas, se o obje.
tivo do orador é ver cumpridas
as normas regimentals, de manei.
ra gramaticai, a Mesa assim pro-
cederá e vai pOr em votaçao o Re-
querimento do Sr. José Maria Ma-
galhães.

Os Srs. Depubados que estão de
acôrdo corn o Requerimento do De-
putado José Maria Magaihães, para
falar assentado, queiram ficar co-
mo se acham. (Pausa).

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente, peco a palavra, Para en.
minhar a votaçao.

0 SR. PRESIDENTE - Para en-
caminhar a votaçao, tern a palavra
o Sr. Deputado João Bosco.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. MANQEL COSTA - .(Pela
ordem, corn iicença do orador) -
Sr. Presidente, quero apenas es-
clarecer sObre o acOrdo feito corn
o nobre Deputado João Bosco.
Quando S. Exa. apresentou neste
Piendnio requerirnento de adiamen-
to da votaçäo do Requerimento do
Deputado João Luis de Carvaiho,
procurado que fomos pelo Deputa-

do João Bosco e pelo Deputado
Dalton Canabrava, concordarnos
corn êste adiamente Para a Reu-
nião do dia seguinte, desde que não
houvesse encaminhamento e o Re-
querirnento fôsse irnediatamente
votado. Este entendimento, fez
corn que o nobre Deputado João
Bosco, que no momento ocupava a
Tribuna, a deixasse Para que vo.
tássemos o Requerimento. Portan-
to, não fomos mis quo que des-
cumprirnos o entendirnento e sirn
o Deputado João Bosco e a Depu-
tada Marta Nair que, em seguida a
S. Exa., ocupou a Tribuna, Para
encaminharnento da votação. Ces.
sou por isto, pela atitude do De.
putado João Bosco e da Deputada
Marta Nair, aquele entendimento
o quaiquer comprornisso que te-
nhamos assumido.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra a questão de ordem do no-
bre Deputado. 	 -

Continua corn a paiavra 0 De-
putado João BOsco.

O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados.

Traduzia bern o nosso pensamen.
to o nobre deputado José Maria
Magalhães, quando, não sa sentin-
do em condiçOes de continuar a
ocupar a Tribuna, requereu 'a Mesa
lhe fôsse dada perrnissão Para ía-
lar assentado. Mas, Sr. Presiden-
te e Srs. Deputados, diante do im-
passe surgido corn relação a acOr.
do feito corn o Deputado Manoel
Costa, sObre 0 adiamento da vota-
cão do Requerimento do Deputado
João Luis de Carvalho, tenho a es-
clanecer, e quero dar meu teste-
munho, que, realmente, procurei
S. Exa., nobre Lider do Govér-
no, corn a finalidade de, Para que
fOsse facilitada a nossa presença
na Reunião da Comissão geral a
quo ambos pertencemos, adiar a
votação do presente Requenirnento.

Mas, na realidade, o objetiyo da
combinação feita foi o de evitar
que matdnia tã 0 tumultuada e que
tantas controyérsjas vinha apre.

sentando, obrigasse-nos a usar dos
procesSOS regimentais e normals
de obstrucão. Como dizIamos, an-
teriormente, em discurso já hoje
pronunciado, acreditamos e sabe-
mos que o Sr. Secretário da Agri.
cultura, ate hoje, nada fez, na sua
Pasta, ate hoje nâo se preparoU
Para fazer coisa aiguma 'a frente
daquela pasta; ate hoje nao che-
gou, sequOr, a apresentar pianos
que merecessern, ja não digo OS
nossos aplausos mas pelo rnenos,
a consideracão, as esperancas des-
ta Casa e do povo rn.ineiro. Enten-
do, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, que esta Casa de legItima re-
presentacão do povo mineiro não
deve sen uma Casa de aplausos gra.
cioSos a quem apenas se apossOU
do poder, mas que dêle nâo se uti-
lizou Para solução dos magnos e
angustiantes problemas de nossa
agricuitura.

Mudaria de posição; colocar-me-
-ia do outro lado e viria, mesmo, a
esta Tnibuna defender S. Exa., se
houvesse urn fato concreto, se hou-.
vesse aiguma coiSa por pequenina
que fOsse, que me levasse a acredi-
tar que S. Exa. ira, do fato ,de-
senvoiver pianos de arnparo a agri-
cultura e 'a pecudria do nosso Es-
tado.

Mas, não me congratulo e nunca
o fiz corn palavras, corn manifes-
tacOes individuais, corn vontades
expressas, corn desejos que não te-
nharn fundarnerito i-ia apresenta-
cao de estudo serb, rigoroso e pia-
no bern elaborado.

Acho que é rnais urna dirninuição
da nossa funcão logislativa; acho
que e mais urna diminuicao da nos.
sa opiniao a sen dada em nome do
povo, esta manifestacão de apiau-
SOS a urn poderoso do momento
que nada nos apresenta digno do
aplausos.

Do Sr. Evanisto de Paula, Secre-
tário da Agricultura, sO conhece-
mos o discurso de posse. Näo é
sjw.0 o	 oquoo .iinb ovu anb

e que não existe nada mais a co-
nhecer.

A justificativa do Requerirneflto
do nobre Deputado João Luis de
Carvaiho f ala da partbcipacäO do Sr.
Secretario em reuniäo realizada no
Rio de Janeiro e da vontade que
tern S. Exa. de passar a financ Ear
a "ampliacãO dos escritOnios da
ACAR; da recUperacão dos cerra-
dos, através da apiicacäO de calcá-
reos; do fin,anciameflto para aqul-
siçäo do reprodutores bovinos e es-
pecialrneflte, do vacas destinadas 'a
renovacão do rebanhO; do encami-
nharnento de convêflioS, da ordem
de 2,6 bilhöeS de cruzeiroS para
atendirnento :a cUversos setores da
nossa estrutura agrAnia".

Traga o nobro Deputado João
Luis de Carvaiho a consoiidacao
dêsses convêflioS traga-nos o no-
bre Deputado João Luis de CLrva-
iho os pianos, os estudos, os pla-
nejamentos corn que S. Exa. quer
executar, 0 que ate agora, para nOS,
nao passa de conversa, e nOs pode-
remos aplaudir o Sr. Secretdrio,
mas aplaudir quando sabemo:3 clue
ele pecOu peia não execucäo d pia-
nos acertadOS; em matéria de ad-
ministracãO pubiioa nao merece a
nossa manifestacãO, não melece a
atencãO do povo mineirO, näo me-
rece nem essa celeurna t6da, quo
estamOs fazendo. em tomb do as.
sunto. precisO quo seja conside.
rada qualquer manifestacão da As-
sembléia e ela sO será considerada
na medida em quo se rnanffestar
sôbre coisas sérias. Perdoe-me o
nobre Deputado João Luis tie Car-
vaiho, mas manifestacäo graciosa,
a,plauso gracioso, apiaudir urn p0-
deroso gratuitarnente fla0 S comi.
go o não deve ser corn a Asscmbléia
Logislativa de Minas Gerais. Pala
a Assembléia Mineira por 82 Srs.
Deputados traduzindo a voz, o pen-
samento e os desejos de todo o
povo mineiro, de 12 rnilhöes de rni-
neiros que nab estão acostumados
ao aplauso fácil, que nunca se acos-
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tumaram a aplaudir o poderoso
apen as pelo cargo que ocupa, que
nunca se acosturnaram a aplaudir
o cargo pelo seu poderio, pelo
seu valor, pelo que pode traduzir
talvez ate em beneficio individual,
mas não devemos aplaudir porque o
povo mineiro ë rebelde por natu-
reza, o povo mineiro não aplaude
fàcilmente, dificilmente se mani.
festa e nOs clevemos traduzir, aqai,
a sua vontade, a expressao do corn.
portamento que êle tern e nunca
o traduziremos bern, e nunca esta-
remos desempenhando bem o nos-
so mandato na bajulacao, no aplau -
so fácil, na consideração ao podero.
so enquanto ocupar o cargo na con-
sideracão apenas pelo que o mesmo
pode dar individualmente. Vamos
aplaudir quando êle fizer, provar e
nos convencer que, realmente, quer
alguma coisa para Minas Gerais,
quando êle, realmente, quiser aten-
der 'a agricultura e 'a pecuária e,
quando quiser levar a todos os nfl-
cöes do Estado, esperanca, pelo me.
nos, para a nossa agricultura. Va-
mos aplaudi.lo, iremos aplaudi-lo,
na medida da sinceridade mas nun.
ca como agora. Perdoe-me 0 nobre
Deputado João Luis de Carvaiho
pela discordância, que näo é cnitica
'a sua in.iciativa, que sei sincera,
que sei manifestação de espInito
püblico, que sei consideracäo de or-
dem coletiva, mas que peca, d fa-
iha, porque seria apenas uma ma.
nifestaçao de aplauso a quern am.
da nada fez, seria como bern disse
o nobre Deputado Waldomiro LObo
aplaudir o cantor antes que êle
cantasse, aplaudir o ator antes que
êle representasse. Isto nã0 fica bern
para nOs e não fica bern para a
Assembidia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

- 0 SR. PRESIDENTE - Corn
a palavra o Sr. Dalton Canabrava

0 SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
meu nobre colega e amigo, Depu-
tado José Maria Magalhães, sentiu-

-Se mal na Tribuna e pediu 'a Mesa
para falar assentado. Muita gente
achou que esta era urna manobra
do Deputado José Maria Magalhães,
porque não conhece, como nOs ou-
tros, rnddicos, o equilibnio do sis.
tema nervoso na nossa vida vege-
tativa. NOs temos os sistemas sirn-
pático e vago. Havendo uma pre-
dominância do sistema vago ou
sirnpático, ha urn distUrbi 0 capaz
de impedir que uma pessoa fale
de pé. Quando ha a predominância
do sistema parassimpático a pres.
são cai, o sistema digestivo comeca
a manifestar-se, ha urna porco de
reacOes, como palidez, sudoreza,
salivacão, etc. 0 nosso ex.gover-
nador Magalhães Pinto, de vez em
quando, sentia-se mal quando dis-
cursava, sentava-.se , e o ex-PSD,
atrihuia estas manifestaçöes como
sendo enfarte, angina, e pedia a
Deus pela não-saüde do nosso ex.
-governador do Estado, mas o que
V. Exa. sentia era aperias uma
labirintite. Podemos ser vitimas
de mal.estar sübito, principalmen-
te aqueles que tern predbminância
do sistema vago. For isso, nada de
mais ha em que o nosso colega Jo-
s6 Maria. Magalhães tenha se sen-
tido mal, sem condicoes para falar
de pd, não ha nenhurn atifIcio
nisto. Ele assim procedeu, não para
poder ganhar tempo nesta Casa,
mas porque foi vitirna de uma en.
se de vagatonia.

Haviamos combinado, corn a Ii-
deranca do Ex-PSD, o actiarnento
da votaçao do requerimento; fo-
mos surpreendidos pelo näo cum.
prirnento do acOrdo mas, como se
diz no interior: "se estarnos na
chuva é p'ra molh.ar"; varnos con.
tinuar a luta, pois ela é o nosso cli-
ma. Definitivamente eu não dese-
jo falar sObre a pessoa do Sr. Se-
cretãrio da Agricultura de Minas
Gerais. Não estou aqui para .sto.
Mas, como foi apresentaclo a esta
Casa urn Requenirnento de votos de
aplausos a S. Exa., achei de mi-
nha obrigacão defender o meu

ponto de vista sObre a pessoa da.
quele Secretário para que a Casa
pudesse apreciar 0 mdnito da Pro-
posicão. Muitos Srs. Deputados
apressados defensores dos que de-
tern o poder, vieram 'a Tnibuna pa-
ra defender o Sr. Secretánio da
Agricultura, o Sr. Ministro da
Agricultura, 0 Govêrno Federal e o
Govern0 Estadual, falando sObre o
prograrna de meihoria do sistema
da Agricultura em nosso pais. Aqui.
desta Tribuna, foram resolvidos
muitos casos, inclusive, a haixa de
preco do feijão, o aumento da pro-
ducdo do arroz, da came, do leite.

No entanto, ontem mesmo, no
Suplemento Agro.pecuário do "Es-
tado de Minas" ii uma noticia que
nos entristece e que vai de en-
contro ao nosso ponto de vista a
respeito de tudo aquilo que diz o
requerimento do Deputado João
Luis de Carvalho. A Unica cousa,
de fato, que achamos que vai sair
e o financiamento para a venda de
reprodutores. Isto eu garanto a
V. Exas. que sairá. Nesta oportu-
nidade, eu desejo convidar todos
Os Srs. Deputados, e todos os mi-
neiros, para uma visita 'a Expo-
sicão de Curvelo, a grande praca
de gado Guzerá, Indubrasil. Vale
a pena conhecer e visitar essa Ex.
posicão, pois ali se encontra o
major plantel de gado Guzerá do
Brash, que suplantou todas as ra-
gas indianas e que é urn orguiho
para nossa terra.

Como eu estava dizendo, o "Es-
tado de Minas", de ontem, nos dá
uma noticia que vem em desacôr-
do corn a opinião daqueles apnes-
sados defensones dos pOderosos que
aqul vierarn discursar sôbre o re-
quenimento.

A noticia ë a seguinte:
"Brasilia - Corte dos subsidios
para fertilizantes.
0 Pnesidente Castelo Branco
propOs ao Congresso, através de
Mensagem, a extincao dos sub.
sidios 'as importacôes de inseti-

cidas e fertilizantes, permitindo,
no entanto, que essas importa-
cöes, quando realizadas para
complernentar a producao na-
cional, continuern a gozar da
isencão do IrnpOsto de Impor-
tacão. 0 proj eto eneaminhado
pelo Presidente prevê a revoga.
cão dos dispositivos da Lei n.°
3.244, de 1957, que dão isencäo
geral de importacao de inseti-
cidas e de subsidio. Como jüs-
tificativa da extincão, foi afir-
mado: o "Tescuro Nacional não
d.ispöe de recursos para efetuar
o pagamento dêsses subsidios
ao produt,or nacional".

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao orador que 0 prazo
desta parte da Reunião está esgo-
tado e, por conseguinte, o prazo
para sua presenca na Tribuna

o SR. DALTON CANABRAVA -
Eu lastimo, Sr. Presidente, e inda-
go de V. Exa. de quanto tempo
ainda disponho para continuar meu
discurso, na próxima Reunião.

O SR. PRESIDENTE - V. Exa.
ainda dispöe de cinco minutos na
prOxima Reunião.

- Esgotada a hora destinada a
esta parte da Reunião, passa-se

2.' PARTE DA ORDEM DO DIA

Dccisão söbre o direito de emenda

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao plenänio que recebeu
oficio de S. Exa., o Sr. Govena-
dor Israel Pinheiro, apresentando
emenda ou pedindo aditamento ao
Projeto n. 9 3.614, em traxiiitaçäo
nesta Casa.

A Mesa não pode receber o que
se contém no oficio de S. Exa.
como ernenda, porque o AtigO 35
da Carta Magna Brasileira, que tra.
Ta da independência e harmonia
dos Podêres, impede a interferên-
cia de uma dessas instituicOes do
Estado na vida intemna da outra.
Todavia, a Mesa recebe 0 oficio co-
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mo declaracão de vontade do P0-
der Executivo que, materialmente,
representa autorizacão para qual-
quer Orgão desta Casa apresentar
neste sentido emenda ao projeto,
na forma regimental, abrindo.se
assirn uma excecão 'a norma cons-
titucional vigente que proibe emen-
das que venham a aumentar des-
pesas, o que é aceitável e compre-
ensivel sob o aspecto material do
disposto na constituicäo. Encami-
nha, pois, 0 oficio 'a 1.4 Secretaria
para que esta o envie 'a Comissão
cle Justica onde, qualquer de seus
intregantes, se assim o entender,
poderá apresentar emenda consubs.
tanciando o pedido do Poder Exe-
cutivo.

- l.a discussão do Projeto n.0
3.598, do Sr. I.élis Chaves, que con-
cede isencão de impóstos e t.a.xas
a "Cidade dos Meminos", de Gover-
nador Valadares.

Em discussão. Tern a palavra 0
Sr. Deputado Jorge Vargas, ora-
dor inscrito.

o SR. JORGE VARGAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Es-
tudando o Projeto de autoria do
Sr. Deputado Ldlis Chaves, que
concede isenção de impostos e ta-
xas• aos produtos destinados aos
meninos de Governador Valadares,
somos pela sua aprovação, dada a
finalidade meritOria do mesmo.

- Aproveitarnos o ensejo para so-
licitar providências ao Sr. Gover-
nador do Estado e, ao mesmo tem-
po, denunciar ao povo mineiro fa-
tos que vêm depor contra a atual
administracão da Secretaria da Se-
guranca, ocorridos no municlpio de
Vazante, na minha zona eleitoral,
municipio pertencente it Comarca
de minha terra natal. Fui 'aquela
cidade, a uma romaria, que se rca-
liza ali ha mais de 70 anos, para
culto religioso, romaria que redne
cerca de 8 mil pessoas. Pude yen-
ficar o desconitentamento das au.
tonidades locals, dos festeiros e das
autoridades religiosas de Paraca-
tu, pela jogatina desenfreada na ci-

dade, causand0 grande prejuizo 'a
populacao, fazendo corn que ate
criancas de menos de 12 anos es-
tivessem tomando parte no jOgo
ilicito. Procurando inforrnarme
sObre o que se passava, tomei co-
nhecimento de que Os festeiros e o
Sr. Bispo haviam procurado inter.
vir na questão, pedmdo que se afas-
tasse dali a prdtica ilegal. Fui in-
formado de que o jOgo foi permiti
do pelo Delegado Especial, vindo de
Coromandel, por ordem do Depu.
tado Hugo Aguiar. E ainda mais,
que as autoridades locais quando
foram pedir para que näo se fizes-
se aquela prát.ica crirninosa foram
vaiadas pelos homens protegidos
pelo delegado. Nste caso, estra-
nho que o Deputado Hugo Aguiar,
responsável pela pasta da Adminis-
tracão tenha permitido que o Dc-
legado de sua cidade natal fOsse
aquela cidade para perverter e aju-
dar a corrupcão e a prdtica ilegal
numa romaria de carãter religioso
que se realiza ha tantos anos em
Vazante. For felicidade, chegou
'aquela cidade o Juiz da comarca
que foi visitar o municipio de sua
jurisdicão e imediatamente entrou
em contacto corn o Delegado, or-
denando que não se permitisse 0
jOgo e se passasse a respeitaa lei.
0 delegado disse ao Juiz de Direito
que era amigo mntimo do dep. Hugo
Aguiar e pesso'a de sua absoluta
confiança e que havia dado a pa.
lavra a pessoas interessadas na
sua prática criminosa. 0 Juiz teve
de usar de energia para impedir a
jogatina e para fazer corn- que o
homem que deve fazer cumprir a
lei estava all para não deixar que a
jogatina continuasse. Posso infor.
mar que o delegado estava recebeni-
do dinheiro não so do jôgo mas
ate dos feirantes da romaria. Os
colegas ha0 de estranhar que eu
não me tenha dirigido ao Sr. Se-
cretdrio de Seguranca para fazer
estas denüncias. E que já me di-
rigi por mais vêzes a S. Exa. e
nada foi resolvido. Por duas vêzes

estive corn S. Exa. tendo sido
muito bern tratado e muito bern
recebido, tendo recebido tambern
telefonemas arnãveis di.zendo que
ia resolver os assuntos que não fo-
ram resolvidos. Portanto, somos
obrigados a denunciar da Tribuna
fatos já do conhecimento do Se.
cretario da Seguranca corn 0 o caso
do Delegado de Manga que teve o
seu mandato de vereador cassaclo
mas que continua em Manga ate
hoje, dando-sea entender que as
suas prdticas servissem de creden-
ciais para o exercicio de qualquer
cargo. Denunciei o delegado de p0-
ucla do municlpio de João Pinhei-
ro que está perrnitindo o jOgo na
cidade, enriquecendo illcitEmente e
recebendo clinheiro de fazendeiros
e de tOdas as pessoas que o pro.
curarn para tratar de qualquer as.
sunto atinente it sua responsabi-
lidade.

Por esta razão, venho denunciar
ao povo mhieiro êsses fatos e pe-
dir providéncias ao Sr. Governa-
dor do Estado, através do ilder do
Govêrno nesta Casa, para que ha.ja
moralização de costumes nos mu-
nicipios atravds das delegacias de
policia. a firn de que ndo haja mais
influëncias estranhas que possam
ser exploradas no prejuizo do Go.
vêrno, contra o seu bom-nome e
contra o povo.

Não acredito que o Deputadb
Hugo Aguiar, tenha dado ordens
ao Sr. delegado de Vazante, para a
prática do jOgo. Mas, o fato de S.
Exa. ten o seu nome usado por
urn delegado relapso, e que proced-:
desta maneira, ja é grave e precisa
ser denunciado ao povo mineiro. 0
Govêrno Israel Pinheiro, ao que
me parece, está irnbuIdo dos bons
propOsitos de orientar bern o Es-
tad0 no ponto de vista adminis-
trativo.

Por esta razão, faco urn apêlo ao
lider do govêrno, para que faca
chegar 'a S. Exa. esta denüncia
que formulo.

Tenho urn outro assunto a tra-
tar, Sr. Presidente, corn relacao
aos critérios da convivência da -
ARENA na minha região, porque,
segundo constatei pessoalmente, ês-
tes nao estão sendo curnpridos por
individuos que näo estão interes.
sados na boa convivência para. me.
lhor funcionamento do Govêrno,
Mas êste assunto deixarei para se_-
gunda-feira, depois que den conhe-
cimento do mesmo ao nobre Presi-
dente Guilherme Machado, ocasião
em que poderei, corn mais liberda-
de, yin denunciar desta Tribuna o
nao cumprimento da palavra em.
penhada por aqueles que, represen-
tando o govêrno, deveriarn ser os
primeiros a curnpri-la.

Faco êsse apêlo ao Deputado Ma-
noel Costa, para que tome provi
déncia

'
no sentido de que Os dele-

gados não continuern a explorar 0
povo corn as prdticas, desonestas,
uSando nornes de Secretdrios, no
menor espaço de tempo possivel
encontrando solucao para êste Ca.
so que está a requerer, por parte
do Goyêrno, medidas mais endrgi-
cas, para que êle não seja tido co-
mo urn govêrno revanchista e, sirn,
como aquOle govérno que aderiu 'a
revolucão moralizadora e que está
de fato fiel aos Compromissos as-
sumidos.

0 SR. MANOEL COSTA - Co-
nhece V. Exa., nobre Deputado, pe-
10 seu passado, pela sua honradez,
o Sr. Governador Israel Pinheiro:
Sabe V. Exa., que o Governador
do Estado tern, e isto é inconteste,
o nome que não e apenas 0 de tra.
dicão do grande João Pinheiro, mas,
urn nome que éle coflservou e en-
giandeceu na sua vida püblica. Sa-
be V. Exa. que o Governador não
tinha, nesta hora, necessidade de
aderir 'a revolucão, pois era já inteL
grado nesta mesma revolução; t já
lossuia credito no seio dos revo-

luciondrios. Quero dizer a V. Exa.
que 0 govêrno que se implantou em
Minas Gerais, peuas eueicoes de3
de outubro do ano passado, não e,
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em nenhuma hipOtese, revanchista;
ci urn govêrno que tern procurado,
corn dificuldade, ci certo, impianthr,
em Minas, urn regime de tranqui.
lidade. Sabe V. Exa. que Asses ía.
tos denunciados, agora, dessa Tn-
buna, •infelizmente constituern, em
alguns municipioS mineiros, uma
consante em todos Os governos
Nris mesmos, no ano passado e nos
anos do govêrno Magalhães Pinto,
trouxemos aqui denUncias dessa
mesrna natiirëza, sern entretanto,
envoivermos o nome do Sr. Gover

,nador, porque sabiamos que S.
Exa. não incentivava e näo apoia
va Asses acontecimentos.

0 SR. HELlO GARCIA - Sr.
Deputado. Faço polftica no muni-
cfpio de PerdOes e nosso afirmar
cue no Govêrno do Sr. Maga1hes
Pinto nãç tiramos o delegado -in
PSD que havia sido nomeado pelo
Sr. Bias Fortes, que era do PSD.
Mas, o delegado morreu e foram
apresentados vcirios nomes para
serern nomeados para o crgo va,o.
Relutei, vim a Secretária de Segu.
ranca e consegui que fOsse nomea.
do para . Perdöes urn bacharel, ho.
mern das melhores qualidades, que
procurou durante urn ano de exer-
cicio naquela delegacia trazer a
tranqUilidade 4 cidade que, como
V. Exa. sabe, estd as margens cia
BR-55, que tern prestado, não sri a
Perdöes, mas a t&da região os me-
ihores serviços. Este delegado, ao
qual nunca pedi nada, que apenas
cumpriu o seu dever, teve para corn
0 deputado que era aparteia V.
Exa. 0 dseej o de ihe prestar uma
homenagem e convidou-o para tes-
temunhw do seu casamento. Eu
disse a Ale que o mesmo estava nu-
ma cidade não muito clistante de
Belo Horizonte, na qual tinba con-
dicöes de conti.nuar residindo e on-
de sua futura espôsa era profea..

sOra. Ponderei ainda que Ale não
deveria convidar-me para testemu.
nha de seu casamento pois poderia
ficar prejudicado em sua carreira.
Disse.lhe que sO o convite já era
para mim uma honra, mas que Ale
deveria convidar outra pessoa pa-
ra não prejudicd-lo. Mas, nobre De-
putado, não esperaram nern a lua
de mel do delegado e o mesmo fol
rernovido. Entretanto, ci Ale homem
tao born, tao honesto e digno, que
o ilustre lider do Govcirno desta
Casa, meu grande e particular ami-
go Manoel Costa, está desejoso de
levá-lo para sua terra natal, Ita.
nhandu. Vejarn os senhores Depu-
tados que neste Estado não se pode
nern ser testemunha de casamen-
to. Lamento profundamente êste
ato que eu já previa mas que aeon-
teceu mais depressa do que espe.
rava. Não esperaram sequer a lua
de mel do pobre. delegado!

0 SR. JORGE VARGAS - Agra-
deco o aparte de Vs. Exas. Mas,
continuando, Sr. P r e s i d e n t e e
Srs. Deputados, registro praseiro.
samente a declaracão do nobre 11-
der Manoel Costa de que o Gover-
nador Israel Pinheiro ci e já era
revoluciondrio autcintico. Tenho
também a declarar que a jogatina
ja parou no municIpio de Vazante,
por interfercincia energica do Juiz
de Direito cia Cornarca. Devo di.
zer que no GovOrno de Magalhães
Pinto existiram tambcim êstes fa-
tos Iarnentáveis mas erarn conside-
rados imediatarnente pelo Seretá.
rio de Seguranca, que não tapeava,
não mistificava, não levava as col-
sas it frente corn intuito de não re-
solve-las para atender its situacoes
polIticas locais. E informo que no
municipio de João Pinheiro houve
urn caso serneihante em que 0 de-
legado recebia bezerros dos fazen,
deiros a ponto de ficar conhecido
como o "boladeino" daquele lugar.
E tao logo foi feita a denüncia ao
Sr. Secretário de Seguranca, foi
êste homem imediatarnente alas-
tado e submetido a inqucirito.

Tambérn no municipio de Pira-
pora, havia urn delegado que rece-
bia o clinheino do "jôgo de bicho"
e que foi afastado imediatamente,
tao logo necebida a denüncia.

Mas o que ci de se estranhan no
atual govêrno ci que fazemOS as
deflüflciaS, e estas não são levadas
em conta; Os homens continuam
no mesmO lugar, no mesmO cargo.

For esta razão é que face 0 apelo
ao nobre Lider Manoel Costa, ho.
mem corn quern lidamoS na Co-
missão de Justica nesta Casa, e corn
quem mantemos a meihon das ami.
zades e em quem depositamos con-
fianca, para que S. Exa. leve ao
GovêrflO as nossas denüncias, para
yen se o Sr. Secretário da Segu-
ranca leva a scirio aquilo que te-
mos denunciado, e, pelo menos,
mande apunar Os fatos, e averiguar
se são verdadeiraS as nossas de-
nünciaS. Que S. Exa. tome uma
atitude, uma providência qualquen,
e não deixe que o povo do interior
continui sendo ludibniado, explo-
rado pelos maus brasileirOs que
usam de cargos püblicos pana ex-
plorar, para extorquir dinheiro de
suas vItimas.

O SR. MANOEL COSTA - Nobre
Deputado Jorge Vargas, desejo,
apenas, registrar, que o Sr... Secre-
tário da Seguranca, Deputado Bias
Fortes Filho, a frente daquela Se-
cretaria, estd imbuido dos melho-
res propOsitos.

V. Exa., mesmo, acaba de dizer
que, infelizmente, na sua regiã.o,
mesmo no govcimno anterior, ocor-
riam êstes fates e queV. Exa. to-
maya providências imediatas.

O SR. JORGE VARGAS - A Se-
cretaria da Segurança no Govérno
Magalhães Pinto tornava providên-
cias imediatainente, o que não
acontece no atual.

O SR. MANOEL COSTA - Devo
dizer a V. Exa. que estas provi-
dências, no atual govênno, tambcim
estão sendo tomadas. 0 que aeon-
tece, naturalmente, é o que 0 Esta.
do precisa, nesta hora, de urn p0-

liciamento ample, uma ampia SU-
previsãO, para conhecirnefltO des-
tes fatos. Irei, pessoalrneflte, man-
ten entend.imefltoS corn o Sr. Se.
cretánio da SegUraflca para que ces-
sern estas ocorrenciaS no mufliCi-
pio de V. Exa..

Quero dizer, ainda mais, an meu
nobre amigo, Deputado Hciuio Gar-
cia, que o ex.delegadO de Perdoes,
Dr. João de Oliveira e Silva, afas-
tado daquela delegacia, foi, por
mirn, convidado para ser delegado
da minha cidade, Itanhandu. E
que reconheci naquele mOco qua-
lidades bastantes para o alto exer.
cIcio do cargo.

Não tenho conhecimento - e näo
participei, come não participo, da
polItica de Perdöes, porque lá am-
cia não recebi votos, - mas, não
sei das razöes pelas quais fôra Ale
afastado do cargo naquele mu.nici-
pio; não tive jnterferência neste
afastamento. Mas, indo it Secreta-
na de Segurança, a procura de urn
delegado para a minha cidade. e
lá encontrando êste mOco a quem
conhecia, convidei.O para Delega-
do cia minha cidade. InfelLzmente,
ate hoje, não tive resposta se cue
aceitará ou não o meu convite.

0 SR. JORGE VARGAS - Não
desejava tomar o tempo preciso
desta Assemblciia, que, ültimamen-
te, se envolve mais corn Requeri.
mentos de Congratulaqcies e corn
projetos de concessäo de TItulos
de Cidadão do que corn sua fina-
lidade especifica, de Legislar em
benefIcio do povo. Mas, compa-
rando o objeto de tais Requerimen..
tos corn o objeto de minha pre-
senca nesta Tribuna, considero que
trat.ar cia tranqUilidade do povo no
interior do Estado ci mais impor-
tante do que votos de congratula-
ccies e concessão de titulos.

Por esta razão, aqui estou, como
jd disse, apelando para o Sr. Lider
do Govêrno, Deputado Manoel Cos-
ta, no sentido de que S. Exa. pro.
cure solucionar esta questão, pois,
depois de ser tratado corn tOda a-
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mabilidade pelo Sr. Secretário da
Seguranca, depois de receber de S.
Exa. telefonemas amdveis, sem que
os fatos fOssem apurados, aqui ye.
nho denunciar 0 que se passa no
interior do Estado, registrando Os
fatos, para que, amanhã, quando
acontecirnentos piores Ocorrerem,
tenhamos argumentos para voltar
a esta Tribuna, apontar os verda-
deiros culpados e dizer que a res-
ponsabilidade rnaior cabe ao Go-
vêrno que não toma as providên.
cias cabIveis em funcão de denün-
cias, as mais justas feitas pelos
Srs. representantes do povo.

O SR. PR.ESIDENTE - Em dis-
cussao o projeto. Não ha mais
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. Em votacão. Os Srs. Depu-
tados que o aprovam queiram per-
manecer .

 como se encontram -
(Pausa). - Foi aprovado.

-À Comissão de Justiça.
1.4 discussão do Proj eto n. 9 3.600/

/66, do Sr. Altair Chagas, que de-
nomina 1 "Jajrne Mafra" as E. C. do
COrrego do Rio Branco, municipio
de lapu.

Em discussao o projeto. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

QUESTAO DE ORDEM
O SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-

sidente, como pode constatar V.
Exa., de piano, ha inexistencia de
.quorum para o prosseguimento
dos nossos trabaihos. Solicito de
V. Exa. encerra a Reunião.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

comunica A Casa que se encerra
hoje, as 24 horas, o prazo para
apresentaçao de emendas ao Pro-
jeto n.0 3.623 de autoria governa-
mental. 	 -

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica, de piano, falta de "quo-

rum". Assim, encerra a Reuniâo e
convoca os Srs. Deputados para a
Ordinária de Segunda-feira, dia 9,
as 14 horas, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA
9.5-66

La PARTE
Das 14 as 15 lioras:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leltura e

apresentacao de pareceres, proje-
tos, comunlcaçOes, requerirnentos e
indicaçöes.

Das 15 as 15 horas:

Discussão e votação de pareceres,
requerimentos, comunicaçOes e in.
dicaçOes.

Discussão e votaçao de redaçöes
finals.

2.' PARTE
Das 16 as 18 horas:

Discussão do Projeto n.° 3.615/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual cria cargos destinaios ao
ConservatOrio Musical "Càra Pa.
van Caparelli", de tJberlândia.

2.a discussão do Projet0 n.° 3.577/
/66, do Sr. Governador do Estado,
o qual autoriza doaçäo de area de
terreno ao Govêrno Federal para
funcionamerito de Centro Regional
de Pesquisas Educacionais João P1.
riheiro, do Ministérjo da Educaçao.

Votaçao, em 1.4 discussão, do
Projeto n.° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denomina "Jaime
Mafra" as E. C. d0 COrrego do
Rio Branco, municIpio de lapu.

Dlscussão do Proj eto fl.0 3.625/
/66 (Resolução), da Comissão Exe-
cutiva, que acrescenta parágrafo ao
Art. 31 do Regimento Interno.

1.4 discussão do Projeto n.a 3.601/
/66, do Sr. Anuar Fares, o qual
isenta de impostos os estabeleci-

mentos que ministrem ensino de
arte industrial.

1.4 discussão do Projeto n.° 3.602/
/66, do Sr. Lourival Brasil, que
atrlbui denominacao ao Gindsio
Estadual de Cruzeiro da Fortaleza.

1.4 discussão do Projeto n.° 3.604/
/66, do Sr. Agostinho Campos Ne-
to, que dá denominacao ao Centro
de Saüde de Conselheiro Lafaiete.

l.a discussão do Projeto fl.0 3.618/
/66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
extingue o Instituto de Previdên-
cia do Legislatvo.

La discussão do Projeto n.° 3.619/
16€, do Sr. Jarbas Medeiros, o quai
da a denominacão de "Presidente
Kennedy" ao Ginásio Estadual de
Monsenhor Paulo.

l.a discussão do Projeto n.° 3.620/
/66, do Sr. Aureliano Chaves, que
concede o titulo de "Cidadão Hono-
rário de Minas Gerais" ao Marechal
Ademar de Queiroz.

l.a discussão do Proj eto n.a 3.622/
/66, do Sr. João Navarro, 0 qual dd
a denominacão de "ProfessOra Elzi
'Iachado Martins" a Escola Infantil
ombinada, da cidade de Mar de

Fspanha.
2.a discussão do Projeto n. 9 511/

/63. do Sr. Spártaco Pampeu, o
qLai localiza na cidade de Vargi.
nla, junto ao Grupo Escolar da Vi-
la Pinto, urn "play.groimd", previs.
to no art. 2. 11 , item I, da Lei fl.°
2.645, de 27.11-1962.

2.' discussão do Projeto n.° 3.578/
/66, do Sr. PauLino Cicero, qual
cia a denominacão ao Ginásio Es-
tadual de AntOnio Dias.

2.a discussão do Projeto fl.° 3.4/
/66, do Sr. Carlo Eloy, que dá ao
FOrum da cidade de Entre Rios de
Minas a denorninacão de "Cel. Joa-
quim R3zende".

2.4 discusrão do Projeto n.° 3.589/
/66, do Sr. Dorniflgos JOrio, cfue de-
te'-rnlna que o Curso Complementar
da cidade de Bicas passe a deno-
minar-se "Curso Complementar Au-
ra Aliada Pereira Lamha".

2.a discussão do Projeto n.° 3.596/
/66, do Sr. Manoel Costa, 0 qual dá
a denominacão de "Professor Gue.
des Fernandes" ao Ginasio Estaduai
de Carmo de Minas.

3.4 discussão do Projeto n.° 3.558/
/66, do Sr. Manoel Costa, que dd a
denominacão de "Professor Fábre-
gas" ao Ginás.io Estadual da cidade
de Luminárias.

3.a discussäo do Projéto n.° 3.562/
/66, do Sr. Cicero Dumont que re.
conhece de utiidade püblica o Cen-
tro Educacional de Belo Horizonte.

3 •a dlscussão de Proj etc n. 9 3.571,!
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
reconhece de uti].idcde püblica 0
Conselho Particular da Sociedacle
de São Vicente de Paulo, de São
Gonçalo do Sapucaf.

3 4 dlscussão do Projeto n.° 3572/
/66 (Resolucão, da Comissão Exe-
cutiva, o qual dá denominacão de
"Sala José de Medeiros Chaves" a
sala da Diretoria Geral da Assem-
bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

- Levanta-se a Reunião.
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StJMARIO - Camparecimento -
Ma - Expediente: Oficio nQ 1.052
- Of icios e Telegramas diversos
- Litura e Apresentacâo de
Proposcoes Projetos n°s. 3.628,
3.629 e 3.630, respectivamente da
Sra. Marta Nair Monteiro e Srs.
ManoeI. Costa e Nunes Coelho -
Discurso e Indicacão n 9 1.108, do
Sr. Maurilio Cambraia - mdi-
cação n° 1.109, do Sr. Geraldo
Quintão - Discurso, Requerimen.
to e Comunicacao do Sr. José
Maria Magalhães; Requerimen-
tos dos Srs. Ladislau Salles e Eu-
ler Lafeta; Comunicacão do Sr.
Alvimar Mourão - Discursos dos
Srs. Cicero Dumont e Waldomiro
LObo - Discussão e Votacão de
Proposicöes - Comunicação do
Sr. Alvimar Mourão - Requeri-
mento do Sr. João Luiz de Car-
vaiho (prosseguimento da vota.
çao do Requerimento do Sr. José
Maria Magalhães) - Discursos
dos Srs. Dalton Canabrava e Wal-
cloiniro LObo - Questo de Ordem
- Retirada do Requerimento do
Sr. José Maria Magalhães - De-
ferimento - Questão de Ordem
- A.provacão do Requerirnento
do Sr. João Luiz de Carvaiho -
Questão de Ordem e Declaracäo
de Voto - Questao de Ordem -
Prosseguimento da votação do
iFiequerimento n9 1.175, do . Sr.
Cicero Dumont - Rejeição -
Verificaão - Chamada - Dis-
cursos dos Srs. José Maria Ma-
galhães e Mario Hugo Ladeira -
Questão de Ordem - Chamada
- Falta de "quorum" para vota.

çao - Requerimento da Sra. Ma-
ria Pena - equerimento do Sr.
Ladislau Salles - Discursos dos
Srs. Ladislau Salles. Nunes Coe-
lho, Hermelindo Paixão e Athos
Vieira de Andrade -. 24 Parte da
Ordem do Dia - Discussão do
Projeto n° 3.615 - Discurso do
Sr. Jorge Vargas - Encerrada a
discussão -_2a discussão do Pro.
jeto no 3.577 - Questao de Or-
dem - Chamadã - Falta de
"quorum" - Nomeação de Co-
missão - Encerramento - Or-
dem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14.03 horas, comparecem Os
Senhores:

Mario Hugo Ladeira - João Na-
varro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Anuar Fares - Agosti.
nho Campos Neto - Altair Cha-
gas - Alvaro Salles - Alvimar
Mourão - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano
Chaves - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - DO-
ton Canabrava - Delson Scarano

Dermeval Pimenta Filho - Eu-
ler Lafetd - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quintão
- Gerardo Grossi - Gomes Mo-
reira - Hello Garcia - Hermelin-
do Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Ahi-Ackel - Jairo Magalhaes -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- Joäo Bello - João Luiz de Car.
vaiho - ,João Vaz . Jorge Vargas
- José de Castro - José Maria Ma-

galhäes - Lad.islau Salles - Lélis
Chaves - Lourival Brasil - LCicio
de Souza Cruz -- Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Martins Silveira - MaurIlio Cam-
braia - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Otelino Sol - Pe-
reira de Almeida - Paulino Cice-
ro - Raul Fernandes - Raynlufldo
Albergaria - Salim Nacur - Sette
de Barros - Souza e Silva - Val-
dir MelgacO - Waldir Morato -
Waldorniro LObo - Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 64 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
0 SR. WALDIR MORATO - (2

SecretáriO "ad-hoc") - Procede 'a
Leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qual é aprovada, sem restri-
çãeS.

EXPEDIENTE

O SR. PINTO COELHO - (3
Secretdrio, nas funçOes de 11)
Lé Expediente constante da se-
guinte matéria:

OFtCIO N° 1.052
Belo Horizonte, 26 de abril de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apraz-me comunicar a Vossa Ex-
celência o recebimento de seu Ofi-
cio n° 205/66/AER, referente 'a de-
riüncia do Sr. José Lopes de Bar-
ros, Presidente da Cmara Munici-
pal de Alto do Rio Doce, tendo de-
terminado seu encaifliflhatflefltO 'a
Secretaria da Seguranca PUblica,
para as provid&flciaS cabIveiS.

Aproveito o ensejo para renovar-
-the meus protestos de considera-
cão e aprêcO.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado.

- Ciente. Publicar.

OFtCIO

Brasilia, 28 de abril de 1966.

COPIA AUTENTICADA

Faço saber que o Senado Fede-
ral aprovou, nos têrmos do art. 64,
da ConstituicäO Federal, e eu, AU-
HO MOURA ALNDRAD'E, Presidente,
promulgo a seguinte

RESOLUcAO N.° 17, DE 1966

Suspende a execucão cia Lei
n.° 1.039, de 12 de dezembro
de 1.953, do Estado de Minas
Gerais na parte em que cria
a Municipio de Jeceaba.

Art. 1.° - suspenSa, por in-
constitucionalidade, nos têrmos da
decisãO definitiva proferida pelo
Supremo Tribunal Federal, em 1.0

de junho de 1.956, a execuçãO da
Lei n.c 1.039, de 12 de dezembro
de 1.953, do Estado de Minas Ge-
rais, na parte em que cria o Muni-
cipio de Jeceaba.

Art. 2.9 - Esta resolUcäO entrará
em vigor na data de sua publica-

571.a Reunião Orilinãria da Assembléia Legislatiwt ., aos
9 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. JO.AO NAVARRO

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

Tenho a honra de comuflicar a
Vossa Excelência que

'
em 15 do

corrente, promulgUei a ResolUcO
n° 17, de 1966, publicada no Diário
Oficial de 19 do mesmo mês, que
suspende a execucäo da Lei n 9 1.039.
de 12 de dezembro de 1953, do Esta-
do de Minas Gerais, na parte em
que cria o MunicipiO de Jeceaba.

Em anexo, encarninho a Vossa
Excelência cOpia autenticada da
Resolucão em aprêco.

Aproveito a oportunidade para
renovar a Vossa ExcelêflCia os pro-
testos de minha alta estima e mais
distinta considerac5.O.

Auro Moura Andrade - Presi-
dente do Senado Federal.
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cão, revogadas as disposiçOes em
contrario.

Senado Federal. em 15 de abril de
1966.

As. Auro Moura Andrade, Pre-
sidente do Senado Federal.

Conforme:
Diva Gallotti, Of. Legislativo.
Confere:
Lea José da Silva. Chefe da Se.

cão de Mecanografia.
Visto:
Evandro Mendes Vianna, Diretor

Geral.
- Ciente. Publicar - A Comis-

so de Justiça.

OF:tCIO

Belo Horizonte, 5 de maio de
1.966.

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

Tenho a satisfaçao de acusar 0
recebimento do convite formulado
por V. Exa. Para assistir as sole-
nidades de entrega do Titulo de Ci-
dadão Honorárjo do nosso Estado
ao Exmo. Sr. Dr. Mauro Thibau,
dignissimo Ministro das Minas e
Energia.

Lamento nao poder estar presen-
te a êsse ato, pois àquela mesma
hora haverá reuniao solene do Con-
selho Universjtárjo desta tjniver-
sidade quando será homenageado
o Prof. Alberto Deodato Maia Bar.
reto e, logo a seguir, reunião ordi-
nria do mesmo Conseiho.

Agradecendo.a V. Exa. pela hon
ra do convite, sirvo.me do ensejo
Para reiterar-ihe Os protestos da
minha estima e distinta conside-
ração.

Prof. Aluisio Pimenta, Reitor da
tjniversidade de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFtCIO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Corn uma visita cordial, venho
agradecer-lhe o convite que me foi
enderecado Para assistir a solenL
dade de entrega do TItulo de Ci-
dadão Honorario do Estado de Mi-
nas Gerais ao Senhor Chaquib Itar
Sad, dia 27 de abril p. p..

Impossibilitado naquela oportu.
nidade, de comparecer a tao expres-
siva solenidade, venho apresentar-
-lhe e aos dernais membros dessa
egrégia Casa Legislativa as minhas
escusas.

Corn apreco,
José de Magalhães Pinto.
- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA
Juiz de Fora, 5 de rnaio de 1.966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blëia Legislativa do Estad 0 de Mi-
nas Gerais.

Agradeço convite entrega Titulo
Cidadão Honorário Estado Minas
Gerais vg Exmo. Sr. Ministro Dr.
Mauro Thibau pt compromissos em
J. Fora impedem meu compared.
mento pt

General Malan CMT 4. RM.
- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA	 .
Juiz de Fora, 5 de malo de f.966.

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

Agradeço gentileza convite sole.
nidade entrega TItulo Cidadão Ho-
norário Ministro Mauro Th.ibau la-
mentando nao ser possIvel compa-
recirnento visto compromissos an-
teriormente assurnidos

Cel. Adauto Ch EMR/4
- Ciente. Publicar.

TELEGRAMA

Belo Horizonte, 5 de maio de
1.966.

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

Impossibiitado comparecer so-
lenidade entrega Titulo Cidadão Ho-
norário Ministro Dr. Mauro Thi.
bau vg agradeco sensibilizado con-
vite pt

José Felipe da Silva, Vice-Presi-
dente Minas-Caixa.

- Ciente. Publicar.
- Passa-se it

LEITUR.A F APRESENTAcAO
DE PROPOSICOES

- Vém a Mesa:

PROJETO N. 9 3.628/66

Declara de utilidade pübli-
ca o Centro de Comunidade
"José Thornaz de Castro"
corn sede em Belo Horizonte.

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

Art. 1 .0 - Fica declarado de uti-
lidade pUblica o Centro de Comuni-
dade "José Thomaz de Castro", corn
sede em Belo Horizonte.

Art. 2. 9 - Revogadas as disposi.
cöes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala das Reuniöes, 9 de maio de
1.966.

Marta Nair Monteiro - José de
Castro - Maria Pena - José Ma-
ria Magalhães .- Geraldo Quintão.

Justificativa: - 0 Centro de Co-
munidade "José Thomaz de Castro"
ë urna instituição que visa a cola-
borar corn o Poder PUblico, no que
diz respeito a medidas que redun-
dem em beneficio da comunidade.

Promove rneios Para vitalizar a
politica da boa vizinhança, criando
ambiente propicio a formacão cris.
tã e democrática dos filhos de seus
participantes; oferece condiçôes
adequadas ao desenvolvimento fisi-
co, moral, civico e artistico da in-
fância, adolescéncia e j uventude do
nücleo social onde funciona; man-
tern escolas, cursos e obras sociais

que venham a atender aos eleva-
dos objetivos referidos acima, an-
gariando os recursos financeiros
necessdrios a execucão do piano de
suas atividades.

o Centro de Comunidade "José
Thomaz de Castro" tern sob sua
administração a Escola Maternal e
Jardim de Infância "Branca de Ne-
ye" e a Assistência "Nossa Senho-
ra Auxiliadora".

Trata-se de uma medida justa e
que merece o nosso apoio, pois
apresenta os documentos necessá-
rios Para ser declarado de util.ida-
de publica.

Sala das ReuniOes. 9 de maio de
1.966.

Marta Nair Monteiro.
- Publicado o Projeto, flea o

mesmo sObre a Mesa pelo prazo de
3 dias, Para receber emendas.

PROJETO N.° 3.629/66
Dá a denominacão de "Esco-
la Francisca Ribeiro Busta.
mante" 'a Escola do Bairro
de Pedrão, municipio de Pe-
dralva.

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

Art. 1.9 - Passa a denominar-se
"Escola Francisca Ribeiro Busta-
mante" a Escola do Bairro de Pe-
drão, municIpio de Pedralva, neste
Estado.

Art. 2. - Revogadas as disposi.
çoes em contrdrio, esta lei entrará
em vigor na data da sua publica-
ço -

Sala das Reuniöes, 9 de maio de
1.966.

Manoel Costa - Geraido Quin-
tao - José de Castro - Pinto Coe.
lh - Ladislau Sales - Waldir Mo-
rato - Délson Scarano - Wilson
Modesto - Wilson Tanure - João
Navarro - José Maria Magalhães.

Justificativa: - 0 presente Pro-
jeto vem ao encontro de uma ye-
iha praxe, pois a Escola do Bairro
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de Pedrão é conhecida no local co-
mo Escola Francisca Ribeiro Bus-
tamante. Além do mais, é desejo
daquela popul'açao legalizar tal cos.
tume. Tal Proposicao se justifica,
pois deve-se a familia Abel Busta-
mante 0 terreno em que se encon.
tra a referida Escola, doado que foi
polo espirito püb].ico dessa ilustre
tigura sul-mineira

Sala das Reuniöes, 9 de maio de
1 966.

Manoel Costa-
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia

PROJETO DE LEI N. 9 3.630/66

Concede o TItulo de Cidadäo
Honorário de Minas Gerais
ao Tenente l3rigadeiro Hen-
rique Fleuiss.

Art. 1.0 - Fica concedido o Ti-
tulo de Cidad&o Honorário de Mi-
nas Gerais ao Tenente Brigadeiro
Henrique Fleuiss, Comandante da
Escola Superior de Guerra.

Art. 2. - Revogam.se as dispo..
siçOes em contrário.

Sala das Reuniöes, 9 de malo de
1.966.

Nunes Coelho - Athos Vieira de
Andrade - Pinto Coelho - Euler
Lafetá - Demerval Pimenta - Ex-
pedito Tavares - Gerardo Grossi
- Waldir Morato - Florivaldo Dias
- Hélio Garcia - Jorge Vargas -
Alvimar Mourão - Ladislau Salles

Justificativa: 0 TenenteBriga-
deiro Henrique Fleuiss ocupou corn
brilhantismo e eficiência a Presi-
cléncia do Conselho Nacional do
PetrOleo durante o periodo de 9
de dezembro de 1958 a 17 de feve-
reiro de 1961, o qual Se caracteri-
zou corno urn dos mais proficuos
para a politica petrolifera brasilei-
ra pelas muitas conquistas assina.
ladas.

Dentre as mais importantes no
setor de empreendimentos, desta-
ca.se a do Oleoduto Rio.Belo Hori-

zonte, cuja construçao foi aprova-
da naquele Conseiho aos 10 de ja-
neiro de 1961, tendo em vista a for
mação de urn sistema integrado
corn uma refinaria nas imediaçöe
de Belo Horizonte.

Jd Os principals debates sObre
matéria, no plendrio do C.N.P.,
ocorrerarn durante a gestao daqu
le ilustre militar, que teve oportu-
nidade de exercer corn isenção e
clarividência a coordenação em al-
to nIvel dos entendimentos quc'
conduziriarn a solucao final obti.
da, em tudo condizente corn os 01
tos interêsses de Minas.

Em agosto de 1959, fla qualidade
de Presidente do CNP, o Tenente
Brigadeiro Henrique Fleuiss houve
por bern designar, pela Portaria n.9
103, urn Grupo de Trabalho para
estudar Os aspectos t6cnicos e eco-
nômicos relativos a construçao e
instalação do Oleoduto Rio-Bob
Horizonte - do qual participararn
ilustres mineiros, representantes
do Conselho Estadual de Economia
e Administração de Minas Gerais
- tendo êsse Grupo de Trabaiho se
destacado pelos relevantes servicos
prestados a causa do Oleoduto jun-
to ao Conseiho Nacional do PetrO.
leo e lñfluldo de forma decisiva no
desfecho final da questao pelo ple,
nário daquebe orgão federal.

Não poucas foram ainda as ye-
zes em que, corn 0 Presidente do
CNP, recebeu cornissOes técnicas e
representantes de entidades de clas
se e do Govêrno de Minas Gerais,
que procurararn o Conseiho corn a
intençao de encarninhar ou acorn.
panhar o assunto relacionado corn
o Oleocluto Rio-Belo Horizonte,
tendo sempre demonstrado elevado
espirito püblico e extraordindria
acuidade na percepçäo e penetra-
cão dos problernas, especialmente
aquêles pertinentes ao petrOleo, nos
quais se tornara das maiores auto-
ridades no Pals.

Fdcil é concluir-se pois que 0
ilustre carioca, Tenente Brigadeiro
Henrique Fleuiss, estêve a testa de

episOdioS hist4ricoS que o ligam
definitivameflte ao povo de Minas
Gerais, e faz jus, corn muito or-
guiho para nOs mineiroS, a home-
nagem objeto déste Projeto de Lei.

Tenente BrigadeirO HenriqUe
Fleuiss

"Curriculum Vitae"
Cursos: Escola Naval; AviacâO

Naval; Curso de Comando da Es-
cola de Guerra Naval; Curso Supe-
rior de Comando (ECEMAR), Cur-
so Superior de Guerra (CSG).

PromOcöeS Guarda Marirtha (3
de janeiro de 1924); 2.9 Tenente (31
de dezembro de 1924); 1. 9 Tenente
(13 de janeiiro de 1927); Capitão-
-Tenente (7 de agOsto de 1930); Ca-
pitão de Corveta (2 de maio de
1935); Tenente-Coroflel Aviador (20
do dezembro de 1941); Coronel Avi-
ador (1. 9 de setembro de 1944);
Brigadeiro do Ar (18 de setembro
de 1950); Major BrigadeirO (26 de
agOsto de 1958); Tenente Brigadei-
ro (13 de marco de 1963).

CondeeoracoeS: Conde do Aria-
dia; Legião do Mérito dos EstadoS
Iinidos da America do Norte;
Atlãntico Sul; Centendrio do nasci-
mento de Ruy Barbosa; Medalha
Militar de Ouro (mais do 30 anos);
Medalha do Prata Mérito Santos
Dumont; Ordem do Mérito Naval;
Passador de Platina da Medalha Mi-
litar (mais de 40 a.nos); Cruz de
Aviação; Ordem do Mérito Aero-
náuticO; Mérito Naval da Espa.
riha; Mérito Militar; Legiäo do
Honra cia Franca

ComissöeS: Instrutor de VOo;
Instrutor do Tdtica Aérea; Chefe
cia Direção do Tiro do "Encouraqa-
do Minas Gerais"; SubCornafldaflte
cia Escola do Aeronautica Naval;
Assistente do Diretor da Aerofláu-
tica Naval; Chefe do Gabiflete do
EMAER; Chefe do Gabinete do
MINIAER; Adido Aerondutico na
Franca, Inglaterra e Espanha;
Sub-Chefe do Estado Maior da Ao-
rondutica; Comandante da Escola
de Aerondutica; Ministro da Aero-

nciutica; Membro da ComisSãO do
Reparaqão do Guerra; presidente
do Conselho Nacioflal do PetrOleo
Diretor Geral do Ensino; DiretOr
da AeronautiCa Civil; Chef e do Es-
tado Major da Aeronautica Co-
mandante cia Escola Superior de
Guerra.

Sala das ReuniOeS. 9 de maio de
1.966.

Nunes Coelho.
- Publicado o Projeto, inclua.se

em Ordern do Dia.
- 0 SR. PRESIDENTE - A

Mesa vat passar a deferir a pala.
vra aos oradores previamente ins-
critos.

Corn a palavra 0 Sr. Deputado
Maurillo Cambraia

0 SR. MAURtLIO CAMBRAIA -
Sr Presidente, Srs. Deputados.

Não venho a Tribuna, nesta hora,
para falar sObre a ARENA ou MDB,
ou para tratar dêstes assuntOs que
tern criado, no momento, êste pa-
norama nacional, comploxo e con-
fuso. Mas, venho para falar sObre
matCria quo, em face do intorêsSe
popular, näo e menos importante
o quo atende, ate certo ponto, as
reclamacOeS o as reivindicacOeS que
se ouvem a todo instante, o que
dizem respeito a esta questão
damental, o abastecirfleflto, sObre
o qual jd fabou, hoje, também, o
Deput ado Waldomiro LOb 0.

Trago a esta Tribuna, Sr Presi-
dente, Srs. DeputadoS, uma mdi-
cação vazada nos seguintes têrmos:

INDICAcAO N.° 1.108
Exmo. Sr. Presidente cia Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado quo esta subscreve
corn apoio regimental. requor a V.
Exa., ouvida a Casa, seja indicada
aos ExmoS. Srs. SecretárioS cia
Agricultura e do Ahastecimento,
Srs. Evaristo de Paula o Feliciano
de Oliveira, respectivamente, a con.
veniência de pronto estudo no sen.
tido de examinar a possibilidade

: 	 -
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de realização de convénios entre
aquelas Pastas e as Prefeituras Mu-
nicipais, corn 0 fim de mcremen-
tar, no interior do Estado. as ath
vidades hortigrangeiras, estenden-
do-se a medida a distribuiço, atra-
yes dos Governos Municipais ou en-
tidades prOprias, de mudas de hor-
taliças em geral e venda de adubos
a preços rnOdicos as populaçOes ur.
banas e mesmo rurais, corn carnpa-
nha publicitárja permanerite capaz
de despertar o interésse do povo
para as vantagens e importância
aqui apontadas.

Sala das Reuniöes, 4 de maio de
1.966.

Maurilio Cambraja - João Vaz
- Pereira. de Almeida.

Justificativa: - Tao importante
como 0 consurno do feijão, de ar-
roz e do milho, pelo povo, é tam
bern 0 de hortaliças, ovos e came
de galiriha e similares. Desde mui-
to pode-se observar uma lamentá-
vel e paradoxal realldade em nos.
so Estado, que é o abastecimento,
em larga escala, da Capital e cen.
tros maiores, corn produtos horti.
grangeiros, Os quais faltam ao mes-
mo tempo, de urn modo geral, no
interior do Estado ate mesmo nos
municipios produtores, rnas que
conduzem tôda a producão para
os grandes centros, a tal ponto que
chega a ser comum verem-se pes-
soas do interior do Estado consu-
mindo Os produtos aqul menciona.
dos.

0 desenvolvimento de urn pro.
grarna nesse sentido teria, eviden-
temente, o major alcance social,
razã0 por que, atraves desta Egre-
gia AssemblOia, nos dirigimos aos
ilustres titulares das duas impor-
tantes Pastas citadas, ünicos Or-
gãos do Govêrno Estadual compe
tentes para a concretização da pr.O.
vidência aqui apontada, que, por
sua natureza, se enquadra, perfei-
tamente, nas diretrizes do Govêrno
Israel Pinheiro. Para tanto, Os
Srs. Secretarios, certamente, pre-

cisariam contar corn o apoio da
Caixa EconOrnjca Estadual e, pos
sivelmente, também dos Bancos do
Estado, cujos presidentes, estamos
certos, não faltari'arn corn sua pa-
triOtica compreensao.

Maurilio Carnbraia.
- A Comissão de Agricultura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

tJma politica de abastecimento, bern
sabernos, exige da parte do Govêr-
no a adoção daque.las convenièncias,
do emprêgo daqueles fatOres que
não podem vir parcialmente, mas,
que devem atuar simultànearnente
de tal modo que, no Pals, se possa
ter uma boa e ampla produção de
gêneros alimenticios. Evidentemen-
te, muito Se fala sObre êste pro-,
blema e a verdade e que ate hoje
Govêrno algum teve para o meio
rural uma politica de recursos, uma
canalizaçao de dinheiro e de provi
dências corn 0 miiitas vézes fazern
os Governos para Os assuntos ur.
banos, para as questoes das cida-
des. Sem a racionalizacão da Agri-
cultura, que implica em mecaniza-
cão da lavoura, em adubação ade-
quada, em emprëgo de sementes
de boa qualidade, em irrigação da
terra, em garantia de financiamento
da produçao, em garantia de.um
préço mmnimo e armazenamnto
para as entre-safras, para a expor-
tação. näo h quo falar, em politi-
Ca, em beneficio da agricultura.
Mas, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, enquanto não temos ainda no
Ministério da Agricultura e nas Se.
cretarias de Agricultura dos Esta-
dos uma politica efetiva, completa,
capaz de superar as dificuldades de
abastecimento do Pals, corn proclu.
ção especialmente dos chamados gé-
neros de prirneira necessidade, que
possarn fazer corn que Os precos
baixem e se atenui o sofrimento
das classes menos favorecidas, tra-
go a esta Tribuna esta sugestao
que acabo de ler e que nao deixa
de ser, tambOrn, uma opiniao mi-
nha, prOpria, no sentido de favo.
recer, tambëm, esta mesma politi-
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ca do abastecirnento, muito ernbo
ra ela vise a uma producão espe-
cializada de produtos alimenticioS
clue se situam no campo da ativi-
dade hortigranjeira. Mas, e que
estamos já cansados de ver a cha-
mada producão hortigrafljeira que
so fortaleceU adequadamente nos
ültimos anos em volta da Capital
do Estado, em volta dos maiores
centroS urbanos de Minas Gerais,
scm contudo estender-se pelo in-
terior, de tal modo que ehega a ser
comum vermos em grande escala

essoas do interior comprando ver-
duras, legumes, frangos, etc., nos
mercados de Belo Horizonte, a fim
de levarem para as suas terras no
interior. Quantas vêzes ao chegar-
mos as cidades do nosso "hinter-
land", e comum ouvirmos donas de
casa dizerem que náo tern verdu-
rá ôvo ou frango para o almôco
ou para 0 jantar. 2 necessáriO
que os produtos hortigranjeiros,
tao importantes e necessários a
populacão, desenvolvamSe. näo
apenas nas vizinhancaS dos gran-
des centros, mas ë preciso que es-
ses produtos se desenvolvam tarn.
bern nas cidades mais distantes do
interior. E importante que propor.
cionemos ao homem do interior a
criação de frangos e a yes congê-
neres para o consumo do povo.

Por esta razão, Sr. Presldente,
porque não ternos outros Orgãos
competentes do govêrno, a ne.o ser
a Secretaria do AbastecimentO e a
Secretaria de Agricultura, para es-
se setor. venho propor, através des-
sa Assembléia Legislativa, esta pro-
vidência, para quo os Srs. Secretá-
rios, examinando a questão, pos-
sam chegar a urn resultado positi-
vo, no sentido de que a Caixa Eco..
nOmioa Estadual, corn a ajuda dos
Bancos Estaduais, realizem coflvê-
nios corn as Prefeituras do interior.
Assim, nurn futuro relativamente
breve, poderemos contar corn a pro-
ducäo e o aumento cada vez mais

ExrnO. Sr. presidente da Assem
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 DeputadO signatario, na forma
regimental, requer a Vossa Exce-
lência, ouvida a Casa, se digne de
encarninhar ao Excelentissirno Se.
nhor GovernadOr do Estado, Dou.
tor Israel Pinheiro da Silva, mdi-
cação no sentido da necessidade
de que S. Exa. rerneta a esta Casa
Mensagem contendo Projeto do Lei
de aurnento de vencimento dos ser-
vidores püblicoS, na base do ülti-
mo aumento.

Sala das ReuniãeS, 9 de malo de
1.966.

Geraldo Quintão - João Luiz de
Carvaiho - Maurilio Carnbraia -
Sousa e Silva - Luiz Junqueira.

Justificativa: - A ültima lei es-
tadual que concedeu aumento de
vericirnentos aos servidores publi-
cos foi a de nümero 3.422, corn vi-
gência de rnetáde a partir da pu-
biicação, em 9/10/65, e a outra me-
tade a partir de 4 meses apOS.

Já naquela data o aumento do
custo de vida superava, de rnuito,
a percentagern representada pela
mencionada lei. Efetivamente, Os
indices estatisticos consigflaVam
uma enorme alta no preco das utL
lidades e, no entanto, o aumento
foi de apenas 50 0/o, nos vencimentos
o salários dos servidores püblicos.

Posteriormete, a politica eco-
nOmico-financeira adotada pelo Mi.
nistërio do Planejarnento agravou
ainda mais a situação da operosa
classe que é o sustentdculo das re-
partiçöes püblicas.

Essa polItica. hoje criticada por
todos Os setores da opinião pübli-
ca, veio exigir o sacrificio de todo
o mundo, e recaiu pesadarnente sO-
bre a classe que exige mais repre-
sentacão social, porque exerce fun.

intenso dos produtOS hortigrafljei-
ros no interior do Estado.

- Vern a Mesa:

INDICAVAO N.Q 1.109
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goes de autoridade e hierarquia no
esquema dos serviços coletivos.

Sisternãticamente, sem ouvir Os
apelos de angustia da ciasse dos
servidores püblicos, a nova politi-
ca econômica deixou que a infla-
cão prosseguisse a sua trajetOria
destruidora, que a pobreza Se agra-
vasse em tOdas as carnadas sociais,
que a moradia se tornasse, como
a educação, a saüde, a alimentaçao
e 0 vestuário, urn privilëgio das
classes que vivern de rendas, corn
poupanca arnealhada no curso da
prOpria desvalorizacão anterior da
moecla

Agora, o que vemos é a inanida-
de de todo ésse sacrificio, pois não
é de se admitir que o Pals enrique-
ça, ficando Os ricos cada vez mais
abastados e Os pobres cada vez
mais rniserdvejs.

Mas, não é meu intuito, nesta
oportunidade, criticar o que já es-
td ampiarnente criticado na im -
prensa, sem negar Os altos propO-
sitos do patricStico Govêrno Fede.
ra-1, cujos pianos se inspiram na
meihor das intençOes.

O que pretendo d afirmar que,
se esta é a orientação déle, outra
e bern outra, deve ser a do Gayer.
no de Minas, pois o nosso povo es-
tä, nesta fase, atravessando a pior
periodo da sua histOria.

Como uma grande parcela das
classes que vivem de saldrios, em
Minas Gerais, ë constitulda pelos
servidores püblicos, e a possibili-
dade de atender aos apelos dêste
ainda estd ao aicance do Govêrno
Estadual, apresento a Indicacão su-
pra, que tern por fim alertar 0 P0-
der Executivo e convocar Os espi-
ritos cristãos para que executem
em Minas Gerais uma politica de
solidariedade hurnana, sentirnento
de caridade e salvaçao püblica.

Os servidores pübiicos não podern
ficar desassistjdos nesta hora. Ai-
da êste ano, a cada momento mais
se deteriora o poder aquisitivo da
moeda e Se ye subir, subir sempre,
a espiral inflaciondria. 0 custo de

vida prossegue na sua ascenção, ac
sabor da arnbj.cão dos controlado.
res do mercado.

Para nos referirmos sômente ao
periodo que sucedeu Li lei n.° 3422,
de 8/10/1965, basta dizer que o au
mento do custo de vida ultrapas.
sou 60%, seguido fontes autoriza-
das.

E, sOrnente neste ano de 1966. a
media désse aurnento ininterrupto
é do 4,7 0/a ao rnes.

E então? Esta Casa não pode si
lenciar a grave problema que afe-
ta o destino dos servidores pübli-
cos.

For todos êsses motivos, C de ser
aprovada a presente Indicação, que
temos a honra de apresentar aos
nobres pares, considerando ao mes--
mo tempo a impossibilidade de
dar solução ao assunto, por rneio
de Proj eto de Lei, como seria o
caso, de vez que a prolbe a Lei
Constitucional n.r, 14, em seu art.
29.

Crernos que, d.iante destas razöes.
o Chefe do Poder Executivo Minei-
ro correra em socorro da nobre
classe dos servidores pdblicos, que
id chegou ao limite rnáximo de par-
cirnOnia ern seus gastos.

Geraldo Quintao.
- A Comissão de Serviço Pü

blico.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

paiavra o Sr. José Maria Maga.
lhães.

O SR. JOSE MARIA MAGA
LHAES - Sr. Presidente e Srs. De-
putados.

Cabe-nos o dever de trazer ao co-
nhecimento da Casa Os telegrarnas
que recebemos do ilustre e digno
Deputado OlImpia Jaime, da As-
sembiéia Legislativa de Golds, elei-'
to recentemente para Presidente
daquela Casa Legislativa.

São as seguirit,es Os têrmos do
telegrama:

"Deputado José Maria Magalhães
AssembiCia Legislativa.

Virtude coação exercida sôbre
oposjcionjstas e notfcias tenden.

ciosas divulgadas rneioS oficiais go-
vernador Goiás estd preparando
ambiente que possibilite interveri-
ção federal Assembidia Legislativa
ou decretacäo recesso. Face plano
sinistro Govérno Goiano, visando
impedir livre funcionamento legis..
lativo estadual solicitamos compo-
nentes essa Casa solidariedade
nossa preservacão plenitude poder
legislativo enviando protesto Se-
nhor Presidente RepUbilca, Minis.
tros Justiça e Guerra e Presidentes
Sem3do e Cãmara DeputadOs.

AtenciOSas saudacOes
Olimpio Jaime - Presidente As-
sembiCia Legislativa Goids".
- "Deputado José Maria Magalhães
—AssemblCia Legislativa.

Levo conhecimentO Vossência Go.
vernador Golds contrariando nor.
mas constitucioflaiS e legais acaba
praticar ato odioso determinando
pagamento ajuda de custo e subsI-
dios sôrnente DeputadoS ARENA.
Solicito Vossência fazer sentir Pre-
sidente RepUbl.ica, Ministro Justica
e Guerra e presidente Conseiho Se-
guranQa Nacional condenavel gesto
govérfio goiano, bern coma seja le.
vado conhecimentO tal fato repre-
sentacão êste Esta.do CongresSo Na-
cional.

Cordiais saudacOeS
011mpio Jaime - presidente As.

sernbléia Legislativa Goids".
Dia a dia a situacão do pais se

agr43,va. EstamOS tendo através das
palavraS do Sr. Presidente da As-
semblCia Legislativa de Golds, que
ha ameaça de fOrça e violéncia sO-
bre o Fader Legislat1ivO daquele Es-
tado.

0 que nos cabe, nes-te momenta.
não apresentar urn simples va-to de
apoio 'a Assembléla Legislativa
Goana mas sobretudo, protestar
veerneritemente contra -a tentativa
de cerceamento do Fader Legislati-
Va e isto parqUe tememoS que as
liberdades democráticaS sejam su-
focadas em nosso Pals.

0 nasso dever se assacia ao pen-
samento da Bancada do Movimen-

to Dernocrdtica Brasileino, q U e,
através de seu Lider, ira manifes-
tar-se, atravCs de telegrama, o
nosso protesto 'as autonidadeS, in-
clusive ao Senhor presidente da Re-
publica.

O noticidrio da Imprensa Nacio-
nal e OS telegramas que recebernOS
t.raduzern bern a inseguranca da
situaçLiO.

O que pretendernos, Sr. Presi-
dente, desta Tribunla, C trazer 50
conhecimenta publico fatos graves
• fim de evitar que a prepotência e
• fOrca prevalecarn sObre o Direi-
to e a Liberdade.

Cs I atos se repetern através da
histOria: a opressãO C sempre tI-On-
sitOnia e a Liberdade C o carninho
seguro de todos OS povas. Os apres-
sores terão o julgamentO do povo
e da li.istonia.

Fica, pois, aqu.i, 0 nosSo apelo ac
Senihor Ministro da Justica, ao Se.
nhar Ministro da Guerra e 'as de-
xn.is autoridadeS responsaveis pela
Ordern Democrdtica no Pals, para
que nãa seja consumada a inten.
çãa de restringir as liberdadeS
atravCs de atos que atingem a As.
sembiCia Legislativa de Golds -

DevemoS afirrnar que a Fader Le-
gislativO nesta hara jd estC por de-
mais Umitado em suas funçoeS.
PressiOfld-la signifies-rd mais urn
passo para a sua asfixia total.

A-lids, a RevolUcLio de 31 de marco
foi feita para garantir a Demacra.
cia ameacada pela subvercãO e
pela agitacãO.

Ao povo brusileiro não interessa
regime ditatonial, seja de esquerda
ou de direita, par isso éle fai 'as
ruas corn entusiasmo para defla-
grar a Mavimenta de 31 de marco.

E não serLiO medidas punitivas
retardatdnias, baseadas no Odio e
na paixãO, que darão aa Pals con-
diçöes para construir seu futuro.

0 pavo espera, pacieflteflieflte,
que seus objetiVos sejain alcanca-
dos atravCs de at-os concretaS.

Pica, portanto, Sr. presidente,
Srs. DeputadOs, o nossO pratesto
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e a nossa palavra de alerta: Não
usem a fOrca, pois o seu resgate
nern sempre evita que a Pãtria cho-
re o sangue de seus filhos.

Na oportunidade apresento a Ca-
&a as seguintes proposicöes:

REQUERIMENTO

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

Requerernos a V. Exa. faca cons-
tar em Ata urn voto de aplausos
corn a Associacao Mineira de Im-
prensa, pela eleicão de sua nova
Diretoria, que ficou assim constituf-
da: Presidente, Fábio Proença Doy.
le; Vice-Presidente, Afonso Celso
Raso; 1.0 Secretário, Milton Luc-
ca de Paula; 2. 0 Secretário, Fábio
Martins; 1.0 Tesoureiro, José Edu-
ardo Barbosa; 2. 9 Tesoureiro, Enio
Fonseca; Procurador, Urias Pires
Boteiho; Bibliotecário, Aulus Sa-
far.

Requeremos, tarnbém, que 0 voto
de apliausos seja extensivo as Co-
missöes e ao Conseiho Consultivo
e ao ex-Presidente Oswaldo Neves
Massote.

Sala das Reuniôes, 9 de maio de
1.966.

José Maria Magalhaes - LUcio de
Souza Cruz - José de Castro -
Sette de Barros - Dalton Canabra.
v - Ladislau Salles - Pinto Coe-
lhô - João Navarro.

Justificativa: - A Associacäo Mi-
neira de Imprensa congrega todos
Os jornalista do nosso Estado e jd
tern formada no conceito geral sua
tradição como entidade de classe.
A escoiha do cargo de Presidente
recaiu no nome do ilustre jorna-
lista Fábio Proenca Doyle. A vo.
tacao decorreu em ambiente da
rnais absoluta ordem e do major
entusiasmo.

Sala das ReuniOes, 9 de maio de
1.966.

José Maria Magaihães
- Publicar.

COMUNICAAO

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

Cornunicarnos a Mesa o faleci-
mento do Sr. Sad.i Ribeiro, ocorri-
do dia 7 do mês corrente, na cidade
de D. Joaquim.

Requeremos qua se faça. constar
em Ata urn voto de pesar pelo in-
fausto acontecimento e que seja
dado . conhecirnento a famIlia en-
1utad, através de sua viUva, Ex.
ma. Sra. Zenita Evaristo Ribeiro,
residente em D. Joaquim.

Sala das Reuniöes, 9 de maio do
1.966.

José Maria Magalhães

Justificativa: - 0 falecimento do
Sr. Sadi Ribeiro trouxe grade
consterriacão, näo sO a aidade do
D. Joaquim, onde sempre residiu
e prestou relevantes services, mas,
também, a todo o nordeste mineiro,
onde era figura conceituada e cujos
exemplos serviam de paradigma pa-
ra seus admiradores e amigos.

Sala das Reuniöes, 9 de rnaio de
1.966.

José Maria Magalhaes.
- Ciente. Comunique-se.
- Vêrn 5, Mesa:

REQtJERIMENTO

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

o Deputado que êste subscreve
requer, nos têrmos de flOSSO Regi-
mento, seja inscrito na Ata de nos-
SOS trabalbos urn voto de profun-
do pesar pelo falecimento do CO-
MENDADOR SELEME HILEL, cx-
-Prefeito e benfeitor do Municipio
de Governador Valadares, ocorri-
do a 6 do corrente.

Requer, ainda, seja a decisão des-
tai Assembléia levada ao conbeci-
mento da famlila do ilustre extin.

to, por intermédio da Exma. Sra.
Latife Hilel, residente naquela ci-
dade.

Sala das Reuniôes, 9 de maio de
1.966.

Ladislau Salles - Nicanor Ar-
mando - Athos Vieira de Andrade
- Nunes Coelho - Expedito Ta.
vares - Dermeval Pimenta Filho
- João Luiz do Carvalho - Ray-
mundo Albergaria - Maria Pena -
Manoel Costa - Wilson Chaves -
João Bello - Waldomiro LObo -
Paulino Cicero - Lourival Brasil
- Maurilio Carnbraia - Geraldo
Quintão - Pinto Coelho - Gerar-
do Grossi - Jehovah Santos -
Jairo Magalhäes - Jorge Vargas

José de Castro - Florivaldo
Dias - Joäo Navarro.

Justificativa: - Perde a socieda-
de mineira e, de modo particular,
o povo valadarense, a presenca de
uma de suas figuras mais repre.
sentativias e de urn de seus mais
altos valOres, corn o desapareCimefl-
to d' Seleme Hilel.

Tracar-lhe o perfil, nesta hora
em que tOda a região do Vale do
Rio Doce deplora tao grande des-
faique em seu patrimOnio humano,
é rememorar tôda a longa histOria
da civilizacäo que hoje ostenta
aquela area de nosso Estado. jd
que ninguém mais que Seleme Hiiel
participou, corn a espontaneidade
que sO Os verdadeirOs benfeitoreS
conhecem, de cada urn dos lances
que marcaram o extraordindriO de-
senvolvirnento de tOda a zona que
tern Governador Valadares comO
centro.

Não representa a sua rnorte, ape-
nas o afastamentO de urn alto va-
brhumano, integrado, ha mais de
50 anos, na comunidade brasileira,
que dêle recebia, no dia-a-dia de
seu trabaiho e de seu extremado
amor a Pdtria que adotara, a co-
laboração que sO Os hornens de
bern ihe podem propiciar. Mais do
que isso, mais significativa ainda
quo os beneficios de tab contribui-

çäo, representava a presenca de
Seleme Hilel entre Os valadaren-
ses. polo singUl'3.r atributo que o
destino Ihe confiara, de ser urn
padrão a ser imitado ja que, corn
seu contagiante entusiasmO pelas
boas iniciativas, sabia mobili.zar,
corn extrerna eficiência, Os seus
conterrâneos, servindo-ihes de corn-
panheiro e guia n'as grandes arran-
cadas que assinalam a marcha ver.
tiginosa daquela zona, em busca
do progresso econômico e social.

Ao homem de bern, ao cidadão
exemplar, a.o chefe de familia mo-
delar que foi, soube Seberne Hilel
reunir as qualidades que marcarn
o verdadeiro homern pUblico, dan-
do do si todo o esfOrço em benefI-
cic da coletividade, granjeando a
merecida gratidäo de todos os va-
ladarenses.

Se, para o julgamento definitive
ros hornens, representa a morte o
teste decisivo, engrandecendo-os
na admiracão dos pOsteros ou con-
sumindo-os no esquecirnento do
passado, pode o norne de Seleme
Hilel enfrentar, tranqttilo, o gran-
de Tribunal, ja que, pelo exempbo,
por suas virtudes, pelas qualidades
excepcionais que ihe ornaram 0 ca-
rater permafleCerd vivo na memO-
na e no reconhecimento de todos
Os valadarenses.

Sala das ReuniOes, 9 de rnaio de
1.966.

Ladislau Salles

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assern-
hléia Leg.islativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa. se consigne em Ata urn voto
de congratul'acôes corn a mocida-
de da cidade de Januária, pela fun-
dação do seu jornal, que recebeu o
titulo de "Evolucäo", e que so dê
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conheciinent 0 dêsse voto it direcão
do mesmo.

Sala das Reuniöes, 9 do maio de
1966.

Euler Lafetá - Aivimar Mourão
- Florivaldo Dias - Nunes Coelho
- Ladislau Salles - Pinto Coelho.

Justificativa: - sernpre corn
entusiasmo que recebemos noticia
da fundacão de novo Orgão de im-
prensa no interior do Estado.

"Evolucao" e uma publicação que
revela, dede os seus primeiros pas-
SOS, OS nobres intuitos de servir a
causa do povo de Januária e espe.
cialmente 'a mocidade daquele pro-
gressista municipio e 'a qual deve
a sua inspirada fundacão.

No mundo moderno, a juventude
vem representando urn papel de
enorme importãncia, porque, em
vdrios campos do atividades alta.
mente evoluidas, são Os moços que
lideram as pesquisaS e realizarn as
descobertas mais ectraordindrias.

Assim, congratulandonos corn Os
jovens da cidade do Janudria, esta-
remos demonstrando o interêsse
dos parlamentares mineiros pela
sua auspiciosa iniciativa.

Sala das Reun.iOes, 9 de maio de
1.966.

Euler Lafetá.
- Publicar.

COMtJNICAcAO

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

O Deputtado que esta subscreve,
na forma regimental, vem reque
rer a V. Exa. que se digne incluir
na pauta de nossos trabaihos urn
voto do profundo pesar polo fale-
cimento do Sr. Manuel Pereira,
ocorrido dia 7 do corrente, em Di.
vinOpolis.

o extinto era pessoa muito esti-
rnad.a naquela região onde gozava
do respeito de todos os que 0 CO-
nheciam.

Pede tambëm que se dé conhe
cimento da resolução da Mesa à
familia enlutada, na pessoa de sua
espOsa Maria do Carmo Pereira.

Sala das Reuniöes, 9 de rnaio do
1.966.

Alvimar Mourão.
- 0 SR. PRESIDENtTE - Corn

a palavra o Sr. Cicero Dumont.
O SR. CICERO DUMONT - Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
Está em cogitacão por parte das

fOrcas politicas do Brasil a conser-
vacão ou extinção da exigOncia do
domicilio eleitoral, para militares
e civis, que tenham pretensôes elel.
torais para o prOximo pleito e pa-
ra o futuro. A exigência do domi-
cilio eleitoral, corno regra geral,
parece-me plenamente justificdvel.
Se a legislacão exige para urn elei
tor o domicilio para exercer o di-
reito do voto, é logico que exija
também o domicillo para aquelo
quo quisesse receber votos ou can-
didatar-se a urn pOsto eletivo. Esta
regra, entretanto, quando se ref e-
re ao civil e tao militar, isto 6, ao
funcionário civil e militar, na ati-
va, parece que mereceria ter urn
tratarnento especial. Concordo que
o militar na ativa, corno 0 funcio-
ndrio pübllCo em atividade, não te.
nha o domicilio que quer, mas o
domicIlio que o poder püblico lhe
determine, quando determina o lu-
gar onde deve funcionar, onde deve
ter atividade. Se para o funciond-
rio prevalecesse essa regra, tambdm
para aquele que seja candidato de-
ye prevalecer. Esta a razão juri-
dica que justifica, a rneu ver, o re-
exame da exigência no tocante ao
funcionario civil e militar em ati
vidade. Todavia, modificacão da
exigência, agora a véspera de uma
eleicão, sobretudo eleicão polo pro-
cesso indireto, não parece conve-
niente.

E justo que Os militares aspirern
postos eletivos, assim como os fun.
ciondrios civis. Forëm, nã0 ë con-
veniente para 0 regime e para as
prOprias FOrças Armadas que, flu.

ma conjuntura comO a atual, se fa-
ça modificação dêsse dispositivo.
Estamos atravessando uma fase re-
almente transitória do regime de
excecão para o regime democrdti-
co. Estamos utilizando, para essa
modificacão, o processo da eleição
indireta, quando todos desejarn o
processo de eleicão direta. Esta-
mos caminhando para entregar a
Presidência da Repdblica a urn ou
tro n'iilitar. Entäo não convém Ia.
cilitar candidaturas do outros mi-
litares a postos secunddrios em re-
lacão 'a presidência da Repüblica.
Agora quo se desdobram em fila
candidatos militares aos governos
do Rio Grande do Sul, São Paulo e
Pernambuco - candidatos porque
tern o comando das Fôrcas - nao
seria, realmente, conveniente alte-
rar tal ex.igência. E desaconselhã-
vel, mesmo, que se Ihes fadiite,
agora, .a realização dessa pretensão.

justo e natural que tenham êles
essas pretensöes, mas quo a tenham
em outras condiçöes, porque senão
a eleicäo, se viesse a se realizar,
näo teria aquele sentido democrá-
tico que êles prOprios gostariam
de ter na sua escolha.

Por isso, me parece razodvel
aquela doutrina quo sustento: não
ser inconveniente entregar a Pre-
sidência da Repdblica a urn militar,
rnas inconveniente dar urn sentido
de militarismo 'a Repdblica, entre-
gando a governanca dos Estados
mais importantes a militares que,
embora dignos, são candidatos por
fOrca de circunstância. ie certo que
em tal circunstãncia não saria mul-
to fdcil uma resistência cIvica elei-
toral 'a pretensão diaqueles que tern
o comando de uma região ou do
urn exército. Não podemos ter ilu.
sOes em pensar que Os meios par-
lamentares resistiriam. Se não do-
vernos ter ilusão corn respeito a
esta resistência, esta resistência
deve ser feita através da lei.

Divulgou a imprensa que o Lider
do MDB, na Cãmara Federal, Depu-
tado Vieira de Mob, apresentou

uma emenda constitucional alte.
rando pura e simplesmente o do-
micilio eleitoral para militares cia
ativa. Não temos nada a dizer,
quanto a esta iniciativa. Mas, te-
mos que fazer algumas observacöeS
quanto 'a sinceridade do procedi-
mento do Deputado Vieira de Me-
10. Se S. Exa. deseja ser I iel ao
principio democrdtico, deveria al-
terar a exigência do domicIlio elei-
toral para militares e civis. Por
quo apenas para militares? Por ou-
tro lado, a exigéncia que S. Exa.
fax, não estd de acOrdo corn a dou-
trina que seu Partido sustenta. Se
o seu Partido sustenta que estamos
vivendo em estado militarizado, t&
da vez quo se fac.ilitar a candidatu-
ra de urn nitlitar, o que se esta Ia-
zendo é ref orcar a miitarização
de Estado.

Assim, o Lider Vieira de Melo não
I az bern o que o seu Partido sus-
tenta, ou não interpreta 0 que Cale
deseja.

Finalmente, o nobre LIder da
Oposicão na Cãmara Federal, quan
do apresenta o Projeto, ao que tudo
indica, não deseja o seu êxito; o
que deseja d pesar, para o seu Par-
tido, o apoio militar dos comandan-
tes dos II e III Exércitos. Mas não
sei Se isso servird ou desservir6.
ao seu Partido. Do qualquer modo,
fica aqui o meu ponto de vista, a
respeito dessa momentosa questãO.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o sr. Deputado Waldomiro
Lôbo.

0 SR. WALDOMIR0 LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

0 colega, alias, muito born cole-
ga, urn grande artista que existe na
tebevisão, Moacir Franco, quando
apresenta seu programa, leva seu
I ilhinho. Em dado mornento, quan.
do contracenam, o pai diz ao filho:
"Posso cantar"? E o filho respon-
de: "Canta, rnas não mente".

"Canta, mas não mente". E o
que eu you dizer, agora, a urn Se-
cretário de Estado: "canta, mas não
mente". Gaste 0 dinheiro do povo,

II

4.
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em propaganda na televisäo, mas
näo minta, Sr. Secretário do "Pla-
nejaurnento". Apareceu, no video,
uma reportagern, onde Se viam Os
caminhOes recebendo, Ou por outra,
descarregando sacos, segundo a te-
levisão, de feijão, onde o texto era
mais ou menos assim: "0 Sr. Se.
cretário de Abastecimento conse-
guiu para Belo Horizonte grande
carregarnento de feijão, corn preco
mais barato". Cante, Secretdrio,
mas näo minta. A Secretaria não
trouxe teijão algum. 0 clue chegou
ai lot da safra de Santa Catarina,
Paraná e Rio Grande do Sul, adqui-
ricto por particulares. Tanto isto
e verciade que o preco ndo baixou.
iTie 650 cruzeiros da semana passa-
cia, continua hoje o mesmo preco.
E, em agôsto, o preco val ate subir
ae nOvo, vai para mil cruzeiros. E
em janeiro a popu.laco pagará 0
arroz tambëm mats caro. Guar
clem isto: mais tai'de thrdo que eu
tinfla razdo, quando atirmei, no dia

de maio, da Tribuna, que Os pre-
cos de I eij äo e arroz iriam subir,
porque não ha quern procure resol-
ver o probleba cte Minas. Por que Os
jornais ndo noticiaram isso, que 0
Sr. Secretário do Planejamento
esta trazendo gêneros de primeira
necessidade para Belo Horizonte?
For que sômente uma TV deu êsse
noticidriO? Tenho a certeza de que,
se isso fOsse verdacle, a Imprensa
teria noticiado, porque ela tern rn.
terêsse em bern informar o povo.
Vou procurar descobrir se o noti-
cidrio da TV foi ou não matéria
paga. Tenho quase certeza disto,
pelas informacOes que recebi, mas
não quero avancar o sinai, pois se
não fOsse matéria paga a impren-
sa teria noticiado. Prestem aten
çäo! A TV manda filmar, em deter-
minado lugar, o descarregamento de
meia düzia de sacas de feijäo e de.
pois passa o fume no seu noticid-
rio. Isto d para a gente desconfiar.
Corn isso, 0 dinheiro do povo d que
estd andando.

Tenho aqu.i urn noticidrio a res-
peito de outro Secretario, mas you
deixd-lo para am'anhã, porque este
dos generos de primeira necessi-
dade é mais importante, pois in-
teressa a populacãO. Na0 pensem
os Srs. Deputados que venho aqul
apenas para criticar o Sr. Secre.
tdrio do "Planeja-aumento". 2 que
êste, no rnornento, ë 0 setor prin-
cipal. Os Estados Unidos se preo-
cupam muito corn esta parte e,
atravds de_ organiizacOes, como a
CARITAS, procuram fazer corn que
as populacOes, de outros paIses se-
jam abastecidas. Se querem com-
bater o comunismo, corno nOs faze.
mos, näo deixem o povo passar to-
me, pois a arma do comunismo é
gritar contra a tome. Os comu-
nistas gritam contra a fome dos
outros, porque êles mesmos nãc
passam tome, pois recebem ajuda
de algum lugar, mas explorarn a
tome para incutir na cabeca dos
menos avisados que devem seguir
a doutrina comunista.

O Sr. Secretário do Planejaumen.
to, que prometcu servir o Governa-
dor "IP", deve I azer algunia coisa
para justificar sua presenca a I ren.
te dessa Secretaria, que eu reputo
importante, isto e, se o SecFetdrio
que a estiver ocupando tiver, em
prirneiro lugar, honestidade, dis-
posicäo para o trabaiho e urn pou-
Co de inteligéncia e boa vontade
para resolver os problemas do p0-
vo. Resolver os problemas do po-
vo e não procurar resolver proble-
mas eleitorais do Secrtário, cob.
carido os veiculos da Secretaria a
disposicão de seus correligiondrios.
Esses veiculos devern estar it dis-
posicão dos funciondrios que quei-
ram trabaihar, que procurem de
qualquer maneira a j u d a r o Sr.
Secretário, para que êste possa aju-
dar o Sr. Governador "IP" e êste,
por sua vez, ao povo mineiro.

- Não havendo mais oradores
inscritos, segue-se a

DISCUSSAO E VO'rAçAO DE
PROPOSIcOES

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a discussão e votação de
parecereS, requerimentos, comun.i-
caçôes, indicaçOes, etc.

Estão abertas as inscriçöes para
a reunião de amanhã.

O Sr. Alvirnar Mourão comuni-
ca a Casa o falecirnento do Sr. Ma-
noel Pereira, ocorrido no dia 7 des-
te, em DivinOpoliS.

- Ciente. Comunique-Se.
- A Mesa vai dar prosseguimen.

to a votação do Requerimento do
Deputado José Maria Magalhães. a
tim de que seja permitido falar as-
sentado no encarninhamento da vo.
tação do Requerinlento do Depu-
tado João Luiz de Carvalho.

Estava na Tribuna na Reunião
passada o Sr. Dalton Canabrava,
que dispöe de 5 rninutos para falar
na Reunião de hoje.

Corn a palavra o Sr. Dalton Ca-
nabrava.

O SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. presidente, Srs. DeputadoS.

Estava comentando na ültima
ReuniãO o RquerimefltO do Sr.
José Maria Magalhäes, que pede
autorizacão para falar assentado.

EsclarecernoS ao Plenário que,
por condicôeS de ordern fisiolOgi-
ca, oU patolOgica, as vêzes somos
umpedidos de falar de pé.

Sr. presidente, Srs. Deputados,
não tenho a menor intenção de
contifluar tomando a .atencão dos
Srs. Deputados e da Assembléia
para questöes de sornefloS umpor-
tãncia, questôes provinciaflaS. Em
nada vai alterar urn voto de con-
gratulacOes a urn Secretãrio da
Agrucultura na ordem das coisas em
Minas Gerais.

Mas, como conheco aquela auto-
ridade, era meu dever explicar ao
plenário quern era S. Exa., para,
depois, o Plenário apreciar a ma-
téria, corn coiihecimeflto de cau-
sa, podendo votar, assim, o Reque-
rimento do nobre Deputado, cjue o

apresentou. PecO mostrar que,
além do mais, o Sr. Secretdrio da
Agricultura é urn grande narcisis-
ta. que V. Exa. mande constar do
meu discurso a entrevista estam-
pada no "Diário de São Paulo",
(matéria paga, é claro), 3.' feira,
20-4-66, em que o atual Secretário
da Agricultura e ex-Prefeito de
Curvelo fala de Si mesmo. Ela de-
fine muito bern a personaildade de
S. Exa.. Todos verão na mesma o
que êle e. Depois de apreciada a
entrévista, deixo a del±beracão e a
consciêflCia de cada urn. Se o Pie-
ndrio achar que deve clar os aplau-
sos a S. Exa., que os dê. A mirn
nada afetarã. Os que não moram
em Curvebo vão pensar que aquela
cidade tern mais urn I ilho muito
ulustre. Peco que Os meus compa-
nheiros do MDB näo se oponham
a votacão do Requerimento, para
que não prejudiquernos os traba.
ihos da Casa. QuiséssernoS nOs e
êle não seria votado: mas não va-
mos tomar tempo da Casa corn in-
significâncias.

Evaristo de Paula, nas suas pro-
priedades agricolas, ensina civisrno
e fomenta a riqueza nacional.

Fncontro de dois vaqueiros -
"Fazenda Laboratório - 0 Prefei-
to - EspOsa e Filhos - 0 pOr do
Sol.

(Reportagem de TarcisiO Pinto
Ferreira e Sérgio Cunha, enviados
especiaiS da Sucursal dos DiárioS
AssociadoS de São Paulo. em Minas
Gerais).

0 "homo rusticuS" brasileirO, na
imensidão do seu territOrio, vai rà-
pidamente compenetrando-Se na
magnitude da gleba - mater, con-
quistando-a corn entranhado arnor,
amando-a corn todo o seu filial ca-
rinho.

Encontramos urna consciência
de eternidade nos rincôeS agrico-
las de Evaristo de Paula, Prefeito
do MunicIpiO de Curvelo e escia-
recido bacharel em Ciências Jun.
dicas e Socials.
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o alcaide de Curvelo, que
o cargo corn inteira devocão a cau.
sa pübllca, consagra também a sua
existência as lides agrarias, quer
quanto ao arnanho da terra, quer
como urn dos mais opulentos pe-
cuaristas do Brasil.

No bucolismo das propriedades
de Evaristo de Paula, na linhagern
majestosa de seus espëcirnes bovi-
nos, o ser hurnano sente que, como
dizia Cicero, nada mais digno e mais
agraddvel do que a faina e a vida
campesina.

Os DOIS VAQUETROS

Ninguérn precisaria p r o c U r a r
aproxirnar Evaristo de Paula de
Assis Chateubriand. Ambos jmanta-
dos pelo telurismo,. esperitualmen.
te são irmãos siameses. Tern uma
simbiose terrdquea.

Sempre foram conhecidos; o en-
contro de ambos, não sabemos
quando e nem onde se deu.

Amizade feita "a laco", corn urn
simples chamado, a urn sO tempo,
sam afetaçöes, sem exageros.

No singular desfile que Chateau-
briand levou a cabo na Av. Afon.
so Pena, na capital mineira, a 30
de marco passado, o vaqueiro, o
politico e o homem de letras, Eva-
risto Soares de Paula, exibiu os
seus majestosos plantëis da raga
bovina.

"0 doido genial", Chateubriand,
como o batizou a palavra irnortal
de Asceno Ferreira, fez urn desfile
bovino singular, e Evaristo, que
corn o primeiro se conftrnde na ge-
nialidade vesânica, saiu pela princi-
pal artéria de Belo Horizonte corn
garbosa naturalidade. Eram os dois
vaqueiros mostrando o quanto
amam o Brasil.

Na sede da revista "0 Cruzeiro"
Evaristo Soares de Paula, recebeu,
dias atrás, consa gradora manifesta.
cão de apreco.

FAZENDA LABORATORIO

Encontrarnos o Sr. Evarist 0 Soa-
res de Paula em sua fazenda ma.
délo" Cortume", de proprieclade ru-
ral, per êle chamada "o meu labo-
ratOrio".

0 cartaz it entrada da Fazenda
do Cortume poderia definar a fai-.
na dos seus obreiros, corn estas pa.
Iars: "aqul não ha relOgio de
ponto". 0 que abre e encerra a ta.
refa é ü sd.

"Expert" no aprimoramento das
racas bovinas, lidador dos melos
rurais por religiosa hereditarieda-
de, o Dr. Evaristo de Paula pode
comparecer em qualquer parte do
mundo como urn dos maiores co-
nhecedores do rarno a que se de-
thea.

O seu plantel de gado "Gyr", por
sobradas razOes, 6 o melhor, o mais
opulento cia America Latina, 0
"Gyr" de suas propriedades agrico.
las são soberbas matrizes, incon-
fundiveis padreadores.

Perfeito conhecedor da genetics
bovina, o nosso visitado estd fa-
zendo experiências as mais rótá-
veis. resultanclo delas o magnifico
espëclme "Red Ongole", que osten-
ta vistosa e singular tonaildade
avermeihada. Vale a pena ouvir
urns explanação sObre a "red on-
gole".

Bdfalos brancos e maihados, no
spuramento dos mais singulares,
revelam o alto conhecimento dos
assuntos pecudrios de Evaristo de
Paula e da competencia corn que
leva a efeito os cruzamentos. De
fato as suas propriedades agrIcolas,
não precisa êle dizê-lo, são urn la-
boratOrio da vida.

As propriedades agricolas de Eva-
risto de Paula são sinfonias mm-
terruptas do trabalho, escolas de
brasiliidade, forjas de amor entre
Os hornens -

0 PREFETTO

Evaristo de Paula, conspirador e
revoluciofláriO, teve influente atua-
qão no movimento que liquidou
corn 0 govêrno corrupto e cornU-
nista do Sr. João Goulart..

A fazenda 110 Cortume", quando
o Brasil se achava ameacado pelo
peleguiSmO do Sr. Brizola, fOra a
centro de gravitação de entendi-
mentos para a resistência.

EvaristO de Paula, o Prefeito de
Curvelo, ConvOCOU Os seus amigos.
Cur velo, sob uma ünica bandeira,
a do seu burgo-mestre, colocou.se
pronta para a civica jornada, de
desagravo ao Pavilhão Nacional..

Naquele instante, naquelas horas,
ou naqueles dias, o Dr. Evaristo
não era o prefeito; era o coman-
dante de urn povo em armas, se-
quioso pela desafronta.

o vaqueiro Evaristo, trocando la-
ço do boi pelo fuzil ou pela metra-
ihadora, igual a qualquer irmão da
"caatinga" nordestina ou dos pam-
pas, não desmefltiU 0 seu nascimen-
to nas alterosas, dos seus avoen-
gos geralistas, da terra que fez
brotar TiradenteS, preparado para
dizer a tirania: "Veneer ou rnor-
rer, viva a liberdade".

Os curvelanos amam a seu pre-
feito: orgulh am-se dêle.

Evaristo de Paula, como Chateau-
briand, tern idCia do imensurável.
Acha que o ser humano nasceu pa-
ra viver barn. Na fraternidade, é
urn versalista.

Em Curvelo, bonita e progressis-
ta, tipica do "hinterland" rnine.iro,
estd a zona essencialinente agrico-
la que tern na pecudria a expres.
são maxima de sua economia.

Ligada a Capital por uma ünica
rodovia asfaltada, situa-se no alto
do chapadão, na bacia do rio São
Francisco, Paraopeba a das Velhas.
Como a nossa reportagem preten-
desse mostrar tambérn aspectos cia
vida administrativa, economics, pa-
utica e social do municIpio, reu-
nimo-nos depois na sede da muni-

cipalidade, corn as mcis expressi.
vas figuras curvelanas.

Assim estiveram conosco, exter-
nando suas opinlOes sôbre a vida
do municIpio, juntamente corn 0
prefeito Evaristo de Paula, Os Sfs.
Targino R.aimundO de-..Figueiredo,
Vice-Prefeito, MOacir Ribeiro Lei-
te e Irineu Mascarehhas, vereado-
res, aldm de outras f,iguras de re-
lOvo, tais como os Srs. Guilh'erme
Viriato Mascarenhas, chefe polIti..
co, Sica Plo de Fernandes, profes-
sor Ulysses Lopes e 0 jornalista
Rairnundo Martins, da revista "CN',
além de outros.

Nesta palestra informal, coihe-
rnos subsIdios para 0 rIOSSO tra-
baiho e interessantes dados sôbre
a proficua vida do. Sr. Evaristo
de Paula.

A ADMINISTR.AcAO CURVELANA

Curvelo tern tornado
pulso sob a administração dma-
mica de seu atual prefeito. Dentre
as melhoraméntos que se cpntam
na cidade, deve-se mencionar o no.
tCvel piano de saneamento ence-
tado pela admmnistracão atual.
urn trabaiho de vulto, de pouco
eleito promocional externo, mas
de largo alcance social. De fate,
Curvelo era mnfestada por perni-
longos e, 0 mais grave, por tern.
veis barbeiros, transmissores do
"Tripanosorna Cruzi", causador da
incurável e mortal doença de Cha-
gas.

Para combate e erradicacão des-
tas pragas foi assinado urn conve.
nio entre o DNOS e a prefeitura
que, ao ensejo da correção do leito
do COrrego Santo AntOnio, tfaba-
lho de grande efeito estátiCo e prá-
tico para o perfeito contrOle das
águas no perIodo das cheias, iniclou
urn completo saner inentO daquela
zona, "habitat" natural',dds ni-
vos insetos. 	 .

Para se ter uma pãlida idéia do
alto custo dessa obra, vale dizer
que ja foram consurnidos, ern • sua
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primeira lase, recursos da ordem
de Cr$ 50.000000

Näo ficam sômente ai a realiza-
cOes de nosso focalizado.

Corn êlé tivemos a oportunidade
de visitar e ver de perto outras

- importants obras municipais, Co-
mo o prddlo da Cade.ia PUblica, de
notáveis condiçöes de salubridade,
confOrto, higiene e funcionalidade.

Estivemos em visita ao moderno
e confortável prédio do Paidcio da
Justiça, obra da sua Adrninistra-
çäø, bern como verificando, "in 10-
co", o andarnento das obras de cons.
trucão de duas importantes pon-
ies.

Soma-se a estas obras a servico
de colocäcão de encanarnento d'á-
gua, cujo total já ultrapassa 6 mu
metros. I :

Muito interessante 0 piano de Re-
creação infantil encetado pelo Pre.
feito: criou Parques Infantis, nos
quais as condiçôes de acesso para
as crianas - 0 ingresso - ë a apre.
sentação da caderneta escolar, corn
media -nensai superior a 6. Pode-
se fäcilrnente avaliar o largo ai.
cance desta genial iniciativa.

Deve-se considerar. por justica
que, para conseguir êste acervo de
realizaçöes, obteve sempre a apoio
iricondicionai de seus dedicados au-
xlliares e de seu amigo e ieai .Vice
.Prefeito, Sr. Targino de Figueire-
do, bein como da Câmara Munici-
pal, onde se destaca a figura de
seu Presidente, o Sr. Francisco Ga.
brieF Jovita.

EVARISTO SOARES
NA INTIMIDADE

• Evaristo Soares de Paula é uma
figura das mais queridas e mais
respeitáveis de Curvelo. Exemplar
chefe de familia, espirito humano,
tern o seu norne ligado as diver-
ens obras. de caráter filantrOpico.
Pal de 8 filhos, d casado corn a ilus-
tre dama, Sra. En! Guimarães Soa
res de Paula, filha do Senador Li-
ma Guimarães.

- "Ten-ho receio de tornar-me an.
tipático corn a m.inha fortuna" -
disse-nos a certa aitura 0 nosso an.
fitrião. Cremos que sO esta frase
0 capaz de definir a sua personali-
dade de homem abastado, mas mo.
desto.

Possuidor de enorme fortuna pes-
soal não Se serve dela para espe-
zinhar ou humllhar o prOximo An-
tes, é urn benemOrito e filantropo,
e seu d.inheiro jamais foi aplicado
para corromper ou aviltar.

Não raro tern invertido dinheiro
de seu prOprio bOlso para obras da
Prefeitura Municipal, e seus subs!-
d.ios de Prefeito sao, totaimente,
destinados a Fundacão "Ginásio
.iton Bezerra de Melo".

Seus empregados rurais lhe de-
votarn estima e, sobretudo, res-
peito. No aprazivel recanto de süa
fazenda, privamos de sua intimida-
de e passamos horas agracldveis em
companhia de seus filhos, Lenita,
Evaristo, Lenice, Evandro e Maria
Regina, e de sua digna e amável es-
pOsa, Sra. Da. En! Guimarães Soa-
res de Paula.

FILHO DE PEIXE

Evaristo de Paula é filho de ru
ralista e seus fiihos já ihe seguem
as passos, mostrando interésse e
pendores para a pecuaria. Assisti-
mos, no grarnado fronteiriço a vi-
venda, a urn desfile de espdcimes de
gado "Gyr" que haveria de empol.
gar a urn ji:iri de exposição

Eram exemplares magnificos, de
alta linhagem e preços elevadissi-
mos.

Depois, tivernos a oportunidade
de percorrer as dependências da
fazenda. -

Para que Se avalie seu confôrto
e modcirnismo, basta mencionar
que ha telef one ate no estábuio.

No prOdio sede, constatamos a
born gOsto e espIrito organizado
da anfitriã: em local de destaque,
na bela sala principal, estd a ex-
-posicão de trofdus e tacas conquis-
ttdas pelo. ernOrito criador. São

láureas yaliosas, destacando.se  den-
tre elas, uma que simboliza seis
prirneiros lugares nurna ün.ica ex-
posicão.

UMA PAUSA SUAVE

Quebrando a ritmo movimentado
do nosso dia em Curvelo, solicita-
mos uma ligeira entrevista a Sra.
Evaristo de Paula.

Foi, sem düvida, urn toque arne-
no em nossos tr.abalhos. Distinta,
simpática, inteligente, tranqfflla,
rodeada par seus filbos, desfiou
uma sOrie de interessantes obser-
vacOes 'para a reportagem -

Falou-nos das constantes via-
gens que tern feito, corn seu dma-
rnico marido, em atend.imento a
seus mültiplos afazeres.

Entusiasmou-se quando a assun-
to mudou para a Associaqão de
Protecão a Maternidade e a Infãn.
cia de Curvelo, entidade que pre-
side, • mas omitiu, par manifesta
modOstia, muitos atos filantrOpicos
de suavida.

Revelando todo o seu comedimen.
to, fez questão de ressaltar a etc.
tiva colaboracão que tern recebido
na Associacäo, da parte de suas
colegas de diretonia e, em especial,
•das Sras. Alice Pitangui e Tdreza
• Puntel Ferreira.

Afirmou--nos que não ye corn
bons olhos a niarido na polItica,
• mas crernos que será esta a sua
dnica pretensão não atendida, pois
Evaristo de Paula não mais se des-
vencilhará das imposlcôes politicas
de seus municipes e coestaduanos,

0 FOR DO SOL

O ocaso do sal colheu.nos am-
da na fazenda.

Espetdculo magnifico, em cená-
rio de rara beleza, que ficará gra.
vado perenemente em nossas ret!-
n-as -

O anoitecer significou, tambdm,
a final de nossa jornada em Cur-
velo, pals despedimo-nos de nossos

arnáveis hospedeiros, bern coma do
prestirnoso e gentil Sr. Agnelo Ma-
taso Pedra, conceituado dentista
na comuna, companheiro de tOdas
as horas do Sr. Evaristo de Paula,
que nos ciceroneou durante todo a
movimentado dia -

A nossa saida observamOs e ano-
tamos as dizeres de uma signifi-
cativa e justa homena gem em ldpi-
de, colocados no banco do jardim:

"Aos anfitriOes:
Sra. e Sr. Dr. Evaristo.
A Sociedade dos Doutorandas de

1930, da Faculdade Nacianal de Me-
dicina, aqui deixa Caste marco de
sua passagem como preito de en-
tusiasmo e •adrniracão pelo traba.
lho infatigãvel a que se dedicarn:
melhoria e aprimoramento no gado
nacional -

Curvelo, 20-1-62".
O SR. PR.ESIDENTE - Corn a

pa.lavra a Sr. Deputado Waldomiro
Lôbo.

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

Queria fazer algurnas inclagacöes,
coma, par exemplo, esta que diz
respeito ao noticidrio inserido no
"Diana de São Paulo", de terca-fei-
ra, 20-4-66. Que tern a ver a que
disse, naquela oportunidade, o Sr.
Secretário da Agnicultura corn a
situacão atuai do nosso Estado?
Não interessa! NOs já sabemas
que isto deve ter sido matOria pa.
ga. Que interêsse ternurn jamal
em sair de São Paulo para fazer
uma reportagem em Minas e pu-
blicar em São Paulo? Para nOs aqui
em Minas, 0 como se diz na gIna:
"não fede nern cheira". Gananto
que, a estas horas, êle deve estar
assentado como assentado está a
Sr. "IPE". Desta maneira, falar
assentado não iria prejudicar a an-
damento dos trabalhos desta Casa.

Fala-se par a! que 0 intenção do
Sr. Governador dividir parte do
Estado em glebas, cada urna delas
corn suas matas, agua corrente,
terreno prOprio para a agricultu-
ra, prOprio para pastagens, etc
etc. Ora, sO se fOsse por urn as-
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se de rndgica, porque, neste caso,
teria o Govêrno que trazer, de de-
terminada parte do Estado, urn
pouco deinatas, urn pouco de ter-
ra prOpria para a lavoura, de
outra parte do Estado, urn pou.
co de terra prOpria pa pa pas-
tagens, aldm da canaiização de rios,
i elaro, para que cada gleba tives.
e égua corrente. Isto ate parece

histOria da Carochinha. R tudo
muito engraçado!...

A SPEVIA, a célebre SPEVIA, na
ArnazOnia tentou fazer isto. Mas
all o caso era diferente: dava-se urn
pedaco de terra, corn casa pronta,
sernentes, etc., a quem quisesse
cultivar esta terra. Mas não de-
•terminou tudo isto que aI está: ma-
tas corn madeiras do lei, terreno
para lavoura, terreno para pasta-
gem, dgua cm abundânoia. Esta,
id näo faltaria, é claro, pois, lá es-
td o Amazonas para abastecer a
Região. Sabemos ainda, que, na-
quela. parte do Brasil, chove todos
Os dias, principalmente ii tarde.
Portanto, água, ali não falta.
isto qué -se ye: "pianos". Ora, se
fazem &ste planos assentados, por
quo näo podernos falar assentados
também, nesta Tribuna? Nem ha-
via necessidade dêste Requerimen-
to. Et,jé. falej assentado nesta
Tribuna, pois não me estava sen-
tindo bern. Pedi iicenca ao Sr. Pre
sidente e esta me foi conceclida.
Outros Deputados ja fizeram o
mesmo, nesta Casa.

0 atual Secretdrio da Educação,
em suds obstruçöes ao Govêrno de
Magaihães Pinto, também usou
desta prerrogativa. Parece que, fa-
lar assentado não cansa a gargan-
ta. Nunca pude sequer pensar que
falar assentado cansasse menos a
garganta; acho ate que faiar em
pé cansa menos; fica-se num pia-
no mais alto, a voz desce suave-
mente, sem precisar de paraqüedas.

Quanto ao noticidrio do Diário
de São Paulo a respeito da figura
"fabulosa" do atual Secretdrio da
Agriculture., não tern êle importãn-
cia alguma. 0 povo mineiro, como

eu, certamente, desconhecia êste no
ticiário. Ninguém aqu.i, pfaticamen-
te, lê o "Didrio de São Paulo", corn
raras excecOes.

Eie não tern grande penetracão
em nosso Estado, apesar de ser urn
grande jornal.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSÉ MARIA IvAGALHAES
- Sr. Presidente, comunico a

Mesa que encaminhei 0 Requerl-
mento de Congratulaçôes pela elel-
cão do jornalista Fãblo Doyle
para Presidente da Associacao
Mineira de Imprensa. Comuni-
quei também, corn pesar, o fale-
cimento do Sr. Sendim Ribeiro,
ocorrido na Cidade de Dom Joa-
quim. Mas, a razão principal da
rninha questão de ordem, é reque-
rer a V. Exa. que seja tornado
scm efeito 0 meu Requerimento,
ora pOsto em votaçao.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requerimento do Sr. De.
putado José Maria Magalhaes.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. WALDOMIRO LOO -
Sr. Presidente, a simples solicita-
çãø do Deputado José Maria IvIaga-
lhães para retirar o Requerimento,
scm que fôsse ouvido o Plendrio,
depois de ja ter sido concedida a
palavra a diversos oradores, será
regimental?

Este Requerirnerito é importan-
tIssimo; pede permissão para falar
assentado. Isto ja devia ser per-
mitido ha mu.ito tempo. Tanto faz
falar assentado como de pé. As
palavras aqui pronunciadas serão
inscritas nos Anais desta Casa. To-
das as vCzes que Deputados, nesta
Casa, desej ar-am falar assentados, a
Presidência deu licença para isso.
É urna pena que o Requerimento
tenha sido retirado pelo Deputado
José Maria Magalhães, porque as.
sirn nOs terfamos oportunidade de
tecer outras consideracOes a res-

petto. Fica, aqui, a minha indaga-
cão a Mesa.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
mantém a sua decisão e vai colocar
em votação o Requerimento do Sr.
Deputado João Luiz de Carvaiho.

Em votacão o Requerirnento. Os
Srs. Deputados que aprovam o Re-
querimento do Sr. João Luiz de
Carvalho que requer seja enviado
ao Sr. Secretarlo cia Agricultura
urn voto de aplausos pela sua atua.
cãona Reunião dos Seoretdrios cia
Agriculture., queiram perinanecer
como se encontram. (Pausa). Foi
aprovado.

O SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente. quero deciarar que
votei contra o Requerirnento e en-
caminho, por eserito, a Mesa, a mi-
nha declaracäo de voto. É a se-
guinte:

DECLARAcAO DE VOTO
Voto contra o Requerimento de

congratulaçOes ao Sr. Secretcirio
da Agricultura, de autoria do Dc-
putado João Luiz de Carvaiho, pelo
simples fato de conhecê-lo bern.

Em nada me afetard e nern afe-
tará Os destinos de Minas Gerais
que urn Secretdrio de seu Govêrno
receba, apressadamente, voto de
congratulacOeS pelo futuro de sua
administracãO. Como represento
aqui urna grande parcela do povo
curvelano, não poderia deixar de
manifestar a decepção daquele p0-
vo pela administracão de seu Pre-
feito, eleito corn tantas esperancas
C corn tantos anseioS.

Como tivemos - fato a quo já me
referi - uma grande e irreparável
decepcão corn S. Exa., tanto de
sua atuação como homern pübuico,
corno de sua conduta pessoal, sin-
to-me na obrigacão de esciarecer
o povo mineiro sObre as qualida-
des pessoais e poiIticas daquele ti-
tular que, de nianeira algurna, fas
jus as congratulacOes propostas no
RequerimentO mencionado. .Larnefl.
tamos profi.mdameflte, e em our-
velo foi constrangedor, o Iato do
urn Prefeito, inteiramente fracassa-

do nos propOsitos do cumprir 0
prograrna do candidato, ser pre-
miado pelo Sr. Governador, corn
o seu charnamento para dirigir a
Pasta que iria representar a maiS
destacada meta de seu Govno.

Dalton Canabrava.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe a declaração de voto do
V. Exa.

Tern a paiavra, pela ordem, 0 Sr.
Deputado José Maria Magalhães.

QUESTOES DE ORDEM

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, antes que
V. Exa. coloque em votação o Re.
querimento que está sôbre a Mesa,
pediria a V. Exa., baseado nas ati-
tudes quo tern tido 0 Presidente'
Bonifdcio do Andrada, que colocas-
se em votação, prirneiro, o Reque-
rimento de voto de congratulacöeS
pela eleição da nova diretoria da As-
sociação Mineira do Imprensa. V.
Exa., para atendé.lo, não necessi-
ta ficar constrarigido, porquanto o
Presidente Bonifdcio de Andrada
tern adotado esta atitudes nesta-
Casa.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
respondendo a questão de ordem
do Sr. Deputado José Maria Maga-
ihães, iriforma a S. Exa. que, corn
muito prazer, poderia atender a so-
Ucitacão ora feita, mas que, en
contrando-se na Mesa, em regime
dé votacão, o Requerimento de au-
toria do Sr. Deputado Cicero Du-
mont, em face do quo determina o
Regimento da Case., não poderá in-
terromper, em hipOtese algurna, êste
processo de votacão para iniciar
outro, que tambCm deverd ser apre-
ciado por esta Casa.

A Mesa deixa, assim, pesarosa.
Tnente, de atender ao apélo do Sr.
Deputado José Maria Magaihães.

O SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES
- Sr. Presidente., quero apenaa
apresentar a justificativa da minha
questão de ordem anterior. ye V.
Exa. que, nessa questão de Reque-
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rmento, 0 comportamento da Me-
sa, agora, corn a deliberaçäo de V.
Era., se entrechoca corn delibera•
cöes anteriores.

Vê V. Exa que o Requerimento
de aplausos ao Secretdrio da Agri-
cultura, pOsto em votacäo e vota-
do, agora, por esta Casa, teve a sua
data de entracla na Mesa muito
posterior ao Requerimento do De-
putado Cicero Dumont. Portanto,
as exceçöes foram feitas e nosso He-
querimento verbal, em questão de
ordem, se baseia nelas. For isto,
achamos que V. Exa deveria ter
julgado procedente a nossa ques-
tao de ordem.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
recebe as apreciacães de V. Exa
mas esciarece, mais uma vez, que
está fazendo cumprir o que dater-
mina , o Regimento.

REQUERIMENTO N. 1.175

- Em votacão' 0 Requerimento
n.° 1.175, de autoria do Sr. Depu-
tado Cicero Dumont. A Mesa já
havia concedido a paiavra ao Dc-
putado João Bosco, para encami-
nhar a votacão. Tern a palavra S.
Exa.. (Pausa).

Em votação 0 Requer.irnento do
nobre Deputado Cicero Dumont,
salvo emendas apresentadas. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en.
contram. (Pausa). Rejeitado o Re-
querimento.

vERIFIcAcA0

O SR. VALDIR MELG4cO -
Peco verifieação, Sr. Presidente.
• 0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

vat proceder 'a verificacão requeri-
da pelo Sr. Deputado Valdir Mel-
gaco. Os Srs. Deputados que vota.
ram a favor, queiram levantar-se.
(Pausa). Podem assentar-se. Os
Srs. Deputados que votaram con-
tra, queiram levantar-se. (P.ausa).
Podem assentar-se. Votaram a fa-

vor, 8 Srs. Deputados. Contra, 7
Não ha "quorum".

CHAMADA

A Mesa solicita do Sr. Secretd-
rio Pinto Coelho que proceda 'a
chamada dos Srs. Deputados.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE - Respon-
deram 'a chamada 42 Srs. Deputa-
dos. Ha "quorum" para votacão..

A Mesa vai renovar a votacão do
Requerimento n. 9 1.175.

- Para encami.nhar a votacão do
Requerimento n.° 1.175, do Sr. Ci.
cero Dumont, tern a palavra o Sr.
Mario Hugo Ladeira.

o SR. MARIO HUGO LADEIRA
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

O meu voto serd contrário ao
Requerimento n. 9 1.175, do nobre
Deputado Cicero Dumont.

Ha muitos anos, vimos analisan-
do o problema do voto distrital e
chegamos 'a conclusão de que a re-
presentacão dentro desta Casa :
muito mais auténtica, quarido urn
deputado pode ser votado em to-
do o Estado.

Fui eleito Deputado em 4 legis-
laturas consecutivas; tive votacao
esparsa em quaso todos Os Mufli-
cipios Mineiros. Desta forma, nâo
poderia desprezar êsses meus ami-
gos. em rincöes longinquos, em to-
dos os quadrantes de Minas.

0 nobre escritor Gilberto Ama
do, em seu trabaiho "Presenca na
Polit.iea", afirma que tinha sido

politico, no tempo em que as elei-
cöes eram falsas mas, Os homens,
verdadeiros. De fato, depois da
Revolucao de 30, o Brasil cresceu
o evoluiu, principalmente no tocan
te ao voto secreto, entre outras
conquistas dernocráticas.

Na conjuntura atual, por que
passa o Pals, no sistema presiden-
ciai em que vivernos, o Voto Dis-
trital serii contraproducente.

No Regime Parlamentarista, sim,
ha necessidade do voto distrital.
Nêsse regime, quase sempre ha

- predominãncia de dots partidos:
urn assume o Poder e 0 oU-
trb faz-lhe oposicão, como aeon.
tece na Inglaterra, pais padrão do
Sistema Parlarnentarista. Entre-
tanto, não estamos neste sistema.

No tempo do Irnpério, de fato,
Pals cresceu, principalmente n
Impërio de Pedro II; maxime, apO
a guerra do Paraguai, fomos co•
nhecldos jnternacionaimente e res-
peitados por tOdas as Nacóes. Pra-
ticou.se , realmente, o Sistema Par-
lamentar, corn voto distrital

Mas, o sisterna dominante no
Pais d o presidencialismo que a
urna cOpia do adotado nos Esta-
dos Unidos da America do Norte
pats padrão da democracia. Não
podemos, portarito, concordar, co-
mo acentue.i. corn o sistema do vo-
to distrital que viria, como acen.
tuaram, também, vdrios oradores.
dar ensejo a que o poder politico
e o poder econOxnico esmagassem
Os candidatos, principalmente aquê-
les que näo tivessem maiores re.
cursos, ou aqueles que, tendo re-
cursos, são contra o ernprêgo do
dinheiro na compra de votos, diii-
cultando, também, a eleicão cia-
queles que estão em oposicão ao
Govêrno. Seria, portanto, o sis-
tema de urn partido i1nico. No &s-
tema atual, quando, por certas cir-
cunstãncias, o candidato spire pres.
söes do poder econômico, ou do
poder politico, num municipio ou
numa região, ële tern uma manaira
de escapar, indo a outras regiOes.
procurando outros amigos, fazendo
a sua pregacão civica mostrando
seus intentos, enfirn, falando a res-
peito do seu programa politico. NOs
mesmos que, na penUltima eleição,
nao su.fragamos o nome do gover-
nador eleito, o eminente Dr. José
1e Magalhães Pinto, tivemos de no
valer de outros amigos, em outros
municipios, para compensar a per.
ila politica que sofremos na nossa
região. Felizmente, a nossa eleicão
foj trariquila mas, se funcionasse
o sisterna distrital, por certo, aqui
não estariamos, nesta hora, ocu-

pando esta Tribuna, porque nossa
derrota seria certa. 0 sistema dQ
voto distrital, por estas e outras r- a-.

 não poder. pois, ser aprovadco.
Mas, acho que o RequerimentO dt,
Deputado Cicero Dumpnt tern urn
grande mdrito: e, exatamente, o do
charnar a atencäo para o problema
a dar ensejo a que o debatarnos,
não sO desta Tribuna, como do ou
tras, da imprensa e, enfim, através
de todos Os meios que possufmo
para discutir os gra.ndes problemas
politicos, econOmicos e sociais des
nosso tempo. E para provar qi
somos democratas, vamos citar des.
ta Tribuna dois pronunciarnentos a
favor do voto distrital e contra nos-
sa opinião.

Urn pronunciarnento d o cia Ca-
mara Municipal de J. de Fora. Este
pronunciamento foi - publicado-iô
"Didrio Mercantil", no cia 22-4-66
e peco ao Sr. Presidente quo t.o
considere como se fOsse lido, em
face da premência do'nosso tempo.
Dc outra feita, juriStas em docu-
mento apOiam voto distrital, publi.
cado no "Correio da Manhã", no
clia 24.4-66 e dao uma nota sObre
a posicao da secão brasileira da
Com.issão Internacional de Juristas.
Peco ao Sr. Presidente que a con-
sidere, também, comô lida, em face
do curto tempo que nos ë dado
para ocupar a Tribuna.

IVIas, como dizia. a Froposicão
tormulada pelo nobre Deputado Ci-
cero Dumont tern a vantagem de
trazer 'a baila urn grande probleina
politico, que tern desafiado os tem-
pos. Estarnos certos de que éta
Assembléia rejeitard a Proposição
porque, na conjuntura atual por
que passa a Nacäo, é o Requerhnen-
to .inteiramente inoportuno, !pois
não pode corresponder aos anseios
da rnaioria do nosso povo

Corn estas palavras, repetindo
oquilo que afirmamos no principic
de nossa oracão, votaremos contra
a Proposicão do nobre Deputaclo
Cicero Dumont, porqUe entendeios
que urn Deputado, podendo servo-
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tado em todo 0 Estacio, tern ni
autenticjdade.
- A matdria 'a qual o orador

refere ë a seguinte:

"JURISTAS EM DOCUMENTO
APOIAM VOTO DISThITAL

A seção brasilejra da Comisso
Interna.cjon1 de Juristas divulgoudocumento dand0 "o seu mais de-
cidido apoio" a iddia das eleiçöes
distritais e colocando Os pontos que
fundamentam a sua prererencja na
oOmparacao corn o voto propor-
CiOnai.

Dentre Os exemplos de estabilj
dade poiftica fundamentada no vo-
to distrital, a secão brasileira des.
taca os Estados Unidos e a Ingla-
terra, acrescentando que a Franca,
corn o voto proporcjonal teve "em
menos de 10 anos, nacta menos de
20 governos'.

POSIcAO

A. seção: bräsileira da Comissäo
Internacional L de Juristas resolvell
inanifest9r_se da sèguintemanj
sôbre o movimento para restabelo.
cer 0 voto distritaj o BrasH:

" importante senão essencial,para essa primazia, que 0 Gov-'r-
no das naçöes rêpouse em mãos de
elementos moderados e que a admi-
nistraçao dos paises se realize den-
tro de urn ambiente de ordem e
tranquflidade

0 sistema do voto proporcional,
em que se procura fazer refletir
nas assemblejas tOdas as nuançasda :0Pth0 pUblica, leva a uma
grande disseminacao de partidos e
torna. quase impossivel a existên-
cia do urn govêrno estdvel, corn au-
toridade e prestfgio.

Poi exemplo disso, recentemente,
a Franca, onde as flutuaçOes da opi.
nião, dentro da Assembléja Nacio-
nal, fa.ziam cair, se guidamente, to-
dos os governos que conseguissern
se formar , Em menos de dez anos,
.depois cleinstitujdo o voto propor
CiOflaJ no apOs-guerra, passaram

pelo poder nada menos de vinte
governos.

o voto distrital leva, pelo con.
trário, 'a existência de poucos par-
tidos, porque Os menores nã.o sen-
do majoritários, senão em raros
distritos, não conseguem se eleger
e ràpidamente desaparecem do ce-
närio politico,

o êxito, nas eleigOes unmominais
depende de corresponder o eandi.
dato a uma opiniao media do elei -
torado. Como esta é, em geral, rno-
derada. evita-se, por êsse sistema, a
ascensão ao poder de partidos ex-
tremistas, que ë o major dos pe-
rigos 'a prirnazia do direito e que,
por isso, não pocle deixar de ser a
preocupação constante da Comis
são Internacional do Juristas, a
quo pertence esta seção.

Hitler chegou ao poder, através
do voto proporcional. pelo fato de
scu partido so ter tornado o mais
numeroso do Reichstag, embora
não alcançasse a maioria absoluta.
A democracia caiu, na Tcheco-Esco-
vaquia, sacrificada por urn parla-
mento, onde o partido comunista
havia conseguido, também graças
ao voto proporcional, uma repre.
sentacao de 38 1A, clue bastou para
que Ihe fOssem entregues Os pontos
ci-javes da administraçao püb1tca
corn os quais miidou o regime. '

k'or outrô lado, a Inglaterra e Os
Estados Unidos, dois paises que se
destacam pela solidez e perrnanên-
cia de suas instituiçöes, sempre se
ativeram 'a ele,icão distrital e seria
dificil dizer Se êsse sistema é
a causa da tranqtiilidade em que
vivem, ou efeito de sua sabdoria
politica, em busca dêsse objetivo.

Na Franca, o partido comunista
que a.lcancou, nas eleicOes de 1956,
pelo sistema proporcional, 145 ca-
deiras na Assembléia Nacional, viu
-se reduzido a 10, nas de 1958,
pelo sistema distrital, embora o
seu eleitorado continuasse a repre-
sentar cêrca de 25% da população
do pais.

Recelam alguns que a eleição dis.
trital reduza o nIvel cultural do

phrlarnento, prixando-o da parti-
cipacão de hornens quo deveriarn
figurar nêle, rnas que, não sendo
radicados em distrito algum, so-
mente por votos dispersos em gran.
des areas se podem eleger.

Para remediar êsse inconvenien-
te, é possivel encontrar solucOes
legais, como na Inglaterra, onde se
reservam doze lugares 'as Univer-
sidades, ou praticas, renunciando
candidatos menos favorecidos em
favor de outros reconhecidamente
necessários.

Mas, se as eleiçOes distritais po-
dem tornar dificil o acesso das eli-
tes, residentes nas grandes cida.
des, por outro lado, as distritais
fazem desaparecer o personalisrno
politico, tornando impossIvel o caso
de candidatos que empolguem a
opinião püblico se elejam, levan-
do, em se-u sequito, numerosos cau-
datários, corn insigni.ficãflcia de
votos.

A eleicäo, por distritos, cerceia,
também, Os abusos do poder eco-
nOmico. Reduzida a drea que tern
de ser conquistada pelo candidato
a dois ou três municipios, desapa-
rece o problema de horas de tele-
visão e radio e de espaco nos jor.
nais, indispensáveis quando é obri-
gado a se dirigir a todo urn Es-
tado. For meio de visitas domici-
hares, de casa em casa, pode-se tor-
nar conhecido, se jd não o fOr.
Os meetings, em praca publica, di-
vulgam as suas idOias. 0 dinheiro,
elemento- essencial para abranger
as grandes areas, perde o seu valor.

0 eleitorado vota consciente, co-
nl-iecendo os seus candidatos, e se
regozija corn isso.

J Paul-Boncour, em artigo Pu.
bhicado em Pays de France em no-
vembro de 1958, descreve a eufo-
na reinante na Franca logo apOs
o retOrno as eleicOes distritais:

Todos, ou quase todos, estão con
tentes. As pessoas se cumprimen-
tarn corn expressäo de alegria. Fe-
licitam.se pela volta ao born es-
crutinio antigo, do qual as eleito-

res, mesmo os que cresceraln sob
outro sistema, guardarn nostal-
gia...

A volta ao escrutIriio uninominal
majoritário é uma espécie de 1ua
-de-mel. Assistimos a esponsais
cheios de promessa. -. Esperamos
quo os eleitores, conhecendo agora
quem elegem... etc".

A economia e a facilidade corn
que se disputam Os pleitos pelo Sis-
tema distrital permiterri maior fr.
quência de eleiçOes, pois não ge,
ouve mais a objeção dos candida
tos dc que sejam ruinosas, finan-
ceiramente, e não possam ocorrer
amiUde.

Sendo mais frequenters, não sO
dão aos eleitos mais autoridade
para falar em nome de seus eleito-
res, mas asseguram, também, a
êstes, uma oportunidade meihor de
pohiciar a atuação d o s primei-
ros. Procedimentos escandalosOS de
rnaiorias legislativas que, por ye-
zes, tern abalado o Pals, poderãO
encontrar rapido corretivo na elei-
çSo seguinte e, por isso, passam a
ocorrer em menor escala.

A eleicão distrital não será novi-
dade no nosso Pals que já a teve
no Impérlo e na primeira RepUbhi-
Ca, quando, jnfelizmeflte, Os abusos
na contagem de votos e a pouca al-
fabetização no Pals não lhe per-
mitiu, talvez, produzir os frutos
que devia.

Colocando o Pals em nova dpoca,
como se encontra, a seQão brasi-
leira da Comissão Internacional de
Juristas vem trazer 'a iddia das elei-
çOes distritais o seu mais decidido
apoio.

(aa) Levi Carneiro, presidente;
Afonso Arinos de Mello Franco;
Austregdsilo de Athayde; Eduardo
Cherrnont de Britto; João Pedro
Gouvëa Vieira; José Thomaz Nabu-
co; Pedro Calmon; Plinio Pinheiro
Guimarães - Concordo, como solu-
çao de emergêricia e a titulo expe-
rimental, Prudente de Moiaes,
Neto.

Lais

se

IL
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Os VEREADORES DE J. DE FORA
APOIAM "VOTO DISTRITAL"

Recebemos, da Câmara Municipal
de Juiz de Fora, cOpia da indicacâo
n° 220, para que, uma vez ouvida
a Casa, se oficie aos lideres da
ARENA e do MDB manifestando a
esperanca de que seja :adotado o
voto distrital, a bern do aperfeiçoa-
mento de nossa democracja. o
seguirite 0 texto do documento:

INDICAcAO N° 220 - Acha-se o
Pals, graças ao pensamento refor-
mista da Revoluçao de 31 de Marco
de 1964, diante, urna vez mais, de
encruzilhada onde vird a decidir
entre o voto distrital e 0 sistema
que ate aqui tern vigorado e que
permite e tern permitido uma dis-
torçao quase total dos princip.ios
que devem nortear o sistema re-
presentativo. Quando falamos em
distorção, procuramos empregar 0
mais suave dos térmos que possam
caracterizar, por exemplo, a elei-
cão, em determinado Estado, de
quem Id nunca possa ter estado,
nem mesmo a passeio; ou, 0 que
so aplica como luva a Juiz de Fora,
as grandes votaçOes qua aqui con-
seguem determinados individuos
dos quais jamais se ouviu falar, e
que sômente as conseguem corn o
emprego das duas sinistras fOrcas
que deturpam a democracia: a
I raude eleitoral, em cuja concei.
tuação entra, naturaimente, a de-
magogia desenfreada, e a corrup.
ção, atravës do poderio econOmico.
Urn eleitorado de gente simples, de
trabalhadores, na maloria, como o
de Juiz de Fora., faz-se preferido
dos que buscam atingir cargos ele-
tivos sem méritos e sem qualquer
passado de serviços. Por isso . mes-
mo, como o segundo colegio elei
toral de Minas, cedendo o primeiro
pOsto apenas para a capital, Juiz
de Fora tern vivido urn passado de
sofrimento, de humilhacöes, de re-
legação, a falta de representantes
seus, legItimos, porque em véspe-
ras de eleiçöes se transforma na
Meca dos poiitiqueiros desonestos

que falseiam a verdade, que ludi-
briam, que não tern nenhum dever
de sinceridade e lealdade e que,
por isso mesmo, tantas vCzes der.
rotam Os que falarn a linguagem da
honradez. E uica a cidade sern re-
presentação, esquecida dos gover.
nos e esquecida tarnbëm dos caça-
dores de votos. Esta tern sido a
queixa unãnirne dos nossos Orgãos
de opinião, dos cidadãos bern in-
tencionados, dos que ;amarn Juaz
de Fora e sofrem corn a cidade.
Não temos feito qualquer estudo
sObre a conveniêncja do voto dis-
trital, mas sabernos que juristas do
maior quilate defendem 0 sisterna
que grandes democracias adotam
como o meihor. E sabemos - o
que d ma.is importante - que o
povo de Juiz de Fora tern sido le-
sado, ludibriado, prejudicado, pre-
cisamente porque os juizforanos
sinceros (que não podem mentir.
fern corromper seus prOprios
irmdos) perdem a luta das eieiçOes
para a corrupção e a demagogia.
Esta Casa alimenta o ideal de ver
Juiz de Fora corn uma represen-
tacao 'a aitura do seu valor, 0 mes-
mo se havendo de dizer de cada
cidade rnineira. E porque, em ver-
dade, desejamos o aperfeicoamen-
to da nossa Democracja, indicarnos,
ouvida a Casa, se oficie aos Senhô'-
res lideres da ARENA e do MDB,
maraifestando-lhes, a Cãmara Mu-
nicipal de Juiz de Fora, sua espe-
rança na adoção do voto distrital.
E como as grandes solucOes do mo-
mento estã 0 confiadas 'a fibra, ao
valor, ao destemor do erninente
Presidente Marechal Castelo Bran-
co, requeremos ponha a Cãmara
nas mãos honradas de S. Exa. o
destino de Juiz de Fora, que serd
jivissareiro se adotado o voto dis-
trital, e continuará a ser de sofri-
mento, na hipOtese contrdria S.
S., 25-4.66. (aa) Wilson Coury Ja-
bour - Waldir Mazocoli - thdcio
Halfeld - Olavo Gomes da Silva -
Newton Vianna de Oliveira - Evan-
dro Rosa Carneiro - Pedro de Cas-
tro - Olav0 Lustosa - Dante An-

O SR. JOSE MARIA MAGA.
LHAES - (Pela ordem, corn .aqui-
escencia do orador) - Sr. Presi-
dente, V. Exa. pode verificar, de
piano, que flão existe ndrnero, em
PiendriO, para continuacão dos nos-
sos trabaihos. Peco a V. Exa. quo
encerre a presente Reuniäo.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai deterrninar a chamada dos Srs.
DeputadoS. Solicita ao Sr. Secre-
tdrio que tome seu lugar 'a Mesa e
proceda 'a chamada.

O SR. WILSON MODESTO -
Sr. Presidente, espero que V. Exa.
não desconte no meu tempo a du-
raçäo da charnada!

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
anota 0 seu pedido.

O SR. DALTON CANABRAVA -
Pero a V. Exa. que faca soar Os
timpafloS, pois vdrios Srs. Deputa-
dos se encontram nas Saias das
CornissOeS.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
jd fez soar as campainhas internas
e fard soar, agora, a do Piendrio.
Tern a palavra o Sr. SecretdriO para
proceder 'a charnada dos Srs. De-
putados.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada)

- Feita a charnada, deixam de
responder os Senhores:

Bonifdcio de Andrada - Leeo
Borges - Agostinho Campos Neto
- Alvaro Salles - Anibal Teixeira
- Artur Fagundes - Batista Mi-
randa - Benedito Xavier - Carlos
Eloy - Cicero Dumont - Delsor
Scaraflo - Dermeval pimenta Fi

lbo - Euler Lafetá - Expedito Ta-
vares - Geraldo Quintão - Hello
Garcia - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
-Akel - Jairo Magalhães - Jarbas
Medeiros - João Bello - João Bas-
co - João Vaz - Joaquirn de Mello
Freire - Jorge Ferraz - Jose Au-
gusto - Jose de Castro - Jose
Luiz Baccarifli - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Maria Pena.—
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Orlando Andrade - Pau-
lino Cicero - Pires da Luz - Raul
Fernandes - Raymundo Albergar-ia
- Salim Nacur - Sebastião A.iias-
tdcio - Sebastião Nascimento -
Sette de Barros - Sinval Boaven-
tura - Souza e Silva - Vaidir Mel-
gaço - Wilson Chaves - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Respon.
deram 'a chamada. 31 Srs. Deputa-
dos. Não ha "quorum" para a vota-
ção do RequerimentO n 1.175 A
Mesa dd prosseguirnento aos tra-
baihos corn a discussao da ma-
tdria em pauta.

SObre a Mesa, Requerimento da
Deputada Maria Pena pedindo con-
signacão em Ata de urn voto de
congratulacães corn o Professor Re-
nato Martins, que completa 50 anos
de serviços prestados ac , Estado.

Em votação. Os Srs. Deputados
que o aprovam, queirarn permane-
cer corno se encontra. (Pausa).
Foi aprovado.

R:querimeflto do Sr. Deputado
Ladislau Sales pedindo inserção
em Ata de urn voto de pesar pelo
falecimento do Cornendador Sele-
me Hilel, exPrefeito e benfeitor de
Governador ValadareS.

Em votacãO. Para encarninhdia,
tern a palavra o Sr. Deputado La-
dislau Sales. S. Exa. dispOe do
10 rninutos.

O SR LADISLAU SALES - Sr.
presidente, Srs. Deputados.

Ocupo a Tribuna, nesta tarde,
para trazer ao conhecimento da
Casa a infausta noticia do faleci-
mento, em Governador Valadares,

t69io Pereira - Osmar Surerus -
Amilcar Campos Padovani. - Con-
fere corn o original, em 26-4-66".

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palaVra 0 Sr. Deputado Wilson Mo-
desto.

O SR. WILSON MODESTO - Sr.
presidente, Srs. Deputados.

QUESTAO DE ORDEM
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do Comendador Seleme Hilel. Sei
que basta a simples enunciação
dëste nome Para sentir que todos
Os Srs. Deputados participam do
sentimento de Governador Valada-
res. Porques Seleme Hilel, Sirio de
nascimento, mas autêntico Vala-
darense, pelos esforcos desenvolvi-
dos naquele muriicfpio, soube cap.
tar, em tOrno do sua irradiante
simpatia, a amizade e o reconheci-
mento de todos aqueles que lutam
no Vale do Rio Doce, assim como
de todos Os que o conhecerarn. Na
paisagem urbana daquele munici.
pio, a figura de Seleme se projeta
Va, como urn cume em meio a pla-
nicie, como exemplo a ser seguido
por todos que aprenderam a adrni-
rarJhe os atributos. excepcionajs de
carater, bondade e dedicação a
causa püblica. Foi por isso quo o
povo do Valadares, querendo do-
monstrar o quanto lhe era reco-
nhecido pelo esfOrço incansvel,
pioneiro, que sempre ,desenvolveu
em favor, não apenas do Governa.
dor Valadares, mas de todos Os
municipios vizinhos, o considerava
o valadarense n° 1 e 0 levou a ocu-
par a Vice-Prefeitura e mesmo a
Prefeitura do MunicIpio, n:aquela
cidade. Foj tambëm pOr isso, pela
extraordjnárja atividade all desen-
volvida que êle recebeu urn dia,
corn grande surprêsa, a noticia de
que acabava de ser homenageado
pelo Govêrno da RAU, no apenas
na qualidade de Sirlo, mas, sobre-
tudo, como exemplar cidadão brasi-
leiro que êle Se tornara. ftdos
aquêles que puderam acompanhar
de perto a vida de Seleme Hilel,
que fez do Brasil a sua pdtria au-
têntica, a ela dedicand 0 mais de
50 anos de sua vida, puderam ver
sernpre nêle, no seu convIvio, na
sua presença, a fotografia moral do
urn homem de bern.

Sua casa, aberta a todos, era a '
sala de visitas da cidade, acolhen.
do visitantes, fOssem êles Presiden-
tes da RepUbLica, Governadores ou
simples amigos do Municfpio.

E por isto que hoje Se consterna
todo o Vale do Rio Doce e, corn
êle, dezenas do Deputados desta
Assembléia q u e manifestam seu
pesar recebendo esta noticia. E ê
por isto, certamente, que, interpre-
tando o pensamento de quantos
conhecerarn Seleme Hilel, nos ani-
mamos a solicitar que esta Casa
tambem, em norne do povo de Mi-
nas, manifeste seu justo pesar pelo
falecimerto daquele vulto excep-
cional de nossos dias.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Deputado Nunes Coelho,
Para encaminlar a votação do Re-
querimento.

O SR. NUNES COELHO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Sin-
to-me no dever de manifestar o
meu pesar pela morte de Seleme
Hilel, ocorrida em Govemadôr Va.
ladares, pois a êle era Ligado por
lacos de uma amizade particular
do muitos anos. Alias, todos quan-
tos naquela região conheciam, so-
nao pessoalmente, pelo menos de
nome, aquele sfrio-brasileiro aqui
radicado ha 50 anos, sabiam que
êle era querido de todos, gozava de
Ot!mo conceito e merecia de todos
O maior respeito, a major admira-
cSo.

Fertencia Seleme Hilel a essa l-
gião de homens oriundos de palses
distantes que Para aqui vieram e
aquj Se radicaram, constituIram Ia-
milia e se integraram num traba-
iho cotidiano, persistente e patriO-
tico em prol do nossa civilização:
Ligou.se Seleme Hilel a familia mf-
neira, casando .se corn urna minei-
ra e, em Minas, nasceram seus Ii-
llios. A sua atuaçao mais destaca-
da foj em Governador Valadares,
desde a antiga Figueira do Rio Do-
Ce, embora houvesse morad 0 antes,
Pot muito tempo, no Municiplo do
S. João Evangelista e em Virgo-
lãndia. A sua morte abre, assim,
urria lacuna na sociedade valada-
rense, pois ali êle resid:ia ha mais
de - trinta anos, trabalhando inces-
santemente em prol do progresso

local, tendo sido pioneiro do desen-
volvimento de tOda a região.

Entregou-se, principalmente, a
atividade cornercial, explorando Os
ramos do neg6cio ligados a econo-
mia regional. E a êles se entregava
corn grande tino, corn grande hon-
radez, corn grande operosidade, so-
bretudo corn espIrito de colabora-
cão, corn espIrito de homem gene-
roso, cujos estabelecimentos co-
mereiais e industriais estavam
sempre abertos a todos porque Os
acoihia, corn o major cavalheiris.
mo, servindo sempre aqueles que
dêles necessitavam. Na0 ha via
qualquer pessoa em Governador
desde os seus primOrdios, que ti.
vesse urn negOcio qualquer, quo
riäo procurasse Seleme Hiel Para
ouvir dêle uma palavra de estimu-
lo, de orientacão, recebendo, não
raro, urna ajuda valiosa, urna cola.
boracão efetiva.

For isso, era largamente estima-
do e a atuação quo vinha tendo, se
projetara em todo o Estado e em
sua pdtria de nascimento. Tornou-
-Se all urn homem conhecido e con-
ceituado.

Dou, assim, Sr. Presidente, o
meu testemunho a respeito dessa
vida laboriosa e fecunda, e junto
Os meus sentimentos de pesar
aqueles expressos polo nobre De-
putado Ladislau Sales, na certe2a
de que interpretamos Os sentimen-
tos generalizados do nosso povo.

A cidade de Governador Valada-
res está de luto. 0 nome de Sele-
me Hilel ficará ligado a obras üteis,
a iniciativas impulsionadoras de
seu desenvolvimento.

Ninguém, Sr. Presidente, mais do
que êle, em qualquer épOca, mani.
festava ma.ior satisfacao, chegan-
do mesmo a transbordamentos edi-
ficantes, quando ocorria algo que
- signi.ficasse progresso Para Gover-
nador Valadares. Era de notar.se ,
Sr. Presidento, o seu entusiasmo
contagiante, a alegria quo procu-
rava espalhar por tOda parte, por
tudo aquilo quo dissesse respeito
a vida da futurosa cidade.

Sem düvida, Sr. Presidente, esta
Assembléia representativa do povo
mineiro, preta uma hornenagem
justa, de gratidäo, a sua memdria,
inserindo urn voto de pesar na Ata
desta Reunião.

o SR. PRESIDENTE - Para en-
carninhar a votacão do Requeri-
mento do Sr. Ladislau Salles, tern
a palavra o Sr. Hermelindo Paixão.

o SR. HERMELINDO PAIXAO
- Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é corn sincera e profunda emoção
que trago a minha solidariedade ao
Requerimento apresentado pelo no-
bre Deputado Ladislau Salles, pe-
dindo a insercão, em Ata de nossos
trabalhoS, de urn voto de profun-
do pesar pelo falecimento do Co-
mendador Seleme Hilel. Ha mats
de vinte anostinha eu a honra de
me considerar amigo do Cornenda-
dor Selerne Hilel, homem ligado a
tOdas as atividades conservadoras
de Governador Valadares, terra
quo êle adotara corn grande e en.
tranhado amor. Era urn encantado
corn Governador Valadares; tinha
uma preocupacão constante e diu-
turna corn o progresso daquela ci-
dade, a que tanto ajudou corn suas
iniciativas pessoais. Inteligente
como era, conseguiu veneer no co-
mércio e na indüstria, não apenas
em Govemador Valadares, mas nos
Municipios vizinhos,, principalmen-
te em Mantena, onde exercia o co-
mércio de café em larga escala.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
corn o passamento dêste grande
hornem, desse grande patricio nos-
so, - como poderia set considera-
do, pois, apesar de sirio, era, de Co.
racão, urn grande brasileiro, no sen-
tido do amor que dedicava a esta
terra —por êste motivo, trazemos,
aqui, a nossa solidariedade a êste
voto do pesar. Digo ainda que, Mi-
nas Gerais, perdeu urn grande ho-
mem, e Goverñador Valadares urn
grande benfeitor.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Athos Vieira de An-
drade, Para encominhar a votaçãO.
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S Exa. dispOe de apenas 2 minu.
tos.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, Srs. De-
putados, a .fim de que não se in-
terrompa a votacão déste RequerL
mento, nesta Runião, desejo tra-
zer apenas a minha palavra de in-
teira solidariedade a sua aprova-
cão e 0 fa.ço, também, em nome
dos integrantes do ex-PR;. Con.heci
o ilustre hornem pUblico Seleme
Hilel e seu trahaiho em proi do des-
bravamento de Governador Vala.
dares e da região do Vale do Rio
Doce. Nesta oportunidado, esta As-
semhlêia faz muito bern homena-
geando sua memOria porque êle,
cm vida, o mereceu.

O SR. PRESINDENTE - A Mesa
vaj colocar em votaçao o Reque-
rimento do. nobre Deputado Ladis
lau Salles:

Os Srs. Deputados que aprovam
queiram permanecer como Se en-
contram. (Pausa). Foi Aprovado.

24 PARTE bA ORDEM DO DIA
0 SR..PRESIDENTE - Discus-

são do Projeto n o 3.615/66, do Sr.
Governador do Estado, o qual cria
cargos destinados ao ConservatO-
rio Musical "Cora Pavan Caparelli",
de Uberlãndia.

As Comissoes de Justica. de Edu-
cacao e de Finanças opinam pela
aprovacão do Proj eto.

Estd inscrito para discuti.lo o Sr.
Deputado Jorge Vargas, a, quem a
Mesa defere a palavra.

O SR. JORGE VARGAS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

O projeto de autoria do Govérno,
que dispöe sObre a criação de car-
gos destinados ao Conservatório
Musical "Cora Pavan Caparelli", da
cidade de Uberlândia, merece a
nossa aprovação.

Mas, fla oportunidade em que se
discute urn Projeto de autoria go-
vernamental, ë justo que Se venha
a esta Tribuna para trazer ao co-
nhecimento da Casa e a considera.
ção dos colegas, o que se passa no

interior de Minas, corn relacão ao
cumprimento dos critdrios aprova.
dos pelo Sr. Governador para a
convivéncia pacIfica entre Os mem
bros da ARENA. No momento,
quo se observa é que a Arena, ape-
sar de ser 0 Partido que deveria
ser 0 sustentdculo da Revoluçao,
tern em seu bôjo aquêles mesmos
homens que constitairam os corn-
prornissos eleitorais do Sr. Israel
Pinheiro e que nan cond.izem corn
Os compromissos revolucionãrios
cm Minas Gerais.

Posso dizer que, enquanto nao
se fizer urn Govêrno a base da Are.

• não haverá convivéncia pacIuica, a
menos que Os Deputados de cada

• lugar esejam, realimente, interes-
sados na pacificação, para solução
das pendências que, devido as pal-
xães, são suscitadas nas cidades do
interior. Posso dizer isto porque
apesar do esfOrço do erninente GO.
vernador Israel Pinheiro, no seu
manifesto desejo de ver a boa con-
vivéncia ent,re Os membros da Are-
na, alguns de seus auxiLiares nan
cumprem, deliberadamente, - Os cr1-
t6rios aprovados. dando fOrça aos
seus correiegionãrios extremados do
interior, numa manobra que visa,
tao sômente, expedientes protela-
tOrios, liquidando os antigos corn-
ponentes do PR e da UDN, para que
o Govêrno continue a ser sO PSD e
dos anti-revolucionarios, e a Arena
continue a ser aquele aglornerado
heterogeneo dos partidos do pas.
sado.

Para exemplificar, desde 19 do
mes passado estou procurando Ia-
zer cumprir os critérios da ARE-
NA em Paracatu e em outros mu
nicipios, nao conseguindo, devido a
manobras por parte do atual Se-
cretdrio da Adrninistraçao, Deputa-
do Hugo Aguiar, por parte do atual
Secretãrjo do Govêrrio, Deputado
Murilo Badard, e por parte do atual
Secretãrjo da Segurança PUblica,
Deputado Bias Fortes. Se estou de-
clarand0 o nome dêsses Secretários
o dessas autoridades, 0 para mos-
trar ao povo mineiro e aos Srs.

Deputados, mais urna vez, que Go.
vérno constituido a base de corn-
promissos elettorais, que levou 0
Sr. Israel Pinheiro a governanca
do Estado, nas circustãncias atuais,
não 0 possivel porque näo ha equi-
librio de fOrcas no Estado e entre
os membros da Arena, que 0 o Par-
tido que deveria ser o sust,entáculo
da Revoluçäo - De nossa parte, tra-
zemos a denüncia ao povo inineiro
de que, em Paracatu, não estão
sendo cumpridos Os critdrios. Pro.
curei o Sr. Governador Israel Pi-
nheiro, juntamente corn o Sr. De-
putado Aureliano Chaves,e poste-
riormente, tambOm o procurou 0
Deputado Guilherme Machado e S.
Exa. determinou que se cumpris-
sem os critOrios, d.ando ordem tele-
fOnica a vários Secretários de Es-
tado, no sentido de que cumpris-
sem as suas ordens. A palavra foi
dada, mas as suas ordens atO hoje
näo foram cumpridas- Os Secretá-
rios deram, por sua vez, sua pala-
vra de que as iriam cum.prir, o que
não fizeram. Quero crer quo o Go.
vernador Israel Pinheiro estã empe
nhado em dar boa ordem adminis-
trativa ao Estado e, talvez, näo es-
teja sabendo que os membros da
Arena, nossos companheiros da ex-
tinta UDN, estão sendo massacra.
dos no interior, o que impede deci-
didamente 0 entrosamento necessá-
rio para a pacificacão tao falada
e pouco realizada. Corn relação a
delegados, ja nan me dirijo mais
ao Sr. Secretário Bias Fortes, por-
que já estamos cansados do ali ser
bern tratados e não vermos resol-

, vidos os problemas que levamos a
S. Exa.. Não 0 possivel que oi des-
cuniprirnento da palavr.a chegue a
lavrar ate naquela Secretaria, que
deveria ser a responsável pela or-
dem no Estado. Denunciel a joga-
tina que lavrava em vazante, que
jã foi proibida por parte do Sr.
Juis de Direito da Comarca, sern
que tenha sido objeto de qualquer
providência por parte de S. Exa..
o Sr. Secretário da Segurança.
Devo registrar que, para instalar

o 2.q Ciclo do Ginásio Estadual: de
Paracatu, I oi preciso interferên-
cia do Deputado Guliherme Macha-
do, que nos aconselhou mandar a
Diretora instalar o curso, de acôr-
do corn a Lei, o que foi I elto, a des-
peito das tentativas em contrário
apoiadas pelo Secretário • Hugo
Aguiar, visarido a destituir os pro-
fessOres contratados legalmente pe-
la Diretora. 	 .

Ainda agora, exonerada a ped.ido
a honrada Diretora que havia con-
cordado plenamente corn Os ontO.
rios da ARENA, a Secretánia que
responde pelo expediente recebeu
memorando feito em Paracatu e as-
sinado por funciondrio que se di-
zia delegado do Sr. SecretOrio da
Educação, mandando dar cuxnpri.
mento ao memorando anterior que
fere frontalmente 0 que foi corn-
binado, razão pela qua1 o mesmo
nao foi atendido -

Trago aqui a minha .advertência
aos membros da ARENA e ao povo
mineiro de que, se os critOrios não
forern cumpridos, não haverá con-
dição de sobrevivência do Partido.
Todo povo ha de votar contra Os
representantes do Govérno que não
cumpre Os comprornissoS assurni-
dos.

0 Sr. Waldir Morato - 0 dis-
curso de V. Exa. enche-me de
profunda tristeza, porquanto, f a-
zendo politica contra V. Exa - em
Morada Nova de Minas, posso con-
siderã-lo como. 0 Deputado de Go-
vêrno mais abandonado - Em ver-
dade, em que pêse o lato de eu ter
tido 3 vêzes ma.is votos que V.
Exa. naquele MunicIpio, estou corn
reivindicacão do 5 ou 6 atos e não
consigo nenhum dêles, porque não
consegui visto de V. Exa.. Fui ao
Governador do Estado e fiz a S.
Exa. a exposição de que o Ginãsio
daquele MunicIpio precisa de me-
lhoramentos, quo a Caixa EconO-
mica precisa dinamizar-se e S. Exa.,
sempre fiel aos cornpromisSOs as-
sumidos corn a ARENA, disse-me
textualmente: "Deputado, o Sr..
traga o visto do Deputado da re-
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giäo e £arei Os atos, sem o que não
precisa voltar".

Isso jäaconteceu, Sr. Deputado
Jorge Varas. De modo que causa
espcie a denüncia gue V. Exa.
faz. A conclusão que faco é a de
que sou 0 mais desprestigiado. Não
consigo Mda sem o visto do Depu-
tado Jorge Vargas. 0 meu aparte,
portanto, ë para estranhar as de-
niincias que V. Exa. faz, tendo em
conta a palavra vigorosa do Gover
nador do Estado, de que não des.
cumprirá os critérios estabelecidos
corn a ARENA.

O SR. JORGE VARGAS - Agra-
deco o aparte de V. Exa., mas de-
vo informar a Casa e a V. Exa.
que 0 critério não ë sOmente nü-
mero de votos, ate porque tive
mais de 15.000 votos enquanto V.
Exa. teve menos de 4.000 e que o
prezado -colega não está sendo fiel
ao que combinamos, corn relação
ao preenchimento de cargos em
Moradä Nova. Disse a V. Exa. que
estava aguardando a vinda dos ho.
mens que representam o meu anti-
go Partido naquele Munioipio, a
tim de apresentarmos urn nome
para preenchirnento do cargo; urn
flome que não traga atritos em ne-
nhuma irea. Naquela oportunida-
de V. Exa. concordou comigo.
Agora, V. Exa. faz reparos aos
rneus argumentos, de que Os en-
térios da ARENA deveriam ser
curnpridos.

o Sr. Waldir Morato - Quero
dizer a- V. Exa. que as minhas'
reivindicaçOes são mais antigas que
Os critérios estabelecidos pela ARE.
NA .

O SR. JORGE VARGAS - Mais
uma vez agradeco o aparte de V.
Exa., e fica claro que V. Exa. re-
conheceu a minha lealdade:

Continuando o meu discurso, de-
vo dizer que so acredit 0 em pacifi-
cacao se houver equillbnio de fOr.
ça e si.nceridade de propOsitos. Näo
ë possivel, como foi declarado em
todos os jornais, que o preenchi-
mento de todos os cargos de Se-

cretarias e autarquias seja atra-
yes dos sistemas Tancredo Neves,
Pals de Almeida e outros que estão
vinculados no MDB. 0 que estra-
nharnos é que o Govêrno, que de-
clara ter aceitado Os principios da
ARENA, Partido da Revolução, es.
teja desprestigiando aquêles que
são seus companheiros do causa,
no que devenia dar verdadeira de-
monstracao de espIrito ecurnênico.
o Sr. José Maria Magalhã,es

- Recebo corn surprêsa a denün-
cia de V. Exa., de quo elementos do
MDB estariam fazendo nomeacOes
no Govérno da ARENA. Devo, a
bern da verdade, e porque pertenço
ao MDB, dizer a V. Exa. que da
minha parte não tolero o bifron-
tismo. 	 -

Estarrece-me a situacao de V.
Exa. que, denunciando isso e, sa-
bendo que o Sr. Israel Pinheiro
está traindo a Arena, ainda se en-
contra nesse partido.

o SR. JORGE VARGAS - Res-
pondendo o aparte do nobre Depu-
tado, entendo que talvez porque V.
Exa. tivesse pertencido aos qua.
dros da ex-UDN não saiba que Os
elementos cia cüpula do seu atual
partido estão indicando elementos
para compor Os quadros da atual
administração -e eu, de minha par..
te, se continuo na Arena é porue
mantenho minha posicão histOri.
ca e entendo que a Arena encar-
na todo o ideal revoluciondrio.
o Sr. José Maria Magalhães
Entendemos que tendo V. Exa.

conhecimento de que o Sr. Gover-
nador está traindo a Arena, V. Exa.
tern que ter urn coniportamento
de protesto, para que seus compa-
nheiros tambcim saibam qual 0 ca.
mirtho a seguir. Quanto a dizer
quo é da Revoiução e sO por isso
faz parte da Arena, devo dizer que
sou tao revoluciondrio quanto V.
Exa. e me encontro filiado ao
MDB.

0 SR. JORGE VARGAS - Sr.
Deputado, devo dizer-lhe que sou
juiz apenas da minha conduta e
não posso s8-lo da conduta de V.

FIxa. Quanto a mim, como revolu-
cionário, prefiro continuar na Are-
na como partido da Revolucão,
quanto aqueles que foram eleitos
contra a revolucão, e vieram ade-
rir a Arena, a êles, sirn, cabe mo-
dificar as normas de seu compor-
tamento.

0 Sr. José Maria Magalhã.es
- Ora, Sr. Deputado, sei tanto
quanto V. Exa. que a Revolução
foi feita para preservar o regime
demoercitico, sei que a Revolucão
I ol feita para I azer mudar métodos
de governo, neste Pals; sei que a
revolução foi feita para respeitar it
Constituicão. Estamos a.ssistindo
infelizmente ao contrário, aprendi
na ex.UDN que fazer oposicão é
lutar por urn Govêrno "Democrdti-
co" em favor de eleiçOes Uvres e
não do que ai está corn uma demo-
cracia limitada. Ainda agora rece-
bi telegrama de Goids onde o Pre-
sidente da Assembléia Legislativa
me comunica quo os Deputados do
MDB não receberam seus subsI-
dios. Não podemos concondar corn
esta demonstração de fOrca que
vern cercear a liberdade e o d.ireito
do Poder Legislativo.
o Sr. Pinto Coelho - Já que

V. Exa. citou controvdrsia que
existe na situação .politica, corn a
interferência do MDB junto ao Go-
vêrno Estadual, queria trazer a no-
tIcia que chegou ao meu conheci.
mento por dliversas pessoas pre-
sentes na instalacão do MDB e que
me disseram ter sido urn dos pon-
tos altos do conclave, o hino de
louvor pronunciado pelo Deputado
Milton Reis ao Sr. Governador do
Estado,

o Sr. José Maria Magalhã,es
Sr. Deputado, S. Exa. deve in-

ternretar os homens que compOem
o MDB e a .krena como conthco-
nados a uma opção obnigatOria em
razão do Ato do Presidente da Re-
püblica, Marechal Castelo Branco,
que extinguiu oS partidos politicos.
Tudo que ai está tern como respon.
sável direto o Sr. Castelo Branco.
0 Sr. Milton Reis, que veio do

P'rB, procura trazer os compromis.
sos, feitos corn o Sr. Governador
Israel Pinheiro. Não endossamOS a
a titude de S. Exa..

0 SR. JORGE VARGAS - SAO
Os cornprorfliSSOs para que se no-
meiem diretores no atual Govêr-
no, atendendo a Milton Reis, e Ca-
mibo Nogueira da Gama, como a
Pais de Almeida e a Tancredo Ne-
ves.

o Sr. José Maria Maga1hãeS
- V. Exa. afirma isto. Estranho
que V. Exa. continue na Arena
diante de latos tao graves.

o Sr. Caries Megale - No
bre Deputado Jorge Vargas. Faz
muito bern V. Exa. ocupando a
Tribuna para dizer da situacão in-
terna de nosso Estado. 0 lato de
pertencermos a Arena ou ao MDB
não significa quo estejamoS aqui
a fazer dendncias contra o Govêr-
no. Sou da Arena e nem por isto
comungo corn as eleiçOes indiretas.
Sou cia Arena mas isto não quer
dizer que eu siga, pontualmente, Os
seus ditames e jue esteja de acOr
do corn todos Os seus pontos de
vista. Na realidade, ela encarfla,
hoje, Os princIpios revoluciOfláriOS
de uma Revolução que talvez näo
seja aquela sonhada pon todos, maS,
de qualquer forma, ha certa ordem
no Pals, ha moralizacão nos costu-
mes e acabaram.se, realmente,
aquêles saques contra o Tesouro
Nacional, aquelas arneaçaS quo se
I aziam em praça püblica e contra
as quais o Deputado José Maria
Magalhães tanto se bateu. V. Exa.
faz muito bern em reclamar como
está reclamando. 0 de quo preci-
samos são atos e nãq palavraS.
preciso que defina as posiçOes
naquio quo me d.iz respelto. Eu
preferiria, como derrotadO que ful
nas eleicOes, hear aqui na oposi-
ção, mas urna oposição real, sem
esperar acôrdos corn o govêrflO -
Vemos nossos companheiroS no in-
terior demitidos, removidos e não
podemos usar esta Tribuna corn as
I Orças de homem derrotado nas
ebeiçOes e que se diz oposicionista
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Urn clêstes dois homenS publicoS,
urn corn a alta responsabilidade de
ViceGoverflad0r do Estado, outro
corn a alta responsabilidade de Se-
cretâriO do Govêrno, está faltandO
corn a verdade, o que é muito tris-
te, nesta hora difIcil que atraveS-
samos, quando já aderimoS aos en-
tdrios pacificadoreS da Arena e es-
tamos fiCis aos principioS morali-
zadoes da RevolUcão.

For isto, trago a minha adver-
tência aos Srs. membros desta Ca-
sa; principabmente aos elementos
da Arena, para que "ponharn as
suas barbas de môlho", porque se
vão deixando de lado os compro.
missos; hoje, engolimos uma pIlu-
la; amanhã, volume maior, depois,
tudo o mais que nos for impin-
gido pelos auxiliareS do Govérno,
talvez a revebia do Sr. Israel Pi-
nheiro, porque, é justo que se re-
gistre, S. Exa., ate hoje, não dei-
xou de curnprir a sua pabavra em-
penhada conosco. possiveb mes-
mo, que o Sr. Governador do Es-
tado não saiba, que, no seio do
seu Govérno, ha homens intereS-
sados em sabotar os seus compro.

•fiesta Casa. Mas ë que as circunS-
tãncias não nos permitern tal ati-
tude. A Nacão está exigindo que
cada urn de nOs se sacrifique e sa-
crifique alguns principios, sua von-
tade, suas manifestacöes e que ou-
çarnos aqui muita cousa corn von-
tade de responder, deixando, entre-
tanlo, para faz6-lo em momento
mais oportuno. Mas não podemos
ficar qu.ietos diante de uma situa-
çä.o como esta. Se ha perseguição
no interior, ë necessário que V.
Exa., o Deputado Athos Vieira, eu
e oiitros ocupemos esta T'ribuna pa
ra denunciá-las. Podemos conti-
nuar na Arena, mas fazendo as cr1-
tiGas que julgarmos necessárias,
reclamando meihor tratamento pa-
ra os nossos companheiros do lute.
nor porque êles não são apenas 0
sustentáculo de nossa permanên-
cia nesta Casa mas são, antes de
tudo, o sustentáculo da Nação, são
êles que enfrentam as intempéries,
a chuva e o sol, são êles que lutam
nas - cidades distantes da capital,
sem garantias, perseguidos por po
liciais nem sempre a altura do cor
p0. Contudo, êles resistem a tudo
isso, porque não aspiram a empre-
gos do Govérno, não são contra o
regime, não querem subversão da
ordem; desejam, apenas, que res-
peitern para que Oles trabaihem
e produzam em paz. Dal, a voz• de
V. Exa. nesta hora, em favor des.
ses perseguidos, devia ser recebida
corn aplauso de todos, indiferente
de V. Exa. ser da Arena ou de
Partido da oposição. Devemos lem-
brarnos de que antes e acima de
tudo somos democratas e mine!-
ros e, como tais, não podemos nos
calar diante das persegu.içOes exis-
tentes no interior.

Acho que, se dentro de 10 ou 15
dias, não se normalizar a sutua-
ção que ,esperamos se normalize,
continuaremos dentro da Arena
mas, combatendo o Govêrno naquL
lo que acharmos deva ser comba-
tido.

0 SR. JORGE VARGAS - Agra-

deco o aparte de V. Exa., que mui-
to ilustra o rneu discurso, dando-
-ihe mais autoridade.

Mas, continuando, Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, quero apenas
voltar a urn I ato relativo a instala-
çãø do 2.0 Ciclo, do Ginásio Esta-
dual de Paracatu. Desde o dia 19,
do mês passado, estamos pelejan-
do pela instalacão do mesmo e pe-
la pacilicacão da comunidade de
Paracatu. Ate o momento, nada
conseguimos, porque o Sr. Secre-
tário Hugo Agular, terido recebido
pedidos de pessoas daquela cida-
de interessadas na agitacão de
ódios locals, tern impedido que a
pacificacão se faça. S. Exa., 0 Se-
cretário Hugo Agular, por vdrias
vêzes, já faltou corn a sua palavra,
conforme posso provar.

For sua vez, o Deputado Murilo
BadarO, no dia da Reunião da Are-
na, afirmou que 0 Ato publicado,
de exoneracão da Diretora, sem
qua se aguardasse a minha volta
da região, se deu, porque assim 0
exigiu o Sr... Plo Canedo. Mas, na
mesma conenção da Arena, Srs.
Deputados; f UI procurado pelo no-
bre Sr. Deputado OvIdio de Abreu
que me disse -ter urna menagem
do Sr. Pio Cariedo, d:irigida a mirn
Esta mensagem era a de que tudo
se deveu a atitude do Secretdrio
Murilo BadarO, que mandou publi-
car o Ato de exoneracao a pedido a
sua revelia.

Ora, ou o Sr. Pio Canedo está
faltando corn a verdade ou o Sr.
Muribo BadarO a está falseando,
assim como 0 fez, quando, nesta
Casa, na qualidade de lider da Ban-
cada do ex-PSD, assumiu o corn-
prornisso referente a emanclpação
dos. rnunicipios, faltando, püblica-
mente, corn a sua palavra, trazendo,
corn isto, o descontentaniento a
tOdas as Bancadas e aos Lideres
que assinaram o documento.
possivel que .S. Exa. não tenha
.curnprido a palavra pois, se trata

daquele mesn1O Deputado que pro-
nunciou o famosO discurSO "Pro-
testo de Uma Geracão", contra a
cassacãO dos direitos politicos do
Sr JusceliflO Kubitscheck, tachan-
do o Sr. presidente da Republica
e a RevolUcãO de serem tao assas-
sinos quantO o punhal de Brutus,
So abater César, as portas do Se.
nado Romano. Entretanto, êss
mesmo homem teceu baa e can-
tou para o Marechal Castelo Bran-
co, nesta Cidade, depois de ter con-
denado a RevolucãO e o GovOrflo
Revolucioflário. Dc acôrdo corn as
palavraS do Sr Muribo BadarO, o
Sr Pio Canedo 10! 0 faltosO corn
Ovidio de Abreu. Jã 0 honrado Sr.
Pio CanedO mandara dizer-me
que a pubbicacão daquele ato
se fizera por iniciativa exclusiVa do
Sr. Muribo Badaró, atendendo a
pressöeS da cidade de Paracatu.

niissOS corn intuitoS elei'tOreirOS,
interessados na proliferacaO dos
Odios a das diferencas mu.niciPais.
o Sr. Pinto Coelho - (Pela

ordem) - Sr presidente, estandO
presente o jornalista FábiO Mar-
tins. que desejava gravar 0 dis-
curso do Deputado Jorge Vargas,
solicito a V. Exa., em QuestäO de
Ordem, que autorize o jornalista a
fazcr a gravacãO.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o pedido.

O SR. JORGE VARGAS - Con.
tinuando, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, devo dizer, agora, que en-
tre a palavra dos ebernentOs do Go-
verno e Os fatos, ha uma diferen-
ça c-norrne, corn a qual não pode-
mos conformarflOs. Mas, conti-
nuarernOS na Arena, contiflUarernOs
corn Os prmCipioS reVoluCioflári05,
corn Os comprornissos que assUmi-
mos corn a RevoiUcäO, esperaflcto
que aquêles que a cia aderiram
posteriormente também os curn-
pram. E devo dizer que a misti-
ficação que aI está, não ha de me
fazer sair da ARENA. A minha ad-
vertencia não e uma advertenCia
de mau agouro. it apenas a adver-
tencia de urn homem prético e vi-
vido, que conhece as deficienciaS,
as dificuldades e diferencas quase
insuperdveis do interior. Por esta
razão, trago. aqui, 0 meu apebo ao
Sr. Guilherme Machado, o meu
a.pêbo veernente ao Sr. GovernadOr
Israel Pinheiro, no sentido de faze-
rem corn que os auxiliareS do seu
Govérno cumpram os compromis-
SO assumidos e os respeitern no sen-
tido de que cada urn tenha aquibo
que é seu direito e bhe pertence,
em cada MunicIPio, para a tranqUi-
bidad.e da lamIlia mineira e para
evitar que venharnoS a Tnibuna,
diariamente, denunciar irregubari-
dades e proceder como OpoSicão,
quando somos responsaveiS pelos
mesmos princIpiOS a que o Gover-
no do EstadO em boa hora aderiu.
Também deve ser dito, scm subter-
fügio, aos Deputados e ao povo de



- 189 -
sição primitiva. Poderemos, entäo,
fazer Oposicão, de acOrdo corn os
resultados das urnas. Sinto-me
bern, acusando o Sr. Governador e
seus auxiliares, porque êles tern
desrespeitado a lei, o direito, em
tOda a extensão do nosso territOrio.
V. Exa. clama, corno clamou João
Batista, no deserto. Infelizmente,
suas palavras não serão ouvidas,
porque êste Govêrno se reunlu no
major reduto de irresponsáveis que
Minas Gerais ja registrou na sua
HistOria.

0 SR. JORGE VARGAS - Agra-
deco a V. Exa., mas devo declarar
a Casa e ao pOvo mineiro que fui
urn dos componentes daquela Co-
rnissão constituida por mim e pe-
los Deputados Aureliano Chaves e
Bonifdcio Andrada, que f ci ao Sr.
Presidente da Repüblica, tratar cia
inclusão dos elementos cia ex.tJDN
e ex-PR e outros Partidos, na Are-
na. Estivemos corn S. Eta. e o
Marechal Castelo Branco nos afir-
rnou que poderlamos entrar tran.
qUilamente Para a Arena, porque
êle seria o fiador dos compromis-
sos assumidos por parte do Sr. Is-
rael Pinheiro. Se entrdssernos pa-
ra a Arena, estarIarnos prestigian-
do a Revolucao, a que haviamos
apoiado, desde antes de sua edo.
são.

S. Exa., o Sr. Presidente cia Re.
püblica, mostrou-se urn grande co-
nhecedor de todos Os meandros da
pobitica mineira e as circunstãn-
cias em que foram norneados al.
guns Secretdrios, indicados pelo Sr.
Pais de Almeida e Tancredo Neves.
Confiados em S. Exa., voltamos
aqul e demos conhecimento de tu-
do o que se passou a nosso5 corn-
panheiros. Eles, confiados na nos-
sa palavra e con.fiados na palavra
do Sr. Pres.idente da RepUblica, en-
traram Para a Arena. Estamos, ho.
je, diante de urn fato: ou S. Exa.,
o Sr. Presidente cia Repüblica, está
sendo mal inforrnad0 do que se pas-
sa em Minas; ou, então, o Sr. Go-
vernador do Estado não est6. a par
do que se passa no interior, por

forca de atos e das arbitrariedades
de seus Secretarios.

Apebo tambérn Para, S. Exa., 0
Sr. Presidente da Repüblica, Para
que, de acOrdo corn a palavra em.
penhada ao nobre Deputado Bo-
nifácio Andrada, ao nobre Deputa-
do Aureliano Chaves e a mini, cha-
me a atenção do Sr. Governador,
que o Sr. Israel Pinlieiro determi-
ne se cumpram os coniprornissos
assumidos.

Ao terminar rni.nhas palavras. de-
vo dizer, de püblico, uma vez mais,
que lanço, aqui, mais urn crdclito
de confianca ao Sr. Israel Pinhei-
ro e espero que S. Exa. faca corn
que dou, aqui, urn crddito de con-
fianca iao Sr. Israel Pinheiro e es-
pero que S. Exa. faca corn que
seus auxihares cumprarn os corn-
promissos assumidos, salvando a
pacificacao cia famibia mi.neira.
Assirn 0 taco porque acredito que
S. Exa. näo tenha conhecirnento
do que se passa no interior, mal
informado pebos seus auxiliares.

Flea, aqul, pois, a minha advem-
tencia, Para que se cumpram os
compromissos corn a Arena ou, do
contrdrio, esta não terd condicôes
de sobrevivéncia nas terras de
Minas Gerais.

0 SR. PRESIDENTE - Conti.
nua em discussão o Projeto n.° 3615.
Não hd mais oradores inscritos.
Encerro sua discussäo.

2.4 discussão do Projeto n.° 3.577/
/66, do Sr. Governador do Estado,
0 qual autoriza doacão de area de
terreno ao Govêmno Federal Para
funcionamento de Centro Regional
de Pesquisas Educacainais João P1-
nheiro, do Ministdrio da Educação.

Em discussão o Art. 1.9. Não ha
oradores jnscritos. Encerro a dis-
cussao.

Em diseussão 0 Art. 2. 1 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussã.o.

Em discussão o Art. 3•0 - Não
ha oradores inscnitos. Encerro a
discussão. -
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Minas, que estamos sendo vftimas cão nao ter mais condicôes de
de uma mistfficaçao Cito o caso existir e que a minha advertêncjados delegados: näo foram de fato sirva Para o futuro, porque, ate odeniitidos Os delegados nomeados presente, nao ha razöes Para con-
pela situação passada, corno era de fianca nos critérjos aplicados por
direito do Governador, depois do auxiliares dêste Govêrno que, a nãoac6rd0 que ouvia Os Deputados ser pela palavra do Sr. Israel Pimais votados. 	 nheiro, nao dernonstra sinceridadeDe fato, não foram demitidos, de propOsitos
rnas mandam, Para cada Municipio, 0 Sr. Athos Vieira de Andradeurn Delegado Especial, a serviço do - Nobre Deputado Jorge Var-
exPSD e dos chefes de aldeia gas, quero dar-Ihe, aqui, o meuPara perseguirem Os correligiona- a .plauso pessoal pelo discurso derios da ex-UDN e do ex-PR. 	 V. Exa. e manjfestarjhe a minha0 Sr. Anuar Fares - ilustre desesperança pela certeza anteci-Deputado Jorge Vargas, näo é esta pada de que suas palavras não en-airida a minha OPortunidade. Es- contrarão eco em nenhun-j lugar ePero que ela flão se tome neces- nenhuma repercussão terão junto
saria, Para abordar assuntos como ao atual Govêrrio. Subi a esta Tri-
o descumprimento dos critérios buna quinze vêzes, Srs. Deputados,adotados Para Os componentes da denunciando, reiteradamente, per-
Arena. Mas, trago, como contribii. seguiçOes, e nenhuma providência
cão ao discurso de V. Exa., a de- foj tomada. V. Exa. citou o fato
claracao que o -Deputado Oscar dos delegados. 0 Sr. Secretár.io da
Corrêa fez, hoje, - e a que V. Segurança confirmou; pesoalmente,
Exa. iassistiu, de que, em Aguas a mim, já ao tempo da primeira
Formosas, foram demjtjdas pela entrevista que tive corn S. Exa.,
Inspetora Municipal, por orclem do que a Secretarja de Segurança ja
Sr. Secretário, quase tOdas as pro- havia enviado ao interior do Esta-
fessôras que não emam do ex-PSD, do cerca de 150 Delegados Milita-
inclusive uma corn onze anos de res, Para assumirem as Delegacias
casa. Adianta ainda aquêle ilustre de PolIcia. 0 que estão fazendo
homem püblico mineiro que disto Osses delegados?

Itdeu conhecimento ao Govemador. 	 Como V. Exa. sabe, o Major ô-Assim estão funcionand0 Os critd- Sd Corndljo dos Saritos, Delegadorios da Arena, em Minas. 	 enviado Para Born Jesus do Gaiho,
0 SR. JORGE VARGAS - Pelo como id cite! desta Tribuna, ld es-que V. Eca - disse, pelo que yen- tá a servico da politicalha - Ivtas, fe-

ficamos, pessoalmente, em vdrios ]izniente, esta Assembidja atendeu
Municipios, onde aridamos, na se- nosso apêlo criando urna Comissäo
mana passacla, verifica-se que esta. Especial de Sindicância Para apu-
rnos vivendo uma dpoca, de fato, rar rninhas denüncias, porque 0 Gocuriosa, em que o verdadejro ex- vêrno do Estado, o Secretdrio da
PSD está corn o Govêrno e nOs, Seguranca, o Secretdrio cia Educa-
revolucionarios, estamos corn a cão estão inertes, indiferentes e
Arena e a Arena não estd funcio. anestesjados diante da realjdade
nando, porque seus critdrjos não Vejo, corn tristeza, a situacäo do
são cumpridos pelos representan- nosso Estado. Ate hoje, não tivetes do Govêrno. 	 coragem de me filiar a Arena, co-Então, fica niais uma vez, aquj, mo deveria fazC--lo por tradicao e
o meu apêbo ao Sr. Governador ideobogia, pois vejo que está sendo
Israel Pinheiro e ao Sr. Gujlhemrne forma.da a base de urn jOgo de in-
Machado Para que f-açam cumprir temêsse pessoal. Depois da eleiçãoOs critdrios da Arena, sob pena de do Sr. Presidente da RepübLica, as
o Partido do Govêmno da Revolu- coisas haverão de tornar a sua pa-
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Em discuss5o o Art. 4. 0 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão 0 Art. 5.0 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Encerro a 2.a discussão do Pro.
jeto n.c 3.577/66.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Sr. Presidente, V. Exa. ha de
convir comigo: a Assembléia Legis
lativa possui 72 Srs. Deputados que.
estão filiados a ARENA e apóiam 0
Govêrno do Estado.

No entanto, na fase atual da nos-
sa R.euniâo, não se encontra aqui,
para votar Os projetos de interês-
Se do Govêrno, o nUmero necessá-
rio para dar "quorum". Sendo as-
aim, a Oposicao, nesta Casa, exige
a presenca amiga da ARENA para
que aAssembldia possa funcionar e
pede a V. Exa. a verfficacäo de
"quorum".

CHAMADA

SR. PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo a Questão de Ordem do
nobre Deputado José Maria Maga-
lhães, vai determinar a chamada
dos Srs. Deputados.

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

O SR. SEORETARIO - (Faz a
charnada).

- Feita a chamada, deixarn de
responder os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Anuar Fares - Agosti.
nho Campos Neto - Altair Chagas
- Alvaro Salles - Alvimar Mou-
rão - Anibal Teixeira - Artur Fa-
gundes - Batista Miranda - Be-
nectito Xavier - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava - Daniel de Bar
ros - Délson Scarano - Derme.
val Pimenta Filho - Euler Lafetá
- Expedito Tavares - Geraldo
Quintão - Gomes Moreira He-

ho Garcia - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magathaes - Jarbas Medei-
ros - João Bello - João Bosco
- João Vaz - Joaquim de Melo
Freire - Jorge Ferraz - José Au-
gusto - José de Castro - José
Luiz Baccarini - Ldlis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Souza
Cruz - Lu.iz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Or-
lando Andrade - Otelino Sol - Pe-
reira de Almeida - Paulino Cicero
- Fires da Luz - Haul Fernandes

Raymundo Albergaria - Salim
Nacur - Sebastião Anastácio - Se.
bastião Nascimento - Sette de Bar.
ros - Sinval Boaventura - Valdir
Melgaco - Waldomiro Lobo - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

o SR. PRESIDENTE - Respon-
deram it chamada 21 Srs. Deputa-
dos. Não ha "quorum" para con-
tinuacão dos nossos trabalhos.

NOMEAcAO DE COMISSAO

O SR. PRESIDENTE - A1Mesa,
antes de encerrar a Reunio, no-
meia a seguinte Comissão Especial
para discutir e votar o Proj eto 3577
e o Parecer de Redação Final ao
Projeto 3581, nos têrmos da Reso.
lucão 754: Deputado Manoel Costa,
Jehovah Santos, Martins Silveira,
Dalton Canabrava, Aureliano Cha-
ves, Carlos Megale e Sette de Bar-
ros.

ENCERRAMENTO

o SR. PR.ESIDENTE - Em vir-
tude da falta de "quorum" consta.
tada em chamada, a Mesa encerra
a Reunião e convoca Os Srs. Depu-
tados para a Ordinária de amanhã,
as 14 horas, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA
10-5-66

l.a PARTE

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, projetos,
comunicacOeS, requerimentos e in-
dicacOes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votacão de pareceres,
requerimentos, comunicaçOes e in.
dicaçöes.

Discussão e votacao de redacöes
finals.

2.a PARTE

Das 16 as 18 horas:

Votacão do Projeto fl.° 3.615/66,
do Sr. Governador do Estado, que
cria cargos destinados aO Conser-
vat6rio Musical "Cora Pavan Ca-
parelli", de tJberlândia.

Discussao ünica do Projeto n.°
3.613/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual autori.za o Poder Exe-
cutivo a instituir a Fundacão Es-
tadual do Bein-Estar do Menor,
mediante a incorporacäo do pa-
trimOnio do Departamento Social
do Menor.

Votação, ein l.a discussão, do
Projeto n.° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, 0 qual denomina "Jaime
Mafra" as E. C. do COrrego do Rio
Branco, municipio de lapu.

Discussão do Projeto n. o 3.625/
/66 (Resolução), da Comissão Exe-
cutiva, que acrescenta paragrafo ao
Art. 31 do Regimento Interno.

l.a discussäo do Projeto n.o 3.601/
/66, do Sr. Anuar Fares, o qual isen-
ta de inipostos os estabelecimen-
tos que ministrem ensino de arte
industrial.

l.a discussão do Projeto n.° 3.602/
/66, do Sr. Lourival Brasil, que
atribui deriominacão ao Ginésio
Estaduah de Cruzeiro da Fortaleza.

l.a discussão do Projeto fl.0 3.604/
/66, do Sr. Agostin.ho Campos Ne.
to, que dd denominação ao Centro
de Sadde de Conselheiro Lafaiete.

l.a discussão do Projeto n.° 3.618/
/66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
extingue 0 Instituto de Previdên-
cia do Legislativo.

1.4 discussão do Projeto n.° 3.6t9/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
dá a denominação de "Presidente
Kennedy" ao Ginásio Estaduah de
Monsenhor Paulo.

la discussão do Projeto n° 3.620/
/66, do Sr. Aureliano Chaves, que
concede o titulo de "Cidacl9äo Ho-
nordrio de Minas Gerais" ao Ma-
rechal Ademar de Queiroz.

la discussão do Projeto no 3.622/
/66, do Sr. João Navarro, o qual dá
a denominacão de "ProfessOra Elzj
Machado Martins" h Escola Infan-
til Combinada, da cidade de Mar
de Espanha.

2a discussão do Projeto n° 511/63,
do Sr. Spartaco Pompeu, o qual Jo.
cahiza na cidade de Varginha, jun-
to ao Grupo Escolar da Vila Pin-
to, urn "play ground", previsto no
art. 2°, item I, da Lei n.° 2.645, do
27-11.1962.

2o discussão do Projeto n o 3.578/
/66, do Sr. Pauhino Cicero, o qual
dd denom.inacão ao Ginásio Esta-
dual de AntOnio Dias.

2a discussão do Projeto n° 3.584/
/66, do Sr. Carlos Eloy, que dá ao
"Forum" da cidade de Entre Rios
de Minas a denominacão de "Ccl.
Joaquim Resende".

2o discussäo do Projeto no 3.589/
/66, do Sr. Domingos JOrio, que de-
termina que o Curso Complerneri-
tar da cidade de Bicas passe a de-
norninar-se "Curso Complementar
Aura Ahiada Pereira Larnha".

2a discussão do Projeto n9 3.596/
/66, do Sr. Manoel Costa, o qual
dá a denominacäo do "Professor
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Guedes Fernandes" ao Gindsio Es.
tadual de Carmo de Minas.

3.° discussão do Projeto n° 3.558/
/66, do Sr. Manoel Costa, que dd a
denominacao de "Professor Fábre-
gas" ao Ginásio Etadual da cida-
de de Lumindrias

3a discussão do Projeto n° 3.5621
/66, do Sr. Cicero Dumont, que re.
conhece de utiidade pUblica o Cen-
tro Educacional de Belo Horizonte.

3a discussão do Projeto n° 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, 0 qual
reconhece de utilidade piiblica o
ConEe]ho Particular da Sociedade
de São Vicente de Paulo, de São
Goncdo do Sapucai.

34 discussão do Frojeto n° 3.572/
/66 (Resolucão), 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.

- 0 Sr. Presidente convoca, ain
da, para a Extraordindria de ama-
nhã, as 20,30 horas, corn a seguin.
te Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
Reunião Extraordinária

10-5-66

As 20,30 horas:
Discussão dos vetos totais opos.

tos as Proposiçöes de Lei n.s.:
3.010, que concede auxilio finan-

ceiro de Cr$ 500.000,00 ao "Araxá
Ténis Clube, de Araxd.
3.011, que autoriza 0 Govêrno do
Estado a conceder au.xilio financei-
ro de Cr$ 5.000.000,00 (chico mi-
lhOes de cruzeiros) a Faculdade de
Medicina de Juiz de Fora.

3.016, que concede auxilio finan.
ceiro de Cr$ 1.000.000,00 ao Giná
sio Ferrense, da cidade de Ferros.

3.020, que autoriza a concessão
de auxiios financeiros a diversas
Sociedades Vicentinas do Estado.

3.023, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxIllo finan-
ceiro de Cr$ 200.000,00 a ParOquia
de Nossa Senhora da Conceicão, da
cidade de Conseiheiro Lafaiete.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Expeiliente: Mensagem n°
1.078 (Projeto n° 3.631) - Ofi-
cios de n°s. 1.053 a 1.055 - Tele-
grama. - Leitura e Apresentacão
de Proposicöes - Pareceres: para
discussão Unica dos Projetos n°s.
3.603 e 3.614; para discussão do
Projeto 3.577 e de Redacão Final
ao Projeto n° 3.581 (Cornissão
Especial); para 3a discussão dos
Projetos ms. 3.502, 3 531, 3.559,
3.593 e 3.594; sObre o Requeri.
mento no 1.208 e sObre a Indica-
cão n° 1.096 - Proj etos n°s. 3.632,
do Sr. Manoel Costa e 3.633, do
Sr. Jarbas Medeiros - Requeri-
mentos de n°s. 1.223 a 1.227, do
Sr. Valdir Melgaco - Indicacao
n° 1.110, do Sr. Nicanor Arman-
do - Requerimentos dos Srs.
Reny Rabello, liomero Santos,
Ladislau Salles, Nicanor Arman-
do, Pinto Coelho e Agostinho
Campos Nëto - ComunicacOes
dos Srs. Benedito Xavier, Reny
Rabeilo e Lutz Junqueira - Dis-
cursos dos Srs. Dalton Canabra-
Va, Jehovah Santos, João Luz de
Carvalho, Waldomiro Lôbo e Wa1
dir Morato - Discussão e Vata-
ção de Proposicöes - Comunica.
cöes dos Srs. Ren Rabello e Luiz
Junqueira - Prosseguimento da
votacao do Requerimento nv 1.175
- Aprovacão - Verificacão -
Falta de "quorum" - Chamada
- Renovacão de votação - Dis-
curso do Sr. José de Castro -
Questão de Ordem - Aprovacão
do Requerimento - Verificacáo

Falta de "quorum" - Chama-

da - Inexisténcia de "quorum"
para votacao - Requerimentos
dos Srs. José Maria Magalhaes,
Euler Lafetd e Reny Rabello -
Requerimento do Sr. Homero
Santos Discursos dos Srs.
Athos Vieira de Andrade, Waldir
M  rat o e Waldomiro Lôbo
(Emenda) - Aprovacão do Re-
querimento, salvo Emenda -
Questão de Ordem - Aprovação
da Emenda - Requerimento do Sr.
Ladislau Salles - Requerimento
do Sr. Pinto Coelho - Discursos
dos Srs. Pinto Coelho, José Maria
Magalhães, Dalton Canabrava e
Lélis Chaves - Aprovação -
Parte da Ordem do Dia - Dis-
cussão ünica do Projeto n° 3.613
- Disurso do Sr. José Maria Ma.
galhães - Encerrada a discussão
- Discussão do Projeto n° 3.625
- la discussão dos Projetos n's.
3.601 e 3.602 - Questão de Or-
dem - Chamada - Falta de
"quorum" - Palavras do Sr. Pre-
s.tdente - Encerramento - Or.
dem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,13 horas, comparecem
os Senhores:

Mario Hugo Ladeira - João Na-
varro - Reny Rabello - Pinto Coe-
lho - Anuar Fares - Agostinho
Campos Neto - Altair Chagas -
Alvimar Mourão - Artur Fagundes
- Athos Vieira de Andrade - Au-
reliano Chaves - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Dalton Canabra-

572.4 Reunião •Ordinâria da Assembléia, Legis1ativa, aos
10 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. JOAO NAVARRO
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va - Daniel de Barros - Derme-
val Pimenta Filho Euler Lafetá
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira Hello
Garcia - Hermelindo Paixão
Homero Santos - Ibrahim Abi-
.Ackel - Jairo Magalhães Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos -
João Bello - João Luiz de Carva-
Iho - João Vaz - Joaquim de Mob
Freire - Jorge Vargas - José de
Castro - José Luiz Baccarinj -
José Maria Magalhães - Ladislau
Sables - Lélis Chaves - Louriva]
Brasil - LUcio de Souza Cruz -
Lwz Junqueira - Manoel Cdsta
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro Martins Silveira - Mau-
rilio Cambraia - Nicanor Arman-
do - Nunes Coelho - Otelino Sol
- Pereira de Almeida - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes - Raymundo Albergaria -
Salim Nacur - Sette de Barros -
Souza e Silva - Valdir Melgaco -
Waldir Morato - Waldomiro Lôbo
- Wilson Chaves - Wilson Modes-
to -, Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

- Corn a presença de 67 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente deciara
aberta a Reunião.

ATA
0 SR. PINTO COELHO - (30 Se-

cretário, nas funcOes de 2 9 ) - Pro-
cede a leitura da Ata da Reurnão
anterior, a qual é aprovada, sem
resVriçOes.

EXPEDIENTE

o SR. RENY RAELLO - (29
Secretário, nas funçes de 1 11 ) -
Lê Expediente constante da seguin.
to matéria:

MENSAGEM NO 1.078
Belo Horizonte, 10 de maio de

1966.
Eano. Sr. Presidente da Assem-

bbéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de submeter, por
intermédio de Vossa Excelência, ao
alto pronunciamento da Egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso
Projeto de Lei, que dispöe sôbre a
concessão de pensão mensal vita.
licia a viüva do Dr. Américo Brasil
Martins da Costa, ex-Deputado Es.
tadual.

Natural da tradicional Sabará,
nasceu Dr. Américo Brasil Martins
da Costa, a 11 de fevereiro do 1891,
filho do casal Claudiano Martins
da Costa e D. Gabriela Amelia Mar-
tins Pena.

Cursou o Ginásio Mineiro em
Belo Horizonte, diplomou-se em
1914, pela Faculdade de Medicina
do Rio de Janeiro.

ApOs sua formatura, clinicou em
diversas cidades mineiras e, em
seguida, em São Paulo e Rio Gran-
de do Sul, de onde regressou em
1924, fixando sua residência em Ai-
mores, onde contraiu nüpcias em
26 de janeiro de 1929, corn D. Nair
Pereira, de cuja uniã0 nasceram-
-Ihe sete filhos, tendo dois dêles
falecido ainda crianças

Entregando.se a atividade poll-
tica, foi eleito Frefeito da cidade
de Aimorés, pelo espaço de mais
de treze anos, all deixando os mais
remarcados sina.is de sua operosL
dade, do sua honradez sem limites,
de sua dedicação a causa pübbica,
realizando obras que transforma-
ram aquela comuna mineira, do
quase povoado lamacento e sujo,
de casebres pobres e desaiinhados,
na magnifica cidade quo é, hoje,
orgulh0 do Vale do Rio Doce.

Aimorés deve tud0 o quo é a ad-
ministracao sábia, operosa e ho-
nesta dêsse grande mineiro.

Seria longo fOsse enumerar aquA
os grandes beneficios prestados ao
Muriiclpio de Aimords, pebo seu
grande benfeitor, Dr. Américo Mar-
tins da Costa, mas os seus amigos
daquele Municipio os conhecem
bem, e sabem ser-Ihe gratos.

Ao lado disso, da grande ativida-
de administrativa, o Dr. Arnérico

Martins da Costa prestou, ainda,
como medico, Os mais assinalados
servicos aquela populacãO, a qual
atendeu, desde o distante ano de
1924, quando ali chegou, como so
cumprisse urn verdadeiro sacerdO-
cio, ate o ano de 1932, data em que,
assumi.ndo a Prefeitura de Aimo-
rés, viu-se na contingencia de aban-
donar a sua missão de medico.

Em 1947, foi o Dr. America Mar-
tins cia Costa eleito Deputado Es-
tadual e, em 1950, reeleito corn
expressiva votacão, Indice do seu
prestigio junta ao eleitorado, que
nêla continuava divisando o bata-
ihador :incanscivel de suas causas.

Extinto 0 seu mandato, não
quis mais retornar a essa Casa,
nuito embora pudesse contar, in-
condicionaimente, corn o apoio de
seus amigos, quo the assegurariam
uma tranqüila reeleiqão.

Dotado de invulgar epirito hu-
rnanitário, o Dr. AmCrico Martins
da Costa se despreocupou, no exer-
cicio de sua profissão de medico, de
amealhar recursos suficientes para
assegurar a rnanuterião de sua Ia-
milia, deixando-a, corn a seu fabe-
cimento, sem condicôes de m3flu-
tenção condigna.

Dab o objctivo da atual med.ida,
quo aldm de seu inegável conteüdo
social, envolve o reconhec:imento
do Estado aos bans servicos pres-
tados polo ex-Deputado America
Br-asil Martins da Costa.

Rdnovo a V. Exa., nesta oportu-
nidade, os protestos de meu eleva-
do aprêco e distinta consideração.

Israel Pinhoiro da S:lva - Go.
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

PROJETO DE LEI N° 3.631/66
Concede pensão a viUva do Dr.

Arnérico Brasil Martins da Costa,
ex-Deputado Estadual.

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

Art. 10 - Fica conced.ida a D.
Nair Pereira Martins da Costa, viü-.
Va do Dr. Américo Brasil Martins

da Costa, ex-Deputado Estaclual, a
pensão mensal vitaUcia de Cr$ ...
150 . 000 (cento e cinqUenta mil cru-
zeiros), enquanto durar a viuvez.

Parcigrafo ünico - SobrevindO o
falecimento cia beneficié.ria, em es-
tado de viuvez, a pensão objeto
desta Lei será rateada entre as f i-
ihas menoreS do casal.

Art. 2 9 - 0 pagamento da pen.
são a que se refero esta Lei corre
rá pelos recursos orcamentdrios
prc5prios.

Art. 39 - RevOgam-se as disposi-
cöes em contrdrio, entrando esta
Loi em vigor na data de sua publi
cacao.

Dado no Palácio da Liberdade,
aos...

- Publicado a Projeto, nos têr-
mos da Resolucão n° 754, fica êle
sôbre a Mesa pelo prazo do três (3)
dias para receber emenda.

OFICIO NO 1.053

Bela Horizonte, 3 de maio do 1966
Exmo. Sr. Presidente da Assem.

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando 0 recebirnento do Oh-
cio quo Vossa Exceléncia me din.
giu em 18 de abril ültimo, sob a
nümero 773, venho, por seu inter-
media, agradecer aos ilustres Se-
nhores Deputados e, especialmente,
ao Senhor Deputado Batista Miran-
da, a signAficativa homenagern que
houverarn por bern me prestar fa-
zendo consignar em Ata dos trarn
balhos dessa Egréga Assembbéia
Legislativa urn voto de congratula-
cOes corn a Governador do Estado,
pela designaqão dos novas dirigen.
tes da Centrals ElCtricas de Minas
Gerais S.A.

Sirvo-me do ensejo para renovar
a Vossa Excelência as expressóes
de meu alto apreco.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado de Minas Gerais.
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OFtCIO NO 1.054

Belo Horizonte, 3 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bidia Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

Apraz-me acusar 0 recebimento
do OfIcio no 711/66/GP, que din.
giu. Vossa Excelência em 1 9 de abril
Ultimo, acêrca da aprovação, por
essa Egrégia Assemblé:ia, dos vetos
opqstos as Proposicôes de Lei n°s.
3.454, 4.341, 4.430 e 4.540.

Agradecendo a Vossa Excelência
a gentileza da comunicação, apro-
veito 0 ensejo para renovar-ihe
meus protestos de consideraçãcj e
apreco.

Israel Pinheiro da Silva - Go
vernador do Estad0 de Minas Ge-
rais,

Ciente. Publicar.

OFfCIO No 1.055

Belo Horizonte, 9 de maio de 1967.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento, corn
apreco, do OfIcio n° 803, de 22 de
abril ültimo, em que V. Exa. me
transmite Os têrmos do radiogra-
ma que ihe I oi dirigido pelo Sr. Se-
bastião Rodrigues da Costa, resi.
dente em Tarumirirn, venho cornu-
nicar-ihe que recomendei o exame
do assunto ao Sr. Secretdnio da
Seguranca.

Prevaleço-me da oportunidade
para renovar a V. Exa. a expres-
são do meu alto apreco.

Israel Pinheiro da Silva - Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

- Ciente. Publcar.

TELEGRAMA

Fortaleza, 9 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Prazer comunjcar assuncão e
exercicio cargo Diretor Geral DNOS
contando boa vontade e coopera.
cão Vosséncia para melhor desem..
penhá-lo em beneffcio Região Sêca
êsse Estado.

Eng. Ary de Pinho
- Ciente - Publicar.

- Segue-se a

LEITIJRA E APRESENTAçAO DE
PROPOSICOES

PARECERES

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

I
PARECER PARA DISC USSAO

UNICA DO PROJETO
No 3.603/66

Cornissâo de Constituiç, Legis-
lacâo e Justiça

De autoria do Sr. Deputajo
Nicanor Neto Armando, o Proj eto
no 3.603/66 visa seja declarada de
utilidade pUblica a "Escola Tëcni-
ca de Comércio Tiradentes", da ci-
dade de São João del Rei.

A iniciativa está legalmente ins-
truida. 	 -

Não sendo objeto de restricão
por nossa parte, expressamo-nos
de modo favorável a sua aprova-
çao, em discussão ünica, tal como 0
Proj eto está redigido.

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

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Homero Santos - Jai.
ro Magalhães - Jarbas Medeiros -
Souza e Silva.

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

PARECER PARA DISCUSSAO
TLNICA DO PROJETO

No 3.614/66

Retmlão Conjunta das Comissöes
de Constituicão, Legislacâo e Jus
fiça - Srvico Püblico Civil e Fl-

nanças, Orçarnento e Tomaila
de Contas

(Redação do Vencido)
De autonia do Poder Executivo é

o Projeto no 3.614/66, que dispöe
sôbre alteração de n.fveis de yen-
cinientos e dá outras providências.

Examinando o Proj eto, as Comis-
sôes conjuntas opinam pela sua
aprovacãO, apresentando-ihe, po-
rem, as seguintes emendas:

EMENDA No 1

o parágraf 0 unico do Art. 10
passa a ter a seguinte redacão:

"Paragrafo imn.ico - Nos novos
valOres de vencimentos estabeleci.
dos nesta lei está incluido o abono
de que trata 0 artigo 40 da Lei n9
3.422, de 8 de outubro de 1965, aos
quais fica incorporado".

EMENDA No 2

Modifiquese 0 ART. 90 para:
"Art. 99 - Os novos valôres de

vencimentos estabelecidos nos ar-
tigos 10 e 5°, desta lei, entrarão em
vigor a partir do dia 10 do mês se-
guinte ao da publicacão da lei".

EMENDA No 3

Substitua-se no ART. 10 a expres-
são "apOs 5 anos de exercIcio mm-
terrupto".

pela expressão:
"apOs 4 (quatro) anos de exer-

ciclo".
EMENDA NO 4

Suprimam-se Os ARTIGOS 13, 15
e 1.6.

EMENDA No 5

Inclua-se onde convier:
"Art ..... - Aos ocupantes de

cargos mencionados no artigo 8°.
"caput", da Lei no 4.133, de 20 de
abril de 1966, a essa data, aplica.se
o disposto no parágrafo unico, dos
mesmos artigos e lei".

EMENDA No 6
Acrescente-se onde convier:
Art..... - 0 	 111 do art. 25 da

Lei no 869, de 5 de juiho de 1952,
passa a ter a seguinte redacão:
" 10 - A substituicão não auto-

mática, por periodo igual ou infe-
rior a 180 (cento e oitenta) dias,
far-se-a por ato do Secretdrio ou
Diretor do Departamento em que
estiver lotado o cargo ou se exercer
a funcão gratificada".

Parágrafo ünico - Fica revogado
o § 29 do art .25 ind.icado neste an-
tigo, passando a ser § 2 0 o seu
§

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

Cicero Dumont, Presidente -
Jarbas Medeiros, Relator - Wilson
Modesto - Maria Pena - Epedi-
to Tavares - Martins Silveira -
Valdir Melgaco - Souza é Silva -
José Luiz Baccanini - Hello Gar-
cia.

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

COMISSAO ESPECIAL PARA DIS.
CUTIR. E VOTAR 0 PROJETO N.°
3.577/66 E 0 PARECER DE REDA-
cÁO FINAL DO PROJETO N.'

3.581/66, NOS TERMOS DA
RESOLUAO N.' 754

A COMISSAO ESPECIAL, nomea-
da nos têrmos do art. 21, da Re-
solucão no 754, sob a presidência do
Senlior Deputado Jehovah Santos,
e corn 0 comparecimento dos Se-
nhones Deputados Manoel Costa,
Martins Silveira, Dalton Canabrava,
Aureliano Chaves, em sua reunião
realizada em 10 de maio de 1966,
as 10,00 horas, na sala "José Proen.
ca"0 decidiu aprovar o Projeto n°
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3 577/66, do Senhor clovernador do
Estado, que iautoriza doacäo de
drea de terreno ao Govérno Fe-
deral para funcionamento de Cen-
tro Regional de Pesquisas Educa-
ciOnais João Pinheiro, do Ministério
da Educacao e 0 parecer de reda
cão final do Projeto no 3.581/66, do
Senhor Governador do Estado, que
altera a redaçäo do § 2 9 do art. 82,
da Lei n° 3.214, de 16 de outubro
de 1964.

Os Proj etos acima referidos fo-
ram aprovados corn a redacao abal-
xo, devendo, sob esta forma, ser
enviados a sancão:

primários e normals; internal0
para 300 professOres e enfermaria;
capela, biblioteca, auditOrio, ofici-
nas grdficas, refeitOrio, cantina, ga-
ragem, campos de esportes e pis
cina, para funcionament 0 de con-
junto reservado a educação ern Mi.
nas Gerais.

Art. 39 - Os terrenos doados por
esta lei reverteräo ao patrimOnjo
do Estado no caso de, em quaiqur
tempo, ser desvirtuada a destina,
ção prevista no artigo anterior.

Art. 4° - Revogam-se as disposj-
cOes em contrário.

Art. 59 - Esta lei entrard em vi -
gor na data de sua publicação.

Sala "José Proença, 10 de maio
de 1966.

Jehovah Santos, Presidente -
Martins Silvaira - Aureliano
Chaves - Sette de Brros - Ma.
noel Costa.

- Pubiicar.

PROJETO N° 3.581/66
Altera a redaçao do pardgraf 0 21

do artigo 82, da Lei n° 3.214, de 16
de outubro de 1964.

A Assembldja Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta;

Art. lv - Passa a ter a seguinte
redaçao o parágrafo 2 9 do art. 82,
da Lei n° 3.214, de 16 de outubro
de 1964:
"Art. 82 ..................
§ 20 - Corn expressa autorizacao

do Governador do Estado, poderá,
caso nâo haja Professor aprovado
em exame de suficiência, ser feito
contrato de Professor sem essa
condição, pelo. prazo improrroga
vel de 1 (urn) ano, podendo, entre-
tanto, ser renovado o contrato, uma
ünica vez, por prazo igual, se não
se apresentar candidato habilita-
do na forma do parágrafo ante-rior".

Art. 21 Revogarn-se as disposi-
çOes em contrdrio.

Art. 39 - Esta lei entrara em vi-
gor na data de sua publicacão.

Sala "José Proença, 10 de maio
de 1966.

Jehovan Santos, Presidente -
Sette de Barros - Aureliano Cha-
ves - Martins Silveira - Manoel
Costa.

—Publicar.

PARECER PARA 34 DISCUSSAO
DO PROJETO No 3.502/66

Comissâo de Constituição, Legis-
lacäo e Justica

0 Projeto n° 3.502/66, de autoria
do Sr. Deputado João Luiz de Frei-
tas, que dá a dënorninacão de Pa-
dre José Goncalves de Souza" ao
Ginásio Estadual de Felixlãndia, f 01
aprovado em 2° discussão, sern
ernenda.

Opinamos pela sua aprovacäo em
3° discussâo, nos têrmos em que
estd 0 mesmö redigido.

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

Expedito Tavares, Presidente e
Relator - Souza e Silva - Hornero
Santos - Jairo Magalhães.

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

PARECER PARA 3° DISCUSSAO
DO PROJETO N° 3.531/66

Comissão de Consttuiçâo, Leg,i-
Iação e Justiça 	 -

O Projeto n° 3.531/66, de autoria
do Sr. Deputado Lourival Brasil,
que visa a declarar de utilidade pü-
blica o "Abrigo Santa Helena", corn
sede na cidade de Juiz de Fora, foi
aprovado em 2v d.iscussäo sem
ernenda.

Opinamos pela sua aprovacão,
portanto, em. 3° discussão, nos têr.
mos em que está redigido.

Sala "José Proenca", 10 de maio
tie 1966.

Expedito Tavares, Presidente -
Souza e Silva, Relator - Jairo Ma-
galhães - Jarbas Medeiros - Ho-
mero Santos.

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

PAREdER PARA 39, DISCUSSAO
DO PROJETO N o 3.559/66

Comissâo de Constituico, Legis-
lacão e Justica

O Sr. Deputado Manoel Cos-
ta prdpôe a Casa a presente Pro.
jeto de Lei, através do qual se pre-
tende dar a denominacão de "Padre
Neiva" ao Ginásio Estadual de San-
tana da Vargem.

Constando que a proposlcao
foi aprovada quando discutida em
sua segunda fase, concluimos favo.
rãvelmente a sua aprovação, em
terceira discusso, nos prOprios
térmos em que esta redigida.

Sala "José Proença", 10 de main,
de 1966.

Exped.ito Tavares - Presidente -
Souza e Silva- Relator - Homero
Santos - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros.

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

PARECER PARA 3° DISCUSSAO
DO PROJETO N° 3.593/66

ComissAo de Constituição, legis-
lacão e Justica

O Proj eto nc 3.593/66, de autoria
do Sr. Deputado Geraldo Quinth.o,
visa a dar a denominacão de "Gi-
näsio Estadual João XXIII", an Gi-
násio Estadual de Ipatinga.

Examinando-o, verificamos que
f oi aprovado em. 24 discussão, sem
emenda.

Opinamos, pois, pela sua apro-
vacão em 3° discussão, nos têrmos
em que se encontra redigido.

Sala José Proença", 10 de maio
tie 1966.

Expedito Tavares - Presidente -
Souza e Silva - Relator - Jairo Ma-
galhaes - Homero Santos - Jar-
bas Medeiros.

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

PROJETO No 3.577/66

Autoriza doacão de area de ter-
reno ao Govêrno Federal para fun.
cionamento do Centro Regional de
Pesquisas Educacionais João P1.
nheiro, do Ministério d4 Educaçao.

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

Art. 10 - Pica o Poder Executivo
autori2ado a doar ao Govêrno Fe-
deral os quarteirôes 39, 46, 47, 48,
52, 53 e 54, bern como parte do
quarteirão 43, todos de propriedade
do Estado, situados nesta Capital,
no Bairro da Gameleira, conforme
pianta aprovada do "Piano de Ur-
banizaçäo da Fazenda da GarneleL
ra".

Art. 29 - Os terrenos menciona-
dos no artigo anterior destinarse-
-ão a construçäo, mediante emprê.
go de recursos consignados ao Mi-
nistério da Educaçâo e Cultura, do
Centro Regional de Pesquisas Edu-
cacionais João Pinheiro, que corn-
preenderá, aldm dos edifIcios para
a administraçao, para os Orgãos de
pesquisas e para Os de documenta-
cão e inforrnação pedagOgica, os
destinados a jardim da infância e
curso pré.primdrio; grupo escolar
(escola-parque); escola de prdtica,
escola de dernonstração, escola de
experimentação; escola de treina-
mento, aperfeicoamento e prepa-
racäo de professOres pré.primários,
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PARECER PARA 3kt DICUSSAO

DO PROJETO NQ 3.594/66

Cwnissão de Constituição, Legis-
lacão e Justiça

o Proj eto flQ 3.594/66, de autoria
do Sr. Deputado Geraldo Quin-
tao, que propOe seja dada a deno-
minacão de "Ginásio Estadual São
Sebastião" ao Ginásjo Estadual da
cidade de TimOteo, mereceu apro.
vacão déste 6rgão técnico, na Se-
gunda discussão, sein emenda.

Portanto, relatando-o em sua ter-
ceira fase de discussão, somos
igualmente de parecer no seritido
de que êle seja aprovado, tal como
está redigido.

Sala "José Proença", 	 de maiode 1966.
Expedito Tavares - Presidente -

Souza e Silva - Relator - Homero
Santos - Jairo Magathaes - Jar.
bas Medeiros.

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

PARECER SOBRE R.EQUERI-
MENTO NO 1.208

Comissão de Constituição, Legis
lação e Justiça

o nobre Deputado Aurellano Cha.
yes, atravds do Requerimento no
1.208, solicita dos Emos. Srs. Pre-
sidente da RepUblica e Ministro da
Educaçã0 a imediata regulamenta-
cão das atribu.içOes do engenheiro
de operação, por parte do Conse-
iho Federal de Engenharia e Arqui-
tetura (CONFEA).

A proposiçao é objeto de nosso
inteiro apoio.

Assim sendo, concluimos favorà.
velmente a sua aprovaçao, nos têr-
mos do seu autor e que no menos
tardar seja encaminhada as aludi-
das autorldades.

Sala "José Proença", 10 de maio
de 1966.

Expedito Tavares Presidente e
Relator - Homero Santos - Souza

e Silva - Jairo Magalhäes - Jar-
bas Medeiros.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAAO
N° 1.096

Comissão de Constituiço, Legis-
Iação e Justiça

Por via de Indicacão n. 1.096, o
senhor Deputado Waldomjro LObo
propöe ao Exmo. Sr. Governador
Israel Pinheiro a conveniêncja de
determjnar seja observada por par-
to das estacöes da Radio Inconfi-
dência o dispost0 na Lei n° 4.072,
de 11-1-66, bern assim por parte da
Administracao do Estádio, atravds
do seu servico de alto-falantes ou
seja, que a Radio Inconfidéneja e
Os serviços de alto.falantes do Es-
tádio facam sempre suas trans.
missôes referindo-se a denomina-
cão "Estádio Govemador Maga-
lhães Pinto" e não a outras deno
minaçOes que, segundo o autor da
proposicao, comumente são em-
pregadas.

Examinando.a, nosso parecer Se
expressa no sentido de que a in-
dicação mereca nossa aprovacao,
tal como estd redigida e que urgeñ-
temente seja encaminhada ao Sr.
Governador do Estado de Minas
Gerais.

Sala "José Pro&nça", 10 de maio
de 1966.
Expedito Tavares - Presidente -
Jarbas Medejr6s - Relator - Souza
e Silva - Jairo Magalhaes.

- Publicar
- Vêm a Mesa:

PROJETO N° 3.632/66
Dd a denominacao de "Presiden-

te João Pinheiro" aj segundo Gru.
P0 Escolar da cidade de Padre Pa.
rafso.

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

Art. 10	 Fica denomjnado "Pre-
sidente João Pinheiro" o segundo
estabelecimento de ensino primdrio
oficial da cidade de Padre Paralso.

Art. 20 - Revogadas as disposi-
çôes em contráriO, esta lei entraré.
em vigor na data de sua publica-
ção.Sala das ReuniôeS, 10 de maio
de 1966.Manoel Costa - Martins Silvei-
ra - Lad.iSlaU Sales - Jehovah
Santos - Carlos. Megale.

JustificatiVa - Antigo Presiden-
te de nosSO Estado, o Dr. João Pi-
nheiro se !mpôS A consagracao de
sous coestaduaflos, pela eficieflCia
de sua acão em benefICiO das can-
sas publicaS.

No elevado cargo de presicIente
do EstadO, soube contribUir deci-
sivamente para 0 progreSSo de Mi-
nas Gerais, não sO pelos tracoS da
nobreza de seu caráter, mas tam-
bern peloS dotes inteleCtUalS in-
signes.ReauiZOU uma das obras de major
signific.ado, rsse EstadO, a qual sO
se pode sentir pela posteridade que
o traz guardado em seu coracãO.

Sóube, acima de tudo, preserver
em sua descefldêflCia seus ensina-
mentoS ediuicanteS, sendo o princi-
pal respOflSáVel pela privilegiada
posição hoje ocupada pelo atual
titular do Palácio da Liberdade.
Quer na vida, quer em seus des-
cendenteS, perefliza-Se o nome do
grande benfeitOr de nossO povo,
clue desejarnOS seja levado ao esta-
belecilnento de ensino de Padre Pa-
ralSo. ContamoS corn a unãflime
aprovacäo dêste PlefláriO.

Manoel Costa.- PublicadO o projeto, inclua-Se
em Ordem do Dia. 	 -

PROJETO N.° 3.633/66
Reconhece de utilidade pübli-

ca a "Obra do Berco Irma Se.
rafiria", de Ouro Fino.

A Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decretal

Art. Lc - Fica reconhecida de
utiUdade pUblica a "Obra do Berco
Irma Serafina", corn sede na Ci.
dade tie Ouro Fino.

Art. 2. 9 - Revogam-Se as dLspo-
siçOes em contrário, entrandO esta
lei em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala das ReunlOes, 10 de maio de
1.966.

Jarbas Medeiros - Carlo' £loy
Reny Rabello - Pinto Co'nO.

Justificativa: - A "Obra do Ber-
ço" foi instituida na Cidade de Ou-
ro Fino em 1963, pela inesquecivel
Irma Maria Serafina, falecida na-
queii cidade em agôsto de 1965.

A instituicäo passou a ter o no-
me de sua benemérita fundadora,
numa justa homenagern a quem,
em vida, dedicoU toclos os seus mo-
mentos a servir 0 prOximo, corn to-
tal desapégo e extraordiiiaria bon-
dade.

A "Obra do Berço Irma Serafi-
na" tern por finalidade precIpua
preparar enxovaiS para recém-nas-
cidos e auxiliar as gestantes reco-
nhecidameflte p0 b r e s, programa
que vem sendo cumprido corn tOda
a dedicacão e eficiência pelas sOcias
colaboradoraS da instituicão, pes-
seas de boa vontade que contri-
buem por meio de donativos nen.
sais, trabaihos de costura, ensiflo,
remédios, etc..

A Cãmara Municipal de Ouro Fi.
no, atendendo iaos apelos do reco-
nhecido povo daquela cidade sul-
-mineira, declarou a "Obra do Ber-
ço", como instituicão de utilidade
publica, o que e mister seja feito
também polo Govêrno estadual, co-
mo se propöe nesta oportunidade.

Sala das Reuniôes, 10 de maio
de 1.966.

Jarbas MedeiroS.
—Publicado 0 Projeto, nos têr-

mos da Resolucão fl 9 754, fica êle
sóbre a Mesa pelo prazo de 3 dias
para recebér emendaS -

REQUERIMENT'O N.° 1.223

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
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Os Deputados abaixoassinados
vêm, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido o Plenário, na
forma d0 Regimento, se apele, con-
coinitanternente aos Srs. Ministro
Mauro Thibau e Presidente Mario
Bhering, para que se promova a
extensão das linhas da CEMIG ate
a cidade de Prata, prOspero e rico
Munleiplo do Triângulo Mineiro.

Requerern, mais, que o Sr. Mi.
nistro, de posse dos estudos reali-
zados pelas Centrals Elëtricas de
Minas Gerais, destaque da verba
global de seu gabinete Os recursos
destinados a essas importantes rea-
lizacOes.

Pedem, ainda, que, por tratar-se
de matéria urgente e relevante, Se-
j a o presente Requerimento objeto
de parecer oral do Presidente do
Orgão técnico da Casa.

Sala das Reuniôes, 4 de mai0 de
1.966.

Valdir Melgaco - Carlos Eloy -
Expedito Tavares - Manbel Costa
- Nunes Coelho.

- A Cornissäo de Transportes.

REQUER.IMENTO N.° 1.224

Exrno. Sr Presidente da Assern-
bleia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais:

Os Deputados abaixo-assinados
vêm, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido o Plenário, na
forma do Regimento, se apele, con-
comitantemente aos Srs. Ministro
Mauro Thibau e Presidente Mario
Bhering, para qua se promova a ex-
tensão das iin.has da CEMIG ate a
cidade de Candpolis, próspero e ri-
co MunicIpio do Triãngulo Minei-
10.

Requerern, mais, que o Sr. Mi-
nstro, de posse dos estudos reali-
zados pelas Centrais Elétricas de
Minas Gerais, destaque da verba
global de seu gabinete os recursos
destiriados a essas linportantes rea-
lizaçOes.

Pcdern, ainda, que, por tratar-se
de matdria urgente e relevante, Se-

j a o presente Reguerimento obje-
to de parecer oral do Presidente do
Orgão tdcnico da Casa.

Sala das Reuniöes, 4 de ma.io de
1.966.

Valdir Melgaço - Carlos Eloy -
Expedito Tavares - Manoel Costa
- Nunes Coelho.

- A Comissão de Transportes.

REQUER.IMENTO N. 1.225

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

Os Deputados abaixo. assinados
vérn, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido o Plenário na
forma do Regimento, se apele, con-
cornitantemente aos Srs. Ministro
Mauro Thibau e Presidente Mario
Bhering, para que se prornova a
extensão das linhas da CEMIG ate
a cidade de Centralina, prOspero e
rico MunicIplo do Triãngulo Mi-
neiro.

Requerem, mais, que o Sr. Mi-
nistro, de posse dos estudos reali-
zados pelas Centrais Eldtricas de
Minas Gerais, destaque da verba
global de seu gabinete Os recursos
destinados a essas importantes rea-
lizacoes.

Pedem, ainda, que, por tratar-se
de matéria urgente e relevante, e-
j a o presente Requerimento objeto
de parecer oral do Presidente do
Orgão tëcnico da Casa.

Sala das Reun.iöes, 4 de rnaio de
1.966.

Valdir Melgaco - Carlos Eloy -
Expedito Tavares - Manoel Costa
- Nimes Coelho.

- A Cornissão de Transportes.

REQtJERIMENTO N.9 1.226

Exmo. Sr. Presidente da Assénv
bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados abaixo.assjnados
vêrn, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido o Plendrio, na
forma do Regimento, se apele, con-

cornitafltemente aos Srs. Ministro
Mauro ThibaU e presidente Mario
Bheriflg, para que se promoVa a
extenSão das lirthas da CEMIG ate
a cidade de Campifla Verde, prOs-
pero a rico MufliCiPiO do TriangUlo
Mineiro.

Requerern, mais, que 0 Sr. Mi-
nistro, de posse dos estudoS rea-
lizados pelas Centrals ElétricaS de
Minas Gerais, destaqUe da verba
global de seu gabinete os recurSOS
destinadoS a ess as importanteS rea-
lizacöeS.

Pedern, ainda, que, por tratar-Se
de matéria urgente e relevante, seja
o presente Requeriflleflto obj eto de
pareCer oral do Presidente do Or-
gao técnico da Casa.

Sala das ReuniOeS, 4 de maio de
1966.

Vald.ir Melgaco - Carlos Eloy -
Expedito Tavares - Manoel Costa
- Nunes Coelho.

- A Cornissão de TransporteS.

REQUERIMENTO N.° 1.227

Exmo. Sr. presidente dà Assem-
bléia LegislatiVa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os DeputadoS abaixo assinados
vêm, corn a devida vênia, requerer
a V. Exa., ouvido o Plenário, na
forma do RegimentO, se apele, con-
comitantemente aos Srs. Ministro
Mauro Thibau e presidente Mario
Bhering, para que se prornova a
extensão das linhas da CEMIG ate
a cidade de Monte Alegre de Mi-
nas, prOspero e rico MunicIPio do
Triãngulo Mineiro.

Requerem, mais, que o Sr. Mi-
n.istro, de posse dos estudos reali-
zados pelas Centrais Elétricas de
Minas Gerais, destaque da verba
global de seugabinete os recursoS
destinados a essas importantes rea-
lizacöes.

Pedem, ainda, qua, por tratar-se
de materia urgente e relevante, se-
ja o presente RequerliflentO obj eto

cle Parecer , oral do Presidente do
Orgão tëcnico da Casa.

Sala das ReuniöeS, 4 de malo de
1.966.

Valdir Melgaco - Carlos Eloy -
Expedito Tavares - Manoel Costa
- Nunes Coelho.

- A Cornissão de TranspOrtes.

INDICAcAO N.9 1.110
Exmo. Sr. presidente da Assem-

bleia LegislatiVa do Estado de Mi.
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja enviada ao ExmO. Sr.
Goverfiador do Estado e ao Sr.
Diretor do DERMG, Indicacão, no
sentido de autori.zarern, corn urgên.
cia, a construcão dos tapumes, no-
tadarnente no lugar denominado
"Capão Sêco", terrenos de Wantuil
Ivionteiro de Oliveira e outros, dis-
tante 4 quilornetros da Cidade de
Lagoa Dourada, na rodovia Lagoa
Dourada - São João del Rei e onde
OS interessadOs são criadores de
gado selecionado e estäo na irni-
nência de prornoverefli acãO de in-
denizacäo vultosa contra o Esta-
do, por prejuizoS decorrenteS da
morte de reses per carninhOeS.

Sala das ReuniOes, 9 de rnaio de
1.1966.

Nicanor Armando - Gerardo
Grossi - Nunes Coelho - Maurl-
Uo Carnbraia - Florivaldo Dias.

Justificativa: - A presente Indi
cação se dirige ao Sr. Diretor do
DER para que se cumpram as obri-
gaçôes que são impostas ao mes.
mo DepartalrlentO por fôrça e lei,
independefltameflte de propositura
de açOes contra o Estado.

No caso presente, esta providên-
cia legislativa se recornenda, eis que,
por simples questão de born senso,
pode o Departamento adotar medi-
das preventivas, muito mats rápi-
das, eficientes e menos dispendio-
sas.

Quando a estrada foi aberta, pas-
sando pelos terrenos dos interes-
sados, o DER nem sequer OS inde-
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nizou, na ocasião prOpria. Agora,
prossegue 0 Orgão em sua incüria,
deixando a estrada sem as cêrcas
laterais protetoras do gado criado
nas fazendas cortadas pela rodo
via.

Os prejuIzos dos proprietários e
criadores têm sido consideráveis.
A titulo de exemplo, citam-se os
danos causados ao fazendeiro Wan-
tuil Monteiro de Oliveira e que atm-
gem a milhöez de cruzeiros, por re-
ses de qualidade mortas em aciden-
tes na estrada.

Sala das ReuniOes, 9 de maio de
1.966.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO

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

E corn profundo pesar que co-
munico a Casa o falecimento de
Adolfo Machado Gontijo, ocorrido
hoje na cidade de DivinOpolis.

Foi 0 Senhor Adolfo Machado
Gontijo Vereador a Cãmara Muni-
cipal pelos idos de 1911, tendo tarn-
bern exercido as funçöes de Cole-
tor Federal, por longos anos, corn
grande eficiência.

Era o extinto pessoa grandemen-
ta estimada por todos Os que o
cercavam pelos dotes morals e pe-
Jo seu bonissimo coracao.

Era filho do ilustre divinopolita-
no Francisco Machado Gontijo, urn
dos fundadores do Municipio e ba-
taihador em prol do progresso
de nossa cidade, tendo participadoth cornissão de emancipação do
Municiplo.

Deixa vitiva D. Catarina e Os Se-
guintes f.ilhos: Orlando e a Sra. de
Itagiba de Souza. Era sua fliha jd
falecida, a espOsa de Nagib S. Jo-
urde. Deixa, tambérn, os seguin-
tes irmãos: Sr. Oswaldo Machado
Góntijo e outros. Era, também,
seu irmão o Sr. Francisco Macha.
do Gontijo, já falecido. Deixa, am-

da, imensa descendência entre so.
brinhos e netos, quase todos rad.i-
cados em DivinOpolis.

Solicito seja enderecada a f am!-
ha voto de pesar na pessoa de seu
irmão Oswaldo Machado, residente
A Praca Dom Cristiano, 62, em Di-
vinOpohis.

Sala das Reuniôes, 10 de maio de
1.966.

Reny Rabello.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

o Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa, se consigne em Ata urn vo-
to de congratulaçoes corn a Radio
Itatiaia e patrocinadores, pela
transmissão dos jogos da COPA
DO MIJNDO, a reallzar-se na In.
glaterra, em juiho prOximo.

Sala das Reuniôes, 10 de maio de
1.966.

Homero Santos.
- Publicar.

REQUERIMENTO
4

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

Requeiro de V. Exa., na forma
de nosso Regimento Interno, seja
consignado em Ata urn voto de pro-
fund0 pesar pelo falecimento do
Dr. Alfredo Lara Ribeiro Naves,
ex-Prefeito de Boa Esperanca, dan-
do-se conhecimento dessa decisAo
it famihia enlutada, por intermddio
do Prof. Maurihlo Leite Naves, re-
sidente nesta Capital.

Sala das Reuniöes, 10 de maio de
1.966.

Ladislau Salles - Valdir Melgaco
- Altair Chagas - Gerardo Gros-
si - Pinto Coelho - Carlos Mega.
he - Martins Silveira.

JustUicativa: - Nome dos mais
conhecidos em tOda a região sul
mineira, onde granjeou estima e al-
to conceito pelas inegäveis quali-
dades de son caráter, deixa o Dr.
Alfredo Lara Ribeiro Naves, corn a
sua morte, urn sentimento de ge-
nerahizado pesar, ja que, atravCs
dos longos arios em que milltou na
cidade de Boa Esperanca, soube
conquistar o merecido reconheci-
mento aos altos mdritos de que era
portador.

Néle se confundiam exemplares
qualidades de cidadão, que o carac-
terizavam como homem de hem, e
excepcional dedicacão a causa pU-
blica, que o levava a dedicar gran-
de parte de sua vida ao estudo e
solucão dos problemas que afeta-
yam a comunidade de que era mem-
bro proerninente.

Sua existência, moldada nos prin.
cipios mais sOlidos, transcorreu en-
tre o amor dos seus e o sacrificio
desinteressado em favor de sua re-
giã.o. Sabia o Dr. Alfredo Lara,
mais quo ninguém, interpretar, nas
suas atitudes, o lema "dar de si
sem pensar em si", buscando a Ca-
da instante de sua vida, uma opor-
tunidade para servir a sua terra,
a sua gente e ao Estado que ihe
serviu de berco. E assim que, seja
como advogado, professor, Prefei-
to Municipal ou simples cdadão,
buscou sempre participar, de for-
ma ativa, de todos os empreendi-
mentos que tinham por objetivo o
aprimorarnento dos padrOes socials
de sua regiäo.

Sinceras e justas sao, pois, as
homenagens que todo o sul de Mi-
nas hoje tributa it sua memOria.
E esta Assembléia, participando do
reconhecimento unãni.me as excep.
cionais quahidades de seu vulto
exemplar, cumpre, certamente, urn
dever, interpretando, corn fidelida-
de, o sentimento de pesar que seu
desaparecimento provoca.

Ladislau Salles.
- Publicar.

REQTJERIMENTO

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, se consigne em Ata urn voto
do pesar polo falecimento do Dr.
Alfredo Lara Ribeiro Naves, ocor-
rido no dia 8 dêste, em Boa Espe-
rança, onde foi, durante varies
mandatos, Prefeito e Pi-esidente da
Câmara Municipal, e que dêste vo-
to se dê conhecimento a familia
enlutada, na pessoa do Dr. Angelo
Leite Naves, advogado naquela ci-
dade.

Sala das ReuniOes, 10 de maio de
1.966.

Nicanor Armando - Benedito Xa-
vier - Ladislau Sales - João Vaz
- Alvimar Mouräo.

Ju$ificativa: - 0 Dr. Alfredo
Lara Ribeiro Naves era natural de
Boa Esperanca, onde faleceu aos
80 anos de idade. Viveu sempre na-
quele Municipio, e alldesenvolveu
tanto suas atividades profissionais,
tendo sido professor e Diretor de
GinãsiO, corn intensa vida politi-
ca

FOi Presidente da Câmara Muni-
cipal, Prefeito em várias legislatu-
ias, revelando-se administrador de
grande competênCia.

Casado corn D. Maria Amelia Na-
ves, já falecida, o Sr. Alfredo Lara
Ribeiro Naves de'xa nnrnerosa e
ilustre descendêflcia. São seus fi-
ihos o Sr. Jose Leite Naves. Juiz
de Direito em Mariana, casado corn
D. Santuza Diniz Naves; Sr. An-
gelo Leite Naves, advogado em Boa
Esperanca, casado corn D. Maria
Cambiaia Naves; D. Aurora Naves
Lemos, viüva do Sr. Nemércio Le-
mos, residente em São Paulo, Sr.
Maurilio Leite Naves, medico nesta
Capital e professor na UMG, casado
corn D. Wanda Werneck Naves; .D.
Corãhia Barbosa Naves, espOsa do
Sr. Carlos Barbosa, fazendeiro no
sul de Minas, D. Raquel Naves Jun.
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queira, viüva do Sr Maércio Jun-
queira; Sr. Roberto Leite Naves,
advogado em Boa Esperanca, casa.
do corn D. Terezinha Naves; Sr.
Hermaflo Leite Naves, medico em
Belo Horizonte, casado corn D. Ma-
ria da Conceicão Werneck Naves;
Sr. Lldeu Leite Naves, também me-
dico nesta Capital, casado corn D.
Joyce Barros Naves.

Nicanor Armando.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa. que, ouvida a Ca-
sa, seja inserido na Ata dos nos-
sos trabaihos urn voto de congra
tulacöes corn a AssociaçãO Médica
de Minas Gerais pelo entendimen-
to havido entre aquela Associacâo
e o Departamento Nacional de Pre-
vidência Social corn o objetivo de
atender as parturientes beneficiá-
rias do Instituto de Aposentadoriia.

Sala das ReuniOes, 10 de maio de
1.966.

Pinto Coelho - José Maria Ma-
galhäes - Ladislau Salles - João
Vaz - Delton Canabi'ava - Bene-
dito Xavier.

Publicar.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bldia Legislativa do Est2do do Mi-
nas Gerais.

Requeiro a inclusão, na pauta da
prOxima Reunião Extraordindria,
c veto parcial a Proposição de

Lei n.° 3.640 (reestruturaçao dos
cargos do servico püblico civil do
E,stado), recaido no art. 147 e pa-
rágrafo ünico -

Sala das ReuniOes, 9 de maio do
1.966.

Agostinho Campos Neto.
- Publicar.

A Diretoria dos Serviços Le-
gislativos, para remeter a Mesa a
Proposicão citada, quando se exa-
mina a possibilidade da sua in.
clusão em Ordem do Dia.

COMUNICAcA0
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Comunico a V. Exa. • para todos
Os fins e efeitos, legais e regimen-
tais, que me filiei ao MOVIMEN-
TO DEMOCRATICO BRASILEIRO
(M.D.B.), passando a pertencer,
portanto, a Bancada dêsse Partido,
nesta Casa.

Sala das Reuniôes, 10 de maio
de 1.966.

Benedito Xavier.
- Pubilcar.

COMUNICACAO,..

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

Comunico a Casa e aos . nobres
colegas, solicitando Se dê ciência
desta propos.icão a familia enluta
da, na pessoa do Sr. Antonio Dal-
degan, morador a Avenida 21 da
Abril fl.0 175, em' DivinOpolis, 0 fa..
lecimento do Sr. José Daldegan Fi-
iho, pessoa grandernente estirnada
na sociedade divinopolitana, onde
granjeou, pelos seus dotes morais
e pelo seu bondoso coração, a es-
tima de todos.

Nessa oportunidade, levamos a
sua familia as nossas condolências.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
do 1.966.

Reny Rabello.
- Publicar.

COMIJNICAçAO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estad0 do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado infra-assinado. vem
comunicar a esta egrégia Assem -
bléia Legislativa, o falecimento ? em

3 do corrente, na cidade de Ituiuta-
ba, da Exma. Sra. D. Reamy Amui
Marquez.

A extinta, que desaparece prema.
turamefite, era pessoa muito esti-
mada em Ituiutaba.

Requer 0 signatário que os sen.
timentos de pesar da Casa sej am
registrados na Ata de nossos tra-
baihos fazendo-se as cOmunicacOes
de estilo a digna famIlia enlutada,
na pessoa do espôso da extinta, Sr.
Flaustino Marquez, residente a Av.
7, em Ituiutaba.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
de 1.966.

Luiz Junqueira.
- Publicar.

COMUNICAAO

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

o Deputado infra assinado
comunicar a esta egrégia Assem-
bléia Legislativa, o falecimento, em
29 de abril, na cidade de Ituiutaba,
do Exmo. Sr. Calixto Cury.

O extinto era pessoa muito esti-
mada em Ituiutaba onde criou nu.
merosa familia.

Requer o signatário que os sen-
timentos do pesar da Casa sejam
registrados na Ata de nossos tra-
baihos, fazendo-se as comunicaçOes
de estilo a digna familia enlutada,
na pessoa do Sr. João Calixto, re-
sidente a Rua 18, em Itulutaba.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
de 1.966.

Lutz Junqueira.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai passar a conceder a palavra aos
oradores préviamente inscritos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Dalton Canabrava.

o SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Desejo na oportunidade da insta-
lacão do MDB em Belo Horizonte.
corn seu DiretOrio Estadual, apre-
sentar ao povo cia Minas Gerais as

minhas congratulacOes; congratu-
lacOes a classe estudantil, congra-
tulacOes aos homens da indüstria,
congratulacOes as donas-de.casa,
aos intelectuais e, sobretudo, aos
operários de nossa terra, pela ins.
talação do partido que representa
as aspiraçOes populares, o partido
da oposicão, o partido do povo de
Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE - (Faz soar
os timpanos) - A Mesa deseja
lernbrar aos Srs. Deputados quo
ha urn orador na Tribuna.

O SR. DALTON CANABRAVA -
E, pois, motivo de jUbilo para a
gente rnineira quo ama a democra-
cia e que não a concebe corn urn
partido ünico, a instalação do par-
tido da oposicão. Não se pode con-
ceber democracia sem liberdade de
escoiha; para que haja democracia,
é preciso haver o partido do Go-
vêrno e o partido da oposicão, por-
quo, em caso contrário, não pode-
rá h a v e r o diálogo, que será
substituldo pelo monOlogo, que é
prOprio das ditaduras, das tiranias
e dos regimes totalitários.

O povo compareceu entusiasma-
do, representando uma parte da
populacão de Belo Horizonte, e de
tOda Minas Gerais, a sede do Mo-
vimento Democrdtico Brasileiro,
para manifestar o seu regozijo pe-
Ia instalacão do Partido do oposi-
ção, no Estado.

Quero, portanto, apresentar OS
meus aplausos ao Presidente Cami-
lo Nogueira da Gama, pelo suces-
so da instalação do MDB e cum-
primentar, mais uma vez. 0 POVO
mineiro e especialmente OS traba-
ihadores de Minas Gerais, pOrque
êsse Partid0 serd a sua guarida, o
estuário de suas lamentaçOes e a
bandeira de suas aspiraçOes.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Jehovah
Santos.

O SR. JEHOVAH SANTOS - Sr.
Presidente e Srs - Daputados.

Em dias da semana passada, 0
honrado lider Manoel Costa deu ci-
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ência a esta Casa do falecimento,
ocorrido na Capital, do Dr. José
011mpio Borges. A vida de José
Oil mpio Borges foi tao marcante
e atuante, nos diversos aspectos
de sua atividade, como jornalista,
como intelectual, corno jurista e
como politico, que a notIcia do seu
desaparecimento não pode ficar
restrita ao laconismo de uma me-
ra comunicacão.

32 - êsse 0 rnotivo que me traz a
esta Tribuna, o de vir render a ml-
nba homenagem a uma das mais
brilhantes figuras da histdria mi-
fleira.

Facoo por ter sido seu amigo
de töda vida e tambdm para que,
pelos seus méritos extraordinários,
aua biografia passe a pertencer aos
Ana.is desta augusta Casa, a £i.m de
que Os pOsteros possam apreciar
tambdm as virtudes admiréveis de
tao singular personalidade.

Foi intensa a participaça 0 do Dr.
José Oiimpio Borges na vida inte-
lectual e politics. de Minas, deixan-
do notáveis decisOes, marcadas pe .

-lo brilho do comportamento ético
e pela grandeza das suas inspira-
cOes de justica.

José Olimpio Borges nasceu em
Patos de Minas, descendente de
uma farnilia que se liga aos mais
veihos troncos mineiros.

Seu pai. o antigo Deputado Ohm-
plo Borges, foi tabeliao naquela La-
mosa comima de Minas Gerjs s-ia
mae, D. Maria Caixeta de Melo
Borges, senhora inteiramente de-
dicada ao lar.

A familia era constituida de mui-
tos fiihos Corn o falecimento de
José Olimpio Borges, sobrevivern.
-ihe oito irmãos:

- Vicente de Paula Borges,
Juiz do Tribunal de Alcada do Mi-
nas Geras, c2saclo corn D. Cidinha
Bahia Borges; 2. - Olympio de
Melo Borges; 3•0 - Elvira Borges
de Queiroz, casada corn Virgflio de
Queiroz; 4•0 Marieta Borges;
51 - Corzceição, casada corn José
Iidio de Melo; 6.9 - str Borges,

casada corn José Randoipho Bor-
ges, professor da Facuidade CatO-
lica de Direlto, em Goiania; 79
Irene Borges dos Santos, casada
corn José Batista dos Santos; 8.
- Maria das Dores Borges, casada
corn Fernando Borges.

Teve outro irrnão, já falecido, Si-
zenando, que deixou vinva Dona
Maroquinhas Borges.

A nurnerosa familia recebeu de
seus extrernosos pais a mais fina
educação. Seus membros sernpre
Se distinguirarn nos meios sociais
e culturais, sendo constantemente
referidos pela sua firmeza de ca-
réter, seus sentimentos de amor ao
rOximo e cativante personalidade.
Ao ingressar na vida estudantil,

ja alcançara José Olyrnpio Borges
a cornprensã.o do seu meio social,
thtegrandose fla carreira pohitica
de seus pais e de seus tios. Assim,
corn entusiasmo e autenticidade,
fez-se logo urn lider entre Os seus
companheiros.

Ingressando no Coldglo de Patro-
cinio das Trés Ilhs, prOxirno a
fronteira dos Estados de Minas Ge-
rais e Rio de Janeiro, teve como
cornpanhejro: Manoel Taveira, Joa-
quim Taveira., Juarez Taveira, Cas-
titho de Carvalho e o futuro Pdre
Corrêa Borges.

Era uma rapaziada idealista, corn
a Justa ambição de veneer na vida
e realizar grandes feitos para a his
tdria de sua terra e do nosso Esta-
do. E, corn efeito, assirn aconte.
ceu. Dali surgiu urna Linhagem pura
de notdveis estadistas, adrninlstra-
dores e politicos.

Mas a sua atividade politica mais
intensa teve lugar no Rio de Ja-
neiro, onde foi seguir 0 Curso doDireito.

De urna parte, é do mencionar o
alto nivel do Corpo Docente que,
naquela dpoca, pontificava na Fa-
culd3de Livre de Direito, na cidade
do Rio do Janeiro. José Olympio
Borges foi dscfpulo de famosos lu-
minares das Létras Juridias pa-

trias. Entre êles, AbIlio Cezar Bor-
ges e Conde de Afonso Celso.

E êle correspondeu a expectativa
dos seus professOres: foi urn aluno
distinguido e coroado mihitando nas
campanhas universitárias e nos mo-
virnentos civicos. Defendeu ldéias
pollticas civiistas. Participou de
grandes movirnentos que agitaram
a op.inião pUblica nacionai e con-
gregou em torn0 de si, através da
criacão de urn "Centro Mineiro", os
jovens mais brilhantes e atrevidos
da sua geracão profundamente
afetada pela deflagracão da Pri-
meira Guerra MundiaL

Sua iniciativa, na fundacão do
"Centro Mineiro", foi ardorosamen-
te seguida por Otávio Murgel de
Rezende, Afonso Infante, Bahia
Vasconcelos, Medeiros Neto, Ma-
nuel Cunha Peixoto e Edson Pas -
SOS.

Congregara para 0 seu grupo ami-
gos como Coaracy de Medeiros, Du-
que de Mesquita, Alencastro Gui-
marães, Rômulo Finarnore, Alvaro
Cumphide de Santana, Nilo Bruzzi,
Prado Rib eiro e Pedral Sampalo.

Companheiro de Washington Vaz
de Melo, Raul de Amaral Peixoto,
Benjarnim Costalat, Araüjo Forte,
Candid0 Jucd Fiiho, Di alma Lessa,
José OsOrio, Alcides Pinheiro, Raul
de Leoni, rnilitava nas Campanlias
universitérias corn Ivo de Aquino
e Oswaldo Aranha.

A.POS a conclusäo do Curso, e re-
cebimento do seu diploma de Ba-
charch em Ciências Juridicas e So-
ciais. retornou José Ohympio Bor-
ges a sua terra natal, onde passou
a exercer sua profissão, ao mesmo
tempo em que assumia a liderança
politica local, ate então desempe
nhada pehos seus tios Deiré Euná-
pio Borges e seu pai Ohympio Bor-
ges.

Para ampliar sua influência po-
utica. fundou o periOdico "Jornal
de Patos", onde deu vazão ao seu
temperamento de pubticista, em
acirradas campanhas, contrapon-
do-se as acOes de seus adversdrios.

Deve-se assinalar, todavia, que, em
tôdas as polêxuicas, êle so manteve
corn maxima dignidade, recusando-
-Se a bevar os adversários a outro
e qualquer terreno de acão poll.
tica.

No exerciclo da advocacia teve
urna atuacão brilhantissima, sem-
pre em defesa dos direitos huma-
nos, corno autêntico paladino da
justica. 0 ambiente profissional
era excelente. Uma notável plêia-
de de causidicos a magistrados sur-
gia, então, naquele FOrum privile-
giado: Sandoval Babo, Lopes da
Costa, Newton Ribeiro da Luz, Rai-
mundo Goncalves da Silva, Plo
Pontes, ErnaniLemos, Deraldo Ma-
galhaes, Autran Dourado e Alencar
Araripe.

Neste nivei elevado de acão pro-
fissional, foi luminosa a carreira de
José Olymplo Borges, que em nada
desmerecia o alto conceito que afir-
mou, ao longo do tempo, sObre Os
bacharéis, magistrados e jurlscon-
sultos de Patos de Minas.

A. sua personalidade logo Se pro-
jetou no cenãrio forense local. Os
seus grandes colegas reconheceram
os seus méritos inegáveis e o dis.
tinguiram, mais uma vez, na lide-
ranca de classe, pois não sO era
advogado que visava a todos os te-
mas corn admirãvel cuitura e pro-
ficiência, como também era urn ci-
dadão culto, hurnano, bom, e sern-
pre tratando as partes .e os colegas
corn extrema cortesia e lealdade.

Assin-i foi José Olymplo Borges
o primeiro representante da Ordem
dos Advogados, na região de Patos
de Minas. Mas tarde, foi eleito Con-
seiheiro da Ordem dos Advogados
do Brasil Seccão de Minas Gerais.

Posteriormente, transferiu-se pa.
ra Belo Horizonte, onde exerceu 0
eargo de Advogado do Banco do
Brash.

Desprendido de ambiçOes, fol
mais urna vez consultado para ocu.
par uma Secretaria de Estado e re-
cusou as honrarias, o mesmo acon-
tecendo quando Ioi escothido pars.
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diretor da Imprensa Oficial, quan
do niem quis embarcar no avião
que o fôra buscar em Patos de
Minas.

Convidado para se candidatar a
deputado após a queda da ditadura
getuliana, teve 'a sua disposlcãO as
legendas da UDN, PSD e PR, sendo
que Artur Bernardes o convidara
Para encabecar a chapa de Depu-
tados Federals, naquela época.

Foi presidente de Honra do Par
tido Social Dcrnocrático de Patos
de Minas.

Chefe de Gabinete de Paulo Pi.
nheiro Chaas na Secretarla de Se.
guranca PIbllca, sômente aceitara
o encaro inediante irnposicóes de
ordern afetiva

Personalidade envolvente, cati-
vante, jamais sustentara polêmica
em terreno que nao fôsse de eleva-
da dignidade.

Casado corn Lina (Lilita) Noguel-
ra Borges teve os seguintes filhos:
Wolmar Olyrnpio Nogueira Borges,
advogado, residente no Rio de Ja-
neiro e casado corn Maria de Na-
zareth Mac.Dewell C. Borges, Liii.
tinha Nogueira Borges, José Olym-
pio Nogueira Borges, advogado da
E. F. Santos a JundiaI, em Säo
Paulo, e Maria Lina Nogueira Bor-
ges, casada corn o Capitão de Cor-
veta TarcIsio Bonifácio de Andra-
dá, residente no Rio de Janeiro.

José Olympio Borges foi, sobre-
tudo, urn homern que viveu para 0
lar e os amigos.

Seu espIrito alegre, sua persona-
lidade cativante deram-lhe renome
e o fizeram ascender a urn alto ne-
destal na rnemOria do povo de Pa.
tos de Minas.

Hoje, em hornenagem 'a sua me-
mona, trago-lhe as minhas expres-
sôes de saudade e admiração, gra-
ças its mesmaS relaçöes pessoais que
me fizeram destacar, no meio hu-
mano e agitado m que vivenios, o
extraordinário Porte das suas vir-
tudes de politico, cidadão, advoga-
do e chefe de familia.

Que estas palavras permaneçam

em nossos Anais como uma prova
legitirna dessa veiha amizade e des.
sa admiracäO pelo grande mineiro
que faleceu em 1 0 de maio de 1966.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Joäo Luiz de Car.
vaiho.

o SR. JOAO LfflZ DE CARVA-
LHO - Sr. Presidefle, Srs. Depu-
tados.

A propOsito do RequerirnefltO que
aqui apresentamOs 'a consideracão
dos senhoreS DeputadOS, em que
pediamos urn voto de aplausos ao
Sr SecretániO da AgricultUra, e que
fazendo justica aquele ilustre ho-
mem pdblico, houve por bern esta
Casa aprovd-lo, trago a esta Tn-
buna, Sr. presidente, telegramas
recebidos de Curvelo e de CaetanO-
polls, que estão assim redigidos:
"DeputadO Joäo Luiz Carvalho
Assenlbléia Legislativa - BHE
32 de Curvelo MG 92 6 9

Curvelo agradecida cmTlprhflen
ta V. Exa. Ilustres DeputadOS e
Presidente augusta Casa aplausos
Exmo. SecretdriO Dr. Evaristo Pau.
la que dignamente se destacOu Co.
mo expoente lider ruralista admi
nistrador excelente justo revolucio-
nário - Targino RaimundO Figuei-
redo, Prefeito Walter Soares Nas-
ciniento, presidente Sindicato, Mil-
ton de Souza Matos, Vereador Julio
Mascarenhas, Vereador BelarminO
Fernandes de Matos, Vereador Da.
rio Bessa, Vereador Hugo Pereira
da Silva, Presidente da Câmara Mu-
nicipal José Goncalves Ribeiro, Ve-
reador Moacir Ribeiro Neto, Ve-
reador Padre Patricio Pedro de
Souza.

Pâroco da Sagrada Familia de
Curvelo - MG - Dr. AntOnio Lisboa
Abreu Filho.
"Deputado Joo Luiz Carva.lho
Assembléia Legislativa - B. Hori-

zonte - MG
120 de CaetanOpolis - MG 25 30 7 11

Associacão Rural Paraopeba con.
gratula-se nobre Deputado suas
0 p  r t u n as consideraçOes per-
sonalidade grande Secretnio Eva-

ristO Soares de Paula pt atenciosa-
rn.ente. Guilherme Mascarenhas
flalle Presiclente".

Sr. Presidente Srs. Deputados,
Ouero manifestar a esta Casa o meu
pesar polo I alecimentO do Dr. José
Olympio Borges, ocorrido) na se-
rxlana passada,nesta Capital, e Cuja
biografia foi lida nesta Tnibuna ha
poucoS instantes pelo nobre Depu-
tado Jehovah Santos. AdvogadO
ilustre e politico prestigiosO no
rnuniclpiO de Patos do Minas, o Dr.
José Olrrnpio Borges deixou uma
lacuna impreenchivel naquele mu-
n.cIpio e nos rneios junidicos de Mi-
nas Gerais. Oraclor prirnorOSo, ba-
thu-se herOicarnente pela causa da
dernocracia. E cm tOdas as opor-
tunidades, I oi urn lider democrata
no interior do Minas Gerais. Vizi-
ihos que sornos daquele rnunicIpiO,

conhecernOS de perto aquela perso-
nalidade ilustre, e o passarnento do
Dr. José Olympio Borges deixa yen-
dadeirafliente enlutada a famIlia
mineira e, especialmente, a IarnIlia
patense.

Aqui fica. pois, consigiado o
nosso pesar por tao infausto aeon-
teeimento.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Waldomiro Lôbo.

o SR WALDOMIRO LOBO -
Sr presidente, Srs. DeputadOS.

Eu recebi, e creio que a maiOria
dos Srs. Deputados também te-
riham recebido, urn Oficio, que
passo a icr:
Belo Horizonte, 6 de maio de 1966.

Mu caro colega Deputado Wal-
dorniro LObo,

Para iniciar Os trabalhos da reti-
rada dos mendigos de nossas vias
püblicas, estou encontrando as di-
ficuldades que se antepOern a tal
Plano de ação, agravadas pela fal-
ta de recursos orcamentários de
urna Secretaria nova.

Na tentativa de sanar dificulda-
dcs recorro ao •prezado amigo, so-
hcitando-lhe u rn a contribuicão
mensal de cinco mil cruzeiros, no

decorrer dêste ano, a ser descon-
tada iem fôlha a favor do Servico
de Obras Sciais.

0 S.O.S. e a entidade particular
nesponsável pela campanha contra
a mendicâflcia. Sua contnibuicãO
send de capital impéntância para 0
êxito dos trabalhos de recuperaco
do homem inarginalizado.

Corn os melhores agradecimefl-
tos. continua ao seu dispor o

a) Sebastiâo Navarro Vieira -
Secretário de Estado da Acão So-
cial.

Sr. Presidente, eu me encontrei,
ontem, corn o Secretário Sebastião
Navarro e, em conversa corn êle,
pude perceber que está se debaten-
do, como se estivesse afogandO
num rio caudaloso, não encontran-
do urn pé de urtiga para poder
agannar.Se e salvar-se. Numa Se-7
cretaria dessa, Secretania de Ação
Social. sem condicOes, o Secretárlo
tern que ficar em situaçäo terrlvel
como acabei de informar 'a Casa,
pela leitura de urn Oficio. Da mi-
nha parte, não serei eu que you
negar essa contribuicäO, mas será
urn grãozinho de areia nesse imen-
so desento de dificuldades em que
todos se estäo debatendo. Se bern
que não acredite ciue 1st0 venha re-
solver a situacão da mendic&ncla.

rn Pocos de Caldas, o problema foi
resolvido corn 0 esfOrço particular,
mas Poços .de Caldas 0 perto de
Belo Horizonte e não tern o proble-
ma dos retirantes do Nordeste, que
depois que saern de la tomam logo
o nome de baianos. Sejam vindoS
da Bahia, do Ceard ou do Sergipe.
Desde que ch .r garn a estação são
eharnados de baiafloS e mesmo 0
trem que os transnorta tern êsse
nome. Poços de Caldas não tern
êsse problema. Os homefiS que
aqui chegarn, desesperados, tern no-
ticia de qué. São Paulo 0 uma be.
leza. Daqui vão uara Id; arranjam
urn emprégo, acham que a coisa
estd boa, compram urn chapOu de
abas largas, urn par de botas e uma
sanfona. As vêzes, tern noticia que
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choveu no Ceard, ficam ento lou-
cos para voltar, não porque choveu,
mas porque ficarn querendo mos-
trar o chapéu de abas largas, o par
de botas e a sanfona. Quando che-
gam a Barra do Piral ja lhes rou.
baram a sanfona; quando chegarn
a Belo Horizonte jd perderam o
chapu - quando väo olhar para
fora do trem o vento bate e 0 cha-
péu vat embora. Quando chegam
'a estacâo, tiram as botinas para
descansar, dormem, e quando acor-
dam desapareceu o par de botas.
• ste problema não existiu em Po-
ços de Caldas. Por enquanto, o
SOS, em BeloHorizonte, na maio-
na das vêzes, é o Deputado Wal.
doiniro Lôbo. 0 Govêirno é que
deve ouvir estas coisas, e que nâo
seja o Secretário de Ação Social
obrigado a vir a porta da Igreja,
urn par de Oculos escuros, chapéu
na mo, pedindo esmola para Os
Deputados. A Secretaria de Açäo
Social tern que ter amparo para
que possa sobreviver e fazer algurna
coisa. Não vat aqui nenhuma cr1-
tica ao Secretário nosso colega, De-
putado Sebastião Navarro. Acre-
dito que êle está corn a maior boa
vontade e quer resolver o proble.
ma da mendicância em Belo Hori-
zonte. Mas nào vat conseguir.

Juntarnénte corn os necessitados
de nossa cidade, ha ainda aqueles
que vêm do interior do Estado,
aquêles que, seni recursos, correm
para Capital, arrafliafli uns peda-
cos :de madeira e, 'a beira do Rio
Arrudas, armam a sua cafua; me-
tern-se dentro dela e, 'as vézes, am-
eta dão pensão para outros. Pude.
mos ler, ha poucos dias, numa des-
sas barraquinhas, a margem do Rio
Arrudas, uma tabuleta corn êstes
dizerés: "FORNECE-SE PRATO E
COMIDA". E urna barraquinha fei-
ta de madeira, mas a pessoa que a
habita já d urn comerciante, it mar.
gem do Rio Arrudas.

Org, d preciso primeiro acabar-se
corn essas favelas; para isto, é pre-
ciso que se faca aquilo que come-

canios a fazer em Belo Horizonte,
quando éramos vereador 'a Câmara
Municipal. U. estavam, também,
'aquela dpoca, os Srs. Deputactos
Jorge Ferraz e Ulisses Escobar que
poderão testemunhar isto: inicla.
mos urn trabaiho de desfavelamen-
to da Vila dos Urubus, levando o
seus moradores para perto do Ma-
tadouro, onde estão hoje as casas
populares, e para ali transportainos
material corn que êles fizerarn a
sua casinha. A Vila dos Urubus,
posteriorinente, povoou-se de nôvo.
Mas, do jeito que vo as coisas,
näo serd corn cinco mil cruzeiros
de cada Deputado que se ird resol-
ver o problema da medicânoia, atra.
ver o problema Ida mendicância,
através do SOS, de amparo aos Ia-
velados, não sO do Nordeste e de
outras cidades do interior, como da
prOpria cidade de Belo Horizonte.
Isto não se falando naqueles que
vêm para Belo Horizonte, doentes.
Ora, os chico mil cruzeiros de cada
Deputado não dão sequer, para so-
correr urn doente. Ha poucos dias,
fui buscar urn doente, que não era
tuberculoso, que estava internado
no Hospital FelIcio Rocho; o seu
tratamento ficou em mais de urn
milhão e quinhentos mil d'uzeiros,
isto corn urn ünico doente. Era urn
homem que, tendo bebido "água
que passarinho não bebe", caIra na
fogueira e estava todo queimado.
Como podernos, então, resolver 0
problerna de tOda esta gente, atra-
yes de urna Secretaria, que alias
tern urn nome bonito, pomposo.
Secretaria de Estado de Açã,o So-
cial, mas que não pode, porque näo
tern condicoes, resolver, de fato, o
problerna? 0 Sr. Secretdrio Sebas-
tião Navarro Vieira, para resolver
qualquer problema, terd que fazer
urna cartinha pedindo ajuda a ou.
tra Secretaria, Secretaria de Sad-
de, etc...

E assim que o Govêrno de Minas
Gerais, o Govêrno do "IPE", o Go-
vêrno do "Vat ten", vern anuncian-
do aquilo que pretende fazer. Ago-
ra, anuncia-se que Os mendigos da

porta do Paiácio da Liberdade vão
ser transportados para a porta da
AssemblOia Legislativa de Minas.
Este Govrno vat ten "mendigos di-
ferenteS".

Francamente, no set em que nt-
mo acabard o "nitmo de Brasilia",
transforrnado em ritmo do "vat
ter". Uma coisa, pordm, eu posso
garantir: é que, nern por sonho, p0-
derá o atual Govêrno imitar o Go-
vêrnO passado do laborioso Dr.
José de Magalhães Pinto.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. Deputado Waldir Mo.
rato.

O SR. WALDIR MORATO - Sr.
presidente, Srs. Deputados. Desde
que assurnimos n 0 S a 0 mandato
nesta Casa, temos procurado näo
sO atravds desta Tribuna, como
por diigência junto 'as autoridades
competenteS, chamar a atencäo dos
esponsaveis pelo Poder Pdblico

sôbre a situacäo de calamidade em
que vive o Municipio de Morada
;Nova de Minas. Já ocupamos esta
Tnibuna por vdrias vêzes para re-
clarnar contra a orn.issão do Poder
Pdblico corn relaçäo 'aquele Muni-
cIpio, que cedeu dots têrcos de sua
area produtiva para a imensa cau-
dal da barragern de Três Marias.
No obstante isto, depois de três
anos de luta, somos levados a con-
fessar a esta Casa e an povo rninei-
ro que nenhuma providência bé.si-
ca para a recuperacäo daquele mu-
nicipio, foi tomada pelo Govêrno
Federal. 0 Govêrno Eatadual, que
terniinou o seu mandato em 31 de
janeiro, prudentemente, se omltiu
corn relacäo aquele Municiplo, re-
ceoso, que estava de que corn a in.
geréncia do Poder Federal, fOsse en.
cerrada a participacão da adrninis-
tracão estadual. Agora, corn o nOvo
Govêrno, ja procuramos S. Exa., o
Governador Israel Pinheiro, por
três vêzes, para fazermos uma ex-
planacão a S. Exa. sObre a situa-
cao reinante naquele Mtmicipio. S.
Exa prometeu incluir no seu piano
de Govêrno a recuperacao daquela

enorme area inundada pelas aguas
da reprêsa de Três Manias. Ainda
na semana pasada, o Governador
do Estado disse que ja havia enca-
minhado aos Orgãos competentes
urn pedido de estudo sObre a ins-
talaçäo,naquelas águas, de urna cul.
tura de peixes que viesse a bene.
ficiar, näo sO o Municipio de Mo-
rada Nova, como a todos os demais
sacrificados por aquela inundaçäo.
S. Exa. disse mats que, corn a pis-
cicultura naquela area iativariamos
o turismo, corn todos os beneficios
que èle pode levar 'aquela região.

Mas, no domingo passado, 0 jor-
nalista Paulo Correa Mourão pu-
blicou urn artigo no "Estado de
Minas", intitulado "0 Drama de
Morada Nova". tste jornalista de
rara sensibiidade e grande espini-
rito pdblico, numa sintese endrgi-
ca de tôdas as larnentaveis ocor.
rênciaS naquela area, trouxe ao co.
nhecimento do povo e, sobretudo,
das autonidades responsdveis, urn
veemente apêlo no sentido de vol.
tarem suas vistas para aquêle povO
que, herôicamente, luta pela sobre
vivência, aquêle mesmo povo que
pagou caro pelo progresso de ou-
tros mu.nicipios e de todo o Esta-
do de Minas Gerais. ' O artigo está
assim redigido:

0 DRAMA DE MORADA NOVA

Paulo Krügeil Corréa Mourão

H6. urna pequenina cidade, a no-
roeste de Belo Horizonte, chamada
Morada Nova de Minas, que teve a
tniste sorte de ser vitima do pro-
gresso.

0 desenvolvimento do Pats que
o ex-Presidente Kubitschek se jac-
tava de ter conseguido no nitmo
acelerado do cinqüenta anos em
cinco, benefieiou realmente muitas
regiOes do nosso interior. N,o lot,
entretanto, nem generalizado e,
quiçd, longe da proporcão apregoa.
da naquele quinquênio. Contudo,
teve as suas vitixnas.



-214- 	 - 215-

Urn autor afirmava que a vida
nasce da morte, significando que
certos anirnais - 0 Itornem al corn.
preendido - obtthn seus alimentos
abatendo outros. Morada Nova de
Minas está, senäo morrendo, pelo
menos vegetando it custa do desen-
volvimento industrial do centro do
Estado.

A barragem de Três Marias corn
a bacia inundada respectiva e am-
da a usina consequente constituiani
urn ideal Para o progresso econO-
mico daquela zona do sertão mi-
neiro, beneficiando, além disso, a
parte navegável do riO Säo Fran-
cisco. 0 majestoso caudal que leva
êsse nome, nascido na serra da Ca-
nastra, bern prOximo ao divisor de
águas do Prata, e atravessando to-
do o Estado montanhês de sul a
norte, é de incontestável impor-
tância Para a econornia mineira.
Cortando, a seguir, todo o Estado
da Bahia é dividindo parte de Ala-
goas e de Pernambuco, 0 caudalo-
so rio val favorecer ainda o Nor
deste brasileiro no desnIvel famo-
so da cachoeira de Paulo Afonso,
onde, no governo do ilustre Mare-
chal Dutra, se f.izeram obras da p0-
derosa Usina Elétrica.

Porém Morada Nova teve a in-
felicidade de estar envolvida pela
curva de nivel que ë o lintite da re-
prêsa. Perdeu se MunicipiO 491
quilOmetros quadrados do seu ter-
ritório, Inundados pelo lago artifi-
cial que se formou; tornou.se qua-
se insulada pela curva caprichosa
e quase fechada da água que Ihe
interceptou a comunicacão, por
terra, Para o norte, Para leste e,
em parte, Para o oeste. A cidade-
zinha que antes tinha estrada dire
ta Para Corinto, ponto de ferrovia,
não a tern mais. Apenas ihe restam
duas precárias vias de comunica-
çãø: uxna estrada transitável, não
porém pavimentada Para So Gon-
galo do Abaeté e outra pior ainda
Para Biquinhas e Abaeté.

Os terrenos cobertos pelas águas
no MunicIpio de Morada Nova de

Minas erarn as jinicas terras fér-
teis, de lavoura e de pastagem, e
onde se situavam as principals fa-
zendas.

0 progresso do Estado roubou
lhes o alimento e a possibilidade
do trabaiho de seus filhos Au. sem
meios de sobrevivéncia, vegeta urna
massa humana esquecida e injusti.
çada.

Qual a origern dêsse Municipio e
donde veio o seu nome? A sua his.
tória flão é rnuito aritiga, porém
advém da segunda década do sécu-
lo passado, quando urna piedosa Se-
nhora - D. macia Maria do Rosa-
rio - fez erigir uma Capela dedi-
cada a Nossa Senhora do Loreto,
ja demolida, tendo-se feito no
mo local a atual Matriz. Residin..
do mais longe da capela, resolveu
a distinta matrona construir outra
casa mais próxima d0 pequeno tern-
plo. Esta deu o nome ao local -
Morada Nova. Contudo, a fregue-
sia é so de 1852. Esta pertencia ao
Bispado de Pernambuco, passando
porérn em 1860 Para o de Mariana

Devido possivelmente a falta de
policiamento, desordeiros e. crimi-
nosos de bra foram-se abrigar nes.
sa região, resultando crimes horn-
veis e intranquilidade dos naturals
da terra, de Indole pacata. Esse es-
tado de coisas não sob reu ainda
profunda alteracão nempoi- efeito
das missOes al pregadas de cinco
em cinco anos pelos Redentoristas

Morada Nova de Minas flea no
bonge de Abaeté, cUstnito diamanti-
no nos tempos coloniais, de cuja
expborac,o foi encarregado 0 Go- -
vernador da Cpitania Pedro Xa-
vier de AtaIde e Mebo, no principio
do século XIX.

0 lago artificial que se formou
pela vedacäo de Três Marias tern
incontestdvel beleza, espralando-se
pela curvas caprichosas da praia
naquela região do quente sertão
inineiro, sem ter tragado, entretan-
to, nenhuma cidade irnportante.
Morada Nova não desapareceu, mas
perdeu a meihor parte do seu tern,

tOrio e ficou envolvida por quase
todos os lados pela massa liquida.
Näo d uma ilha, porém pode.se  di-
zer uma peninsula. 0 lago desce
Para 0 sul, aproxirnando-se, de urn
lado, de Abaeté, que não perdeu
muito, visto ser servida por trés es-
tradas pavimentadas; de outno la-
do, avizinhoU-se de Pornpdu, mais
Para leste. Outro ramo da reprêsa
vai prOxirno a Felixlãndia, servida
pela rodovta federal de Brasilia.

Se a Natureza não deu a Mina
urn pOrto de mar, e é por isto que,
disse alguém em imagem poética,
o Oceano gerne, a inteligência dada
ao homern pela Providéncia possi-
bilitoU ao Estado montanhês dois
grandes lagos: o de Trés Marlas e
o de Furnas.

Contudo, não se deve tao so.
mente encarar a parte estética: Ca-
be considerar o homern vitima do
progresso; o que Se estiola Para Os
outros desenvolverern. Cabe ao Go-
vérno Iançar nina vista a população
sacrificada e injusticada ide Mora-
da Nova.

Não deve ficar em meio do cami.
nho a obra excelente do Presidente
Dutra. Cumpre levar avante o pro-
grama da Comissão do Vale do São
Francisco.

Neste sentido, face aqul urn aipê-
10 ao ilustre Secretãrio do Desen-
volvimento EoonômiCo do Estado.
de Minas Gerais, em prol da exe-
cucão. daquele grande piano. Quei-
ra S. Exa. voltar as vistas para os
milhares de habitantes de M1oiada
Nova que tern o dilreito da ação do
poder püblico para ihes fazer jus-
tiça, para assisti-los e compensar
Jos dos danos sofnidos em benefi-
do da coletividade mineira.

Tao grandioso é o programa da
dinamização social e econôrnlca de
Três Marias, que não achamos fá-
dil, quiçd nem mesmo possIvel, rea-
lizã-lo no perlodo curto de urn Go-
vérno. Cumpre poréni seja ataca-
da corajosarnente essa diretriz, nao
pode ficar esquecida, sob Pena de
se fazer un-ia grande injustiça e de

se perder a oportunidade de cons-
truir algo que tome o Govérno cre
dor da gratidäo pUblica e sempre
lembrado pelas geracOes futuras.
Inicie-se o grandioso prograrna de
fPrês Manias.

ste belo lago artificial pode ser
urn excelente local de turismo. PrO.
ximo a barragern, poder-se.á cons-
truir urn born hotel, corn vista Para
o lago, ao qual não faltard a ener-
gia elétrica ai abundante. PrOximo
a essa hospedaria levantar-se-d urn
pOrto corn o competente flutuante
ou então cais fixo. Outro ancora-
douro e outro hotel poderão ser
erigidos em Morada Nova e, mai.s
tarde, também nas proxirnidades
de Abaetë. Estabelecer-se-d urna
linlia de navegação entre êsses por.
tos, usando de arnplas einbarcacôes
corno as barcas de Niterdi, ou, me-
ihor ainda, corno Os cOrnodos bar.
cos que atravessam o estudrio do
Prata, entre ColOnia e Buenos Ai-
res. 0 trajeto entre a barragein de
Trés Marias e o pOrto de Morada
Nova, sendo de cérca de 60 quilO-
tros, poderd sen coberto em mais
ou menos duas horas de navegação.
Seräo duas horas de diversão, duas
honas de recreio, tempo de agra-
davel passeio.

Poder-se-d estabelecer ainda uma
colOnia de pesca prOxirna a cada
urn désses hotéis. Esta pesca será
regulamentada servindo Para es-
Porte de amadores e ainda Para a
venda do pescado conduzidos em
câmaras frigorIficas ex.istentes nos
barcos. Unir-se-á o agradavel ao
Uti.l e, assim, serao atraidos Os afic-
cionados e os empresdnios.

A linha de navegação Trés Ma.
rias-Morada Nova passarã a ser lo-
cal de férias, centro prefenido de
turismo, motivo e causa do desen-
volvirnento da região, compensa-
cãO Para Os municipios que tiveram
suas areas inimdadas.

Quando se estender essa ]iriha
ate as proximidades de Abaetd, 0
trajeto näo serd mais de duas ho-
ras, porem de quatro ou chico, em
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lago sereno, sem ondas, corn a fres-
cura resultante do movirnento da
ernbarcacão urn ideal, em surna,
para urn dia de descanso e de di.
verSãO.

Os barcos levarão a teboque cha-
tas para 0 transporte de produtos
comerciais, generos, riquezas da re-
gião, para 0 forte, resultando
o abastecirnento do que al se pro.
duzir.

Mas não fica aI o prograrna de
dinamizacão da região pela Secre-
taria do Desenvolvimento Econômi-
Co através da Comissão do Vale de
São Francisco. Este é longo e fixa
quatorze objetivos. Não you repro-
duzi-los, pois que soda longo e jã
são conhecidos dos técnicos, que
devem executá-los. Quero crer ser
uma acão a longo prazo que não
executa em urn sO Govêrno. Cabe
entretanto iniciá-'lo pelo que fOr
mais viável. 0 importante é o es.
forgo de arranque, depois de que a
acão se faz como automàticamente.

No plano, ha a parte que preve a
irrlgacão dos terrenos marginais ao
lago, para o desenvolvimento da
agricultura, corn o estudo dos pro..
dutos mals - adequados a região.
Trata-se também da piscicuitura,
provendo os.rios e lagoas do Esta-
do corn as espëcies naturals do São
Francisco.

Cuida ainda o piano da indus-
trializacão rural, aproveitando os
produtos agricólas e da pecuári.a.
Trata também dos problemas de
água e esgoto para beneficiar as po-
pulacOes vizinhas. Projeta o ensi-
no primarlo, 0 técnico-profissionai.
Da, enfim, o plao muitas minücias
no sentido de valorizacão da regiâo.

0 aspecto esportivo não deixa de
ser importante, porquanto é de
molde a incentivar o turismo. P0-
dem-se organizar clubes náuticos
para a prática da navegacão a vela
o consequentes pugnas esportivas;
incrementar-se-á o esporte de di-
reção de lanchas a gasolina e Oleo

cru; far-se-a a pesca esportiva, em
barcos; desenvolver-se-d o amado-
rismo de navegacão a remo.

Duas coisas parecem mais urgen-
tes para transformar o lago do
Três Marias em local de férias: a
construcão de hotels de turismo,
na margem do norte e nas do sul,
e 0 estabelecirnento da linha de
navegacäo por embarcaçöes que na-
veguem duas ou três vêzes por dia,
corn as respectivas voltas, confor-
me o movimento que se prever.

Ta.lvez poucos se animern, atual-
mente, a excursionar pela estrada
de Brasilia ate Três Marias, por não
haver ali urn hotel adequado para
uma estadia major do que a do tra.
jeto Ida e volta no mesmo dia.

Quando houver Osse hotel, o tu-
rismo jr-se-a desenvolvendo i.rne-
diatamente. E quando o turista
souber que poderä ir cOmodamente,
em urn barco ate Morada Nova
seu jnterêsse crescerd em conhecer
lugar tao pitoresco de urn Estado
que não dispOe do pOrto de mar.
Maior ainda será 0 interêsse quan-
do a viagein puder .ser espichada
ate mais ao sul, nas proximidades
de Abaeté.

E ter-se-á feito urna obra huma-
na desenvolvendo novamente Mo-
rada Nova, esta inocente vitirna do
progresso.

Mais uma vez apelo para o ilustre
Secretdrio do Desnvolvirnento Eco-
nOmic0 no sentido de iniciàr a exe.
cucäo désse belo piano. A admi-
nistracao que o comecar a adi.an-
tar terá o reconhecimento do povo
a quem beneficiar e de todo o Es-
tado, como teve e tern o Presidente
Dutra pelas suas realizaçOes no Va-
le do São Francisco"

Sr. Presidente, ja que V. Exa.
me adverte de que meu prazo estd
esgotado, não tendo portanto tem-
po para concluir a leitura dêste ar.
tigo, rogo a V. Exa. considere co-
mo lido o restante dêste noticiárjo
para que tenham, as autoridades
competentes, conhecimento da gra-
vidade da situaçao reinante naque-

le Munlcipio, e para quo o povo
mineiro, saiba quo alguém daquela
localidade, clama e reclama por
uma ajuda, quo já tarda, mas quo
não pode faltar, esperancoso de
que o nOvo Govérno possa voltar
suas vistas para aquêle Municipio.

Deixando a Tribuna, estou certo
de contar corn a valorosa colabora-
ção dos Srs. Deputados para corn
aquela terra que muito pagou polo
progresso do Estado.

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

DISCUSSAO E VOTAcA0 DE
PRoPosIcOES

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a discussão e votação de
pareceres, requerirnentoS, indica-
cOes, comunicacOes, etc.

Estão abertas as incriçOes para
a Reunião de arnanhã -

C0IVIuNICA96ES

O Sr. Deputado Reny Rabello co-
munica a Casa o falecirnento do
Sr. José Daldegan Filho, ocorrido
em DivinOpolis.

- Ciente. Cornunique-se.
o Sr. Deput.ado Lutz Junquoira

comunica a Casa o falecirnento do
Sr. Calixto Cury, ocorrido em Ituiu.
taba, no dia 29 do abril ültirno.

- Ciente. Comunique-Se.
0 Sr. Deputados Luiz Junqueira

comunica h Assembléia o falecimen-
to da Senhora Reamy Arnui Mar-
quez, ocorrido na cidade de Itulu.
taba, no dia 3 do corronto.

- Ciente. Comunique-se.

REQUERIMENTO N.' 1.175

- A Mesa vai dar prosseguimento
votacão do Requerirnento n.c

1.175, do Sr. Cicero Dumont, quo
visa a fazer urn apêlo ao Sr. Minis-
tro da Justica, no sentido do con-
siderar como processo democráti-
Co e recomendavol na emergêflCia,

a votacão por distrito eleltoral, pa-
ra cornposicão da Câmara dos Do.
putaclos, das Assembléias Estaduals
e das Câmaras Municipais.

Em votacão o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en-
contrarn. Foi aprovado.

vERIFIcAcAO

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - (Pela ordem) - Peco ye-
rjficacão, Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificacão requeri.
da polo Deputado José Maria Maga..
lhães.

Os Srs. Deputados quo votararn
a favor queiram levantar-se. (Pau-
sa). Podem assentar-se.

Os Srs. Deputados quo votaram
contra queiram levantar-se. (Pau.
sa). Podem assentar-se.

Votararn a favor 9 Srs. Deputa-
dos; contra, 4. Não ha "quorum".

CHAMADA
- A Mesa vai proceder h Ohama-

da dos Srs. Deputados. Corn a pa.
lavra o Sr. Secretario.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
charnada).

O SR. PRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder a 2.k t cha-
mada.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
2.a chamada).

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 45 Srs. Deputados. A
Mesa vai renovar a votação do Re-
querimento n.' 1.175. SoLicita, an-
tes aos Srs. Deputados que tomom
assento, a firn de ser procodida a
votacão.

Corn a palavra o Sr. Deputado
José do Castro, para encaminhar a
votação do Requerirnento.

0 SR. JOSE DE CASTRO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Na disputa que hd longos dias
se trava nesta Casa, em tOmb do
Requerirnento d0 nobre Deputado
Cicero Dumont, não se sabe e, efe-
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tivmente, não se poderia saber o
objetivo que poderlamos atingir,
mediante a aprovacäo ou rejeição
dêste Requerimento.

Transmitjrnos e renovamos, hoje,
nesta Tribuna, urn apêlo ao nobre,
eminente e ilustre Deputado Cice.
ro Dumont, Para qua retire êsse
Requerimento . Näo será demais re-
pisar, Sr. Presidente, que a Assem-
blêia Mineira e incompetente Para
esta manifestacão. Já dissemos,
anteriormente, que não existindo
no Congresso Nacional nenhum
Projeto em tiamitacao, qua pre-
tenda instituij- o loteamento eleito-
ral do pals, esta Assemblëja não
poderia, como nao pode, passar o
carro a frente dos bois. Não en.
contro sentido, Sr. Presidente, nes
te tipo de manifestaçao qua deslus-
tra profundamente as mais caras
e mais altas tradicöes da Assern-
blëia Legislat.iva do Estado de Mi-
nas Gerais.

Ora, o assunto já estd superado
e não está nas cogitaçOes, nem
rnesmo daqueles qua se vêm empe-
nhando, permanentemente, em f U-
gir ao julgarnento popular. Pergun.
taria, então, por qua a Oposiçäo
continua, ainda, obstruindo a vo
tação do Requeriniento? Apenas e
tão-sOmente Para que esta Casa
não fique mal colocada diante da
opinião püblica do Estado, mas,
sobretudo, Para qua nâo fique, do
ponto de vista moral, de joelhos
diante da opinião püblica do pals.

Sr. Presidente, o exercIcjo do
mandato de Deputado estadual estã
circunscrito a matéria de sua corn-
petência constjtucional Pode e do-
ye qualqu3r Deputado manifestar-
-so contra ou a favor de teses que
se encontrern em discussão no ce-
nário politico nacional. Mas •a As-
sernblëia Legislativa manifestar-se,
oficialmente, sObro matéria qua
•não ihe compete, qua não e de sua
alçada, nao a deixa born diante cia
opnião püblioa.

Pretendlamos que a Assembléja
não se manifestasse sôbre êste as.
sunto.

o ünico Deputado que, regimen-
talmente, poderia e deveria retirar
o Requerimonto d o seu autor, no-
bre Deputado Cicero Dumont.

Deixe qua o Congresso Nacionai,
por intermëdio de qualquer urn do
seus membros, algum colega ou
companhejro do deputado Cicero
Dumont, algum deputado da ARE-
NA que apresente no Congresso
urn Projeto instituindo as eleic6es
distritais, depois. então, esta Casa
poderia se manifestar, mas antes
não tern nenhum sentido, nenhum
cabimento e, sobretudo, nenhuma
valiclade. Por qua então criarmos
esta celeuma em tôrno dêste re-
querimento? Para quo a Casa dos
representantes do povo mineiro não
fique mal diante da opinião pübli.
ca do Estado e do Pals, d preciso
que êstes Srs. Deputados não Se-
jam tao afoitos. Mas ningudm pre-
cisaria ser profeta Para saber o quo
protendem na realidade. 0 que
pretendem não são eleiçôes distri-
tais e sim Pura e simples prorro-
gaçã.o dos mandatos dos Srs. Do-
putados. Ora já so têni cornetido,
"data venia" ate imorais. E embo-
ra tenham sido cometidas corn
certa freqüência, mas nOs mesmos
prorrogarmos o nosso mandato,
trabaiharmos no sentido de que
permanecamos aqui além do tem-
po pré-estabelecido seria vergonha
demais. De minha parte, gostarla
do dizer quo terminado o prazo de
nossa permanêricja nesta Casa,
não aceitaria ser prorrogado urn
dia sequer. Se prorrogassern 0
meu mandato, no dia imediato eu
.renunciaria. Não ficaria nern urn
minuto a mais. E penso que mui-
tos outros Srs. Deputados também
cornpreenderão que o Poder Legis-
lativo val merecendo menos respel-
to do povo, porque. aiguiis de seus
representantes não estão a altura
de suas responsabilidades e buscarn

solucôeS pequeniflaS e moSqUifll)aS
qua não nos deixam bern.

Sr. presidente, passamme as
mãoS urn jornal quo é preciSamefl-
te o "EstadO do São Paulo" o que
informa quo as eleicöeS não irão
ser adiadaS. Ora, so jornaiS noti-
clam quo as eleiçôeS não irão ser
adiadaS, quando já estão marcadas,
é porquO ja ha alguém pensando
noste adiamofltO, senão o assunto
não viria h baila e não soria obje-
to de cogitacôeS. E Para vorgoitha
nosSa, são prociSamerito politicos
mineirQS, conhecidOS na FederacáO
pola sua capacidade de "formular"
e que, em tômo do Sr. Prosidefito
cia Repüblica, tentam convencor S.
Exa. do quo näo convCfli fazer olei-
cOos, senão o GovOrflo as perdo. 0
GovêrnO que trate de vencê-laSi so
puder!

Porém nenhum Sr. DeputadO che-
gou a esta Casa, senão polo voto
popular. E dove pedir. ao povo quo
Ihe renove a confianca depositada
na ültima oleição.DovemOS todos perguntar ao po-
vo se Ole ostá satisfeito corn o nos-
so procedimentO nesta Casa. So
estiver, nOs voltamoS se não esti-
ver, voltaremoS tranqUila e sero-
namente aos nossos bois e hs nos
sas charruaS.

0 quo não se justifica, o quo não
so entende, 0 quo não so corflpre-
ende ë quo haja ainda gente corn
a capacidade, corn esta desfacatoZ
de quorer prorrogar seus prOprioS
mandatoS. Conosco isto não acon-
teco. EstaremoS contra qualqUer
manobra prorrOgaciofllsta.

QIJESTAO DE ORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. presidente, flãO PG-
demos concordar corn 0 resulta
do cia ComisSãO Especial, no-
meada pela Mesa, que recu

sou a aprovacãO do Proj eto do
PromocäO dos Oficiais e Pra-
ças da Policia M.Uitar. A nos

::cordância não é so formal.
fiscjrdarnos, porquo o resultadO
da Ata não espeiha ia verdado. Alem
da injustica, V. Exa. poderá von-
ficar quo o Edital do Convocacão
foi publicado no dia 6 do rnaio. A
Reunião Especial se fez no d.ia 9
do maio corn a presenca do 4 Srs.
Deputados: o Prosidene cia Cornis-
são, Deputado Jehovah Santos; 0
Deputado Manoel Costa, o Deputa;
do Martins Silveira e o Deputado
Carlos Megalo. 0 Projeto fl. 9 3.535/
/66, do Sr. Governador do Estado
concede promocão aos Oficiais o
Praças da Poilcia Militar, da Reser-
va ou Reformados, quo tenharni
participado dos movimentos revo-
luciondrioS do 30 e 32. Constam,
no "Diário cia Assembléia" os vo-
tos contra do Presidente Jehovah
Santos e do Deputado Manoel Cos-
ta, e a favor, dos Deputados Mar-
tins Silveira e Carlos Megale. Por-
tanto, dois votos a favor e dois
contra. 0 Projoto não poderia sér
rejeitado. Levanto a pliesente ques
tao do ordem Para quo V. Exa.
nos presto os esciarecimentos ne-
cossdriOS, porqUo não concordamos
corn a injustica quo Se faz corn Os
Of iciais e Pracas da Pollc.ia o não
podomos concordar, mais ainda,
porquo, de acôrdo corn a Ata, 0
Projeto não fol rejeitado.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai determinar a Diretoria das Co-
missOes quo presto os necessáriOS
esclarecimentos, a respeito cia ques-
tao de Ordem levantada pelo nobre
Deputado e, oportunamento, dird 0
quo houve na realidade.

A Mesa vai renovar a votação do
Requerimento n.° 1.175, do autdria
do Sr. Deputado Cicero Duiflont,
salvo omendas. Solicito dos Srs:
Deputados qua tornem sous luga-
res, a fim do podermos proceder à
votação.

Os Srs. Deputados quo votam a
favor do Requerimeflto queiram
pormaflecer como se encontnarn.
(Pausa). Foi aprovado.
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VERIFICAAO

O SR. HELlO GARCIA - (Pela
ordem).

Sr. Presidente, peco verificacão.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vaj proceder a verificaçâo solicita-
da pelo Sr. Deputado Hello Garcia.

Os Srs. Deputados que votararn
a, favor do Requerimento queirarn
levantar-se. (Pausa). Podem as.
sentarse.

Os Srs. Deputados que votararn
contra queiram levantar-se. (Pau-
sa). Podem assentar-se.

Votararn a favor 20 Srs. Depu-
tados; contra, 12 Srs. Deputados.
NO* ha nümero regimental para
a votacão.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a chamada dos Srs.
Depatados.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder Os Senhores:

Bomfáclo de .Andrada - LeAo
Barges - Mario Hugo Ladeira -
Reny Rabello - Altair Chagas -
Alvaro Salles - Alvimar Mourão
- Anibal Teixeira - Artur Fagun.
des - Ataliba Mendes - Batista
Miranda - Benedito Xavier - Car-
los Eloy - Délson Scarano - Der.
meval Pimenta F'ilho - Euler Late-
tá - Games Moreira - HermeUndo
Paixão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Jairo Magalhães
- Joäo Bosco - João Luiz d6 Car-
valho - Jorge Ferraz - José Augus-
to - Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Orlando
Andrade - Pereira de Almeida -
Paulino Cicero - Fires da Luz -
Raul Fernandes - Rayrnundo Alber-
garia - Salim Nacur - Sebastião
Anastácio - Sebastio Nascimen-
to - Sinval Boaventura - Wilson
Modesto -Wilson de PaivLi Wil-
son Manure.

o SR. PRESIDENTE - Bespon.
deram a chamada 40 senhores De.
putados. Não ha quorum para a
votacao.

A Mesa vai passar a. apreclacao
dos demais Requerimentos em pau-
ta, cujo "quorum" exigido é de 28
parlamentares.

SObre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado José Maria Maga-
lliães, solicitando urn voto de aplau-
sos corn a Associação Mineira de
Irnprensa pela eleicäo cia sua nova
diretoria.

Em votaço. Os senhores Depu-
tados que a aprovam queirarn per-
manecer coma se encontram. -
(pausa). - Foi aprovado.

SObre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Euler Lafetá, solid-
tando seja consignado em Ata urn
voto de congratulaçOes corn a mo.
cidade da cidade de Januária, pela
fundaco do seu jamal, mtitulado
"Evolução". Em votacäo. Os Se-
nhores Deputados que o aprovam
queiram permanecer como se en.
contram. (Pausa) - FOi aprovado.

Requerimento de autoria do Sr.
Deputado Reny Rabello, solicitando
seja consignado em Ata urn voto
de profundo pesar pelo falecimen.
to do Senhor Adolfo Machado Gon-
tijo, na cidade de DlvinOpo]is.

Em votacão. Os senhores Depi-
tados que o aprovam queiram pei-
manecer coma se encontram. -
(Pausa). - Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Homero Santos, solicitando urn vo-
to de congratulaçôes corn a Radio
Itatiaia e patrocinadores, pela
transmissão dos jogos cia Copa do
Mundo, a realizar-se na Inglaterra,
em juiho prOximo.

Para encarninhar, tern a palavra
a Sr. Deputado Athos Vieira de
Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Senhor Presidente, Srs.
Deputados. Estamos diante de urn
dos requerimentos mais originals
que ja foram encaminhados a esta
Assembléia. Vou encarnlnhar esta

votaco para chamar a atenço cia
Assembléia, para êste Requerimen
to do Deputado Homero Santos,
que pede a consignaçäo em Ata de
urn voto de congratulaçöes corn a
Radio Itatiaia e patrocinadores, pe-
la transmissão dos jogos da Copa
do Mundo, a realizar.se na Ingla-
terra em juiho prOdrno.

Senhor Presidente, acho que de-
vemos incentivar realmente estas
transmissOes, mas, esta Assembléia
não poderá congratular-se corn urn
fato que amda val acontecer, pals,
as jogos da Copa do Mundo se rea-
llzarão em julbo prOximo. A Rá-
dio Itatiaia, que todos estimarnos
e desejamos tenha grande êxito
neste empreendlrnerto, de trazer
pelas suas ondas a transmissãO dos
jogos da Copa, merecerá, em julho,
êsse aplausO, e essas congratula-
cOes.

o Sr. José Maria Magalhães -
(Pela ordem, corn a aquiescéncia
do orador) —'Sr. Presidente, por-
que conheco prof undarnente a es-
tilo, a franqueza e a autenticidade
do Deputado Athos Vieira de An-
drade quando defende ou acusa,
ueco permissão a V. Exa. para que
o reporter da Radio Itatiaia pos;
sa gravar as palavras do ilustre
Deputado.

O SR. ATHOS VIEIRA DE
AD.ADE - Sr. Presidente,
o nobre Deputado José Ma-
ria Magalhães oferece-me grande
oportunidade, que é a de levar aos
ouvintes de Minas Gerais, a verda-
de através cia Radio Itatiala. Se é
que a seu reporter está presente,
gostaria, realmente, fOssem grava-
das, não apenas as minhas ültimas
palavras, pois eu repetirei tudo
aquilo que pronunciei para que se-
ja gravado, corn autenticidade, a
meu pronunciamento, pals sou con-
tra êste Requerimento.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere a RequerimentO do nobre
Deputado José Maria MagaThäes.

Continua corn a palavra 0 Sr.
Deputado Athos Vieira de Andrade.

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

Tenho em rnãos a Requerirnento
do nobre Deputado Hornero San.
tos, que pede a esta Assembléla
urn voto de congratulacOes corn a
Radio Itatiaia e patrocinadoreS,
pela transmissão dos jogos da Co-
pa do Mundo, a realizar-se na In-
glaterra, em julho prOximo.
Sr. Presidente, esta Assembléia Ca-

loca-se diante de urn Requerimefl
to dos mais originals que jci fo-
ram encaminhados a sua aprecia-
ção. Trata-Se de aplaudir, par an-
tecipacãO, urn acontecimento; tra.
ta-se de congratularse corn a Rã-
do Itatiaia par inn empreendirnefl-
to que ela vai realizar em juiho de
1966. E qual de nOs poderá afir-
mar, de antemäo, que a Radio Ita-
tiaia vai fazer a cobertura em Len-
dres dos jogos da opa do Mun-
do? Pode ser que ate id não exista
mais a Radio Itatiata a que, alias,
não desej amos; pode ser que ate
lá não existain patrocinadores para
o programa dessa transmissão. E
coma poderá a Assembiéia aprovar
o RequerimentO do ilustre colega,
Deputado Hoinero Santos, se não
tern certeza de que a Radio Itatiaia
poderá estar presente aos jogos da
Copa do Mundo?

Sou contra éste RequeriflientO e
creio que a Assernbléia Legislativa
não deve meter-se nesta camisa de
11 varas. Vamos apoiar a iniciati-
va da Radio Itatiaia, que admira-
mos e exaitamoS nos momentos
prOprioS. Achamos que tern, real-
mente, essa emissora prestado gran-
des e relevantes serviços a Minas
Gerais, mas, no momenta oportu-
no, quando f Or a Londres transmi-
tir para o Brasil as jogos, entäo, es-
tarei nesta Tribuna para encami
nhar outro Requerhfleflto e apoiar
a iniciativa de qualquer Deputado
que naquela epoca merecerá o
aplausO desta !tssein11ia. Ninguem
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em si consciência,, poder6 afirmar
que a Radio Itatiaia rnereça, hoje,
essa homenagem. Esperarnos para
homenaged-la corn jttstiça. Hoje,
limitamo.nos a louvar a sua inicia-
tiva..
• Sou contra o Requerimento nos

.termos em que se encontra redi-
gido.

- Sr. PRESIDENTE - Corn a
palavra, Para encaminhar a vota-
tacao, 0 Sr. Waldir Morato.

o SR. WALDIR MORATO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Einboranäo sejamos o autor do
equerimento, estamos nesta tn-

buna Para, fazer a sua defesa,
diante da Casa e do povo minei-
ro. Neste momento, sentimos que
o nobre Deputado Athos Vieira de
Andrade income num grande equI.
voco, qual seja, o de não saber, que
apenas 8 emissoras do Pals pode-
rão dar cobertura aos jogos da Co.
pa do Mundo, que se reallzarão em
Londres. Talvez ignore o nobre
Deputado que a Radio Itatiaia, pio-
neira nos esportes em Minas Ge-
rais,seja a üriica emissora do Es.
tado a conseguir autorização do
Govêrno Federal, para dan cober-
tura àquela maratona esportiva.

Oque mais me estranha, Sr. Pro-
sidente, d o fato de estar ainda o
Deputado Athos Viëira de Andrade
1heio ao pioneirismo do Sr. Ja-

nuário Carneiro 'a frente cia Radio
Itatiaia, porque, quando se fala em
esporte em Minas Gerais todo o
mundo tern as suas vistas e seus
'ouvidos voltados Para a Rádio Ita-
tiaia, que e, em verdade, a van-
guardeira neste setor, . em Minas
Gerais.

Nós, quo subscrevemos o Reque-
rirnento, virnos a esta Tribuna Para
manifestar o nosso integral apoio
a esta audaciosa e corajosa inves-
tida do Sr. Januärio Carneiro, no -
setor da radiofonia em nosso Pals.
• Sabe a Casa que hoje funcionam,

corn autorização do Govérno Fede-
ral, duas mil emissoras, nos 22 Es-
tados da Federaçao. Dentre as duas
mil emissoras, sômente 8 conse-

guiram perrniss.o do Govêrno Fe-
deral Para dar cobertura aos jogos
da Copa do Mundo; e dentre es-
tas, Para orguiho do povo mineiro,
estd a Radio Itatiaia.

Srs. Deputados, esta Casa, que
representa o sentimento da coleti.
dade mineira - desta coletividade
que se apaixona polo esporte mais
querido do Pals, esporte desta gen-
te que vibra corn Os feitos heróicos
dos nossos craques - naturalmente
não poderia deixar de entusiasmar
-Se e falar por esta gente que acorn.
panha, de perto, as promocôes da
Radio Itatiaia. Por que, então, não
manifestar esta Casa, em nome do
povo mineiro, o seu aplauso e 0
seu regozijo por Caste pionêirismo
de Janudrio Carneiro 'a frente da
Rácho Ita,tiaia?

Não so concebe, nesses dias difi-
ceis, em que raramente' encontra-
mos algurn subterfUgio Para que 0
povo possa esquecer urn pouco as
dificuldades que 0 avassalam, que
esquecamos êste esporte que em-
briaga as rnultidOes e faz corn que
• povo, emocionado, transuira Para
• futebol, esquecendo-se das an-
güstias e dos sofrimentos que o
assoberbam, tOda a sua atencäo 4
por quo não dizé-lo? - e dandO
mesmo ao Govêrno mais tempo
par equacionar e solucionar Os
grarides problemas que nos :afligem.
Não podemos concordar corn as
palavras do Deputado Athos Viel-
ra de Andrade.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente, corn ii-
cenca do orador que se encontra
na Tribuna, pediria a palavra pela
orciem

O SR. PRESIDENTE A Mesa
consulta o orador que se encontra
na Tribuna se permite a concessão
cia palavma, pela ordem, ao Sr. De-
putado Athos Vieira de Andrade.

o SR. WALDIR MORATO - Corn
todo prazer, Sr. Presidente.

• 0 Sr. Athos Viera de Andrade
Sr. Presidente, neste encami-

nhamento de votacão, o nobre
Deputado Waldir Morato insiste
em citar 0 meu nome. S. Exa. tern
muitas outras maneiras de agradar
'a Radio Itatiaia e ao seu Diretor,
rneu prezado amigo, Janudrio Car.
neiro. S. Exa. esquece-se, todavia,
de dizen que a Radio Itatiaia f ol
uma das poucas privilegiadas no
Brasil no tocante 'a permissão Para
transmitir Os jogos da Copa do
Mundo; sornos contra Os privilé-
gios e achamos que deveriam ou.
tras emissoras ter autorizacão tam.
hem Para a transm1sso dos jogos
da Copa do Mundo. Somos contra
êsse pnivilégio e esta exciusivida-
de da Radio Itatiala. Por esta ra-
zão, sou contra êsse Requenimento,
mas jci assinel uma emenda do Do-
putado Waldomiro Lobo "pela mi-
ciativa da Radio Itatiaia em pro.
grarnar a transmissão dos jogos
da Copa do Mundo".

o SR. PRESIDENTE - Não ha
questão de ordem a resolver.

Continua corn a palavra o Sr.
Deputado Waldir Morato.

O SR. WALDIR MORATO - Con-
tinuando, Sr. Presidente, e antes
do entrar no mdnito das minhas
palavras, que são de apoio ao Re-
querimento do Deputado Hornero
Santos, quero di.zer que o Deputa.
do Athos Vieira do Andrade justi-
fica a sua posicão alicercado no
desconhecimento do fato de a Ra-
dio Itatiaia tar feito a sua inscri-
ção logo apOs o encerramento cia
ültima Copa do Mundo. Portanto,
não houve 0 privilegio que alega 0
Deputado Athos Vieira de Andra-
de. 0 que houve, em verdade, foi
0 interêsse da emissora por êsse
grande acontecimento; e torn ela,
corn justica, a vantagem, de ser co-
nhecida como a vanguardeira no
setor dos esportes em Minas. An-
tecipou-se 'as demais, garantmndo
sua preferência e seu lugar na co-
hertura dos jogos da Copa do Mim
do.

Portanto, crelo que o Sr. Athos
Vieira do Andrade, por desconhe.
cer êsses pormenores, pretende evi-
tar o pronunciamento da Assem
bldia Legislativa de Minas Gerais.
Ainda quo fOsse outro o critcirio da
COflCCSSãO, todos sabèm quo a Rd-
dlo Itatiaia, por ter a predulecão
do pUblico. o manter a hegemonia
no setor de esportes, jd se encon-
trava credenciada a conseguir a
concessão que o Govêrno acaba de
fazer-lhe.

Flea, aqul, não apenas em meu
nome, mas, também, no de todos
as desportistas, o aplaUSo a esta
grande iniciativa da Radio Itatiaia,
o fazemos votos no sentido de que,
ao encerrar-So a jomnada da Copa
do Mundo, Para alegria e orguiho
de todos Os brasileiros, mantenha-
mos nossaS tradiqöes de esportis-
tas, pemmaneca alto o nomo do
Brasil no eenário desportivo muil
dial e venha Para Ca, definitiva
mente, a tao cobicada Taca "Julles
Rimet".

Nossas felicitacOes 'a Radio Ita-
tiaia por esta grande promoção,
quo sord a alegria do todo o povo
mineiro.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Waldomiro
Lobo.

o SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr pmesidente, Srs. Deputados.

Falo como Deputado e. talvez,
como o mais volho radialista do
Brasil. Entrei Para o radio em
1928. Bern poucos são os que en-
traram para o radio nesta cipoca.
Em Minas, talvez não haja urn quo
aeja meu contemporãfleO na vida
do radio.

Fazom, agora, uma tempestade
nurn copo d'ãgua. Resoivamos a
questão da meihor ma.neira. man.
sa e pacuficarnente, e varnos aplau-
dr aquêles quo tern uma iniciativa
do tao grande alcance. Sou funcio-
nario, artista, das Emissoras Asso
ciadas. Sou, portanto, insuspeito
para falar. 0 quo acontece ci o Se-
guinte: cUz o FvequeriMQIItQ "pela
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realizaçäo da transmisso dos jo-
gos da Copa do Mundo".

Pela reaJi.zação! 9 contra isto que
está o voto do Sr. Athos Vieira de
Andrade. contra a maneira por
que está redigido o Requerimento,
que tie se colocou. Modifiquemos,
entäo, corn minha Emenda: "Acres-
cente..se, logo apOs a palavra pa-
troinadores, Os dizeres - "pela
Iniciativa de transmitir os jogos"
- corn esta ernenda que apresen-
to, flea resolvido o problema, pols
ela tern a assinatura do Deputado
Athos Vieira de Andrade. Tertho a
certeza de que a Casa aplaudird 0
Requerirnento. Tambdm, o Deputa-
do José Maria Magalhães assinou
O rneu pedido. Não vamos deixar
de aplaudir esta ou aquela Estação
de Radio pelo -trabaiho formidável
que vai realizar. trazendo para 0
povo as alegrias das bataihas que
Os brasileiros IraQ travar nos earn-
pos de futebol da Etiropa. Desde
as priscas eras se dizia: "para o
povo, pão e circo" e, neste mornen.
to cruciante por que passa 0 povo,
que sômente conhece o pão, de no.
me, vamos possibilitar a êsse povo
urn pouco de pao para o espIrito,
ouvindo as transmissöes do, R.dio
Itatiaia ou de outra emissora qual-
quer.

Por isso, Sr. Presidente, estou
certo de nue a Ca.sa arrrrc o R-
querimento, corn a Emenda que
apresentei.

Talvez os mineiros tenh'i a sa-
tisfação, nessas transmissOes dos
jogos cia Copa do Mundo, ouvir o
norne re urn cdlebre jogador do
nosso Fst.ro - Tostão. Hoje em
cia o "tostão" de nada vale, mas
rivando for institufro o r.ruzeiro
forte, a dpor'a do tosto vai voitar.
Vnrnos, então, prestigiar o 'rosto.

Dizeni que apenas oito estaçOes
de radio, no Brash. oode'n trans-
mitir Os jogos cia Copa do Mundo.
Acho cue tOdas as estaçôes de rá.
dio poderão gozar dêsse privildgio,
desde que êle sela conseguido ho-
nestamente. 0 Sr. Januário Car-
neiro é esperto e, naturalmente, de-

ye ter pedldo o seu registro corn
antecedencia Taivez tenha chega.
do primeiro do que os outros.

Quero fazer, nesta oportunidade,
urn apéJo aos meus nobres colegas:
varnos aplaudir a Radio Itatiaia,
pelo trabaiho que teve ao conse-
guir êsse privilégio cia transmissäo
dos jogos. Daf, Sr. Presidente, a
apresentacao da rninha Emenda,
que estci vazada nos seguintes têr-
mos "logo apOs a expressão "patro.
cinadores", acrescentarern...se os di.
zeres: "pela iniciativ.a de transmi-
tir Os jogos". Solicito aos Srs. De-
putados o apoio necesscirio para a
aprovacão do Requerimento corn a
minha Ernenda.

]EIMENDA

Acrescentem-se
'

logo apOs a ex
pressão "patrocinadores", os d.ize-
res:

"pela iniciativ.a de transmjtjr Os
jogos da Copa do Mundo, a reali-
zar-se na Inglaterra, em juiho prO.
xirno".

Sala das Reuniöes, 10 de maio
de 1966.

Waldomjro Lobo - Athos Vieira
de Andrade José Maria Maga-
lhães.

o SR. PRESIDE:NrE -x Mesa
vai proceder a verificacão requeri-
mento de autoria do Sr. Deputado
Hornero Santos, salvo emenda. Os
Srs Deputados quo o aprovam
queiram permanecer como se en.
contram. (Pausa). Foj aprovado.

o SR. ATHOS VIEIRP DE AN.
DRADE - (Pela ordem.) - Peço
verificaçao. Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificação requeri-
da polo Sr. Deputado Athos Vieira
de Andrade. Os Srs. Deputados
que votaram a favor do Requeri-
mento queirani levantar-se. (Pau.
sa).

clue a Casa não compreendeu o
proceSSO de votacão.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai renovar o processo de votacao.

O SR. WALDIR MORATO - (Pe-
la ordem) - Sr. Presidente, a mim
me pareCe que a Ernenda não ex-
clui todo 0 conteUdo do Requeri.
mento. Assim eu gostaria que V.
Exa. enunciasse o Requerimento e
a Emenda, porquo ela me parece
ser ampliativa e não substitul o
RequerimentO na sua Integra.

O SR, WALIJOMIRO LOBO -
(Pela ordem) - Sr. Presidente, o
que eu proponho são aplausos pela
iniciativa de transmitir Os jogos.
portanto nada substitui a Emenda.

O SE. PRESIDENTE - A Emen-
da do Deputado Waldomiro Lobo
o substitutiva de expressão do Re-
querirnento do Deputado Homero
Santos. For esta razão, o Requeri-
mento 0 votado anteriormente.

O SR. PINTO COELHO - (Pela
ordem - Parece-me quo não ficou
bern esclarecido ao Plenãrio que
para se aprovar a Emenda terá que
primeiro ser aprovado o Requeri-
mento. Não 0 êste o entendimento,
Sr. Presidente?

O SR. PRESIDENTE - Perfeita-
mente.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE A;N-
DRADE (Pela ordem) - Sr. Pre.
sidente, desisto do ped.ido de yen.
ficacão.

O SR. PRESIDENTE - 0 Depu-
tado Athos Vieira do Andrade de-
siste do seu pedido de verificacão.

Já estd aprovado o Requrimento
de autoria do Deputado Homero
Santos.

A Mesa vai submeter a votos a
Emenda de autoria do Deputado
Waldomiro Lobo, que soicita clue
logo apOs a expressão "patrocina.
dores" se acrescentern Os seguintes
dizeres: "pela iniciativa de trans-
rn 4 t.ir Os jogos".

Em votacão a Emenda. Os Srs.
Deputados que a aprovani queiram
permanecer como se encor*tram.
(Pausa). Foi aprovada.

Estao aprovados, portanto, o Re
querirnento do Sr. Homero Santos
o a Ernenda do autoria do Sr.
Waldomiro Lôbo.

0 Sr. Deputado Ladislau Sales
requer voto de pesar polo faleci.
mento de Sr. Alfredo Lara R,ibeiro
Naves, ex-Prefeito de Boa Esperan-
ça.

Encontra-se sObre a Mesa Re.
querimento do mesmo teor, isto 0,
voto de pesar polo falecimento do
Sr. Alfredo Lara Ribeiro Naves, cx-
-Prefeito de Boa Esperanca, de au-
toria do Sr. Deputado Nicanor Ar-
mando.

Em votacão o Requerirnento. Os
Srs. Deputados quo o aprovarn
queiram -permanecer como se en-
contram-. (flausa). Foi aprovado
O Requerimento.

0 Sr. Deputado Pinto Coelho re-
quer seja inserido na Ata dos nos-
SOS trabalhos voto do congratula-'
çöes corn a Associação MOdica do
Minas Gerais pelos entendirnentos
havidos entre aquela classe e o De-
partarnento Nacional do Previdên-
cia Social, corn objetivo de aten-
der as parturientes beneficiárias
dos Institutos de Aposentadoria.

Em votacão o Requerimento. -
Corn a palavra o Sr. Deputado Pin.
to Coelho, para encaminhar a vo-
tacão.

0 SR.. PINTO COELHO - Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Em
fevereiro dêste ano, surgiu urn im-
passe entre a Associacão MOdica do
Minas Gerais e Os Institutos do
Previdência, em vista do Contrato
Global que aquêles institutos quo-
riam que prevalecesse no atendi.
mento as parturientes beneficiárias
dos Institutos do Aposentadoria.

ste contrato global era altarnente
lesivo, nâo sO aos medicos, mas,
priricipalmente, aqueles que deve-
riam valer-se daquela assistência
dos Institutos do Aposentadoria.
A classe médica reagiu a esta for-
ma de dar-se assistência médica,
que náo atenderia iaos interêsses
dos associados.

QUESTOES DE ORD'EM

c0 SR.. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente, tenho a impressã0 . de
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• .A Associação Médica insurgiuse

contra êsse critërio, seni impedir
que a Classe Médica prestasse a sua
assistência àqueles que necessitas-
sern. Felizmente, agora, para tran -
qüilidade, não sO dos medicos, mas
tarnbém e principalmente dos as-
sociados dos institutos, o Departa.
mento Nacional de Previdêncja So-
cial conclui seus entendjmentos
corn a classe médica de Minas, de-
terminando que a assistência tenha
• critério da livre escoiha, 0 que é
• ideal Para o medico .e, principal-
mente, Para o associado. Desta for-
ma, apresentamos a Casa, e espera-
mos seu apoiamento, votos de con-
gratulaçôes corn a Associacao Me-
dica, pelo êxito dos entendimentos,
entre a Associacão Médica. e o De
partamento Nacional de Previdén.
cia Social.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. José Maria Magalhães,
Para encaminhar a votação do Re-
querimento.

o SR. JOSE MARIA. MAGALHAES
- Sr. Presidente, Srs. Deputados:

E mats do que oportuno o Re-
querirnento do Deputado Pinto Coe-
lho, congratulando-se corn a Asso-
ciação Médica de Minas Gerais, pe
Ia solucao do impasse criado no
setor da Assistência Médica dos
lAPs, relativo a Obs.tetrfcia. Va-
rias vêzes viemos a esta Tribuna,
Para, em discurso pelo art. 94, tra-
zer Os esciarecimentos sObre o as-
sunto. Fomos, neste sentido, sem -
pre apoiado, não sO pelos colegas
medicos, como por vdrios outros
serthores Deputados. Juntarnente
corn o Deputado Ladislau Sales, es-
tive na Associação Médica, a fini
de tomar informaçöes corn o Se.
nhor Presidente Francisco José Ne-
ves. Felimente foi dada uma so-
lução justa Para o problema.

Fazemos votos Para que a livre
escolha adotada hoje, no setor da
Obstetricia, seja 0 ponto de parti.
da Para a adoção de urn critério
que esperarnos seja geral.

Entencleinos que os pacientès de.
vem ter plena liberdade na escotha
do seu medico. Justarnente, agora,
quando se fala na unificaçao dos
Orgãos de Previdêncja Social, 0 as-
sunto deverja merecer maior aten
cão. Alias, a liberdade de escoiha
que exigirnos, é preceito COnstitu..
cionai. Nossa presença na Tribuna,
nesta oportunidade, significa a in-
tenção de mamifestar nossas con.
gratulacôes e a nossa satisfacão pe-
la solucão da crise que atingia Os
medicos obstetras da nossa Capi-
tal.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Dalton Canabrava,
Para encaminhar a votação. -

o SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Tive a satisfação de subscrever o
presente Requerimento, do nobre
Deputado Pinto Coelho, de cumprt
mentos a Associacão MOdica de
Minas Gerais, pelo entendimento
havido entre aquela Associacao e o
Departamento Nacional de Previ.
déncia Social.

Como medico, coriheço, de perto,
Cste probleni.a, pois, dêle participo
intensamjente no meu MunkIpio
Nada seria mais justo e mais èerto
do que o entendimento havido.
Entre medicos e doentes deve ha-
ver, de fato, esta confiança mu-
tua, êste le.ntendimento, esta afini-
dade Para que o processo de cura
tenha major resultado.2 também
muito mais democratic 0 que tanto
o doente como o médico tenham,
esta liberdade. 0 doente, de es-
colher o seu medico; e o medico,
de recusar urn doente. Infelizmen-
te, não é esta a maneira piela qual
alguns Institutos prestam assis-
tência médica; inuitos déles ainda
impOem o medico ao doente e 0
doente ao medico, muitas v&es,
havendo entre êles urn verdadeiro
desentendimento, numa verdadei-
ra idiossincrasja.

Regozijome, pois, corn a Asso-
ciação Médica de Minas e, prin-

cip3imente, corn os trabaihadores,
pois éles serão ainda mats bene-
ficiados corn esta medida do que
a prOpria Associação Mëdica.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Lélis Chaves, (Para
encaminhar a: votacão).

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

Apesar de não ser medico, venho
it Tribuna Para dar 0 meu apoo ao
presente requerimento, pois, como
bancário que sou, posso dizer que
minha classe já goza desta liber-
dade de escoiha de seu medico, pois
o IAPB permite ao bancário no
Interior, gracas aos convéfliOS corn
as AssociaçOes Médicas através de
recjuisiçãQ, procurar o medico de
sua confianca.

2 urn sistema magnIfico, de urna
verdadeira socializacCo, em que,
realmente, somos assistidos pelo
Instituto, dentro do sistema de li-
berdade. Podemos escolhr o me-
dico que quisermos. enquadrado no
convênio entre a sociedade médi-
ca local e o IAPB. Congratulamo-
-nos, pois, corn êste convênio pa-
ra 0 âmbito restrito de atender
apeflaS a parturientes, 0 que é urn
caso indispensável, porque nada
mais importante do que a espon-
taneidade de parturiente corn a ii-
berdade de escolher o medico, sem
inibicao alguma, Para que funcione
bern o sistema dos reflexos e ela
possa chegar a born tCrmo. For.
tanto, congratulamo-nos corn esta
inidiativa ie fazem:os votos Para
que Osse convenio Sc estencla a ou-
tros Institutos do interior especial.
mente nos casos, corno o jã citado,
em que êste sistema é indispensd-
vel, Para que possamos dar a pes.
soa humana a liberciade de que ne-
cessita, especialmente, nesse me-
mento.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
taçao o Requerimento &2i autoria
do Deputado Pinto Coelho. Os se.
nhores Deputados que o aprovam
queiram permanecer como Se en-
COntram. (Pausa). Foi aprovado.

- Esgotao o prazo destinaclo
esta parte cia Reunião, passa-se

2.4 PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Discus.
são unica do Projeto n 3.613/66,
do Sr. Governador do Estado, 0
qual autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundação Estadual do
Bern-Estar do Menor, mediante a
incorporacão do patrirnOnlo do De.
partarnento Social do Menor.

Corn a palavra 0 Sr. José Maria
Magalhães, orador inscrito, Para
discutir o Proj eto.

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Senhor Presidente, Srs. Deputa-
dos. Desde ja, manifestamos 0 nos-
so aplauso a todos aqueles que ti-
veram a feliz idêia de criar a "Fun.
dacão do Menor". Fazemos parte,
Senhor Presidente, corn muita hon-
ra, da Comissão que estuda o pro-
blema do menor abandonado em
Belo Horizonte, e podemos, já corn
os depoimentos que recebemos, na.
quela Comissão, afirmar que o as-
sunto 6 dos mais sérios, dos mats
graves. Contudo, Srs. Deputados,
larnentarnos que esta Casa não te.
nha mats oportunidade Para exa-
minar Proj eto de tamanho enverga-
dura. 0 Ato Institucional nQ 2
rnarginalizou as Assembléias Legis-
lativas. 0 tempo necessário Para
a tramitação de urn projeto não dá
margem a que o Deputado o estude
e faca as emendas necessárias. E
o caso dêste Projeto - saliento,
inais uma vez, - de grande inten.
cão, mas quo traz, mu.itos artigos,
preceitos tais que deviarn merecer
ernendas.

Deus permita que a intencão do
Govêrno seja realmente de aten-
der ao menor abandonado e não
criar o empreguismo corn o referi-
do objetivo pois, em vdrios de seus
artigos, enseja 0 empreguismo.
Sem fixar a remuneração, nem cri-
térlo Para remuneração, dá ao Con.
seiho, de acOrdo corn o artigo 9.01
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autorizaço para estipular Os yen-
cimentos. Diz mais o parágrafo 4•9
do artlgo 9.9:

§ 49 - Aos membros do Conse-
iho Estadual ë assegurada grati-
ficacão por sessão a que compare.
cerem, a qual será fixada em de-
creto pelo Governador do Estado,
bern como ajuda de custo para
transporte e diana quando residi-
rem fora da sede da Fundacão.

Aldm de possibilitar-me exami-
nan o Projeto obriga-me a asso-
mar a tribuna o seguinte fato:

Ha dias fui informado que te-
riarn dilto a ilustre pritneira Darna
do Estado que eu ir.ia obstruir a
tramitação do ref erido Frojeto.
Desejavam alguns Deputados do
Govêrno "fazer media", como se
djz nja gina, corn 0 meu nome,
ja que por fOrca do destine ou por
-vocação sempre me enoontro na
oposicao. Desminto agora corn fa-
tos essas insinuacOes.

Tenho apenas que lamentar que
a Cornissão que estudou êste Pro-
jeto, não tenha apresentado nenhu-
ma etnenda e que esta Casa passe
a aprovd-lo sern maiores estudos.

A Sra. Maria Pena - Sr Depu-
tado, corn relação as suas paia-
vras, clevo informar-ihe que o Pro-
jeto ficou na Mesa, durante 5
dias para receber ernendas. Se não
recebeu nenhuma emenda de V.
Exa., é porque, naturalmente V.
Exa. achou que não devenia dá-la.
E se não recebeu emendas na Co-
missão encarregada de estudar o
Projeto, é porque, realmente, 0
está muito bern tleito, muito
bern orientado, muito bern redigi
do na sua essência e não se corn-
preende, portanto, a êle se apre-
sente qualquer emenda. Quanto
aos itens a que V. Ea. se ref ere
de ser transformada a Fundacão
Social do Menor no centro de em-
preguismo, desculpe, nobre Depu-
tado, mas, V. Exa. está mal infor.
mado. Se o Govêrno do Estado
quisesse fazer empreguismo e vi-

ver de empregos n.o teria acabado
corn 0 Departamento Social do Me.
nor, transforrnando-o em F.jnda-
ção Social do Menor. Teria man-
tiido o Departamento Social do Me-
nor, que felizmente vem, pouco a
pouco, se transformando no centro
de empreguismo.

V. Exa. Sr. Deputado, foi Pre-
sidente da Comissão que aqui nesta
Casa fez o inquerito sObre o me.
nor abandonado e deve ter percebi-
do corn sua argUcia e corn sua vi-
vissima inteligência que o Depar-
tarnento Social do Menor, desdé
que o Instituto João Pinheino foi
rnalfadadamente transformacto em
quartel de policia, nada mais era
que urn centro de emprégo. Au,
sO havia interêsse pelas crianças
que eram levadas pelas rnãos dos
Secretários de Estado; havia in-
terêsse sômente pelas criancas que
tinharn padrinhos ricos. Aquelas
criancas que chegavam pelas mãos
de urna lavadeira ou de uma cozi..
nheira não tinham o mesmo tra-
tamento que as outras. E aquêles
meninos do "João Pirtheiro", co-
mo V. Exa. sabe, foram dispersos
pelo Estaclo de Minas e muitas
mães vieram bater as ports desta
Casa para que nOs, Deputados, des-
semos uma indicacão sObre 0 pa-
radeiro dos seus filhos. Eis por-
que a espOsa do atual Governador,
numa das meihores intencôes, re.
solveu tirar 0 Departamento Social
do Menor da influência do Govêr-
no, colocando.o nas mãos de cria.
turas idealistas, de espIrito nobre;
tirando-o da esfera polItica do Es-
tado para que ihe fOsse dada aque-
Ia intencao de realizacao, que era
o desejo dos homens que o funda-
ram -

E natural que Os cargos de Di.
retor e Presidente da Fundacão
Social do Menor tenharn que ser
bern remunerados, porque os ho-
mens que se dedicam a esta funçâo
nao poderão fazer coi.sa alguma.
E se não forem ricos, terâo que
ser remunerados, a firn de que a

funcão não seja des yirtuada. Mas,
tirando o D - S. M. da esfera esta-
tal, poderão sen levados a Funda-
ção Social do Menor aquêles re-
cursOs nacionais e internacioflaiS,
o que jamais senia possivel se se
tratasse de urn Orgão estatal.

Pode V. Exa - estar certo, aquêles
que estão a frente da Fundacão So-
cial do Menor são pessoas imbul-
das dos mais elevados propOsitos,
coxno 0 magnifico Reitor da Uni-
versidade do Trabaiho, homem do
gab arito do Sr. João Franzen die
Lima, homem como o Dr. Cicero
Franco, que ali estarão trabalhan-
do durante meses e meses consecu-
tivoS, a fim de que, pela primeira
yez na histOria de Minas Gerais,
alguma coisa se crie sem a orien-
tação e sern o bafejo governamefl-
tal, sern que aquela instituicão se-
ja lugar de emprêgo para quem
quer que seja.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGALHAES
- Nobre Deputada, Mania Pena,
reio que V. Exa. não cornpreendeu

bern a minha posição. Estou die
acôrdo corn o Projeto. Não posso,
• infelizrneflte, defender o Departa-
mento Social do Menor, porque ja
estava ultrapassado na sua estru-
tura, não por culpa daquele De-
partamento, rnas, pela falta de en.
trosarnento corn outros Orgãos do
Estado, que deveniam dar-ihe as-
sistência devida. Mas, nobre Depu-
teda, a nossa missão é de respon-
sabilidade. Antes de assomarmOs a
Tribuna, fornos alertados por pes-
soas da major responsabiidade
que entendem do probienia do me.
nor abandonadO em Minas Gerais,
que indicaram erros neste projeto.
Mas, devo, antes de esciarecer a
nobre Deputada, declarar que no
peniodo em que 0 Projeto estêve
na Mesa para receber emenda, eu
estava representando a Assembléia
Legislativa no Estado da Guanaba-
ra, no Conseiho parlamentar In-
terestadual. E V. Exa. também
sabe que pouco vale a Emenda em
plenánio atualmente, corn a tram.i-
tacao que e exigida pelo Ato Ins-

titucional. As que não são do in-
terêsse do Govérno, basta que a
Comissão não as aprecie pana que
o prazo flua e o proj eto seja apro-
vado n'a sua estrutuna prirnitiva.
Infelizmente, 0 Paden Legislativo
está lirnitado, funcionando a titulo
precário. Esta e que e a verdade.

Votarei a favor, rnas o proj eto
tern no seu bOjo a tOnica que vern
de ha muito neste pals: usa-se uma
bandeira de major rnotivacão e
atras vem a praga do empreguismo.

A Sra. Maria Pena - Sr. Depu-
tado, corn relacão iao Pnojeto que
está em suas mãos, não voltarel
para refutar suas alegacOes, de vez
que 0 mesmo foi dernoradamente
estudado pelas COrnissöes de Jus-
tica, Comissão de Finairicas e Co-
missão de Servico Püblico Civil,
que sôbre êle opinaram afirrnatAiva-
mente.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGALH.AES
Pela pnimeira vez, nobre Dep-
tada, varnos ter urn projeto sem
emenda das ComissOes. V. Exa.
dix que êle foi rnuito bern feito e
os artigos estão bern fundamen-
tados e, por isto, não merece emen-
da.

Congratulo-me corn o Govêrno,
baseado na opinião de V. Exa.,
por faz6-lo tao perfeito.

A Sra Maria Pena - Quenia que
V. Exa. me concedesse 0 aparte,
relativarnente a outro assunto.

Tivemos, ontern, uma Reunião
daS Comissöes conjuntas. For es-
tar em Pauta urn Projeto gover-
namentai, aquêle que elevava Os nI-
veis universitários, em contraposi-
cão as palavras de V. Exa., quero
deixar o rneu protesto diante do
que vi. 0 Poder Legislativo ainda
funciona. Haj a vista que ontem,
na Reunião das Cornissôes Conjun
tas, vánias ernendas apresentadas,
quando aprovadas, passaram a fa-
zen parte do Projeto. Já se ye que
ha grande interësse, que as Depu-
tados, quando querem resolver, re-
solvem, mesmo sendo I\ensagem
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covernamenta1. Ontein, estivemos
reunidos e quero deixar bern claro
que cada urn foi imbuldo do ideal
de servir ao povo e tivemos opor-
tunidade de votar ate mesmo con-
tra o Govêrno, nOs chamados Depu
tados Governistas. Veja V. Exia.,
que quando a questao em pauta
apresenta erros que devern ser re..
parados por ernendas ao nosso al-
canco, quando existem argumenta.
cOes contra o Govêrno, levarnos em
conta essas argumentaçOes e Os
erros não SãO vdlidos Se êsse Pro-
jeto, em mãos de V. Exa., fOr
aprovado sem emendas e fOr leva-
do, assim, 'a sanQão governamen-
tal, tal como veio, é porque, real-
mente, 0 merecia.

0 SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- V. Exa. faz o confronto corn o
Projeto de niveis universitdros.
urn aspecto inteiramente diferente.
No caso dos nIveis universitdrios,
s interessados estão presentes.

Mas, o menor abandonado não p0-
de fazer presenca, para que Se
emende o Projeto de seu interêsse
e nem a opinião püblica foi moti-
vada para êste f.im.

Sra. Maria Pena — Sr. Depu-
tado, o menor abandonado teve
na elaboracao do Proj eto urn re-
presentante huniflde, e verdade,
obscuro, apagado, ms que se van-
gloria de ter podido defender todo
o interêsse do' menor abandonado.
Estive presente a tOdas as discus-
sOes, a tOdas as reuniOes que se rea
lizaram no Paldcio das Mangabel-
ras, ou no Palácio Governarnental.

Em nenhum mornento deixei que
o interêsse do menor abandonado
em Minas Gerais sobrepujasse o
interêsse politico e o interêsse Ii-
nanceiro que, per acaso pudessem
girar em tôrno dêsse Projeto.

0 9,R JOSE MARIA MAGALHAES
- Aceito a explicacão de V. Exa.,
nobre Deputada Maria Pena, -mas
não podemos adotar a infalibiLida-
de, apesar de reconhecermos Os
grandes dotes de inteligência e de
probidade de V. Exa..

3ô -
O Sr. Hello Garcia - Sabe V.

Exa. que me alinho entre aqu6le5
que consideram demasiadamerite
curtos Os prazos de 30, 45 e 90 dias,
impostos pelo Ato Institucional II
2 pajra apreciacão das materias que
são eiicaminhadas, por interrnédio
do Sr. Governador, a 'esta Casa.
Mas, nobre Deputado, a nossa
major faiha, não ê tarito no praxo
de tramiitação dos projetos. Ontem,
pude isto verificar, quando substi.-
tuindo, por delegação do lider do
rneu partido, em exereiclo naquele
instante, 0 nobre Deputado Nicanor
Neto Armando, na Comissão de
Justiça e Serviço Püblico, para re-
presentar o meu ex-partido, a
UDN, pude, mesmo não tendo co-
nhecimento da matéria, por ante-
cipação, apresentar algumas Emen-
clas que tiveram apoio, inclusive
da nobre Deputada Maria Pena,
bern como as dos demais compa-
nheiros de representacao naquele
Orgão técnico. E podernos, de-
pois de prolongadas discussOes,
aurovar asEmendas que julgavã-
mos pudesse aprimorar 0 Proje-
to. Mas, o pior do tudo isto e
a laus6ncia da Oposicao. Sabe V.
Exa. que esta Casa, hoje, trans-
formouse, na sua maioria, em Are-
na: existe quase cue urn ünico Par.
tido Outro din, tive oporturildade,
num aparte cue dei ao Deputado
João Bosco, de fixar minha posi-
ção em relacão 'a irnportãncia da
Oposicão, para que o Govêrno pos-
sa desempenhar meihor o seu pa-
pel de :a,dministrar o Estado. Sem
düvida, d a Oposição que fiscaliza
e, muitas vêzes, pratica ate injus-
ticas mas, •também, é a Oposição
que alerta a Casa para que ela p05-
sa tornar poatção definitiva e es-
tudar, mais detaihadarnente, Os
Projetos.

Quanto a mim, tenho uma posi.
cao de inteira liberdade para cri-
ticar e aplaud.tr o Govêrno, e todos
os Proj etos em tramitação nesta
Casa serão por mini fiscalizados.
Jamais perm.itirei que se aprovem
Projetos, sem que, pelo menos, te

nba tido eu oportunidade de lêlos,
ainda que ligeiramente.

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Nobre Deputado, agradeco o
aparte dc V. Exa.. Ele coincide
corn 0 flO5SO ponto de vista. Real-
mente, existe nesta Casa, hoje, urn
rlo compressor, que e mais do
que isto, é urn r6lo esmagador,
porque a Arena deverd se compor
corn mais de 70 Deputados, fican-
do apenas 0 restante, para cornple-
tar 82, na Oposicão.

o Sr. José de Castro - Afir-
ma 0 Deputado Hélio Garcia que
ha auséncia de Oposição. 0 MOB,
o que podia fazer para existir co-
mo bancada, ja o fez. Existe hoje,
aqut, a bancada do 1VIDB, of icial-
mente. Mas não estamos ainda re-
presentados nas ComissOes, urna
yes que a douta Executiva não to.
rnou deliberacão ainda neste senti-
do. Assirn, a ünica oportunidade
de que dispomos de examinar o
Projeto é esta, 4ue V. Exa. vem
examinando, como vice.lIder da
bancada, corno pode e como deve.
Nem mais nem menos.

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Complementando 0 aparte de
V. Exa., queria lembrar clue ainda
hoje levantamos questäo de ordem
contra atitudes da Comissão Espe-
cial que rejeitou Proj eto de meiho-
na para Os aposentados reforma-
dos da Poilcia Militar. Trata-se de
Proj eto que foi enviado a esta Casa
ainda no Govérno do - Sr. Magalhães
Pinto e que ja obtivera aprovacão
de tOdas as. ComissOes. Max não
teve sua tramutação firializada. E
hoje recusado numa Comissão on.
de se encontrarn inclusive elemen.
tos da ex-UDN. Veja V. Exa. Co.
mo as posiqOes mudam. AquOles
que deveriam funcionar corno Opo-
sicão, hoje se transformam e apro-
yarn Proj etos que mereceriam maio.
res estudos. Mas como a intenção
major do Projeto 0 solucionar 0
problema do n-Ienor abandonado,
vanios permitir a sua tranqüila
aprovacäo.

O Sr. Hello Garcia - Em vir-
tude do aparte do nobre Lider do
MDB, sou forçado a interrompê-lo,
para fixar bern ininha posicão.

Quando I alo em Oposiçã.o nesta
Cása, logo caminha para 0 micro-
lone o nobre Deputado José de Cas-
tro no complexo de que esteja e,d.
gindo que o mesmo faca oposicão
ao Sr. Israel Pinheiro. Longe de
mim. Não estou pedindo que se
aca Oposição ao Sr. Israel Pb-

nheiro, eu apenas, disse no aparte,
o que V. Exa. poderá verificar,
pelas notas taquigraficas, 0 que
acho que, em virtude da formação
dos dois at.uais partidos — Are-
na e MDB — a Assembléia perdeu
seu sentido de vigilancia e cabe a
nOs, independentemente de ARENA
ou IvIDB, a nOs que temos urn man-
dato dado pelo povo, através de
nossas lutas, cabe a nOs fiscalizar,
verificar, os projetos em tramitação
nesta Casa votar contra o que estd
errado e meihorar o que for neces-
sdrio.

Nobre Depitado, estou de acOr-
do corn a Deputada Maria Pena,
que, so urn projeto näo tern emenda,
não quer dizer que esteja eivado
de vlcios. Pode estar perfeito. Po
de, mesmo, uma emenda prejudicá-
-10. Mas ontem apresentei, na Co.
missão de Justica, emendas supres_
sivas, que aprirnoravarn 0 Projeto
de nivel universitário. 0 artigo n.y
13 ressuscitava, para a vergonha
desta Casa e ate do prOprio Estado
de Minas Gerais, a volta de nomea-
cOes e contratos e substituicOes no
F,stado, prejudicando, definitiva-
mente a Lei que votamos, por
unanimidade, a Lei 3.214. A
emenda fol derrotada por urn voto
de diferenca, mas quero contar corn
o apoio do MDB, para que, em Plc-
ndrio, nos ajude a derrubar o arti..
go 18, que desmoraliza a todos nOs
Deputados e prejudica a lei 3.214
que votamos no ano passado.

0 R. JOSE MARIA MiAGALHAES
- Não concordamos, em parte, corn
V. Exa., porque não podemos ad-
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niltir que urn projeto desta natu.
reza não tenha tido oportunidade
de receber urna emenda sequer. V.
Exa, tern razãO. Esta Casa pas-
sou a negar 0 que sustentava e a
sustentar 0 que negava. Estamos
vendo e assistindo a isso, no prO-
prio procedimento dos exames de
projetos que antes tiveram pare.
c.er favordvel e que passaram, ago-
ra a ter parecer contrário. Portan-
to, o que existe, Deputado Hélio
Garcia, é uma situação aflitiva pa-
ra 0 Poder Legisiativo, que não sa.
be como ultrapassar êsse obstáculo
determinado pelo Ato Institucional
n.9 2, que condicionou a acão dos
Deputados, e que deu poderes rnaio
res ao Executivo, jd de ha muito
poderoso. Deu-lhe podêres i]lirni1-
tados. Mais ainda: o Ato Institu-
cional que pretendia dar podêres
ao Presidente da RepUblica, como
Presidente da RevOlucão, estendeu
Os podêres aos Estados da Federa-
çao, e aquêies governadoreS que
fora-m eleitos corn o voto dos des-
contentes corn a Rev, ñucão tern as
mesmaS prerrogativas legislativas
do Govêrno da Revolução. Como
entender este fato? 0 Poder Legis.
lativo tern de reagir senão estarla-
mos aqui apenas para dizer amém,
e êste näo é nosso feitio, porque
nunc tivernoS vOOacO para sa-
cristäo.

0 Sr. Hélio Garcia - Acho, no-
bre Deputado, que em .parte V.
Exa. também tern razão. 0 meu
aprte é no sentido de que discu-
tanios urn assunto que estd inteira-
merite Tigado a nOs, Deputados. Ca-
be aos Deputados do Govârno, tarn-
bern, evitar que estejarnos aqui va.
tando gimplesMente por se tratar
de mensagem gosernamenta1. Cabe
tambéma êles lutar para que es-
ta Casa não chegue tao melancô-
licamente ao seu firn, nesta legis-
latura. E necessdrio que os jho-
mens 10 ex-PSI), da ex-tJDN, do
ex-PR, do ex-PTB, tenham, acirna
de tudo, o desejo de resguardar, ao
máximo possivel, êste Poder, que
foi sern düvida algurna mutilado

pelo Ato Institucional flQ 2. A res.
ponsabilidade é nossa; vamos levar
corn seriedade o nosso mandato ate
o seu ültirno dia; vamos procurar
melhorar os Projetos corn prazo
de 30 ou 40 dias. Mas, ë preciso
também que o "r6lo compressor"
do Govêrno nos :ajude e näo nos es-
mague, para que esta Casa conti-
nue de pe ate o firn.

0 SR. JOS2 MARIA MAGALHAES
- 0 ponto de vista de V. Exa.,
neste Ultimo aparte, é também o
nosso. Estamos de pleno acOrdo
corn V. Exa., porque, nurn Projeto
corno êste, tratando de assunto

eminentemente social e hurnano,
não se pode lirnitar esta Assem-
blëia a submissão de urn "rOb com-
pressor" do Govêrno. Aqueles que
estão Ligados ao Palácio da Liber-
dade - o que é o caso do ex.PSD,
porque está ê a bancada legitima-
mente governista - tenham tarn-
bern a oportunidade,e devern t6-la,
de apresentar emendas no sentido
de meihorar os Proj etos de inicia-
tiva governamental.

0 Sr. Lelis Chaves - Nobre Depu-
tado, venho seguinclo corn mu.ito
interêsse a anãlise oporti.ma qua
V. Exa. faa, para que não passem
despercebidamente nesta Casa pro.
jetos de grande importAnciaP En.
tretanto, nobre Deputado, pth'ace.
-me que V. Exa. estd carregando
urn pouco nas cOres, procurando
atribuir a uma situacão pOs-revo-
bucionária, ao Govêrno Federal,
aquilo que muitas vêzes corre por
conta dos prOprios Senhores Depu-
tados. Sabemos que não é apenas
nas ComissOes que se apresentam
emendas aos Projetos; qualquer
Deputacbo tern o direito de faze-b,
tanto aqueles ligados a ARENA
quanto ôs do MDB. Se não apre.
sentaram essas emendas, a culpa
corre por sua prOpria conta, de
V. Exa., de minha pessoa e de ou.
tros Srs. Deputados.

o que me parece é que estd ha-
vendo, nesta Assembidia, uma gran-
de preocupação em se fazer obstru-

ção, no uso, alias, do urn .direito
justo da Oposicäo. Trata-se, entre-
tanto, de uma faculdade que deve
ser usada corn critério e corn opor.
tunidade.

Aincla ha poucos dias, tivernos 0
ensejo de assistir a urn expediente
do obstrucão, que nada significou
a esta Casa; citaria, como exemplo
disto, o caso d& urn Deputado gas.
tar uma hora inteira de exposicäo,
desta Tribuna, diseutindo se V.
Exa. devia ou não falar assenta-
do. E por isto que, rnuitas vézes,
os Srs. Deputados não encontram
tempo de apresentar ernendas ao
Proj eto, no momento oporturio.
QuestOes secundárias absorvem a
atençao dos Sjs. Doputados em
detrimento dos verdadeiros interes-
se do povo.

0 SR.. JOSE MARIA MAGALHAES
- Lamento, nobre. Deputado, que
V. Exa., quo jd esteve nesta Casa
por várias vezes, esteja "no mundo
da lua", e não conheca o Regimen-
to da Casa. V. Exa. decepciona-
.me. V. Exa. ha do permitir que
eu seja mais claro. Afirmei que os
Deputados não tern mats entusias.
mo na apresentacäo de emendas,
porque basta que urn Deputado do
Governo peca vista do Projeto, pa-
ra que as emendas näo tenham tra-
mitacão •dentro do prazo legal, e
assim o Projeto seja aprovado sem
ernendas.

Portanto, V. Exa., tenha a boa
vontade do entender-me.

Não sei por que V. Exa. conde-
na a obstrucão, porque esta Casa
tern feito obstrução em todo o mo-
mento necessdrio e todos os Parla.
mentares assirn agern. NOs fizemos
urn Requrimento, pedindo permis-
são par falar assentado, não corn
intencão de falar assentado, mas
apenas usando urn artigo do Regi-
mento - que V. Exa. deve ber pa..
ra conhecer mebhor - que permite
ao Deputado fazer tab Requerimen-
to a firn de ter o encaminhamento
devido. E veja V. Exa. o espirito
do Legisbador quando permite que

urn Roquorimento, desta natureza,
quo poderia ser deferido, de piano,
seja encarninhado, dando oportu.
nidade a quo a Oposição faça obs-
trução, quo é o direito rnais legi-
tirno e mats auténtico que ela tern
numa casa legisiativa.

Portanto, V. Exa. foi infeliz em
seu aparte. tJsamos urn recurso re-
gimental, naqueba oportunidade,
diante do inosperado fato do quo-
bra de compromissos assumidos
polo Sr. LIder do Governo rebati-
os a trarnitacão de urn Requeri-

mento. 0 recurso regimental que
usamos significa justarnente urn
meio de contornar as dificuldades
quo rnarquem as vezes do maneira
imprevisIveb, o que é begitimo. Não
fica bern a V. Exa. querer "sufo
car" a Oposicão nesta Casa.

0 Sr. Lélis Chavrs - Mas, 0
nobre Deputado ostá truncando o
meu aparte. Não recuso a V.
Exa. o direito do usar a obstrucão.
Disse apenas que a obstrucão é
uma faculdade, urn direito. 0 que
neguei e quo Oste direito esteja
sendo devidarnente usado. V. Exa.
não me queira atribuir urna afir.
macão quo não fiz.

0 SR. JOS2 MARIA MAGALHAES
- Foi devidarnente usado, nobre
Deputado, peba Oposição da qual
V. Exa. não faz parte. E quem
deve saber se ela foj usada corn
energia e na hora exata, é justa.
mente a Oposição, qu nä* conta
corn V. Exa.

0 Sr. Manoel Costa - Nobro
Deputado José Maria Magalhães,
estou ouvindo, atontam:ente, o dis-
curso do V. Exa. como sempre
acontece quando V. Exa. ocupa
essa Tribuna. Quero dizer, en-
tretanto, que não procede a critica
que V. Ea. faz corn referência ao
risco que carreram proj etos dc on-
gem suas einondas apreciadas, pois,
de uma yea que são remotidos aqul,
corn o prazo de 30 dias, tern a situa-
ção ou, meihor dizendo, Os D2puta-
dos que apOiam o Govémno, condi-
cOes para obstrul-los. Assim vob-
taram ësses projetOs a sanção go-
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vernamental, sem a apreciaçãO
das emendas. Eu quero trazer ao
conhecimento de V. Exa. que esta
preocupacão teve tarnbéin a Co-
m.issãio Execiitiva da Assembldla,
e c nobre Presidente Bonifácio de
Andrada introduziu mecUda salutar,
qual seja, quando o projeto de on-
gem governamental estiver na Ca-
sa apenaS corn 4 dias para aprecia-
ção, le será rernetido a apreciacäo
de uma coniissão especial, comissão
esta que apreciará as ernendas, vo-
tará o projeto corn as emendas, e
o nobre Deputado Bonifácio de
Andrada teve a preocupacão de
colocar nesta cornissão elementos
representantes das correntes de
opinião, näo se esquecendo nern
mesmo do Partido recérn-orgafli-
zado, que é o M.D.B. Para co-
nhecimento de V. Exa., you br os
nornes daqueles que compOem os
nomes desta comissão: Deputa-
dos Aureliano Chaves, Jehovah San-
tos, Carlos Megale, Martins SIlvei-
ra, Dalton Canabrava, João Bosco
e o orador que apartela V. Exa..
Já não ha mais receio, ja não ha
mais preocupacão de que o Projeto
possa sair desta Casa sem a pre
ciacão da Assemblëia.

0 SR. JOSE MARIA MAGALHAES
Nobre Deputado Manoel Costa,

V. Exa. vem colaborar comigo,
quando justamente afirmava que o
Ato Institucional n.° 2 velo trazer
as Assembléia a situação mais di.
ficil quanto ao seu cornportamen-
to. V. Exa. se expr2ssou rnuito
bern, porque, devemos confessar,
o Sr. Presidente Bonifdcio de An-
drada e a Executiva; por seu inter-
médlo, houveram por hem estipular
esta comissão, que merece 0 nos-
so aplauso, que procura corrigir
ësto grave inconveniente para nOs.
Mas, devemos salientar qua mesmo
assixn 0 Poder Legislativo está Ii-
mitado. Não estou fazendo Oposi-
çio ao projeto. V. Exs. terão que
compreender que apenas tento pre.
servar a miriha responsabilidade.
Deus permita que êste Projeto seja
pOsto em pratica

No querernos tecer maiores con.
sideraçöes. Vamos aprovar o Pro-
jeto, mas queira Deus que êle não
seja desviado em sua intenção.

O Sr. Manoel Costa - A preo-
cupacão e a revolta que V. Exa.
tern contra o Ato Institucional
n.c 2, que cerceou o poder des-
ta Casa - rião tenha düvida, Sr.
Deputado - são também nossas.
Estamos ansiosos para que se es-
gote o prazo dêste Ato, a fim de
que se devolva a esta Assenibidia
tOda a plenitude de sua competén.
cia, tOda a sua capacidade de legis.
lar. Sabe V. Exa. que não é urna
posicão poiltica que nos faz mu-
dar de posicão. Näo d uma situa-
cão que ocupamos nests Casa, de
Lidhr do Govérno, quo fibs coboca
em posicão antagOnica àquela quan-
do fazIarnos Oposição ao Govêrno
do Estado. 0 nosso pensamento, o
nosso sentimento democrático d
aquêle mesmo que nos levava a
Tribuna para criticar. E, po.r isso
mesmo, respeitamos a presença do
V. Exa. nesta Tribuna.

Agora, corn referenda a esta vo.
tacão que V. Exa. está exam.inar'-
do, queremos dizer que a preocu-
pacão que assalta V. Exa., foi a
preocupacão que assaltou o Goêr-
no do Estado de criar a Fundacão
Social do Ivienor, para qua se ti-
rasse o problerna do menor do am-
bito politico, do ãmbito das injun-
cOes partiddrias, pars que se des-
Se, realmente, condicöes a urn Con.
seiho, formado por homens apoll-
ticos e estudiosos do problema,
para resolver esta questão do me-
nor, qua é torturante e angustiante
para todos nOs.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Apenas lamento que os
critdrios dos art.igos relativos ao
Conselho não sejam mais claros a
firn de hear afastada a influência
momentânea da polItica. 	 -
o Sr. Waldonilro hobo - Con-

gratubo-me corn V. Exa. pela ex-

posiçäo quo vem fazendo sObre
êste Projeto, e apus minha assina-
tuna, em urn parecer, em primeiro
lugar. Um dos motiyos que me le-
you a apor a minha assinatura d
a concepcão que tenho de que por
muito ruirn que sej a esta Funda-
çao, não serd pior que o Departa.
mento Social do Menor, que foi
sempre urn Orgão inoperante. Nun.
ca conseguimos fazer loisa algurna
em beneficio do menor per inter-
médio do DSM. Não sei se V. Exa.
consegulu alguma coisa. Eu não.
SO levei aquele Departamento Ca-
sos que precisavam de solução, Os
quais, no entanto, foram resolvi.
dos por miriha iniciativa ou atra
yes da Fundacão Waldorniro Lobo
Certa ocasião fui homenageado pelo
Departamento como urn pioneiro,
em Minas Gerais, por esta luta em
favor do menor abandonado. E
que reconhecerarn qua eu tivesse
feito abgurna coisa neste sentido.
Quanto a ser sbmenta a atual
Oposicão quern vai dizer cia Tribu-
na qua tal projeto estd bern feito,
ou não, auirmo isto não será privi-
legio da Oposicão. V. Exa. me co-
nhece. E provável cjue eu seja 0
Deputado qua mais vêze ocupou a
Tribuna pars criticar o atual Go-
vêrno e a noperäncia de seus Secre-
tários. For isto, V. Exa. não estará
isobado a seus companhairos podem
estar certos de que a minha indepen-
dência, de que uso nestes 16 anos
em que represento 0 POVO, estard
mais urns vez confirmando minhas
atitudes anteriores, quando eu fOr,
também, para a Tribuna criticar o
Govêrno se êle estiver errado. Nun.
ca estive ao lado de qualquer Pro-
jeto, de quabquer ProposiçãO, seja
de Partido ou do Deputado que, me-
recendo reparos, eu flãO Os tenha
feito para eliminar erros. V. Exa.
está corn a razão quando faz suas
cniticas e se lamenta diant,e da fOr.
ça do Ato Institucional. Aceito em
parte as expllcacOes do Lider do
Governo. Contudo, insisto em que
0 prazo é curto e aeho que 4 dias
não são su.ficientes para a a.pre-

ciacão da matéria. Mèlbor seria
que o Lider do Govêrno conseguis-
se diferimento do prazo para que
êle se tornasse suficiente a urn exa-
me profundo da maténia.

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - V. Exa. nos honra mul-
to corn seu aparte. Sua conduta já
era por nOs esperada. Saiba que
não usaremos artifIcios. V. Exa.
sabe que não é de nosso feitio
agradar, mas apenas proclamar
a verdade quando afirmamos qua
V. Exa. ë urn autêntico defen-
sor do povo, nesta Casa, e sempre
se coloca sintonizado corn a opinião
mais legItim do povo. Sua atitu-
de não nos surpreende, porque sa.
bemos qua V. Exa., por injuncOes,
não encampard solucOes contrárias
ao poyo. For isto, alegra-me 0 seu
aparte Mais ainda, veja V. Exa.
qua temos razão. Este Frojeto es-
td aqul corn discussão ünica. Anti-
gamente, tinharnos três discussOes
e urna especial path Redacão Final.
Hoje, o Plendrio se ye limitado a
apreciar o Projeto em urns ünica
discussão. Não podemos exercer
nossa função. A prOpria Bancada
do rneu ex-partido aprova todos
Os Proj etos e não ternos condicOes
para apresentar Emendas, uma vez
que o prazo 0 curto e as discussOes
e votaçOes dos Proj etos são linti-
tadas.

O Sr. Waldomiio Lobo - V
Exa. tern razão Não quenia di-
zer c2rtas coisas a respaito do
atual Govêrno, porque iriarn dizer
que eu estou fazendo oposicão.
Mas, todos Os Projetos que forem
votados nests Casa, aos quais não
tiverrnos oportunidade de apresen-
tar Ernendas, receberão nosso vo-
to conrário - Procuraremos escla-
racer a opinião püblioa que, se al-
gums coisa sair errada, a respon-
sabilidade serd do Goyêrno.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - principalmente do Sr.
Presidente da Repüblica.

O Sr. Waldomiro Lobo - Real-
mente, quando I a 10 Governo,
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tadual.
o SR. JOSE 1WRIA MAGA-

LHAES - 0 Governador do Esta-
do, tendo sido eleito corn votos an-
torevolucionários, possui, no mo-
mento, uma situaçao privilegiada
para a tramitaçao dos seus Proje.
tos.

o Sr. WaImiro Lobo - 0 Go-
vêrno está se distanciando do po-
vo por sua prOpri•a vontade. Es-
tive, algurnas vêzes, no Palácio da
Liberdade e, em nenhuma delas fui
atendido, nem mesmo quando re
queria duas bOlsas de estudo para
duas senhoritas, cuja mae luta con-
tra a tuberculose em nosso Esta
do. Acabo de receber, vindos do
Palácio, Os documentos dessas rnO-
cas.

Ha poucos dias, telefonei para 0
Palácio das Mangabeiras. Desejava
falar corn a Sra. do Governador do
Estado. Náo consegui. Pode eta
estar trariquila, jamais a procura-
rei. 0 motivo do meu telefonema
foi para avisd-la de que o SER-
VAS tern bilhöes para receber do
Govérno Federal, e que se encon.
trava em minha fundacao uma pes-
soa capacitada para receber êsse
dinheiro, em menos de 30 dias. Não
queria pedir_lhre favores.

Veja V. Exa.: no Govêrno Ma-
galhaes Pinto, sua espOsa visitou a
Fundacão Waldomiro Lobo, per.
correndo todos os seus recantos.
Tornou conhecimento do nosso tra.
balho. Hoje, as coisas são d.tferen-
tes. Pergunto a V. Exa. qüais as
entidades particulares que foram
visitadas pelo Governador do Esta-
do. 0 Govêrno está se distancian-
do do povo.

V. Exa. pode estar tranquilo.
Não vamos perdoar ninguém.

ste fato a que me acabo de refe-
rir não iria ser citado. Mas é pre.
c.so que o povo saiba que nem Dc-
putado pode ser atendido através
de urn telefonema, para dar uma
explicação necessãria e de interês-
se püblico, no aue.se refere a uma

instituição que é e sempre foi di.
rigida pela espOsa do Goverriador.
Não pOde a espOsa do Governador
atender ao nosso telefonema. ía..
mos servir o SEP VAS que ate o
momento, neste Govêrno, serviu
para coisa alguma.
0 SR. JOS8 MARIA MAGA-

LHAES - Traçarnos assim as di-
retrizes de nossa conduta para a
fixaçao das devidas responsabiida-
des. Reafirmo que não sou contra
o Projeto que autori.za o Poder Exe-
cutivo a instituir a Fundação Es.
tadual de Bem-Estar do Menor.
Mas, feitas estas observacOes, rei-
teramos nosso apêlo para que esta
medida seja realmente em benefi.
cio do menor abandonado e näo
apenas, conforme deixam antever
em vários de seus artigos, uma
oportunidade para empreguismo e
afilhadismo.

o SR. PRESIDENTE - Nã.o ha
mais oradores inscritos para d.is..
cutir 0 Projeto.

A Mesa encerra a sua discussão
e deixa de submetê-lo a votos por
não haver o "quorum" necessdrio.

Discussão do Projeto n. 9 3.625/66
(Resolucao), da Comissão Execu-
tiva, que acrescenta paragrafo ao
art. 31 do Regimento Interno.

Ficará o Projeto, para efeito&de
discussão, em duas Reuniöes, sObre
a Mesa, em face do que determina
o Regimento, razão porque a Mesa
não encerra sua discussão.

1.4 d.iscussão do Projeto n.9 3.601/
/66, do Sr. Anuar Fares, o qual
isenta de impostos os estabeleci-
mentos que ministrem ensino de
arte industrial.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. A Mesa encerra a discus-
são.

l.a discussão do Projeto n. 9 3.602/
/66, do Sr. Lourival Brasil, que
atribui denominação ao Ginásio
Estadual de Cruzeiro da Fortaleza.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. A Mesa encerra a dis.
cussãO.

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. HELlO GARCIA - 0 Sr.
Deputado Jose Maria Magalhães
fez discurso tecendo crIticas a res-
pe.ito do comportamento desta Ca-
sa, quando tive oportunidade de fi.
xar minha posicão, inclusive aplau
dindo S. Exa.. 0 que não se pode

isto: corn 7 deputados em Plená-
rio, discutir e votar matCria que
necessita do miri.imo de 28 e 42
Deputados. Assim sendo, solicito
que Se faca a chamacla dos Srs.
Deputados.

CHAMADA

0 SR PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo a questão de ordem, vai
proceder a chamada dos Srs. Depu-
tados para verificação de "quorum".

0 SR. SECRETARIO - (Proce-
de it chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Altair Chagas
- Alvaro Salles - Alvimar Mourão
- Anibal Teixeira - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Batista
Miranda - Benedito Xavier - Ci-
cero Dumont - Daniel de Barros
- Ddlson Scarano - Dermeval Pi-
menta Filho - Euler Lafetá - Ex-
pedito Tavares - Gerardo Grossi
- Gornes Moreira - Hermelirido
Paixão - Hornero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-Ac.
kel - Jairo Magalhães - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos - João
Bello - João Bosco - João Luiz
de Carvalho - Joaquim de Mello
Freire - Jorge Ferraz - Jose Au-
gusto - Jose Luiz Baccarini -
Lourival Brasil - Lücio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Maurilio Cambraia - Nicanor
Armando - Nunes Coelho - Or-
lando Andrade - Otelino Sol -
Pereira de Almeida - Paulino Ci-
cero - Fires da Luz - Haul Fer-

nandes - Raymundo Albergarlá -
Salim Nacur - Sebastiäo Anas.
tácio - Sebastião Nascimento -
Sinval Boaventura - Valdir Mel-
gaco - Waldir Morato - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure.

o SR. PRESIDENTE - Respon-
deram a chamada 22 Srs. Deputa.
dos. Não h "quorum" para o pros..
seguimento da discussão dos Pro-
jetos.

PALAVRAS DO PRESIDENTE

o SR. PRESIDENTE - A Mesa,
antes de encerrar a presnte Reu.
nião, vai responder a questão de
ordem suscitada, nesta Reunião, pe-
10 Sr. Deputado Jose Maria Maga-
lhães, corn referência a votacão do
Projeto n.9 3.535/66, na Comissão
Especial criada em observãncia ao
disposto na Resoluqão n.° 754.

Corn base nos dados oficiais cons-
tantes do proceso da referida Co-
missão, pode a Mesa esclarecer o
nobre Deputado e a Casa, sObre Os
fatos ocorridos naquela reunião,
afirmando a regmentalidade da
rejeicão do Projeto n.° 3.535/66.

Compulsando o processo jd refe..
rido, pOde a Mesa verificar que vo-
taram contra o projeto os Srs. Dc-
putados Jehovah Santos, Manoel
Costa e Carlos Megale, e que ape-
nas o Sr. Deputado Martins Silvei.
ra pronunciou-se pela aprovacão
daquele projeto.

Ora, nos têrmos do Regimento
Interno, que regula o processo de
votacão de matérias enviadas as
CornissOes Tdcnicas, por seu Art.
51, as Comissöes deliberam por
maioria de votos, presentes mais
da metade de seus membros.

A Cornissão em epigrafe compöe-
-Se de sete (7) membros, dos quais
achavam.se presentes quatro (4):
mais da metade, portanto. Désses
quatro, três votaram contra o pro.
jeto e urn, a favor. Logo, foi o
Projeto n.9 3.535/66 rejeitado pela
maiora dos iernlros cia Comissão
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specIa .l, presentes a reuni6o do
Orgäo que se fez realizar a 9 do
corrente mês.

Näo ha falar, portanto, em irre-
gimentaljd .ade fla votacão do Pro-
jeto n.c 3.535/66 que foi rejeitado
nos estritos têrmos da Resolucão
n.° 754 e do Regimento Interno da
Casa.

ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE - Em vir-

tude da falta de "quorum" consta
tada em chamada, a Mesa ericerra
a Reuniao e convoca Os Srs. De-
putados para a Extraordjndrja de
logo mais, As 20,30 horas, corn a
Ordem do Dia ja anunciada e pu-
blicada, bern assim para a Ordind-
na de amanhã, dia 11, as 14 horas,
corn a seguinte Ordern do Dia:

ORDEM DO DIA
11-5-66

La PARTE
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacao da Ata.
Expedierite, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, proje-tos, comunicacoes, requerijnens e
indicacôes.

Das 15 as 16 horas:

Discussko e votaçäo de parece-
res. requerimentos, comunicacoes e
IndicacOes.

Dlscussão e votacão de redaçOes
finais.

2.4 PARTE
Das 16 as 18 horas.

Votação, em discuss5o linica, do
Projeto n. 9 3.613/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fun
dacao Estadual do Bem-Estar do
Menor, mectiarite a dncorpoaçao'
do patrimOnio do Departamento
Social do Manor,

Votao, em discussfto i1nica, do
Projeto n.° 3.615/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, 0 qual cria car-
gos destinados ao ConservatOrio
Musical "Cora Pavan Caparelli", de
Uberlândia.

Discussão ünica do Projeto fl.°
3.616/66, do Sr. Goverriador do Es
tado, o qual cria cargos desti.nados
ao Gindsio Estadual Agro.indus-
trial "Professöra Dulce Sarmento",
de Montes Claros.

Votação, em l.a discussão, do
Projeto n. o 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denornina "Jaime
Mafra" as E. C. do C6rrego do Rio
Branco, mirnicfpio de lapu.

Votacao, em 1.4 discussão, do.
Projeto n.c 3.601/66, do Sr. Anuar
Fares, o qual isenta de impostos os
estabelecimentos que min.istrem en.
sino de arte industrial.

Votaco, em l.a discussão, do
Projeto n. 9 3.602/66, do Sr. Louri-
val Brasil, que atribui denomina-
cão ao Gindsio Estadual de Cruzei-
ro da Fortaleza.

Discussão iinica do Projeto fl.°
3.625/66 (Resolucão), da Comissão
Executiva, 0 qual acrescenta pará.
grafo ao Art. 31 do Regimento In-
terno.

La discussão do Projeto n.° 3.64/
/66, do Sr. Agostinho Campos Ne-
to, que dd denorninaçäo ao Centro
de Saüde de Conselheiro Lafaiete.

1. discussão do Projeto n.° 3.618/
/66, do Sr. Geraldo Quintao, o qual
extingue o Instituto de Previdên-
cia do Legislativo.

1.4 discussão do Projeto fl.0 3619/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
dd a denorninação de "Prësidente
Kennedy" ao Ginásio Estadual de
Monsenhor Paulo.

l.a discussão do Proj eto fl.9 3.620/
/66, do Sr. Aureliano Chaves, o
qual concede o tItulo de "Cidadão
Honorário de Minas Gerais" ao Ma.
rechal Adernar de Queiroz.

1.4 discussão do Proj eto n.° 3.622/
166, do Sr. Joã.o Navarro, 0 qual dá
a denominação de "Professôra Elzl
Machado Martins" 4 EscQla Infa-

til Combinada, da cidade de Mar
de Espanha.

2.4 discussão do Projeto n.° 511/
/63, do Sr. Spdrtaco Pompeu, o
qual localiza na cidade de Vargi-
nlia, junto ao Grupo Escolar da Vi-
la Pinto, urn play-ground, previsto
no art. 2., item I, cia Lei fl. 0 2.645,
de 27-111962.

2.4 discussão do Proj eto n.' 3.578/
q/66, do Sr. Paulino Cicero, o ual

dá denominacão ao Ginásio Esta-
dual de AntOnio Dias.

2.4 discussão do Proj eto n.° 3.584/
/66, do Sr. Carlos Eloy, que dd ao
FOrum da cidade de Entre de Mi-
nas a denominacão de "Cel. Joa-
quim Rezende" -

2.4 discussão do Proj eto fl.9 3.589/
/66, do Sr. Domingós JOrio, que
determina que o Curso Comple.
mentar da cidade de Bicas passe a
denominar-se "Curso Complemen-
tar Aura Aliada Pereira Larnha".

2.4 discussão do Proj eto fl.9 3.596/
66, do Sr. Manoel Costa, o qual dá

a denominação de "Professor Gue
des Fernandes" ao Ginásio Esta..
dual de Carmo de Minas.

3.4 discussão do Projeto fl.9 3.588/
66, do Sr. Manoel Costa, que dá a
denominacäo de "Professor Fdbre-
gas" ao Gindsio Estadual da cida-
de de Lumindrias.

3. discussão do Proj eto fl. 9 3.562/
/66, do Sr. Cicero Dumont, que re-
conhece de utilidade pciblica o Cen.
tro Educacional de Belo Horizonte.

3. discussão do Projeto fl.0 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
reconhece de utilidade püblica 0
Conseiho Particular da Sociedade
de Sao Vicente de Paulo, de São
Goncalo do Sapucal.

3. discussão do Projeto n.c 3.572/
/66 (Resolucão), da Comissão Exe-
cutiva, o qual dd denorni.nacäo de
"Sala José de Medeiros Chaves" a
sala da Diretoria Geral da Assem-
blëia Legislativa do Est-ado de Mi-
nas Gerais.

- Levanta-se a Reuniäo.
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SUMARIO - Comparecimento
Ma - Discussão dos vetos totais
opostos as Proposiçöes de Lei
n1s. 3010, 3011, 3016, 3020 e 3023.
Encerrada a discussão - Vota-
cao - Escrutinadores - Charna-
da - Apuração - Manutençao
dos vetos - Encerramento - Or-
dem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 20,32 horas, compareceni

Os Senhores:
Bonifdcio de Andrada - Mario

Hugo Ladeira - João Navarro -
Pinto Coelho - Anular Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Bene-
dito Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Dalton
Canabrava - Euler Lafetá - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintao - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Hello
Garcia - Homero Santos - Jairo
Magalhães - Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos - João Bello -
João Luiz de Carvalho - João Vaz
- Joaquim de Mello Freire - Jorge
Vargas - José de Castro. - Jose
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Lélls
Chaves - Lourival Brasil - Lüc.io
de Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria P E na -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Maurillo Cambraia -
N.icanor Armando - Nunes Coelho
- Otelino SQl - r? aq Al-

meida - Paulino Cicero - Pires
da Luz - Raul Fernandes - Ray-
mundo Albergaria - Salim Nacur
- Sebastião Nascimento - Sette
de Barros - Sousa e Silva - Val -
dir Melgaço - Waldir Morato -
Waldomiro LObo - Wilson Modes-
to - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 62 Srs. Do-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

O SR. CARLOS MEGALE - 20.
Secretdrio "ad hoc") - Procede a
leitura da Ata cia Reunião anterior,
a qual é aprovada, sern restriçOes.

DISCUSSAO DOS VETOS TOTAlS

O SR. PRESIDENTE - Esta Reu-
nião Ioi convocada pa.ra. diseussão
e posterior votacäo dos vetos totais
opostos polo Sr. Governador do
Estado as Proposiçöes de Lei n9s
3010, 3011, 1016, 3020 e 3023.

Estão em discussão os vetos to.
tais.

Não havendo oradores inscritos,
encerro a discussão.

VO'11AcAO - ESCRUTINADORES
- CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - Vamos
passar a votaçâo. Convido Os .Srs.
Deputados Euler Lafetd e Alvimar
Mourão para servirem como escru-
tindores. (Pausa).

Oonvoco 0 Sr. 10 Secretthio, Joäo
Navarro, para fazer a charnada dos
Srs. Dputados.

O SR.. SECRETARIO - (Fez a
chamada).

- Feita a, chamada, depositani
seu voto na urna os Srs.:

Bonifácio de Andrada .- Mario
Hugo Ladeira João Navarro -
Pinto Coelho -. Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Bene-
dito Xavier - Carlos Eloy - Car-
los Megale - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava - Euler Lafetá
- Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintao - Gerar-
do Gross! - Gomes Moreira - He-
ho Garcia - Hornero Santos -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- Joo Bello - João Luiz de Car-
valho - João Vaz - Joaquim de
Mello Freire - Jorge Vargas - José
de Castro - José Luiz Baccarini -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Sousa Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Maria Nair Montei-
ro - Martins Silveira - Maurihio
Cambraia - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pereira de Almei.
da - Pires da Luz - Raul Fernan-
des - . Rayrnundo Albergaria - Sa-
lim Nacur - Sebastião Nascirnen-
to - Sette de 	 - Sousa e
Silva - Valdir Melgaco - Waldir

Morato - Waidomiro Lôbo - Wil-
son Modesto - Wilson Tanre.

APURAAO

O SR. PRESIDENTE - Votaram
sessenta e urn senhores Deputados.
Os senhores Esci-utinadores vão
conferir as sobrecartas. (Pausa).

Foram encontradas sessenta e
uma sobrecartas. Coincidem, pois,
corn o nUrnero de votantes.

Varnos proceder a apuraçã.o.
(Pausa).

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
passa a axiunciar o resultado da ye-
tacao.

Proposicão de Lei 3.010: 58 Srs.
Deputados votaram "sim": 3 em
branco. Mantido o veto. Arquiive.se .

Proposição de Lei 3.011: 38 Srs.
Deputados votararn "não"; 20 Srs.
Deputedos votaram "aim": 3. em
branco. Mantido 0 veto. Arquive.se .

Proposiçäo de Lei 3.016: 58 Srs.
Deputados votaram "aim": 3 em
branco. Mantido o veto. Arquive.se .

Proposicão de Lei 3.020: 58 Srs.
Deputados votaram "não"; 3 em
branco. Mantido 0 veto. tArquive.se .

Proposição de Lei 3.023: 57 Srs.
Deputados votaram "não"; 1 votou
"sim"; 3 votaram em branco. 'Man-
tido o veto. Arquive-se.

O SR. PRESIDENTE - Nada
mais havendo a tratar, declaro en-
cerrada a presente Reunião, convo.
cando outra, Ordinária, para ama-
nhä, as 14 horas, corn a Ordem do
Dia ja anunciada.

- Levanta-se a Reuniäo.

290.a Reuniäo Etlraordhiájia da Assmb1éia Legislativa, aos
10 de maio de 1966.

PRESIDENCIA DO SR. MARIO HUGO LADEIRA
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SUMARIO - Compare'eimenth -
Ma - Expediente: Oftelo nc' 1.056
- Oficto e Telegrama - Litura e
Apresentaco de Proposicöes -
Pareceres: para 2 discussão do
Projeto no 3.561/66;para 3a dis.
cussão do Projeto nc 3.503/66; de
Redação Final ao Projeto no
3.564; sôbre o Requerimento n°
1.182; e sObre ias Indicacöes fl°s.
1.100, 1.101 e 1.107'— Frojeto n°
3.634 e Indicacão n o 1.112, do Sr.
Euler Lafetá; Proj etos ncs. 3.635,
do Sr. Agostinho Campos Neto, e
3.636, do Sr. Cicero Dumont -
Discurso e Requerimentos nos.
1.228 a 1.230, do Sr. Hdlio Gar-
cia; Requerimento n° 1.229 e In-
dicacãon° 1.111, do Sr. Geraldo
Quintão - Discurso e Requeri-
mento do Sr. Dalton Canabrava

Requerimento do Sr. José de
Castro - Discurso e Indicacão n.
1.113, do Sr. José Maria Maga-

.lhães - Indicacão no 1.114, do,
Sr. Nicanor Armando - Discur-
so e Indlcacão n g 1.115, do, Sr.
Jarbas Medeiros - Discurso e
Requerimento do Sr. Dalton Ca-
nabrava - Requerimento e Co.
municacão do Sr. José de Cas-
tro - Comun.icacão do Sr. Pau-
lino Cicero - Discursos dos Srs.
Joaquim de Melo Freire e Waldo-
miro LObo - Discussã,o e Vota-
çãø de Proposicöes - Prossegui-
mento da votacão do Requeri-
mento fl° 1.175 - Aprovacao -
Verificacão - Falta de "quorum"
- Requerimentos dos Srs. Dalton
Canabrava e José de Castro - Re-

querimento do Sr. Carlos Megale
(Arts 94 e 95) e Discurso do Sr..
Cicero Dumont - Requerlmen
to do Sr. José de Castro (Arts.
94e 95) - Discurso e Indicaçäo
no 1.116, da Sra. Marta Nair Mon-
teiro - 2a Parte da Ordem ba Dia
- Requerimento do Sr. Geraldo
Quintão - Aprovação - Discus..
são ünica do Projeto n° 3.616 -
Discurso do Sr. Waldomiro LObo
- Questão de Ordem - Chamada
- Falta de "quorum" - Encerra.
mento - Ordem do Din.

COMPARECIMENTO

- As 14,10 horas, comparecem Os
Senhores:

Bonifácio de Andrada -- Mario
Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -.
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Au-
reliano Chaves Batista Miranda
- Carlos Eloy - Cicero Dumont -
Dalton Canabrava. .- Daniel de
Barros - Delson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Euler La-
fetd - Florivaldo Dias - Geraldo
Quintao - Gerardo Grossi - Go.
mes Moreira - Hélio Garcia -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga.
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - João Bello - João
Luiz de Carvaiho - Joã.o Vaz -
Joaquim de Mello Freire - Jorge
Vargas - José de Castro - José

Luiz Baccarn1 - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Lélis
Chaves - Lourival Brasil - Lücio
de Souza Cruz - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Maurflio Cambrala -
Nicanor Armando - Nunes Coe-
lho - Otelino Sol - Pereira de Al.
meida - Paulino Cicero - Raul
Fernandes - Raymundo , Alberga-
na - Salim Nacur - Sebastião
Anastácio - Sebastião Nascimen.
to - Sette de Barros - Sousa e
Silva - Valdir Melgaço - Waldir
Morato - Waldomiro LObo - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tenure.

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

ATA

O SR. WALDIR MORTO - (2.9
Secretdrio "ad-hoc") - Procede
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é aprovada, sem restricöes.

EXPEDIENE

o SR. JOAO NAVARRO - (1. 0 Se-
cretário) - Lê Expediente constan.
te da seguinte matéria:

OFCIO N° 1.056

Belo Horizonte, 29 de . abril de,
1966.

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

Acusando o recebirnento de seu
Oficio n° 799, de 22 do ôorrente, a
cujos têrmos dispensei a meihor
atenção, venho agradecer a Vossa
Excelência a gentileza da comuni-
cacao de haver essa Egrégia As-
sembléja aprovado os vetos totais
opostos pelo Poder Executivo as
ProposiçOes de Lei no 2.806, 2.807,
2.814, 2.820 e 2.825, referentes res-
Pectivamente aos ex.Projetos n°s.
1.342, 1.261, 1.701, 2.249 e 798.

Prevaleço-me da oportunidade
para rea.firmar a Vossa Exceléncla
as expressOes de todo o rneu apr-
co e consideraçao.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado de Minas Gerais.

- Ciente. Publicar.

OFtCIO

Assembléia Legislativa do Esta.
do de Alagoas.

MaceiO, 29 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apraz-me acusar, corn o presen-
te, o recebimento do Oficio 95/66/
/MAT, datado de 7 de fevereiro do
ano em curso, no qua! Vossa Exce-
lência comunica a êste Poder ha-
ver sido eleita e empossada a Co-
missão Executiva que dirigirá as
trabalhos da 4 4 Sessão Ordinária da
5kL Legislatura dêsse Egrégio Poder.

Na oportunidade de agradecer a
gentileza da participação, quero
congratular-me corn Vossi Exce-
lência e demais senhores Deputados
recém-eleitos, almejando.lhes uma
proficua administracão, mornento
em que, apresento a Vossa Exce-
léncia os meus protestos de eleva-
do aprêco e respeitosa considera-
ção.

Lamenha Filho - Presidente.
- Clente. Publicar.

0FtCIO

Rio de Janeiro, 5 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Leglslativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

For ato do Exmo. Sr. Presidente
do Conselho Administrativo de De.
fesa Econômica, fol constituido
Grupo de Trabalho a tim de, em
cumprimento ao disposto no artigo
3° do Decreto no 55.282 de 22 de
dezembro do 1962, proceder ao
exame da economia do minénio de
ferro visando as medidas acaute-
ladoras contra as formas de con-
corréncia prejudiciai.s aos inters-

573•a Reunião Ordinaria da Assembléla Legis1ath, aos
ildemalode 1966.

PRESIDftNCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
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ses. do . P1s ot tendentes h criação
de .condiçôes monopolIsticas na ex-
pioracão e na oferta do minérjo de
ferro brasileiro,

Isto pOsto, tendo em vista as atri-
buiçOes legais conferidas ao CAnE
pela Lei no 4.137, tenho a honra
de solicitar a V. Exa. mandar in-
formar se foi constituida C. P.1.
nessa Augusta Assembléia para in-
vestigar atividades relacionadas
corn a lavra e comercialização do
minério de ferro. Em caso a.firma-
tivo, solicito, outrossim, seja f or-
necida ao Grupo de Trabaiho a in-
tegra da Resolução que institulu a.
referida Comissão e bern assim Os
depoimentos jd coihidos, especial.
mente o do Senhor Presidente da
emprêsa Indüstria e Comércio de
Minrio (ICOMI).

Aproveito a oportunidade para
apresentar a V. Exa., meus pro-
testos de elevado aprêco e conside-
r•ação.

Olympio José de Abreu - Presi-
dente do Grupo de Trabaiho para
Estudo de Mindrios de Ferro.

- Ciente. Publicar.
- As Diretorias das Comassöes e

do Expediente.

OFf dO

Em 29 de abril de 1966.
Exmo. Sr. Presidente-da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

Reportando-nos ao -assunto obje.
to do Requerimento de no 1.099,
d.atado de 11 de novemiro- de 1965,
dos Senhores Deputados- -Nicanor
Armando, Sinval Boaventura, João
Vaz, Gerardo Grossj e Joaquirn de
Mello Freire, por Vossa Excelncia
transmitido aos Exmos. Srs. Pre-
sidente da RepUblica e Ministro do.
Trabaiho e Previdência Social, atra.
yes dos Oficios de fl0S 4452/65 e
4453/65, ambos de 6 de dezembro
de 1965, cumpre-nos informar a
Vossa Excelência que o problema
da assistência hospitalar dos segu-
rados dêste Instituto, residentes
em São João Del Rei, já se encon-

tra satisfatôriamente SO1UCjOfld
por efeito de contrato firmado co ,
a Santa Casa de MisericOrdja da-
quela cidade.

A efetivaçao do referido contrato
foi autorizado pela Interventora,
por Ato de 27 de juiho de1965, (Re-.
soluão II n° 1834/65, anexa por c6-
pia), tendo havido alguma demora
em sua realização, por ba yer o alu-
dido estabelecimento hospitalar re-
lutado em aceitar as condicOes im-
postas por normas regu1amentarg
a que se encontra sujeita esta Ins-
tituição. (Contrato Padrão, . elabo.
rado pelo Departamento Nacional
da Previdência Social).

Servimo-nos da oportunidade,
para apresentar a Vossa Excelência
nossos protestos domais elevado
aprêço. 	 -
Paulo da Silva Cabral - Presiden-
te da J u n t a Interventora do
IAPFESP.

Instituto de Aposentadoria e Pen.
söes dos Ferroviários e Emprega.
dos em Serviços Püblicos - Adnii-
nistração Central.

JUNTA INTERVENTORA

Resoluçao JI NO 1834 de 27, de Ju-
iho de 1965

Processo: IAPFESP - 17.333/63

COPIA

Origem: Delegacia Estadual de Mi-,
nas Gerais

Interessado: Santa Casa de Miserl-
cdrdia de São João Del Rei

Assunto: ContrataçOes do servicos
hospitalares.

Relator: Roberto da Silva Ramos
A Junta Interventora no Conse-

iho Administratjvo do Instituto de
Aposentadoria e Pensôes dos Ferro-
viários e Empregados em Serviços
Püblicos, no uso das atribuiçôes que
the foram cometidas pela Portaria
n. 85, de 10 de fevereiro de 1965, do
Senhor Ministro do Trabaiho e Pre-
vidência Social, alterada pela de no
MTPS.342, de 14 de junho de 1965,

ter4do -em vista os elemento e in-
formacôeS constantes dos presen-
tes autos e

Considerando que 0 pedido for.
xnulado pla Delegacia Estadual,
para contratação dos servicos de
assistência hospitalar da Santa Ca-
sa de MisericOrdia de São João
Del Rei, é cia malor relevãncia no
atendifliento aos segurados, desta
Inst,ituicão;

Considerando que o estabeleci.
zuento referido d o ünico que se
dispôe, na localidade, a prestar ser-
vicos ao Instituto;

Considerando que os parecere4s
dos órgãos técnicos estaduais e do
Departarnento de Assistência Mëdi-
ca se mani.festam pelo atendimen.
to do pedido;

Resolve, por unanimidade, auto-
rizar a lavratura do contrato, de
acOrdo corn a minuta do Departa-
mento Nacional da Previdência So-
cial e obediente as normas esta-
tabelecidas polo referido Orgâo nas
Resoluçöes DNPS-1286/64 e 347/65,
devendo 0 processo, apOs 0 cumpri-
mento das providências citadas,
voltar a esta Adrninistração Cen-
tral, para aprov.acão.

a) Roberto Reis cia Silva Ramos
a) Antenor Gornes de Carvatho -

Presidente da J. I.
Confere corn o original - em 30/

/3/66 -- Irene F. Magalhâes - Matr.
no 7.577.

- Ciente. Publicar.

OFtCIO

Secretarla de SeguranQa Pdlilica.
Belo Horizonte,- 5 de maio de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem.

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Passo as mãos do 'V. Exa ., - para
os devidos fins, ecipia da ata da
reunlão realizada, em 3 do corren-
te mês, nesta Superintendência de
Policiamento do Estado, relat.iva a
pretendida apreensäo de yelculos
a motor, por parte da Prefeitura
Municipal. de Ubã, para garantia de

pagamento de - tributos -devidos
aquela municipaildade.

Ao- ensejo, apresento a V. Exa.
Os meus protestos de aprêco e con-
sideracäo. 	 -

O Superintendente - de Policia.
mento do Estado - Darwin Leäo
Teixeira. 	 -,

- Ciente. Publicar.
A cópia da ata encontra-se a dis-

posicäo dos Interessados na Dire-
toria do Expediente, desta Assern-
bléia.

TELEGRAMAJ

Rio GB, 6 de maio de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem-.

bldia Legislativa do Estado de Ml-
- nas Gerais. 	 -	 -.

Agradeco V. Exa. honrosO con-
vite assistir solen.idade homenagem
ExmO. Sr. Ministro Mauro Thibau

• pt Motivo ordem superior me im.
pediram satisfaQäo comparecer re-
ferida solenidade pt AtenciOsamen-
te, 	 -

Salvador Carrosini - Responsá
vel pela Seção de Seguraflca NaciO-
na do Ministério das Minas- e Ener-

- giaS. 	 -, 	 -
- Ciente. Publicar.
- Passa-Se 4-

LEITUR,A E ApRESENTAcAO DE
PROPOSIcOES

- - 	 PARECERES

- PelOs respétivos relatores são
enviados a. Mesa os seguintes pare-
ceres:

- PARECER PARA 2a DISCUSSAO
DO PROJETO No 3561/66- -

- Comissäo tie- -Agricultura,Ifldü$tTia
e Comêrcio

o Projeto, em exame, orundo de
Mensagem Governamerutal, aprova
convênio celebrado entre -o- .Esta-
do de :Minas Gerais -e o Instituto
-Brasileiro de Reforma Agrária.

Somos favorciveis sua - aprova-
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co em 2 dlscussâo, nos têrmos em
que se acha elaborado.

Sala "José Proenca" 9 de malo de
1966.

Otelino Sol - Presidente e Rela-
tor - Athos Vieir.a de Andrade -
Florivaldo Dias.

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

PARECER PARA 2 4 DISCUSSAO
DO PROJETO NO 3.561/66

Comissäo de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

o Projeto, em exarne, oriundo de
Mensagem Governamental, aprova
convênio celebrado entre o Estado
de Minas Gerais e o Instituto Bra-
sileiro de Reforma Agraria.

Examinando-o, coneluinios tra-
tar-se de Proposiçäo oportuna, dal
a razão de opinarmos favorävel-
mente it sua aprovação, em segun-
da dlscussao, nos têrmos em que se
encontra redlglda.

Sala "José Proença", 11 de malo
de 1966.
Artur Fagundes - Presidente -
Martins Sliveira - Relator - Wil-
son Modesto - Geraldo Qulntão.

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

PARECER PABA 34 DISCUSSAO
DO PROJETO Nc'3.503/66

lomssão de Finanças, Orcaniento
e Tomada de Contas

o Projeto n9 3.503/66, oriundo do
Mensagem governarnental, aprova
t&rmos de rescisão e de nôvo Con-
vénlo fiinnados entre o Govêrno
do Estado e a Fundacão Servico
Especial de SaUde Pdblica.

A Proposicão foi aprovada em 2
discussäo, sem emenda.

Assim sendo, opinamos pela sua
aprovacão, em 34 discussão, tal
oomo se encontra redigido.

Sala "José Proença", 11 de mafo
dç 1966.

Artur Fagundes - Presidente
Martins Silvejra - Relator - Geral..
do Quintão - Wilson Modesto.

- Publicado o Parecer, iflclua-s0
o P.rojeto em Ordem do Diu.
PARECER DE REDAAO FINAj.

Comissão de Redacão
O Projeto n9 3.564/66, de auto-

na do Sr. Deputado Mario Hugo
Ladeira, que da denomin.acão de
Conjunto "Orestes Dini" aos Edi.
ficios onde funcionarn o Departa..
mento de Lepra e o Dispensárjo
Central, foi aprovado nas discus-
sOes regimentals, sem ernenda:

Assim sendo, somos de parecér
que se ihe dê, como final, a reda-
cão abaixo, que está de acOrdo corn
o Projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a sanção:

PROJETO NO 3.564/66
Dã a denominação de Conj unto

Oreste Dinaz aos Ediufcios onde fun-
cionam o Departamento de Lepra
e o Dispensário Central.

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

Art. 1' - Os prédios situados a
Avenida Francisco Sales n° 1.084 e
Praca Hugo Werneck 100, onde fun-
cionam o Departamento de Lepra
e 0 Dispensdrio Central, respecti-
vamente, passam a denominarse
Conjunto Orestes Diniz.

Art. 29 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sun publicacao, re-
vogadas as disposiöes em contra-
rio.

Sala "José Proença", 11 de malo
de 1966.

José Maria Magalhães - Presiden-
te - José de Castro - Relator -
Jairo Magaihães.

- Publicar.
PARECER SOBRE 0

REQUERI.MENTO N.9 1.182
Oamissão de Assuntos Municipsis e

Negooios Interestaduais
De autoria do Sr. Deputado José

Maria Magalhães é o Requeriniento
de n.4 1.182, que requer seja feito
urn apélo ao Sr. Prefeato Osw.aldo
pierucetti, no sentido de que nâo
seja penmit&Ia a retirada dos fave-
lados do Bairro São Bernardo que
estäo alojados em barracos humil-
des mas que representam 0 seu
abnigO.

Exarninando-0 verificarnos tra-
tar-se de medida das mais huma-
nas a conservac!o daqueles que all
possuem urn teto para a sua famI-
Ha. OpinarnOS, pois, favor'avelmente
a aprovacão do Requerimeflto
térmos em que se encontra redi-
gido.

Sala "José ProenQa", 11 de maio
de 1.966.Altair Chagas, Presidente e Rela-
tor - Cicero Dumont - Jehovah
Santos.

- Publicar.
PARECER SOBRE A
INDICAcAO N.° 1.100

Comissâo de Financas, Orçamento
e Tomada de Contas

Através da presente Proposicão, o
nobre Deputado Mario Hugo L-
deira formula veemente apêlo ao
Exmo. Sr. Secretdrio da Fazenda
para mandar suprimento a Cole-
toria Estadual de Rio Prêto para
pagamento do funcionaliSmo esta.
dual, que desde dezembro de 1965
não recebe.

Sendo uma Proposicão justa e
oportuna, opinamOs favoràvelmen-
te a sun aprovacãO.

Sala "José Proena", 11 de malo
de 1.966.

Artur Fagundes, presidente e Re-
lator - Wilson Modesto - Martins
Silveira - Geraldo Quintão.

- Publicar.
PARECER SOBRE A
INDICAcAO N.° 1.101

Comissão de Financas, Orçament°
e Tomada de Contas

Através din presente Proposicéo,

o nobre Deputado Hello Garcia for-
mula veemente apêlo ao Exmo - Sr.
Governador do Estado, no sentido
de que so promovam 'as medidas le-
gals e constitucionais tendentes a
elim.inação do Impôsto de Vendas
e Consignacöes, born como quals-
quer tributos que incidam sôbre gê-
neros de prirneira necessidade, corn
o objetivo de baixar Os respectivos
precos no mercado consurnidor.

Sendo uma Proposicão justa e
oportuna, opi.namos favorhvelmente
a sua aprovacãO.

Sala "José Proenca", 11 de malo
de 1.966.

Artur Fagundes, Presidente - Wil-
son Modesto, Relator - Martins
Silveira - Geraldo Quintão.

- Publicar.

PARECER SOBRE A
INDICAQAO N.9 1.107

Comissão de Finanças, OrcarnentO
e Tornath de Contas

lAtravés da presente PropOSicão, 0
nobre Deputado Nicanor Neto Ar-
mando formula veemente apélo ao
ExmO. Sr. Governador do Estado
e ao Senhor Secretdrio da Fazenda,
no sentido da necessidade do su-
primento financeiro urgente a Cole-
toria da Cidiade do Tiradentes.

Sendo uma Proposiçâ.o justa . 0
oportuna, opinamOs favoràvelrnen-
te.a sun aprovacão.

Sala "José Proença", 11 de maio
de 1.966.

Artur Fagundes, Presidente - Ge.
raldo Quintão, Relator - Martins
Silveira - Wilson Modesto.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

PROJETO N.c 3.634/66
Dd a denominacão de "Dr.
TarcIsio Generoso" ao Grupo
Escolar anexo so Centro die
Treinamento Jovens Lideres
Rurais, da cidade de São
Francisco.

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

Art. 1. - 0 Grupo Escolar anexo
ao Centro de Treinamento Jovens
Lfderês Rurais, situado na cidade
São Francisco, passa a ter a deno-
minacao de "Dr. Tarclsio Gene-
roso".

Art. 2. - Revogadas as disposi-
cöes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala de Reuniôes, 11 de malo de
1.966.

Euler Lafetá - Alvirnar Mourãd
- Dalton Canabrava - Florivaldo
Dias 	 Altair Chagas.

Justificativa: - OGrulo Escolar
anexo ao Centro de Treinamento
Jovens Lideres Rurais, da cidade de
São FranÔIsco vem prestando aque
1a cornunidade Os mais relevantes
serviços, possibilitando aos jovens

eacesso aos estudos. A .populacão
de SãoFranclsco espera, corn todo
o entusiasmo, urn futuro promis-

Jscrpara:a suE. terra, confiando na
*rfôr e capac1dade de -uma juven-

tulle.: ethicada dentro dos elevados
pOp6sitosdebeth- servfr 80 povo,
através de seu : aprimoramento cul-

-tur1
- Recornendável é que se dê aquele

educandário o nome de alguérn que,
pela sua projecãointelectuai e pela

• cdrLtlbuição b, obra comurn da ci-
villzação,. represente I urn exemplo a
otienthr a caniinhada dos mocos,
Incutindo nêles a vocacão de bern
servir; etrahalharpeio bem-estar

'social. E corn êsté espirito que o
povo'de São Francicso receberá,
de born grado, a denorniriação de
"Dr. Tarclsio Generoso" ao Grupo
Escolar, anexo '80 Centro de Trei-
namentO Jovens Lfdéres RuraLs, Ia
tnstalado e em funcionaniento, uma

• vez qi.te a 4igura do Dr. Tarclsio
Gneroso fol urna das mais brL
thailtes,- pessoa altamente admira-
darespeitadai que multo contrL.

"buiüpara o desevolvimento da
cldad.e de São FranciscoMuito re-

comendável, pols, que esta •Casa
dê o seu apolo ao nome do extinto,
a nossa presente Inicitiva, calcada
em legitima aspiracão do povo de
São Francisco.

Euler Lafetá.
- Publicado o Projeto, inclua.se

em Ordem do Dia.

INDICAiçAO N.° 1.112

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encaminhada aos Exmos.
Srs. Governador do Estado e Se-
cretário da Educacão, Indicação no
sentido da necessidade de se criar

'einstalar, na Vila do Morro, mu-
nlclpio de São Francisco, Escolas
Reunidas, corn a denominacão de
"Brasiliano Braz".

Sala das ReuniOes, Ii de maio
de 1.966.

Euler , Lafetd - Florivaldo Dias
- Pereira de Almeida -. Martins
Silveira - Dalton Canabrava.

Justificativa: e - A cidade de São
- Francisco situa-se como uma das
mais progressistas da região norte

- do 'Estado. 0 crescirnento.demo-
grdfico do municipio é dos mais
acentuados, ressentindo-se a juven-
tude de escolas que ministrem os
cursos necessárlos an pieno desen.
volvimento das mentaiidades e vo-
cacöes locals.

Gostarlamosde apresentar a Casa
-Projeto de Lei criando as Escolas
Reunidas corn a denorninação de
Brasiiano Braz, 0 que constitul ye-
iha asiracão dos habitantes da-
quela cornunidade. Todavia, Os tér-
mos de nossa Carta Magna, intro.
duzidos pela Lei Constitucional n.°
14, são impeditivos de Proposicöes
que aumentern despesas.

Isto pOsto, resta-nos o recurso
da Indicacão, que aqul fazemos aos
Exrnos. Srs. Governador do Esta-
do e Secretárlo de Estado da Edu-
cacao, no seritido de promoverem

Dá nome a Grupo Escolar
A Assembléia LegislatiVa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 - 0 GrupO Escolar de

Catas Altas da Noruega denomifla
-se "Cel. José Joaquirn de Figuei
redo".

Art. 2. - Revogam.Se as dispo-
sicoeS em contrdriO, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala das ReuniôeS, 11 de maio
de 1.966.

Agostiflho Campos Neto - Sousa
e -Silva - Gerardo Grossi - Cicero
Dumont - Homero Santos.

JustificatiVa: - 0 falecido Cel.
José Joaquim de FigueiredO era pes-
soa ligada ao ens.ino, em sua epo-
ca As Escolas ReunidaS de Catas
Altas da Noruega, recentemente
transformadas em Grupo Escolar,
eram denornifladas "Cel. José Joa-
quini de Figueiredo". Nada mais
justo que manterSe a rnesrfla de-
norninacão, eis que o falecido Cel.
José Joaquim de FigueiredO foi, em
vida, um' grande vulto na região,
deixando nurnerOsOS descendenteS.

iAgostiflho Campos Neto.
- PublicadO o Proj eto, i.nclua-Se

em Ordern do Dia

Art. 10 - Fica o Governador do
Estado de Minas Gerais autorizado
a doar a Fundacão Universidade
Norte Mineira, corn sede em Mon-
tes Claro, urn prédlo e respectivO
terreno, de sua propriedade, sita
nesta mesma cidade na Rua Cel.
Celestino, corn area, limites e con-
tratacöeS constantes da escriti.ira
de doação que do mesrno fez ao Es
tado a Cãmara Municipal, registra-
da no RegistrO de ImOveis -da Co-
rnarca, sob o nürnero 3.781.

paragrafo Unico - ExtinguindO-se
a donatária, o imOvel doado, bern
corno os methorarnentos a êle acres-
cidos, reverterãO ao patrirnOflio do
Estado, sem qualqUer obrigàcão de
reembOlSO por parbe d&ste.

Art. 20 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacãO, re-
vogadas as disposicôes em contrá
rio.

Sala das ReuniöeS, 10 de maio de
1966.Cicero Dumont - Geraldo Quln-
tao - Souza e Silva - Jai.ro Maga-
lhaes - Euler Lafetd.

JUSTIFICATIVA: -
1 - A FundacãO Universidade

Norte Mineira, criada pela lei es-
tadual nümerO •... está em plena
atividade. Já criou duas escolas su-

• perioreS, a Faculdade de Direito e
a Escola de Filosofia, em funciona-
mento ha dois e três anos, respecti-

• vamente, atendendo urn total de
400 alunOS; e já cogita da anstala-
cão de outras unidades.

2 - 0 êxito da iniciativa deve-se,
em grande parte, it prOpria comu-
riidade, presente pela sua elite in-
telectual e sua mocidade; e, em
outra parte, ao apoio do poder pU-
blico municipal (doação do terre-
rio) e estadual (doação de apóli-
ces). 	 -3 - Vive a entidade sérias dif i -
culdades de ordem financeira. Bas-
ta dizer-se que, ate o momentO, 0
EstadO ainda não liberoU-as apOli-
ces (cern milhOeS) que Ihe foram
doadas por lei-

4 - Urn prédio para sede de geus
servicOS e para funcionafllenW de

acrlucão e instalação das "Escolas
ReunidaS Brasiiano Braz", na Vila
do Morro, municipio da cidade de
São Francisco.

RequeremoS, na forma regimen-
.tal o pronunciatnentO da Casa no
sentido . de seu encamiflhameflto as
autoridadeS supra mencionadaS.

Euler Lafetá.
- A ComisSão de Educacão.

PROJETO N.° 3.635/66

PROJETO N° 3.636/66

Aütoriza doacão de urn imOvel a
FundacãO Tjnlversidade Norte Mi-
neira.A Assembléia LegislatiVa do Es-
tado de Minas Gerais decreta
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suas unidades, é o de que mats Ca-
rece no momento. Aquele e estas
funclonam em acomodacOes cecil-
das graciosarnente por particulares,
em pontos diversos da cidade, do
que decorre notOrios inconvenien-
tes. Já tendo o Estado cedido o
uso, por tempo indeterminado, do
prédio objeto da doacão autoriza.
da, é natural que se faça também
a transferência do dornicilio 4 Fun-
daco.

5 - Trata-se de prédlo construl-
do em 1882. Veiho. Näo serve ao
Estado, como se encontra; e a sua
recuperação, em têrmos de irista-
lacöes administrativas modema,
importa na sua demolição, enquan-
to que a Ftmdacao serve, e bern.

le foi construido para fins educa-
cionais. A donatdrias Câmara Mu-
nicipal de Montes Claros fez a sua
doaçäo para nela funcionar a es-
cola normal de então.

6 - Mats urna vez, o Norte de
Minas no seu desejo de progresso
e desenvolvirnento conta corn o in-
dlspensável apoio do Estado e tern
como certa a cooperação do Go-
vêrno Isrc'el Pinheiro.

Cicero Dumont.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.
o PRESIDENTE - Tern a pala-

vra o Sr. Deputado Hello Garcia,
orador prèvaamente inscrito.

o SR. HELlO GARCIA - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

o que nos traz a esta Tribuna são
assuntos do interêsse do Estado de
Minas e da adrninistracão publlca.
Assim sendo, cumpro o dever de
alertar os Srs. Deputados, bern
como, o atual Governador do Es-
tado, sObre os referidos assuntos.

Apresentarei, Srs. Deputados, três
Requerirnentos, vaados nos seguin-
tes têrmos:

REQUERIMENTO Nc' 1.223

Exmo. Sr. Presidente da Assern-
bléla Legislat.iva do Estado de Mi.
nas Gerais.

o Deputado que êste subsereve,
na forma regimental, requer seja
transcrito nos Anais desta Assem-
bléia Legislativa o substancioso ar-
tigo "Desigualdades da nossa Eco-
notnia", pubilcado no "Correio da
Manhã" de domingo ditimo, dia 8
de rnaio, de autoria do Sr. Rafael
de Souza Santos, funciondrio desta
Casa, onde exerce as funçôes de

Secretdrio da Comissão de Finan-
ças, Orcamento e Tornada de Con-
tas.

Sala das Reuniöes, 10 de rnaio de
1966.

Hello Garcia - Dalton Canabra.
va - Sette de Barros - Athos Vie!-
ra de Andrade - Wilson Modesto
- Florivaldo Dias - José de Cas-
tro - Carlos Eloy —Pinto Coelho
- Geraldo Quintão - Lêlis Chaves
- Carlos Megale - Nunes Coelho
- Ladislau Salies - Aurellano Cha.
yes - Manoel Costa - Maria Pena
- João Vaz.

Justificativa: - A publicacäo em
referenda contdm urn percuciente
estudo sObre a economia nacional,
elaborado por urn dos mats bri-
lhantes pesquisadores da nova ge-
racão de intelectuais brasileiros.

Dotado de - profundos conheci-
mentos econômicOs e sociolôgicos,
especialmente, o articulista vern-nos
oferecendo, nos suplernentos espe-
cializados de nossos jornais, bern
como em revistas técnicas, andlises
precisas - de nossa realidade sOcio-
.economico-poiitica regional e na-
cional. 	 -

Agora, publica o "Correio da Ma.
nhã", vibrante e patriOtico matu-
tino carioca, uma pdgina de seu
nôvo e competente colaborador, a
qual, a par de merecer a atencão de
todos quantos se interessam pelos
assuntos de importancia relevante,
deve ser transcrita nos Anaïs des-
ta Casa, para que, corn o seü re-
gistro, urn trabaiho de tal ordern
possa ser objeto de consulta e tes-
temunhar em favor de quern o ela-

borou, dedicado funciondrio do Le-
gislativo Mineiro.

- A Comissão Executiva.

REQUERIMENTO NQ 1.230

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

0 Deputado abaixo assinado re-
quer, ouvida a Casa, seja enviado
ao Exmo. Sr. GovernadOr do Es-
tado pedido de inforrnacOes sObre
Os quesitos abaixo e em regime de
urgenciai:

1) se constitui plano do Govêr-
no proceder a urn desrnembramefl
to dos set yres de ativtdades da
CAMIG;

20 ) se são procedentes e veridicas
as noticias publicadas na imprefl-
sa local de que o setor de agrioul-
tura da CAMIG ird se incorporar Ii
Secretaria da Agricultura e se o
setor industrial, daquela mesma
emprêsa miista, seth vendido em
concorrêflcia publica;

30 ) se a CAMIG, segundo as pro-
paladas intencöes do Govêrno, fi-
card .apeflaS corn a parte comercial

49) se forern positivaS as respos-
tas e informaçOeS sôbre tal piano,
qual a providência que o GovêrnO
tomard a tim de defender, para o
patrimôfliO do Estado, a fosfato
de Araxd e o n.iObio, cujo contrato,
firmado entre a CAMIG e a DEMA
estd em plena vigêndia, apesar de
jd denunciado como nocivo aos in-
terêsses do Estado e do Pals.

Sala das ReuniöeS, 11 de rnaio
de 1966.

Hello Garcia - José Maria Ma-
gaih52s - José de Castro - Geral-
do Quintã.o - Joaqnirn do Mello
Freire - Waldorniro LObo - La-
dislau Salles.

Justificativa: - Anuncia a Im-
prensa da Capital que pretende o
Govêrno desrnernbrar as atividades
da CAMIG, desarticulando comple-
tamente tOda a estrutura da em-
prêsa mista e destrUindo totalnien-
te os seus objetivos prograrndticOs.

A matéria 6 da mats alta gravi-

dade, quando se observam Os pres.
supostos de uma politica de defesa
das nossas fontes de minérios bd-
sicos.

Desta forma, d de absoluto e ur-
gente interêsse da Casa informar-se
sObre o assunto.

Hello Garcia.
- A Comissão de Agricultura

REQUERIMENTO No 1.231
Exmo. Sr. Presidente cia Assem

bléia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa, sejam solicitadas, em regi-
me de urgência, ao Exrno. Sr. Go-
vernador do Estado, inforniaçöes
sObre o seguinte:

1) Quantos dentistas e medicos
foram contratados na atuaJ. admi-
nistração?

2) Foram, observadas as exigên-
cias cia Let n° 3.214 1 de 16 do outu-
bro de 1964, em seu art. 131, item
III?

Sala das Reuniôes, 11 de Maio
de 1966.

Hello Garcia - Dalton Canabra-
va - Geraldo Quintão - Joaquirn
de Mello Freire - Cicero Dumont.

Justificativa: - 0 - "Minas Ge-
rais", Didrio do Poder Executivo,
tern publicado vdrios atos de con-
trato de medicos e dentistas, não
obstante ter havido concurso Pu-
blico, convocando os interessados
por edital, e pelo qual houve can
didatos habilitados que estão sendo
preteridos por pessoas . que não
concorreram a concurso. 	 -

Nestas condicöes, e de ser aro-
vado o presente pethdo - de infor-
macôeS.

Hello Garcia. 	 -
- A Comissão de Serviço Pd-

blico.
Sr. Presidente e Srs. Deputados

Todos nós Deputados, somos fa-
vordveis a que sejam contratados
e nomeados medicos para o inte-
rior do Estado. Mas, acontece que
a Lei n° 3.214, votada nesta Assern-
bléia no ano passado por inani-
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midade,. prevé o contrato, de acôr.
do corn o art. 131, inciso III, que
leret para a Casa:

Art. 131 - Será permitido 0 cOn-
trato de direito püblico exciusiva-
mente nas seguintes hipOteses:

III - para o desempenho das
funçöes de Medico, Engenheiro,
Dentista, Veterinário e Agronomo,
em municfpio do Interior do Esta-
do expressamente indicado no con-

• trato, quando, para o preenchimen-
to dos cargos vagos, não dispuser
a Administraçao, comprovadamen-
te, de candidato classificado em

• coricurso püblico, nos têrmos des-
ta lei.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Depu.
tados, existern dezenas de dentis.
tas concursados esperando as suas
referidas nomeacOes e não é justo
que o Govérno, passando por dma
do direito adquirido, venha a no-
mear. dentistas que não fizeram os

- referidos concursos.
Assim sendo, d justo que facamos

êste Requerimento, a fim de que
o Sr.- Governador do Estado e 0
Sr. Secretário da Administracão
possam tornar sem efeito OS COfl-

- tratos e nomear de acOrdo corn o
concurso realizado no ano passado.

-- Vém a Mesa:

REQUERIMENTO NO 1.229

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

0 Deputado signatário, na for-
ma-regimental, requer a Vossa Exa.
se digne de, ouvida a Casa, enca.
minhar aos Exrnos Srs. Presidente
da Repüblica, Ministro da Justiça
e do Trabalho, apêlo no sentido da
urgente necessidade de que seja en.
viada ao Congresso mensagem pro-.
pondo a criacão de Junta de Conci-
llacão e Julgamento, na Cidade de
COronel Fabriciano, sede da comar-
ca do mesmo norne. - 	 -	 -

Sala -das Reuniôes, 10- de maio
de 1966.

Geraldo Quintão - Nicanor Ar-
mando - Sousa e Silva - Laidslau
Salles - Martins Silveira.

Justificativa: - A Comarca de Go-
ronel Fabriciano abrange 3 (três)
municIpios prOximos entre si, e em
que se condensa uma populacão de
cérca de 150.000 (cento e cinqtienta
mil) pessoas, ao redor das indüs.
trias pesadas de Intendente Cãma.
ra (tISIMINAS) e (ACESITA).

Contam-se na Comarca cêrca de
25.000 (vinte e cinco mil) previden-
clários, mai.s de mil cornerciários,
algumas centenas de bancdrios,
etc... Em decorrência disso, é gran-
de a estatIstica forense de causas
.trabaihistas, mas estas não tern
prioridade para julgamento, princi.
palmente em relaçäo aos processos
crimiriais de seus presos.

Além disso, o processo social das
mencionadas cidades d tao intenso,
que de ano a ano, cresce 0 corner.
do local, atrairido levas de imi.
grantes procedentes do norte e nor-
deste do Estado, bern como dos
Estados do Espirito Santo e Bahia.

0 baixo nivel de educação, 0 pro-
blema do alto custo de vida, a espi.
rito de aventura, tudo isso con.
corre para que haja constantes re-
clarnacOes trabaihistas, que decor-
rem autom'aticamente do crescimen-
to da populacao, par urn nOo con.
dicionamento social, em nivel ur.
bano de economia mais elevada.

Em consequência do acimulo de
processos trabalhistas e de outras
naturezas, retarda-se a pronuncia-
mento da Justica, nos casos apre-
sentados. E as partes ficam pre.
judicadas.

A Unica solucão do problema es.
td na criacão da Junta de Conci-
liacao e Julgamento naquela co-
marca.

hurnanarnente impossIvel a Jus-
tica Comum, dentro das linittacöes
cm sua capacidade, decidilr em dia,
as pendências e causas que the são

afetas em uma cornarca de popu.
laçäo tao vasta e heterogênea.

SO hd uma solucão: instalar a
Junta de Conciliacao e Juigamen.
to.

Sala das ReuniOes, 10 de maio de
1.966.

Geraldo Quintão.
- A Comissão de Trabalho.

INDICAçAO N.° 1.111

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

0 Deputado slgnatdrio, regimen-
talmente apoiado, requer a V. Exa.,
ouvido o egregio Plenário desta au-
gusta Casa, seja iridicada ao Exmo.
Sr. Governador do Estado a neces.
sidade urgente da construção e pa-
vimentação asfdltica de urn trajeto
de 3 (três) quilometros de estrada,
ligando a Cidade de Coronel Fa-
briciano a Vila de Senador Melo
Viana, pertencente aquele xnunicI-
plo.

Sala das Reuniôes, 11 de rnaio de
1.966.

Geraldo Quintäo - Valdir Mel-
gaco - Martins Silveira - Carlos
Eloy - Jose Maria Magalhães -
João Navarro.

Justificativa: - 0 distrito de Se-
nador Melo Viana conta, hoje, corn
populacão superior a quarenta mil
habitantes, e a sua sede, a Vila de
Senador Melo Viana, 0 o nUcleo ha-
bitacional mais denso de todo o
conjunto residencial da Cornarca de
Coronel Fabriciano.

Sua populacão constituIda de ape-
rários, em sua essência, leva seus
bracos lavorais para enriquecer a
producão industrial de Acesita e
USIMINAS.

Na estacão chuvosa, a curta dis.
tância entre Ivielo Viana e a cidade
de Fabriciano se transforma em
verdadeiro lamacal para ceder lu.
gar as multiplas crateras no perio-
do sêco, o que impede ou, pelo me-
nos, dificulta e quase impossibii
ta o trãnsito. Dali a cidade, sede

do municIpio, em reta admlrável,
está deitada a Avenida Magalhães
Pinto, artéria de três quiometros
de extensão por trinta metros - de
larguta.

0 trabatho de pavimentar g o-se-
ria apenas o de cobrir 0 seu leito
para a irnprimacão e o asfaltamen-
to.

Como 0 pensamento do Executi-
vo Estadual ligar tôdas as sedes
murdcipais e os nücieos de - habi-
tação mais densos as rodovias-
-tronco, convOm, aqui, lembrar ao
Senhor Governador do Estado - quo
a rodovia MG-4 corta a Avenida
Magalhães Pinto, entre a cidade de
Coronel Fabriciano e a Vila de Se-
nador Melo Viana.

Sala das Reuniöes, 11 de maio do
.966.

Geraldo Quintão.
- A Comissão de Tranportes.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Jose Maria
Magalhäes.

0 SR. JOSE MARIA - MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Bela Horizonte assiste, corn tris-
tezO., a elevacão assustadora do. ml-
mero de atropelarnentos nas suas
ruas.

Não obstante êste elevadd Indice
de atropelamenta, Sr. Presidente, -
temos que reconhecer os esforcas
do Sr. Diretor do Departamento Es-
tadual de Trânsito, Dr. Helvécio
Arantes, porque conhecemos bern
S. Exa. e sabemos das suas inten-
cOes.

Was, de onteni para hoje, três cri-
anças foram atropeladas em Belo
Horizonte e nota-se que os aciden-
tes se avolumam, prtincipalmente
nas imediacOes dos Grupos Esco-
lares e ColOgios. Necessdrtas se tor-
narn med.idas mais objetivas no
sentido de evitá-los.

Assim sendo, encarninharemOS a
Mesa uma Proposição no sentido
de que a Sr. Diretor do Departa-
mento Estadual do Trãnsito, Dr.

—253 -
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I
Helvcio Arantes tome conhecimen...
to de que 0 problema atinge jci a
sensibilidade daqueles que tern o
dever e a incumbêricia de resguar-
dar a tranqUilidade Para a farnilia
belorizontina. Cumprimos assini,
o nosso dever e prevemos que o
Sr. Doutor Helvécio Arantes ira
atender a nossa solicitação e con..
centrar, ainda mais, Os seus esfor-
ços, determinando urn estudo pla-
nificado do trânsito em Belo Hori-
zonte, a fim de que os erros sejam
corrigidos. Que seja dinamizado e
atualizado o Departarnento médico,
do Departamento Estadual do Trân-
sito, porque niuitos dos motoristas
que causam acidentes, as vêzes, não
são culpados e sim vitimas das mo-
léstias mais variadas que contra-in..
dicam a profissão de motorista.
Dentre estas devemos salientar a
disritmia cerebral, em que a pes-
soa é acometida de uma fu,-,a tran-
sitOria da oonsctiência que, as vêzes,
perdura por segundos ou minutos,
mas 0 necessário Para provocar Os
mais serbs acidentes. F não temos
conhecimento de que no Departa-
mehto Estadual do Trânsito exista
urn servico que Se preocupe corn a
situacão dasaUde dos nossos moto-
ristas. Existe também o grave pro..
blema do etilismb, pois o álcool é
o principal responsdvel por aciden-
tes nas estatisticas referentes do
assunto. 0 Departamento deveria
ter urn fichário de contrOle dos vi-
ciados em bebidas alcOolicas e no
uso de qualquer entorpecente. 0
"deli rio de velocidade" que preocu-
pa hoje os psico-analistas também
merece estudos.

Assim sendo, Sr. Presidente, en-
caminho a Mesa o seg-uinte Reque
rimento:

INDICAcAO N.o 1.113

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

Os Deputados abaixo assinados,
requerem a V. Exa,ouvida a Ca-
sa, seja feita Indicação ao Diretor

do Departamento Estadual do Trân.
sito, encarecendo-ihe a necessidade
de ser adotada severa campanha
contra os motoristas que Se exce-
dem imprudentemente ou não, na
conducao de veiculos, imprimindo-
-Ihes velocidade acirna cia permitida
Para a zona urbana, principalmen-
te nas proxirniclades de escolas pri-
mdrias ou nas avenidas princi-
pais, apreendendolhes a carteira
ou cassando-a, no caso de atrope-
lamento culposo.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
de 1.966.

José Maria Magalhães - Waldo-
miro Lobo - José de Castro - He-
ho Garcia.

Justificativa: - 0 volume do
trftnsito de veiculos em Belo Hori-
zonte, como, alias, em tOdas as
grandes cidades, cresce em propor
cOes que ultrapassarn a expectati-
va.

A cidade se tornou, assirn, o pa-
raIso dos motoristas levianos e ir-
responsciveis. A juventude menos
educada, menos amadurecida, sem
os Onus de zélo que recaem sObre
os mais veihos, estd sofrendo a neu.
rose da velocidade, que é urn dos
itens da psicologia coletiva atual .

0 Servico do Trã.nsito carece de
sinalizacão adequada. Nestas con.
dicOes, generalizou-se uma situa-
cão anOmala de desrespeito pela
vida prOpria e alheia. A Cidade de
Belo Horizonte se tornou urn acou-
gue humano, onde mais abatem as
criancas, onde os motoristas irres-
ponsáveis ceif am vidas em desen.
volvimento, enlutando dezenas e de-
zenas de lares.

Isso não pode continuar assirn.
Somos uma urbe, urn centr( y - Cul-
tural do Estado, urn ernpório de
responsabiidades patrimonlais, rae-
trOpole do Estado e magnifica ex-'
pressão do povo mineiro.

Portanto, não resta outra provi-
dência Para zelar pela segurança
coletiva, senão aquela que diz res.
peito a prevenção e a repressão
mais rigorosa. E 6 0 que pede a
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Indicacão, na certeza de que o Di-
retor do Departarnento Estadual do
Trãnsito, o Dr. Helvéeio Arantes ha
de compreender, porque sente 0
prob]erna e se entiistece corn suas
conseqUências, que algurna coisa
tern de ser feita em defesa da po-
pulacao belorizontina, principal-
mente da populacao infantil, viti-
ma indefesa dos motoristas brres-
ponsáveis.

Sala das Reuni6es, 10 de mabo
de 1.966.

José Maria Magalhães.
- A Comissão de Seguranca.
- vem it Mesa:

INDICAA0 N.° 1.114

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

0 Deputado abaixo assinado, no
forma regimental, r ecluer . ouvida a
Casa, seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Governa'-Ior do Estado e ao Sr.
Secretdrio cia Fazenda, Ixidicação
no sentido de determinarem, com
urgência, a remessa de numerdrio
'a Coletoria do municipio de Pra-
dos, onde o funciotialismo esta-
tadual se acha sem perceber os
seuq venci rnentos ha 5 (''aco) me-
sej.

Sala das ReuniOes, 11 de maio
de 1.966.

Nicanor Armando - José de Cas.
tro - Florivaldo Dias - Joaquim
de Mello Freire - Dalton Canabra-
va.

Justificativa: - A Administracão
Pübhica se exerce tambCm no inte-
rior. Tambérn no interior ha fun-
cioncirios piThlicos que trabalharn
zelosa e assiduaniente no desempe-
nho das atribuiçOes que ihes são
determinadas por lei, para que 0
Estado assegure aos cidadãos o
bem-estar e a seguranca püblica.

Ora, se o Estado ignora, por cur-
to que seja o periodo de tempo, a
necessidade de assegurar a sobre.
vivencia dos seus prOprios servido-

dores, é claro que a AdmthiStra.
Püblica estarci faltando ao cumpri-
mento de urn dever precipuo, o qual
consiste precisamente em começar
por pagar regularmente a quern, ihe
presta servicos.

Isto está acontecendo em Prados,
Resende Costa e Tiradentes.

Mormente, quando o custo de vi-
da obriga o pessoal do Estado, já
mal remunerado, a atender, dia a
cia, as despesas domésticas he.
diatas, sern nenhuma possibihidade
de poupanca nem de ernprêgo mais
largo do orçarnento doméstico. A
situacão, todos bern o sabernos, é
dramática.

Constitul uma desumanidade pro.
telar pagamento dos servidores Pu-
blicos.

Sala das ReuriiOes, 11 de mato
de 1.966.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Finanças.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Jarbas Me-
deiros.

0 SR. JARBAS IvLEDEIROS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ha cerca de urn ano, trouxemos
a esta Tribuna uma Indicacão ao
então Govemador Magalhães Pin-
to, no sentido de que a Secretaria
de Desenvolvimento EconOmico,
hoje substitulda palo Conseiho Es-
tadual de Desenvolvimento, fizesse
urn esquema de pohItica adminis-
trativa especifica para tOth a re-
gião do Sul de Minas que confron-
ta corn o Estaclo de São Paulo. A
Indicacão visava, através da medi-
da proposta, a uma concentracão
rnacica, em tOdas as Secretarias de
Estado, capitaneadas pela Secreta-
na de DesenvolvirnentO EconOmico,
cia ação governamental, a fim de
que aquela região fronteirica visse
a sua economia justarnente defen.
dida da grande polarizagão que so.
fre por parte da econoritia pauLista.

Tratava-se assirn de constituir-se
aquela região fronteiriça corn São
Paulo em uma espCcie de cirea ad-
rninistrativa prOpria Para efeito da
atuação governamental,
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Recentemente, ha cidade de Ou-
ro Fino, em reunião realizada pela
Cãmara Municipal, lançou-se a ll Ca-
ravana do Progresso", que procura
reunir Os sul-mineiros, não sOmen-
te Os residentes naquele municiplo,
ruas também os residentes nas ou-
tias cidades limftrofes corn São
Paulo, em urn amplo movimento
de opinião pübllca, visando justa.
mente a conclamar o nOvo Govêr.
io do Estado a que volte as suas
vistas de uma maneira ordenada,
sisternática, disciplinada e dinârni-
ca, para Os seus reclamos, tanto no
que se refere a industrializacao, co-
mo a polItica rodoviãria, ao incen-
tivo fiscal a pequena e media indüs-
tria local, à construção e ao repa..
ro de prédios püblicos escolares,
entre outros.

Trazemos, portanto, neste mo-
mento, 0 nosso apoio irrestrito, a
nossa solidariedade a "Caravana do
Progresso", recentemente lancada
pela Cârnara Municipal de Ouro Fl-
no e aproveitarnos para, desde já,
fazermos o encaminhamento de
uma Indicacão ao Sr. Vice-Presi -
dente do Conseiho Estadual do De.
senvolvimento, Eng. 9 Luiz Sousa Li.
ma, bern como a S. Exa. o Sr. Go-
vernador do Estado, a fim de que
as reivindicacOes de Ouro Fino e
das cidades circunvizinhas, corno
Bueno Brandão, Monte Sião, Jacu-
tinga, Inconfidentes e tantas ou-
tras, tenham, enfim, a atencão e o
interêsse do Govêrno do Estado,
não de forma aleatória e instdvel
mas dentro de urn esquema d.isci-
plinado, para que o atend.imento
não se perca na multiplicidade das
medidas tornadas sem uma dire-
triz prévia.

Portanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a Indicacao que ora La-
zernos, serd devidamente encarni-
nhada a Mesa edesde ja, deixamos
aqul patenteado nosso voto de
aplausos a caravana do progresso,
lancada pela Câmara Municipal de
Ouro Fino.

- A Incucacâo ë a seguinte:

INDICAAO N.° 1-.115
Fxmo. Sr. Presidente da Assern-

hléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Instala-se, no Nordeste, prornovi.
do pelo Ministério do Planej amen-
to, atraves dos respectivos smdi-
catos de classe, conclave de em.
pIesrios, a fim de estudar inves-
timentos naquela parte do Brasil.

Promoção das mais rneritOrias,
que trard para a região, que é das
mais necessitadas do Pals, os me-
ihores frutos.

Aplicação de igual medida, a Mi-
nas, nas areas do chamado "Poll-
gono das Sêcas", como iniciativa
do Conselho Estadual de Desenvol-
vimento, e providència que se im-
poe, pela semelhança que ha entre
a região do Nordeste brasileiro e a
area mirieira inclulda no "pollgo.
no". 	 -

A oportunidade desta Indicação,
bern como a conveniência da ado.
cão• da medida nela proposta, é
indiscutivel e a prOpria imprensa,
segundo se ye dos noticidrios apen-
sos, ja vem ressaltando o pensa-
mento dos Srs. Governadores de
Minas e do Ceará, favorável à-idéia
aqul sugerida, pelo elevado alcance
que teria.

Afinal, irnpOe-se mesmo a provi-
dência, como decorrência d& pro.
pósito do Sr. Governador, de criar
"urn Orgão corn funcão exclusiva
de elaborar projetos especlficos
dentro das - normas e prioridades
exigidas pela Sudene, para serem
oferecidos de graca as indüstrias
que desejam investir na area mi-
neira do "Poligono das Sêcas".

Isto pôsto, requerernos, na for-
ma regimental, seja indicada, ao
Eng

'
Luis de Sousa Lima, vice-pre-

sidente do Conseiho Estadua.l do
Desenvolvimento, ,a conveniêncla
de promover conclaves em moldes
semelhantes, em nosso Estado.

Sala das ReuniOes, 11 de maio de
1.966.

Jarbas Medeiros.
- A Comissão de Agricultura.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Dalton Ca-
nabrava.

o SR. DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
(Lê):

Passo as mãos de V. Exa. urn
Requerimento de congratulaçOes
corn 0 Banco Central da Repüblica,
cumprimentando-o vivamente pela
sua resolucao determinando que
10 0/0 dos depOsitos bancdrios sejam
utilizados no financiamento a agri-
cultura.

Sim, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, é urn membro da Oposicão
nesta Casa, urn modesto Deputado
do Movimento Democrático Brasi-
leiro, que cresce na sua autorida-
de de oposicionista quando, humil-
de mas corajosamente, pede aos
seus companheiros da minoria e a
todos os seus pares que aprovem
corn regozijo e jdbilo esta aben-
çoada e oportuna providência do
GovOrno da Repüblica.

Govêrno a que tanto temos crit.i-
cado, dé que tanto Idiscordamos,
mas que, agora, pratica urn ato que
merece nosso inteiro e irrestrito
apoio, corno de todo 0 nosso Es-
tado e do nosso Pals.

Este foi o ato mais importante
para Lthertacão da nossa economia
rural já praticado por urn GovOr_
no da Repüblica.

Este sim, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, 0 urn Requerimento que
reconhece o mérito de quern 0 05
sui. Este ato sirn, rnodifica o pa-
norama rural de Minas e do Brasil.

in incrIvel, Sr Presidente e Srs.
Deputados, que o partido governis-
ta e a imprensa mineira não te-
nham dado o devido destaque a es
ta provldOncia tao salutar para a
nossa economia. Os jornais publi
cararn a oposicão da Associacão
Comercia.l a esta resolucão.

Estou informado, por elemento
da mais alta categoria daquela As-
sociação Comercial, que não 0 ver-
dade. 0 comOrc,io todo se benefi-
cia da meihor maneira corn o ores-

cimento do poder aquisitivo do ho.
mem do campo.

Apenas ao Sindicato dos Bancos
näo estava agradando a obrigacão
de fornecer financiamento a mals
longo prazo e juros de 1,3%, quan.
do normalmente os juros silo de
mais de 3%.

A economia rural, Sr. Presidente
e Srs. Deputados, não suporta a
taxa de 3% ou mais. As suas at!-
yidades não podem ter uma mar-
gem de lucro compensadora, por-
que esta viria agravar a já insu-
portavel crise social.

As classes trabaihadoras não tm
condiçOes e de maneira alguma po..
dem pagar pela sua malor .fonte de
proteinas, que 0 o feijão, quase
Cr$ 1.000 o quilo; a came a Cr
1.500; o leite -a mais de Cr$ 200, e,
no entanto, êstes produtos, assus-
tadoramente caros, não estão dei-
xando lucro capaz de dar condi-
cOes aos produtores para algum in.
vestimento em suas fazendas.

Em quase todo o mundo a agri.
cultura 0 subvencionada, mas, aqui,
em nosso Pals, o comOrcio e a in-
ddstria incipiente não suportarn 0
Onus desta politica e a rnajoracäo
dos precos de seus produtos tra-
riam uma perigosa crise social.

Eu justifico, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a minha condição de
Deputado do M.D. B., aplaudindo o
Goyêrno, porque 0 a grande fina-
lidade da agrem.iacão oposicionista
defender a liberdade, os direitos e
as condicOes de vida do nosso ho-
mem humilde.

A imprensa, tao queixosa de fal-
ta de noticias, eu charno a atencão
para êste acontecimento, tao par-
carnente noticiado. E corn relacão
aos Srs. Deputados arenistas, tao
desejosos de servir ao Govêmo, eu
lamento não tenham se lembrado
de louvar a mais salutar providCn-
cia que ele já tomou.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa -ao nobre orador que o
seu tempo já se esgotou.
o SR. DALTON CANABRAVA -

Desejo ainda, Sr. Presidente, sa-
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lientar que o LIder José de Castro
apresentou uma Proposicão de con-
gratulaçOes corn a Sra. Deputada
Martha Nair Monteiro, Requeri.
mento êsse que merece o voto fa.
vordvel  dessa Casa
- 0 Requerimento apresentado

pelo orador d o seguinte:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
devidamente apolado, na forma re-
gimental, requer de V. Exa., ouvi-
do o douto Plendrio, sejani conce-
d.idos ao Banco Central da Repil-
blica, na pessoa do seu Presidente
Sr. Dênio Nogueira, votos de aplau-
SOS e vivas congratulaçOes pela
Rvo1ução que determina sej ani
10% dos depdsitos bancários des-
tinados ao uinanciamento da
Agricultura.

Sala das Reuniöes, 11 de maio
de 1.966.

Dalton Canabrava - Euler La-
fetá - Joaquirn de Mello Freire -
Hélio Garcia Gerardo Grossi -
João Vaz - Sette de Barros - Jo-
s6 de Castro.

Justificativa: - A economia rural
brasileira estd asfixiada pela falta
de crédito. Os seus produtos no
podern ter precos que deixern ra.
zodvel margem de lucro, pois isto
agravaria, perigosamente, a já in-
suportavel crise social. Os juros
normals dos Bancos (mais de 3%)
não permitem a utilizacâo de cré-
dito comum, mesmo assim tao res-
tringido, pois, pelos motivos ex-
postos, os seus produtos sofrem
tabelamento. Nenhuma providên-
cia, portanto, foi rnais salutar que
essa para libertacão da nossa eco-
nomia rural.

Concedendo-se crédito a lavoura
está-se, efetivamente, combatendo
o custo de vida, a crise social e
cooperando corn as classes traba-
ihadoras na solucão do seu mais

angustiante problems que 6 0 da
alimentacão.

Dalton Canabrava.
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma e sob apolo regimental,
requer 4 Mesa, ouvida a Casa, se
faca constar da Ata dos nossos tra.
haihos urn voto de congratulacães
corn a Assoclacão de ProuessOres
Primários deMjaias Gerais, pela re-
e]eicão de sua Diretoria, especial-.
mente de sua digna Presidente, nos-
sa colega e companheira Deputa.
da Marta Nair Monteiro.

Sala das Reuniöes, 11 de malo
de 1.966.

José de Castro - Salim Nacur -
José Maria Magalhães - Dalton Ca-
nabrava - Geraldo Quintão - Wal-
dir Morato.

COMUNICAcAO

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

O abaixo assinado, na qualidade
de Lider da Bancada do ex-PTB, co-
munica a V. Exa., para os devidos
fins, que o Deputado Sette de Bar-
ros está sendo substituido pelo De-
putado Benedito Xavier, na Co-
missão Especial de Sindicância
para apurar denñncias do Deputa-
do Athos Vieira de Andrade contra
o Govérno Estadual.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
de 1966.

José de Castro.
- Ciente. - Publique-se.
- A Diretoria das ComissOes.

C0MUNICAA0

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

o abaixo assinado, na qualidade
de LIder da Banoada do ex-PSI), co-
munica a V. Exa, para os devidos
fins, que o Deputado Luiz Junquei.
ra substituirá o Deputado Wilson
paiva na Comissão Especial de
Sindicância constitufda para apu-
rar denüncias do Deputado Athos
Vieira de Andrade contra o atual
GovêrflO Estadual.

Sala das Reuniöes, 10 de maio
de 1966.

Paulino Cicero.
- Ciente. - Publique-se.
- A Diretoria das Comissôes.
0 SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Joaquirn de Mello
Freire.

0 SR. JOAQUIIVI DE MELLO
FR.EIRE - Sr. Presidente, Srs De-
putados -

O nobre Deputado Waldomiro
LObo tern usado esta rftibuna dias
seguidos, criticando a acäo adnil-
nistrat.tva do atual Governador do
Estado. Na verdade, o nobre De-
putado tern tOda a razão nas suas
criticas porque, desde a posse do
atual Governador, pode-se dizer
que o Estado paralisou totalmente
As obras administrativas iniciadas,
e em grande parte jd em fase bas-
tante adiantada, pelo governo an-
terior, estão totalmente paralisa-
das.

Sr. Presidente e Srs. Deputados,
ternos evitado ocupar esta Tribuna
para fazer crfticas ao Governador
do Estado, mas, hoje, lendo o edi-
torial do jornal "0 Diário de Mi-
nas", sentimo-nos no dever de vir
a esta Tribuna para ler o editorial
em aprêco, a fim de que a Casa e
o povo mineiro tomem conhecimen-
to do que se está passando no Es-
tado de Minas Gerais. 0 editorial
estd assim redigido:

CEM DIAS VAZIOS
(Diário de Minas - 11-5-66)

O Sr. Israel Pinheiro completa,
hoje, 100 dias no Paldcio da Liber.
dade, corn o Estado no mesmo cli-
ma da posse, melancOlico, apatico

e sem esperana. A eleicSo do atual
Governador surgiu de urn movi-
mento de protesto contra a poll-
t.ica do marechal Castelo Branco,
que frustrou os objetivos da Revo-
lucâo e mergulhou o Pals na estag-
naçäo, corn indüstrias fechando, 0
comércio jmobilizado, desemprêgo
rondando os lares de milhães de
brasileiros.

Havia urn sentido de revanchis-
mo na ecolha do nOvo Governador,
p015 o povo votou menos no nome
que era apcesentado na cédulas do
que em quem se sugeria coino sim-
bolo de rebeldia coletiva contra
uma politica federal que traia o
povo.

Desde a eleicão, entretanto, os
mineiros foram sentindo 0 êrro que
cometeram. Antes de 3 de outu-
bro, o candidato clizia não poder
apresentar urn piano de governo
por falta de tempo. Tocou a cam-
panha corn "slogans" sern nenhu.
ma mensagem, a nâo ser frases
sôltas lembrando o hipotdtico di.
namismo do entho aspirante ao Pa-
ldcio da Liberdade em outras ati-
vidades. Não existiram discursos
de campanha e foram rarIssimas
as aparicöes do candidato nos Co..
micios eleitorais. E nada que pu-
desse ser apontado como projeto
de prograrna administrativo ou po-
litico foi visto ou ouvido, mesmo
nas arengas dos porta-vozes do Sr.
Israel Pinheiro.

Prometiar, porém, se eleito. tracar
urn programa objetivo de adminis-
tracão. Não faltavam as oportu-
nidades para apresentar Os seus
pianos, depois da decisäo das ur-
nas. 0 discurso de diplomação pe-
rante o Tribunal Eleitoral foi uma
peca ôca. As vdsperas da posse,
numa entrevista distribuIda a im-
prensa, relacionou, superficialmen-
te, alguns problemas mineiros, mas
as solucôes ou eram Obvias ou me-
xistentes. A oraç5o de posse man-
teve-se no mesmo terra-terra, fa.
lando na Assembldia Legislativa ou
no Palaclo da Liberdade.
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Ainda havia uma expeotativa de
definicOes e de preparacão Para o
trabaiho: a constituição do Govër-
no. Mas, não deu tarnbém senão a
medida da 'abulia governarnental. A
equipe convocada era do agrado
de grupos politicos, mas näo aten.
dia as exigências do Estado. E mais
ainda: incorporou nomes marcados
pelas suspeicôes de inquéritos p0-
liciais ou militares e ate pelo corn-
prometimento corn os esquemas de
subvenção anteriores a 31 de marco.

E vieram as decepcOes sucessivas.

o Governador disse que não podia
administrar corn a estrutura buro-
crática existente, mas trazia urna
solucão. 0 Conselho de Desenvol-
vimento seria 0 instrumento dma-
mizador do servico püblico mineiro,
coordenando tdas as medidas
Para levar Minas ao "ritmo de Bra-
silia". 0 Estado ficou parado, es-
perando o proj eto do Conselbo ai-
nal apresentado It Assembléia. Era
apenas mais urn Orgâo Para aco-
Iher apaniguados do Governador,
distante do ideal de urna entidade
(rgnica e apta a executar o pro.
grama de rnudanca estrutural. Jd no
projeto se revelava urna das preo-
cupacôes do Governador e da sua
eçu.ipe de assessoramento politico.
Uma das conquistas mais impor-
tantes Para o Estado havia sido o
estabelecimento do sistema do me-
rito no servico pUblico, fixado pelo
Govêrno anterior. Era o urn do
aflihadismo e do protecionismo a
incompetência, corn a instauração
do regime de admissão nos quadros
do Estado dos elementos mais ca-
pacitados e escoihidos, atraves de
concurso pUblico. 0 projeto do
Conselho do Desenvolvimento e;
depois, os dos Conseihos de Crédi-
to Rural e de Crédito Exterio re
presentavam urn rombo na lei 'do
inérito. Foi introduzida urna vál-
vula permitindo ao Governador
admitir servidores sem respeitar a
norma dos testes de habiitação.
Ressuscitava-se a veiha prdtica do
nepotismo.

o regime que se instaurava ga.
nhava urn simbolo. 0 Govêrno des.
conhecia que estava constituIdo
Para administrar urna cornunidade
de mais de 10 milhöes de habitan.
tes. Os processos ronceiros de tra-
tar a causa püblica cornecavam a
aflorar nos atos do Paldcio da Li-
berdade. Grupos econômicos se in-
troduziram no sub-mundo e nos
bastidores of icials advogando cau-
sas e interêsses contrários aos da
coletividade. Nenhurna providên
cia de engrandecimento do Estado.
As queixas generalizam-se em
tOdas as areas. Minas parou. Os
Investimentos pdbiicos e privados
desaparecerarn, corn os empresá-
rios procurando outros campos
e 0 êxodo de mineiros adquire
novas impulsos. Tôdas as classes
sentem a irxërcia, a inoperãncia irn-
plantada em Minas 0 Paidcio da
Liberdade d a prOpria imagern do
imobilismo e do marasmo.

A dnica iniciativa, ate agora, é
a de urna "colonizacao" da região
de Brasilândia, no Noroeste de Mi.
nas. De saida, ela vein corn a mar.
ca de suspeicão, no endereço certo
Para beneficiar areas de certos gru -
pos muito farniliarizados cOin o
atual Govérno. 2 a mesma reser-
va que cerca a omissão governa-
mental, no caso do rninério de fer-
ro. Enquanto se trama a entrega
total do sub-solo mineiro a grupos
internacionais, manejados por Co.
mensais do Poder, o Sr. Israel Pi-
itheiro faz que desconhece tudo e
convida 0 presidente da Hanna no
Brasil Para jantar no Paldcio. E
näo fica nisso. Abre 0 jOgo de sua
total afinidade corn o grupo que
Ieioa o minOrio de Minas, convo-
cando Para lider do Govêrno na
Asseniblëia •notOrio Deputado que,
ostensivamente, se confessa porta.
-voz do truste norte americano -

No Plano administrativo, a inOr-
cia é a tônica permanente, quando
não 0 protecionismo a grupos es-
cusos. No setor politico vemos 0
Governador dar exemplos em serie,

de subserviência iastimável em rc-
lacão ao Poder federal. Não ha a
didiogo honoroso entre Governador
e Presidente da Repüblica, mas a
bajulacão continuada, a espinha
permanentemente dobrada Para o
Paidcio do Planalto e seus esque-
mas politicos. No Plano interno,
retornaram-se Os processos de per.
seguicão politica nos rnuriicipios,
corn a rernocão indiscriminada de
humildes servidores Para satisfazer
aos caprichos dos detentores do
Poder. No piano social, é a repres-
sãO vioienta de manifestaçôes po-
pulares, corn o porrete e o carcere
substituindo a convivência entre
homens - livres.

Minas, melancOlicarnente, ye-se
engolfada nurn processo de involu-
çao e de obscurantismo. Ate ago-
ra, são 100 dias vazios.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao ler o editorial do "Didrio de
Minas" que reflete bern a atuacão
do Govêrno, sentimos, como mmci-
ros, 0 que estd acontecendo em
nosso Estado.

3d nos havIamos habituado corn
o ritmo de progresso no Estado
corn o Govêrno do Sr. Magalhães
Pinto e vemos, agora, que o tao de-
cantado "ritmo de Brasilia", não
passa de urn "ritmo de caranguejo",
de paralisaçdo total. Minas encon-
tra-se paralisada em suas ativida-
des, o Govêrno estd inerte, não ha
iniciativa governamental no sen-
tido de desenvolver as riquezas do
nosso Estado.

Fizemos questão de icr o edito-
rial a que me referi porque não
é urn trabalho feito por mini ou,
por exeznplo, pelo Deputado Wal-
domiro LÔbo, porque se assim fOsse
poderiaxn dizer que era urn excesso
de intolerâncla Para corn o Govér.
nador do Estado.

Assim, desejo, neste momento,
pedir a transcricão dêste memorial
em nossos Anais e congratulo-me
corn o "Didrio de Minas" pela pu-
biicação do mesmo.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Waldorniro
Lôbo.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

0 Govêrno do Sr. "IF." é urn Go-
vêrno de desconfianca. Não confia,
o Sr. Governador do Estado, em
nerthurn de seus Secretário de Es-
tado, pois nenhum dêles pode for-.
necer passes. Nem mesmo a Secre-
taria de Saüde, que tern o proble-
ma de devolver doentes que re-
cebern alta, vindos do interior do
Estado, Para fazer tratamento na
Capital, pode faze-b. iEstes, depots
da alta, são levados Para o Alber-
gue Belo Horizonte e ficarn a dis-
posicão de uma autoridade poll-
ciai, que deve ser da confianca do
Governador do Estado. Depois de
vdrias perguntas, muitas vêzes
grosseiras, passa a revistar malas
e ernbrulhos que 0 doente quase
sempre possu.i. Se encontrar di-
nheiro, o passe lhe é negado, pois
êle poderd comprar sua passagem.
Quando ë Para internamento de urn
doente, somos obrigados a crer no
Departamento de Tuberculose. Real.
mente, êle nos merece todo o ore-
dito, mas, quando é Para a aquisi-
cão de passe, nern mesxno corn o
boletim de alta, a -autoridade do
Albergue Belo Horizonte confla ña
melhora do doente e I az passar par
constantes vexames, corn as per-
guntas desagradaveis que ihe são
feitas.

Ha, agora, o caso de urna doente
que ia Para P.trapora e, de lit, to-
maria outra conducão Para Januã-
na. Como encontrararn dinheiro m
sua mala, dinheiro êste que seria
para adquirir a passagern de Pira-
pora Para Janudria, o passe näo the
I oi fornecido. Ela terd de gastar
o seu dinheiro corn a passagern ate
Pirapora, id pedir esmolas, a fim
de conseguir dinheirO Para chegar
a Januária.

Se o Govêrno, a esta altura, não
tiver providenciado o passe, aten-
dendo o pedido do Dpartamento
de Tuberculose, Para estas criiatu-
ras, you levd-ias ao Paidcio da Li-
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berdade, corn mala e tudo. E o Se-
nhor Governador "1. P." que tome
as providências, porque não somos
empregados de S. Exa., nem de
seus funclonários. Cumprimos ape.
nas urn dever, que temos conosco
mesmo, de ajudar êstes tubercu.
losos. Estas três môças já estão
curadas e querem regressar a seus
lares, rever Os seus pais e paren-
tes, e o Govêrno as impede, atra-
yes désse funcionário ignorante,
que não Ihes fornece os passes sob
alegacôes severas: se tiver dinheiro,
não dou 0 passe. Pois hem, não
varnos permitir que estas mocas
que nOs salvamos da morte, fiquern
por af perambulando pelas ruas, ou
tenham que enfrentar urn imbecil
no Abrigo Belo Horizonte.

Temos quo tomar uma atitude. 0
Sr. Deputado Aurelia.no Chaves,
corno llder da ARENA nesta Casa,
precisa tomar urna providencia
enérgica; vamos todos incorpora-
dos ao Palácio da Liberdade, ate
rnesmo a Brasfila, vamos falar corn
o Sr. Presidente cia Repüblica que
pcx1eremosapoiar o Govërno de S.
E±a., mas não o Govêrno do Esta-
do que está agindo dessa maneira
desuniana Para corn - os prOprios
doentes abandonado por êle.

- Esgotada a hora destinada a
Leitura e Apresentacäo de Propo-
s.tcôes, segue-se a

- DISCUSSAO E VOTAVAO DE
PROPOSIcOES

O SR PRESIDENTE - A Mesa
vai pasar a discussäo e votação de
pareceres, requerirnentos, indica-
çoes, comunicaçôes, etc....

Estão abertas as inscricôes para
a ReunLtho de arnanhft.

REQUERIMENTO N9 1.175

- Sôbre a Mesa, o Requerimen
to nQ 1.175, do nobre Deputado Ci-
cero Dumont, de apoio ao voto dis.
trital. A proposição está em fase
de votacäo. A Mesa val colocar em

votacão 0 ref ericlo Recjuerirnentc
salvo emenL4.

Os Srs. Deputados que o apro
yarn, queirarn permanecer como SI
encontrarn. (Pausa). Foi aprovadc

VERIFICAçAO

O SR. JOSP, DE CASTRO - (PeP
la Ordem) - Peco verificação, Sr
Presidente.

o SR. PRESIDENTE - A Mes
vai proceder a verificação requeri
dapolo Sr. Deputado José de Cas-
tro.

o Srs. Deputados que votaram a
favor, queirarn levantar-se. (Pausa).
Podem assentar-se.

Os Srs. Deputados que votaranj
contra, queiram levantar-se. (Pail-
sa). Podem assentar-se.

Votaram a favor, 17 Srs. Deputa-
dos, contra 10 Srs. Deputados. Não
ha "quorum" para votacao do Re.
querimento, mas, aim, para pros.
seguimento da Reunião.

REQUERIMENTO S/Ne

O SR. PRES-IDENTE - SObre a
Mesa, Requerirnento do Sr. Depu..
tado Dalton Canabrava que requer,
devidamente apoiado e na forma
regimental, seja concedido m6 Ban-
co Central thL RepUblica, na pessoa
do seu Presidente Dênio Nogueira,
voto de aplauso e congratulaçöes
pela resolucao, determinando que
10% dos depOsitos bancários sejam
utilizados no financiamento da
agricultura. Em votacão o Reque-
rirnento. Os Srs. -Deputados quo o
aprovam, q u e  r a m permaneoer
como se encontrarn. (Pausa). Foi
aprovado.

Requerirnento do Sr. José de Cas-
tro clue requer, ouvida a Casa, se
faca constar na Ata dos nossos tra-
bathos urn voto de congratulaçoes
corn a Associacão das Professôras
Prirnárias de Minas Gerais pela re-
ele.ição da sua Diretoria, na pessoa
da nossa dign.a companheira Depu-
tada Martha Nair Monteiro.

Em votac,o. Os Srs. Deputados
que 0 aprOVam, queirarn permane-
cer corno, so encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputado abaixo assinado, na
qualidade de LIder da bancada do
x-PR, requer a V. Exa. the seja

concedida a palavra, nos têrmos do
art. 94, do Regimento Interno, e
pelo art. 95 do mesmo Regimento,
transferi-la ao Sr. Deputado Cicero
Dumont, quo tratará de assunto
de natureza relevante e urgente.

Sala das Reuniôes, 11 de maio de
1966.

Carlos Megale.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, RequerimontO do Sr. Carlos
Megale que, na qualidade do LIder
da Banáada do ox-PR, requer a pa-
lavra polo Art. 94,-para, em seguida,
transferi-la ao Deputado Cicero
Dumont pelo Art. 95, paia que 0
orador trate do assunto urgente e
relevante.

A Mesa defere o Requerimento e
uixa o prazo em 40 minutos.

Corn a palavra o Sr. Cicero Du-
mont.

o CtCERO DUMONT - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados. A Impren.
sa do hoje publica o Ato Comple.
mentar nümero 9 (nove). Esse in:-
trumento teve por finalidade b-
xar normas reguladoras do proces-
so eleitorai em curso. Como todos
sabem o processo eleitoral estd em
curso em nosso pals. Visa êle a fa---
zer a transferencia do regime
excepcional em que vivemos para a
normalidade democrática. Por so
tratar do solucão do emergência foi
necessário que so alterassern as
clássicas regras do jôgo democra-
tico.

Cornpreende.se, -assim, que o Go.
vêrno Revolucionário baxe tais
normas, quo ihe parecem mais acer-
tadas para possibilitar a modifica-
ção e resguardar, tanto quanto
possivel, a essência do nosso regi-
me democrdtico. Entretanto, ape-
sar dêsse propOsito fundamental, o
Legislador revolueionário näo foi
muito feliz quando elaborou o Ato
Complernentar n9 9 (nove). Não
posso hater palmas ao lücido Minis.
tro da Justiça, Senador Mern do Sá,
e nem dou tambérn Os meus aplau-
sos a quantos corn êle colaboraram
na concepção e na redacão do alu-
dido Ato. E que êsse instrumen-
to não é born sob o ponto do vis-
ta da forma; neni de fundo; deixa
muito a desejar. Embora publica.
do hoje, e nao tenha havido tempo
suficiente para urn exame de pro-
fund.idade, podernos, desde logo,

notar algumas dif icuidades, e - o fa-
zemos de modo que o prOprio govér.
no possa retilicar as suas flormas,
so procedentes as nossas observa-
cöes, ou a Justica Eleitoral suprir
aquilo que não nos foi possIvel
corapreender. 0 Ato Coniplemen-
tar n° 9 não é born, pois, no - se-
guiu uma boa sistemática. Assim é
que o Ato trata sem qualquor dis-
posicao metodolOgioa da inscriçao
de candidates 4 Presidéncia e - Vi-
ce-Presidência da Repüblica, Go-
vernador e Vice.Govornador dos
Estados e Prefeitos, imediatarnen.
te passando a tratar do processo
da irnpugnacão, para depois voltar
a cuidar da natureza das discussöes
da Justica Eleitoral e, finalmente,
voltar ao problorna das convencôes,
não aponas nacionais e regionais,
como também das convoncöes mu-
uicipais. Por essa simples topogr-a-
fla das disposicão da matêria, yen-
flea-se que 0 Ato Complementar n°
9 não segu.iu boa sistem.atica; e se
nao segulu êle boa sistemátiea, tam.
bern no adotou o procosso Idgico,
ou, polo menos, não adotou urn
processo lOgico, quo é fundamental
na técnica legisI-ativa, na elabora-
çäo de urn diploma como éste. -
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Não fol lógico o Ato Institucional
fl° 9, porque, estabelecendo que
cabe as Mesas do Congresso e das
Assembl(5ias fazer 0 registro do
candidato, deliberou que a Impug-
nação a ser feita a êsses registros
seja produzida perante a justica
eleitoral. Em primeiro lugar, é prin
ciplo fundamental que a compe-
téncia deve ficar corn urn Orgão
sO. Não deve haver flunca dual!-
dade de competências, em relação
a urna matéria. Assim, se o regis-
tro deve ser feito perante as Mesas
do Congresso e das Assemblélas, a
impugnação deveria também se
processar perant,e êstes Orgãos; ou,
se deve caber a decisão sôbre im-
pugnação a justica eleitoral, tam.
bern a esta deveria caber o registro
dos candidatos; ou as Mesas dos
Legislativos são idôneas e devem
registrar e decidir as düvidas ou
elas não oferecern garantia de neu-
tralidade. Neste caso, töda a Ma-
téria deve ficar a cargo da .Justiça
Eleitoral. Além de ferir êste prin-
ciplo de unidade de decisão, que
deve estar , corn urn sO Orgão, êste
procesodesdobrando o registro
perante as Mesas do Legislativos e
o processamento da impugnação
perante a Justica Eleitoral, buro.
cratizou o procosso, dificultou 0
exercicio da inipugnacão. E, mais
do que isto, talvez impeca que se
utilize, em tempo hdbil, o direito
de impugnacao. 2sse 6 o segundo
aspecto negativo do Ato Comple-
mentar nq 9: atribuir 0 registro
competência das Mesas do Legisla-
tivo, e as impugnacöes, a Justica
fleitora1. Ou as Mesas do Legis-

lativo devem merecer crëdito e pra.
ticar todos as atos da inscricão a
solucão das ddvidas, ou não ofere.
ce garantia de neutralidade e todo
o processo deve ir Para a Justica
Eleitoral. Esta hlstOria de compe-
téncia pela metade não resolve o
problema e agrava as dificuldades.
Também a técnica usada por êste
diploma não foi das meihores. Ao
contrãrio, foi das piores, não sO em
lacão a Itens particulares. Em re-

lacão a f tens particulares. Em re-
lacão ao texto geral, ja fizernos a1
gumas anotaçOes. Vamos faze-las
tambérn em relação a certos Itexis
do diploma. E, na medida em que
formos fazendo essas anotaçöes,
procuraremos projetar as dificuj-
dades que esta falta de técnica val
trazer ao intérprete. E, tanto mais
se entrega 0 intérprete a aplicação
da lei, mais insegura se torna apli-
cacao desta mesma lei. Assim, por
exemplo, tomaremos 0 art. 1 9, letra
b, do Ato Complementar n o 9.

0 Sr. MaurIcia Cambraja
Respeitando a autoridade por de-
mais reconhecida em V. Exa. sôbre
assuntos constitucionajs e eleito-
rais, gostaria de observar, contra.
pondo a minha modesta opinião 'a
de V. Exa., que a Mesa da Assem.
bléia nao deveria receber Os pedi
dos de recurso de impugnação dos
candidatos por ela mesma conside
rados registrados, porque urn sini-
pies pedido de registro, se baseia,
vamos dizer, em uma documenta.
ção Pura e simples, segundo as exi-
gências legais.

E o pedido do recurso de impug-
nacão jd apresenta, em si mesmo,
uma espécie de recursos. Matéria
que constitui jima batai.ha politica
na sua discussão. Não dev, por-
tanto, "data:venia", ficar sujeita a
ser julgada por urn Orgão eminen-
temente politico, que é a Mesa do
Legislativo, devendo, portanto, con-
forme determina o Ato Comple.
mentar no 9, para malor isenção
de ânirno, subir ao Tribunal Elel.
torai, onde poderia ser julgado, nao
digo corn major lisura, mas quan-
do nada, em princfpio, corn maior
isencão por urn Orgão que existe
para esta finalidade, que 0, justa-
mente, o Tribunal Eleitoral.

0 SR. CICERO I5UMONT - A
observação de V. Exa. näo se choca
corn meu rnodo de ver. Ao contrdrio,
reforca-lo. Ao que me parece, nOs
dais ficamos contra a ma tcnica
usada pelo Ato Complementar n° 9.
o que sustentel 0 que a decisão, pelo
rnenos, em, prinieira instãncia, cle-

veria ficar corn a prOpria. Mesa do
Legislativo. Se cia recebe 0 pedido
de inscrição, deveria caber a ela
a decisãO dessa irnpugflacão. P0-
der-se-ia estabe,leCer reCUrSOS para
a Justiqa Elaitoral. Mas, ëste é ou-
tro aspecto do problenla. 0 que
condeno 0 exatamente essa posição
de suspeita que se atribu.i 'a Mesa,
que recebe o pedido de registro,
mas se ha impugflaco, dentro da
sistemdtiCa do Ato Complementar
n(? 9, näo tern condicôeS Para dcci-
di-la. Tanto qu a impugflacão 0
remetda a Justica Eleitoral. Ou
vamos dar 'a Mesa do LegislativO o
dire.ito de registrar e resolver as
impugflacOeS, portanto, admitindO
que age bern, ou bern que se tire
das Mesas dos LegisiativOS o di-
reito de I azer urn mero rcg'stro
burocrdtieo.
o Sr. Maurlilo cambraia -

V. Exa. reconhece o Tribunal como
Orgao de recurso Para decidir a
questâo

'
em segunda instäncia?

o SR. CICERO DtJMONT - Sim.
o Sr. Mau.riliO Cambraja -

Se bern que o recurSo, indo dire-
tamente ao Tribunal, representaria
ecoflomia prOCeSSual, major rapi-
dcx na solucão do problerna.

O SR. CICERO DUMONT - Acho
que compliCa mais, 0 registro pe-
rante urn OrgäO e a irnpUgriacaO
perante outrO. Assim, em vez de
duas instâ.nCiaS, corno ha normal-
mente o direito de recorrer, iria-
mos ter três instâncias, 0 que, evi-
dentemente, dificulta o procesSO.

O artigo 1 9 , letra B, do Ato Corn-
plementar n° 9 1 diz 0 seguiflte

"Art. 1) A inscriqãO dc Candida-
tos a presidente e Vice_Presidente
da Republica e a de candildatos a
goverriadOr e vice-governador de
Estado a que se referein respecti-
vamente o art. 9, paragrafO 1 do Ato
institucioflal no 2 e 0 art. 10, pa-
ragraf 0 19 do Ato Institucioflal no
3, serãO feitas perante as mesas do
Congresso Nacioflal ou das Assem
bléias LegislatiVas, conforme o casO,
mediante requerimentO de orgarli-
zaçOes partidariaS instruido corn:

a)ôs docurnentOS previsto no art.
94. parágrafo 1°, itens 1, 2, 3 e 4 da
lei n° 4.737, de 15 de juiho de 1965
(COdigo Eleitoral);

b) prova de filiacão partidéria re-
sultante de inscrição nos tërmOS do
art. 70, pardgrafo ünico do Ato Corn-
plementar no 7, efetuada ate 1° de
Julho, para candidatos a presiden-
te e vice.presidente da Repüblica,
se exigido este requisito, ate ciflCO
dilas apOs a fixaãO da data da res-
pectiva convencäo por dois tercos
dos membros do Gabinete ExecUti
vo Nacional ou Gabinete ExecutivO
Regional, conforrne o caso, C) fô-
iha corrida, na conformidade do
art. 20 da lei xi' 4.961 de 6 do rnaio
tie 1966, d) certidão fornecida, con-
forme o caso, pelo Superior Tribu-
nal Eleitoral ou pelo Tribunal Re-
gional Eleitoral; onde conste que
a escoiha do candidato pela con-
vençäo partidária não I oi impugna-
da ou que foi julgada improceden-
te a impugflacão".

Em primeiro lugar, Senhor Pre.
sidente, não estarnos convencidOs
de têrmos encontrado o sentido
exato desta condicioflal "Se exigi-
do êsse requisito".

0 artigo primeiro estabelece Os
requisites a, b, c e U. Vein o item
"d" e declara: "Se exigido êsse re-
quisite" é exigido ou não 0 é. 0 que
näo se pode compreender 0 a exis
tncia desta condicioflal: ou esta
frase está sOlta, scm sentido, den-
tro do artigo, ou cia tern urn senti-
do que não está ao alcance do in-
terprete comum - Pode ser que ela
ate tenha urn sentido excepciOflal,
urn sentido construtivo, m.as, na
verdade, êle não estã ao alcance do
intOrprete cornulfl. Procurci, e tal-
yea tenha encontrado, urn sentido
Para esta frase. Mas não estou con-
vencido de que sej a o exato; pare-
ce-me t6-lo encontrado, por esta
circunstãncia: é que a seguir, diz o
pardgrafo segundo:

"Em caso de morte, ou impedi-
mento insuperável, Os rquisitos
constanteS das Iet1as "a" e "e", do
artigo anterior, sèrão satisfeitos
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nos 10 dias seguintes a data da
elelço". 	 -

Entäo, como Se trata de uma hi-
pOtese nova, isto é, a da morte ou
de urn impediniento insuperáve],
parece-me que o desejo do legis-
lador fol dispensar esta prova de
filiacão partiddria. Esta 6 a in-
terpretação que eu procuret dar
dentro das prC'prias regras do Ato
Complementar n.° 9. Mas, será esta
• intenção da lei? E' uma pergunta
• que não posso responder.

Na medida em que uma legisla.
-çäo como a eleitoral torna-se obs-

cura fla sua prOpria llteralidade,
vamos observando que êste diplo-
ma não foi elaborado, tendo-se em
vista as boas regras.

Ainda mais; neste mesmo item
"b", que estamos exarninando, ha
outro ponto tambérn de diff cli in-
teligencia: 6 aquêle que diz o Se-
gulnte: "prova de filiação partida-
na, resultante da inscrição, nos
tênmos do artigo 7•0, pardgrafo 4.,
etc., efetuada at6 1. de juiho, pa-
ra candidatos a Governador, e ajé
primeiro de agOsto, para candida-.
tos a Presidente e Vice Presidente
da Repüblica".

0 dispoitivo diz: "prova de if.
liação partidária". Então, no's es-
tamos em düvida, Se esta data fixa-
da Se refere a prova ou se se refe-
re a filiacão porque diz"prova da
filiação" e marca prazo. Mas, a re.
daçao 6 scm concisão, sem clareza,
genérica demais. Não sabemos Se
6 a prova que deve ser feita den-
tro daquele prazo ou se 6 a flliação
que deve ter ocorrido naquele mes-
mo prazo. Esta 6 outra düvida quo
tenho, e düvida da major irnpor
tância, pelas suas consequêncjas;
se o entendimento 6 de que a fi-
liação do candidato e que esté.
dentro daquele prazo, muito bern,
mas se entender-se que 6 apenas
a prova que estaria no prazo, en-
tao, como Consequência êle não po
derd se regstrar.

Vamos ainda encontra,r, no art.
urn outro dispositivo singular,

We não tanto do ponto de vista
de forma, mas sobretudo pela sua
irnpropriedade, dentro de urn pro-
cesso eleitoral. Diz o artigo 2. 11 : "Em
caso de morte ou impedirnenito in-
superável, as exigências constantes
das alineas A e C, do art. ianterior,
serão satisfeitas nos 10 dias seguin-
tes a data da eleicão, dispensadas
as da alinea D. A alfnea "A" exige
uma sdrie de provas referentes a
estar o canclidato no gOzo do exer.
ciclo politico e dos direitos civis.
A alInea "B" exige estar êle corn
sua filiacão partiddria em tempo
hdbil. A alIena "C" exige a fôlha
corrida; a "D". a certidão de que
não houve impugnação. Entã.o, vem
o ar. 2.0 e declara que no caso de
morte ou impedimento insuperável,
os documentos não são dispensá-
veis, porern, os documentos das ali
neas A, B e C serão apresentados
10 dias depois da data da eleiçao,
porta.nto, dez dias depois de reali-
zada a eleição. Então, vamos ter
esta situaçao: ocorre a eleição e o
candidato 6 eleito; 10 dias depois
6 que vai oferecer a prova de que
não podia ser candidato, não per-
tencia ao partido, ou nao satisfaz
As condlces. Consequência: 10
dias depois teria que ser desfeita a
eleicao que se fez, porque as. con-
diçöes não foram preenchidas. Em
matéria de processo eleitoral, não
se pode conceber que se faca a exi-
gência de que o candidato atenda
As condicOes da lei, depois, de elet-
to. Isto ë urn contrassenso. Não
P0550 nem acreditar que o lücido
e experiente Senador Mem de Sd,
o Professor Pedro Aleixo tenham
colaborado num dispositivo desta
ordem. Se o problema 6 impedir
que alguém seja candidato, que se
impeca pura e simplesmente atra-
yes da suspensão dos direitos po-
liticos, da cassacão do mandate,
mas nunca sob a forma de urn pro.
cesso que e absolutamente inconce-
bivel em têrmos de idgica comurn,
e muito menos em têrmos de lOgi-
Ca judiciária.

E não 6 sO. Linda nos disposi.--

tivos seguintes, vamos encontrar
uma outra d.ificuidade: diz o pard-
grafo ünico dêste artigo: "1O5 Ca-
SOS nefenidos neste artigo, proces-
sar-se-d, na forma da legislacão em
vigor, a qualquen argtiicão de nu-.
lidade. Então, temos o candidato
que foi eleito, dentro de 10 dias
apresenta a documentação, mas 20
dias depois alguém impugna a do-
cumentação. Depois de impugnada,
depois de eleito vamos encontrar o
Tribunal tendo que decidir sôbre
a nulidade do processo. Al ja não
6 mais quanto a inelegibilidade do
candidato, 6 quanto a nulidade do
processo. Sabemos que no proces-
so eleitoral, se as nulidades não são
arguidas a tempo, elas desaparece-
não por forca do instituto da pe-
nempçãO. 0 que a legislacão elei-
tonal adrnitiu, numa excecão a esta
doutrina da perempcão foi argüfr-
-Se a inelegibiidade por fOrca do
dispositivo constitucional na di-
plomação. Mas, não se trata de
inelegibilidade e, sirn, de nulidade,
exatamente aquela para a qual o
Direito Eleitoral impöe as conse-
qüências da perempção. Isto 6 fà-.
dilmente compreensivel. Se se dci-
xar o processo eleitoral sujeito a
argUição de nulidade, a qualquer
tempo, não haveria mais estabiida.
de politica para as eleicöes e con-
sequentemente, não haveria para as
instituicôes.

Também, o artigo 5.9, do Ato Corn-
plernentar, oferece grandes dificul-
dades. Diz o seguinte o artigo 5.'
do Ato Complementar: (LO:

"Artigo 5.' - As convençöes de
que trata o artigo 30 delegaräo po-
dêres as conTissães diretoras na-
cional ou regionais, conforme o
caso, para escoiherem novos can-
didatos na hipOtese de que, por de-
cisão judicidria irrecorrivel, sejarn
declarados inelegiveis o candidato
ou candidates escoihidos e bern as-
sirn aos gabinetes executivos nos
casos do artigo 2.1 dêste ato.
• Pardgrafo unico - Escolhido nO-
ye candidato, proceder-se-d em se-

guida, ressalvado o disposto no ar-
tigo 2.9 dêste ato, na conformidade
do que prescreve o artigo 4.' e seus
pardgrafos".

'Este dispositivo permite urna de-
legacão, mas näo impOe esta dele-
gacão. Se o Ato Complementar es-
td legislando para urna situação
excepcional, a delegacão não deve-
na sen uma facuidade e, sim, tuna
obrigação, porque se ha delegacão
por faculda;de, então, não podemos
deparar corn esta situacäo. As
convençOes nesolvem não delegar e,
não delegando, não haveria possi-
biidade de registrar urn candidato.
E urna manobra que impedinia tuna
convencão de identificar o oandida-
to. Isto apenas porque o dispositi-
vo, ao invés de dan a esta norma
urn carater de lei, deu apenas urn
caráter dc faculdade. 0 que 0 Ato
Complementar fez, e muito hem,
foi deixar a convencão a faculda-
de de escoiher o aandidato. Deve
ficar ao Partido o direito de esco.
lher. Não pode ficar esta delega-
cäo como tuna faculdade, porque
senão o nürnero pequeno de con-
vencionais poderd levar urn Parti-
do a não ter candidate, poderá
cornprometer os jd restrito traces
de pleito que t era o processo
sucessOrio no Brasil. As dificulda-
des näo param ai. 0 que you enu-
merar 6 uma grande dificuldade.
Já o Ato Complernentar n' 3 de-
clarou que o candidato poderd não
sen elegivel, em virtude de "impe-
dimento insuperdvel". 0 Ato Corn-
plementar ny 9 repete a inovacäo.
Além clas condiçOes de inelegibili-
dade, ha niais esta: impedirnento
thsuperáve1 mas nern a revolução,
nem a legislacão eleitoral vigente,
nern a legislacäo reiolucionária elei-
toral definiram a figura do "impe-
dimento insuperdvel".

0 que 6 impedirnento insubsti-
tulvel? Não ha regra legal para de-
[mi-l. Isso não 6 recomenddvel,
sobretudo quando se trata de res-
restnição de direito. Varnos ad-
mitir que 0 legislador, atendendo
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269 -a situaco transltOria em que o
Pafs vive, deixou a configuraqão ao
critério do iritërprete. Mas, em que
se basearia o intérprete Para decia-
rar o impedimento insuperdvel? 0
intérprete pocleria distinguir Os
Impedimentos em superáveis e in-
superaveis. Mas, se o impedimenta
ê superável, êle deixa de ser impe.
climento. Se êle ë insuperável, é
realmente impedimento. Então, o
intérprete, o aplicador da lei, teria,
ao invés de regras Para resolver o
problema que ihe foi pOsto, teria,
repito, que dar tratos a bola, teria
que ser imaginoso Para conceber
regras Para fixar tal figura. 0 im-
pedimento, quando ë insuperthrel,
ficando sern definicão, é não ape-
nas desaconselhável, e perigoso deL
xá-lo a critërio do intdrprete a sua
definicâo. Os homens serbs que
colaboram corn 0 Govérno teriarn
tido a intencão de fazer a armadi-
iha no bOjo da lei? Não acredito:
Govêrno revolucionário é serb. tern
coragern de assumir responsabilL
dades. Esta C urna hipOtese expL-
cita Para o impedirnento insupeni-
vel. Seria, em ültima análise;-urn
processo de susponsâo do direitos
politicos, sem forma oia figura ju-
ridica. Poderia o interprete decla-
rar quo o bmpedimento C insuperá.
vol e o cidadão nã-o poderia mais
ser candidato. Näo posso acirnitir,
repito, que esta idCia tenhi, passa-
do polo pcnsamento daqueles que
elaboraram êste ato, bern cmo Pe-
lo ponsaniento do Sr. Presidenc
da Repüblia, mas a verdade ë quo
a letra da lei, coroo está, perinitirá
ao intCrprete mais rnaiicioso soils.
mar. Mas, 0 quo nCs ternos visto,
ate agora, diz respeito ao processo
eleitoral inclireto Para Presidente
da Repüblica, Vice-Presidente da
Rerniblica, Governador do Estado
e Vice-3overnador.

- Embora o problerna do irnp
dimento se .pliaue a tOdas as del-
cöes, diretas e indiretas.

Agora, examinarernos o que dis-
p6a o Ato, a respeito das eleicöes
inunicp:is, do Proccsso ELdt-oral

Municipal e, isto nos interessa mais
do Porto. Os outros problemas nos
interessam, porcüe interessam a or-
dem democrátiea.. Este, além de
interessar a ordern democrática,
nos interessa, porque neste ano,
tambCm deveremos ter aqul elei-
çOes municipais.

0 Art. 7.0 do Ato Complementar
dlz o seguinte: (lê)

"Art. 7. - As ComissOes dire.
toras municipais de que tratarn Os
atos complementares fl,9 4 e 7 de-
verão estar organizadas ate o dia
25 de junho de 1966 nos Estados em
que, no corrente ano, haja eleiçôes
indiretas e ate 1.' de agosto nos
demais Estados.

Parágrafo iinico - Nos munici.
pbs onde não haja coniissOes dire.
toras organizadas afé essas datas,
serão as mesmas substituidas Para
todos Os efeitos por cornissOes in-
terventoras municipais de trés a
sete membros, constituidas pelo
voto de dois tercos dos membros
dos gabinetes executivos regionais
das respectivas organizaçOes parti-
dárias".

Aqui, nOs fazemos urn reparo de
ordern processual mas que envol-
ye o prOprio exercfcio da atribul-
ção. Primeiro, tern-se que organi7
zar as ComissOes Municipais. NA
sendo possIvel serão organizadas a.
Comissôes Interventoras por deli-
baracao de 2/3 do Gabinete Execu.
tivo.

Acho em primeiro lugar, que não
deveria ic-ax a deliberaqão do Ga-
binete Executivo a criação dessa
medida. Urn Orgão pode promover
o registro de urn candlidato, pois
não podemos admitir que o Muni-
cipio fique sem os seus represen.
tantes, entretanto o Gahinete Exe-
cutivo de urn partido pode não
conseguir 2/3 Para nomear uma
Cornissão Interventora. TOda vez
quo urn Gabinete Executivo quiser
impedir uma eleição nurn Munici-
pio, C fcil: C sO criar obstdculos a
que se institua Comissão Inter-
ventora, não perniltindo a forma-

çäo do "quorum" de 2/3. Entäo, che.
garemos a estas consequências;
irIarnos então, transformando as
MunicIpios, do unidades autOnomas
em verdadeiros Distritos Adminis-
trativos. Ponso que êsse não C o
objetivo da Lei. Fla visa, ao con-
trdrio, garantir o Processo Eleito-
ral, facilitar o registro dos candi-
datos. Esse propOsito esta no Ato
Constitucional n. c' 9 inandando que
a Justica Eleitoral, ao examinar as
impugnacOes, tenha em vista faci-
litar o registro eleitoral, e não diii-
cuitá-lo.

0 Art. 8.0 oferece outra clificul-
dade!

Trata-se da inscriqão Para ser
candidato; ainda não e o registro
eleitorai. Este artigo 8.9 declara
que poderá ser inscrito 0 candida-
to a eleicão municipal, perante a
Comissão Municipal, a Comissâo
Regional e a Corn.issão Nacional.
Estabelece trés competências opta-
tivas: enquanto urn se registra pe-
rante a Comissão Municipal, o ou-
tro corre a Cornissão Estadual e
outro, a Comissão Nacioinal. Em
primeiro lugar, este é urn caminho
difIeil Para ser trilhado porque, ao
invCs do ser urn caminho como fob
Para Presidente da Repdblica, Go.
vernador e Vice-Governador, de
Unico Orgão, Para as eleicOes mu-
nicipais, são trés. Tanto pode re-
gistrar 0 candidato junto a Comis-
são Municipal, como it Estadual e
a Federal. Os trés candidatos se
registrarn. Vern, entâo, o Ato man-
dando que feito o registro par en-
tidades de hierarquias diferentes,
prevaleça o do maior hierarquia.
Então, assim sendo, o candidato
vat ser registrado pela Cornissão
Nacional. E' isso de tal ordem cho-
cante corn a realidade, corn a nor-
ma comezinha de organizacão que,
na verdade, não pode ter qualquer
sentido. Admito, Para argurnentar,
e Para encontrar o espbrito do cUs-
positivo, que as lutas municipais
são as rnais exacerbadas; nas elei-
coes municipais, ha muitas chica-
nas; ha presenoa de fraude, coacão

e violência. Não desej aria êste dis-
positivo do Ato Complernentar n.°
9 evitar esta situacão? Poderia ser
urna expiicacao. Mas, pensando
melhor, vamos verificar se esta fol
a intencao do legisiador. Ele não
resolveu o problema. 0 dispositi..
vo não impede perturbação nas
eleicöes municipais, porque esta-
belece mobs de se fazer a chicana
o dar o golpe de apanhar os con-
correntes de surpresa. Se a inten -
cão do legislador fob esta, êle não
• alcanqou; ao contrário, Cale somou
• estas dificuldades, mais dii icu.l-
dades. A1Cm d.isto, está havendo,
na verdade, uma auténtica subver-
são de hierarquia, pois, onde já se
viu uma Comissão Diretora Nacio-
nal de urn partido tratiar de regis-
tros de candidatos municipais? Te.
mos, no Brasil, hoje, quase 4 mu
municipios. Talvez, 80% dêles irão
preferir recistrar seus candidatos
perante a Comissão Nacional, por-
que, assim, não corrern risco ne-
ununi: Na verdade, dispositivos co-
mo êste ou tern de ser redigidos no-
vamente ou exciuldos do texto do
Ato Complementar.

Sr. Presidente, corn essas apre-
ciaçöes, fica, aqui, o meu proposito
de colaborar corn o Govérno Revo-
Iucioriário que está atravessando
fase dificil. 0 processo eleitoral su-
cossOrio brasile.iro estd se fazendo
a base do regras precárias; foram
alteradas as regras cldssicas do jô-
go eleitoral. Temos que compreen-
der que precsavom ser alteradas,
mas não pode o Govêrno dificultar
mats ainda a estabilidade destas re-
gras, quo já são precdrias; ou en-
tao, terá que caminhar Para supri-
mir o processo eleitoral sucessOrio.
Como está, o Ato Complementar
n.' 9 não reequilibra as regras pre-
cárias que estão al. Ao contrário,
aniqi.zi1a-as, completa a isua e,ctincão
e acaba melancOlicamente corn a
solucão sucessOria quo so sabe está
sendo ditada de boa-f6. Resta-nos
a esperanca do quo o Legislador
Federal e o Tribunal Superior Elei-
toral ind.ique.m o caminho certo.
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Se .o .egrgio Tribunal qulser con-
veneer-se de que deverá desempe-
nhar, aqul, papel correspondente
ao do STF em re1aco a ordem de-
mocrátjca e juridica da America do
Norte, podero essas dificuldades
ser sanadas. Fora daf, meihor fôra
que 0 Presidente Castelo Branco
não tivesse assinado 0 Ato Corn-
plementar e o lUcido e respeitavel
Ministro da Justica não o tivesse
subscrito.

- Vem 4 Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado que êste subscreve,
na qualidade de Lider da Bancada
do M.D.B., requer a V. Exa., nos
têrmos dos artigos 94 e 95 do nos-
so Regimento Interno, seja-ihe con-
cedida a palavra nesta Reuntäo, pa-
ra em seguida, tra.nsferi-la 'a Sra.
Deputada Marta Nair Monteiro, qué
tratará de assunto relevante e ur-
gente.

Sala das Reuniöes, 11 de malo de
1.966.

José de Castro - Lider do
o SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Depu
tado José de Castro que, na quali-
dade do Lider do 1VLDB, requer a
palavra, na forma dos artigos 94 e
95, para •transferi1a Para a Depu-
tada Marta Nair Monteiro, que tra-
tará de assunto relevante e urgente.

A Mesa defere o Requerimento e
fixa 0 prazo de 20 minutos. Corn a
palavra a Deputacla Marta Nair
Monteiro.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO— (lê)
Senhor Presidente, Senhores Depu-

tados
Sirvo-me desta Tribuna Para Ia.

var as mirthas professôras o nosso
agradecimento polo apoio que aca-
barn de nos dar na eleição da di-
retoria que regerá Os destinos da
Associacão dos ProfessOres Prime,-

rios no trlênio 66.68, realizada em
9 dêste.

Na realidade, corno chapa Unica
a disputar, poderia o associado aco-
modar-se pela vitOria garantida.
No enta.nto, embora tOda falta de
publicldade, quis êle demonstrar
que continua a confiar.

0 Sr. José Maria Magalliães -
Nobre Doputada.

Antes que V. Exa. inicie seu dis
curso, quero, por autori.zacão do
Lider da Bancada do MDB, trans-
ni.itir a V. Exa. nossos aplausos,
nossa satisfaçao por sua reeleicão
Para presidente da Associacão das
Professôras Primárias de Minas Ge-
rais. Acompanhamos todo o aeon-
tecirnento e podemos, justamente,
atestar, nesta Casa, o zêlo corn que
a nobre Deputada exerce a sua fun-
ção naquele entidade do classe que
representa o que ha de mais su-
blime, que é a professôra. Assim
sendo, nesta oportunidade, não p0-
deriarnos deixar que a ilustre Depu-
tada avancasse no seu discurso,
sem manifestar, aqui, corn a maior
ernoção e alegria, o nosso aplauso
a V. Exa. e, sobretudo, o nosso
respeito e Os nossos votos Para que,
na gestao que se inicia, V. Exa.
repita, corn o mesrno êxito de sem-
pre, as mesmas lutas, as mesmas
reivindicaçOes, as mesmas çusas,
tao bern levantadas pela nobre Co.
lega, em favor das professôras mi-
neiras e de suas famIliias.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI.
RO - Agradeço de coracão as pa-
lavras generosas do Deputado José
Maria Magalhäes, quo considero co-
mo urn estimulo, partido não sO de
S. Exa. mas do Partido, 0 MDB.

E justamente devido a êste apoio
dado as professoras Id fora, tanto
por parte dos Deputados do MDB,
como por parte dos Deputados da
Arena, que me dispus a candida-
tar-me novamente 'a Presidência da
Associação das ProfessOras Prlrnd.
rias.

Apesar de tantos nomes 'a altura
de presidir a entidade maxima da
classe, o não aparecimento da ou-

tra chapa vem demonstar que o
nosso trabaiho tern sido born acel-
to, tern correspondido.

Pudéssemos nOs resolver tudo a
contento da classe; pudéssemos re-
parar tôdas as injustiças que se Ihe
fazem; pudéssemos impethr a m-
terferência polItica no ensmo e em
sua vida profissionai; pudéssemos
dar 'as nossas rnestras, pelo menos
a retribuicao justa pelo grande tra-
baiho que estão sempre a prestar
a nacão e, então, estariamos corn-
plotamente felizes, completamente
realizadas.

Mas, nao desani.mamos. Aos pou-
cos, vamos ajudando a resolver
seus problernas.

E, Se n'ao tivéssernos a consciên-
cia tranqu.ila de tudo haverrnos
feito, de tudo estarmos fazondo pa-
ra dar-ihes meihores Was, no te-
riamos nos candidatado novamente.

Agradecemos, de coracão, mais
êste estimulo dado pela classe e
propomo.nos a continuar a luta.

Partirernos, agora, reanimadas
por êste calor, Para a completa pa-
ridade das professôras aposenta-
das, Para a melhoria do sorvico de
assistência médica pela Previdência,
Para a continuidade de nossa Coo.
perativa Habitacional, Para a rea-
lizacão de nossa Cooperativa de
Consumo, Para a participaçao da
classe nos assuntos relativos ao en-
sino e 'a ad.ministracão Para o me-
lhoramento de suas condicOes de
trabaiho e, sobretudo, Para o ime-
diato aumento de vencimento.

Já era hara de o estarmos plei-
toando. A vida está insuportável:
noss®s vencimentos mal dão Para
pagar o aluguel de casa. Falta o
leite aos nossos filhos que ja nâo
mais frequentam escolas por falta
de condicOes financeiras; falta o
pão em nossas mesas; os descon-
tos em nossos cheques, por rápidos
pedidos. ja näo comportam novos
empréstimos.

Quando ainda teimamos em dei-
xar nossos filhos nos colégios, ex-
pomo.los a humilhaçäo da tao usual

opção: ou pagani as mensalidades
ou não fazem provas.

Prov'avelmente professOres e fun-
cionários etão estranha.ndo meu
silêncio ate aqul. Mas, o meu corn-
portamento, quo parecia oinasso,
nada mais foi que o receio de ser
mal interpretada por estarmos em
vesperas de eleicOes. Quis evitar a
exploracão que certamen.te viria;
o disto falei aos senhores deputa-
dos e 'as professOras na Associa-
çãc.

Sabemos quo não vamos lutar
mu.ito. 0 Sr. Governador é homem
sensivel e humano, sobretudo. Rie,
que tao bern soube olhar pelos fun.
cionários da Novacap, o homem
querido do todo servidor do Bra-
silia, vai compreonder que nosso
grito terá quo ser ouvido; que é
inadiável o aumento. Poderão di-
zer, certamente, que 0 aumento vi-
rá em outubro, época tradicional
da vigência dos aumentos, mas a
humilde serventie, a herOica pro-
fessOra, o responsável funcionário
püblico, não terão condicOes fisi.
cas e morals Para esperar aquela
data.

Ainda ha pouco, especialistas de
29 paises, durante a reunião con-
junta da Unesco, em Genebra, apro-
varam, unânimemente, urna roco-
mendacão universal tendo em vista
a melhoria do status profissional
o sOcio-econômtco do professora.
do. Transcrevemo-lo na Integra:

"Salãrios de professôis - A re-
muneracão dos professôres deve
refletir a importância da profissäo
e ao mesmo tempo garantir urn pa-
drão de vida razoável Para os prO-
prios mestres e as suas familias.
Os salarios devem levar em consi-
deracao o fato que certos cargos
requerem mais experiéncia e quali-
ficacoes suporiores e trazem maio.
res responsabilidades. Tabelas e
salários devem sor atualizados pe-
riOdicamente, Para quo possam le-
var em consideracão a elevaçäo do
custo de vida, padröes do vida mals
elevados do respectivo pals e ten-
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dências gerais de elevação dos ni-
veis de salário".

As autoridades devern reconhe-
cer, que a meihoria do status sOcio
econOrnico dos professôres, tie suas
condicöes de trabaiho, habitacão,
ernprêgo e possibiidades de carrel-
ra são o rnelhor meio Para veneer
qualquer escassez existente de pro-
fessOres competentes e exper.imen-
tados, e Para atrair e reter urn nil-
memo suficiente tie pessoas corn-
pletamente habilitadas".

Desejo, ainda, apresentar it Casa
uma Indicação, corn a respectiva
justificativa, bern como algumas
cartas que me chegararn do inte-
rior do Estado, as quais passo a
ler, Para conhecimento dos Srs.
DeputadoS. (Lê)

INDICAcAO N.11 1.116

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

A Deputada abaixo assinada in-
thea a S. Exa. 0 Professor Celso
Cordeiro Machado, DD. Secretário
da Fazenda, a urgente necessidade
de mandar atualizar Os pagarnen-
tos de Teixeiras e Coimbra, atrasa-
dos em cinco meses; Sobrália, 10
meses; Formiga, 3; Born Despacho,
descie janeiro; Rio Vermelho, des-
de dezembro; Abaeté, 3 meses; Ou-
ro Verde, municIplo cl TeOfilo Otô-
ni; Carmo do Rio Claro; afinal, de
tOdas as cidades em atraso.

Sala das ReuniSes, 11 de malo
de 1.966.

Marta Nair Monteiro.

Justificativa: - Não serd neces-
sdria. NOs, deputados e secretcirios,
corn reservas, geralmente, corn nos-
so crddito, tolerarlarnos atraso de
urn mês?

E por que não agirmos cia mes-
ma maneira corn nossas professO-
ras e funciondrios, corn miserciveis
vencimentos, que, mesmo corn o
pagamento em dia, tern que fazer
verdadeiro malabarismo Para so-

breviver e fazer sobreviver tôda
urna famIlia?

Seri necessdrio voltar ao tempo
passado - 1963 - em que tivemos,
ate, de recorrer ao expediente ma-
xirno de greve?

Não. Ternos certeza de que o
Sr. Governador e o Sr. Secretdrio
da Fazenda não perm.itiräo quo
seus servidores plassem tamanhas
dificuldades e humilhacôes I

Serd necessária medida urgente
Para tranquil izar, dar segurança
necessdria as nossas professOras e
funciondrios que não tern nem pa-
ra sobrevivência quanto mais Para
o trabaiho e manutenção tie sua
dignidade.

Ilustrando nossas palavras, jun-
tamos o abaixo assinado de Born
Despacho corn diversas assinatu-
ras e trechos de cartas recebidas
que demonstram a situação em que
aqueles servidores se eneontram.

"Exmo. Sr. Secretdrio das Fl-
nancas:

Os abaixo assinados solicitarn a
V. Exa. providências no sentido de
colocar em dia os pagamentos dos
funcionários pü b ii c Os estaduals
desta Cidade, visto os mesrnos não
tsrern recebido ate hoje os venci-
mentos do mês de janeiro do çor.
rente ano. For ser de justica, t es-
peram ser atendidos.

Born Despacho, 25 tie abril de
1.966".

Seguem 135 assinaturas.

"Formiga, 13 de abril tie 1966.
Prezada Da. Nair Marta Monteiro.
Cordials saudacöes.
Inicialmente desejamos a senho-

ra Os meihores votos tie urna feliz
e Santa Pdscoa, juntainente aos
vossos familiares.

NOs, as professOras que tanto
tern sido beneficiadas pela vossa
luta em prol da classe, viinos, mais
uma vez, solicitar a vossa coopera-
cão e justica, af, junto ao Secretd-
rio da Fazenda, Para que o nosso
pagamento se normalize.

Estamos corn urn atraso de 2 me-
ses e isto tm-nos posto em sCrias

dificuldades, principalmente diante
da crise que atravessamos corn 0
custo de vida elevando-se diia a dia.

Os nossos comprom.issos estão
paralisodos e isto nos desagrada,
p015, 0 comércio, por sua vez, já
está nos faihando por êsse rnotivo.

Uns dias seria razoavel; mas,
atraso de 2 rn e s e S nos pSe em
apuros.

Mães de familia e Vidvas, corn os
filhos em perlodo de estudo, fase
em que so gasta mais, tanto corn
material escolar e ainda a alimen.
tação que d imprescindivel, sentem-
-se abaladas corn esta situacão.

Esperamos, porltanto, pela vos-
sa dedicação a classe, contar corn
a vossa ajuda neste sentido, e, dei-
xamos aqui 0 flOSSO sincero agra.
decimento, pedindo a Deus vos re-
compense.

Aqul estaremos ao vosso inteiro
dispor, aguardando vossa solucão.

Gratas, as professoras:
Seguem 8 assinaturas.
N. B. - Conforme nos inf or-

rnou o Coletor a arrecadação local
nao dci Para o pagamento dos fun-
ciondrios, d necessário Para o re-
ferido pagamento urn suprimento.
"Procedência: Rio Vermeiho
Destino: Belo Horizonte
Destinatdrio: Deputada Marta Nair

Monteiro
Enderêço: Assembldia Legislativa.

Esperando que V. Exa. se con-
dc'a cia situação calamitosa do pro-
fessorado Rio Vermeihense cujos
vencimentos se encontram em
atraso desde dezembro de 1965 vg
diretores e inspetora municipal fa-
zem veemente apêlo sentido seja
providenciado numerdrio a Coleto-
na Rio Vermeiho pt Hipotecando
solidariedade apresentamos cor-
dials saudacoes pt as) Inspetora
Municipal".
"De Abaetti - Data: 3-5.66
Deputada Marta Monteiro
Assembldia, - Belo Horizonte

As professôras de Abaeté vg con.
fladas no seu alto espirito corn-
preensäo apelain sua valiosa aten-

cão junto governador retnetendo
suprimento coletoria estadual Para
pagamento em atraso trés meses pt
Situacão insustentável pt grata. As.)
Three Campos, pelas Prof essOras".
"Ouro Verde de Minas, 2 do maio

de 1966
A DD. Deputada Marta Nair Mon-

teiro
Prezadà amiga.

Esta tern a finaiidade tie dar Os
meus parabens a presath colega e
amiga pelo muito que vem fazendo
pelas professôras de nosso grande
Estado.

Ainda mais uma vez venho pedir
a ajuda tie V. Exa. no sentido de
dirigir apelo ao Sr. Govetrnador. so-
licitando o pagamento dos vend.
ment,os das profesthras daqui, pois
desde setembro do ano passado não
recebemos o nosso ordnado, e, cc-
mo a sefihora bern sabe, a gente
trabaiha corn gôsto, mas precisa-
mos receber, porque tambëm ternos
nossos compromissos e precisarflos
cumprir corn os mesmos em dia.

Os professôres das Escolas Ru-
rais, faz j  mais tie urn arm, que
tanibém não recebem os vencimen-
tos e coitadas! Vivem uma vida
triste, lecionar na roca e näo re-
ceber é tie se lamentar, num estado
rico como 0 nosso.

Estou certa de que a prezada
amiga tomard as devidas providên-
cias e desde já sou-lhe imensa-
mente grata.

PS - Aqui temos coletoria, mas
0 coletor naG paga, alega que a ar-
reeadacão e insuficiente.

- Esgotada a materia destin&Ia
a esta parte da Reunião, passa-se it

24 PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a discussão dos Projetos
em Pauta, visto que näo ha "quo-
rum" park votacão.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO

Exino. Sr. Fresidente da Assem.
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bidia Legislativa do Esbado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado signatárjo dêste re-
quer a inversão da Ordem do Dia,
de modo que o Projeto n° 3.618/66
seja discutido e votado logo apOs
o do jO 3.602/66.

Sala das Reuniôes, 11 de maio
de 1966.

Geraldo Quintão.
o SR. PRESIDENT - SObre a

Mesa, Requerirnento do Sr. Depu-
tado Geraldo Quintão, no qual pede
a inversão da Pauta, de modo que
o Projeto ng 3.618 seja di.scutldo e
votado apOs 0 Projeto nQ 3.602.

Em votação. Os Srs. Deputados
quo o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
?Oi aprovado.

Disoussäo ünica do Projeto 3.616/
/66, do Sr. Goverriador do Estado,
o qual cria cargos destinados ao
Ginásio Estadual Agro-Industrial
"Professôra Dulce Sarmento". de
Montes Claros. As Comissöes de
Justiça, Educação e Financas opi-
nam pela aprovação do projeto.

Estd inscrito para discutir o Pro-
jeto o Sr. Deputado Waidomiro
Lôbo.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Waldornjro LObo.

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

Hoje, durante a D hora da Reu-
nião, usei da palavra e critiquei o
Governador do Estado, que esitd
prejudicando Os infelizes portado-
res da "peste branca", aqueles que
procurarn a Capital do nosso Esta-
do e se dirigem as instituiçôes par-
ticulares para Se livrarem dêste
mal. Quando essas criaturas con-
seguem, corn a ajuda dessas insti-
tuicoes, e de Deus, livrarern-se da
tuberculose volta o Estado a que.
rer prejudicd-los. Os passes, que
eram dados pela Secretaria de Sad-
de hqueles que terminavam seu tra-
tamento e que desejavam voltar aos
seus lares, não são mais fornecidos
porque nenhurn dos Secretários de
Estado merece a confiança do Go-

vernador. E corn isto a mais pre.
judicada 6 a Secretarja de SaUde.
O titular daquela pasta, Professor
Austregésjlo de Mendonça, não
rnerece do Governador I. P., co-
mo devia merecer, a confianca que
rnereceu de outros governos. Mas,
em compensaçao, merece a confi-
ança do Govêriio urn Investiga-
dor de Policia quo está fornecen-
do Os passes no Abrigo B. Hte.

Ha poucos minutos, 0 Li der do
Govêrno, Deputado Manoel Costa,
colocou-me em contato, através do
telefone, corn o Dr. CustOdio, atual
Diretor do Abrigo Belo Horizonte,
cujo nome certo é "Albergue Belo
Horizonte". Muito delicado e jei.
toso, S. Sa. me disse que, do fato,
estão sendo revistacjas as pessoas
que pedem passe naquele Abrigo.
Mas, as pessoas revistadas são
aquelas que nao levarn nerthuma
apresentacão. No nosso caso, as
doentes não são revistadas, nem
suas malas. Como denunciei, quan-
do usel da palavra anteriormerite,
o policial encarregado faz revistas
nas pessoas interessadas na aqui-
sicão de passes, como tambm nas
suas bagagens. Quando encontra
algum dinheiro em seu poder, êste
policial obriga as pessoas a eom-
prar a passagem, esquecendo-se de
quo muitas vêzes o dinheiro é para
O viajante Se alimentar durante as
viagens, como aconteceu corn urna
doente que teve alta na nossa Fun-
dacao

Acharn Os Srs. Deputados que isto
estd certo? Acham os Srs. Deputa-
dos da ARENA que isto estd certo?
Acham os Srs. Deputados do MO.
DEBRA, da Oposição, que Isto estd
certo? 0 certo seria que as entida-
des que ajudam o Govêrno tivessem
urn caderno, corn passes visados
pelo Secretãrio da Fazenda ou por
quem fOsse determinado pelo Go-
vêrno, para fornecer Os passes na
hora oportuna. As Instituiçôes, na-
turalmente, assumiriam a responsa-
bilidade do fornecimento dêsses
passes. Isto é o que seria certo. Ou
então que o Secretáriio de Saüde

tivesse, corno nos outros Governos
O caderno de passes visado pelo Se-
cretdrio da Fazenda, ou por quem
o Govêrno determinasse, para for-
necé-los na hora precisa. Não tern
que se esperar que 0 relogio mar-
que 12 horas e que uma pessoa,
salda de urn sanatório, enfrente o
sol e a chuva, nurna fila para con-
seguir o passe, depois do ser devi-
darnente "revistado". Que se negue
'as entidades o direito de fazer êste
trab aiho! Quo uma funcionária Va
ao Abr.igo Belo Horizonte corn o bo.
letirn de alta do doente, para re-
ceber ali o passe, ir a Estrada de
Ferro ou Estacão Rodoviária, corn
a requiSicão para receber o passe
e, na hora do embarque, que urn
funcionário nosso acompanhe a
criatura, para que possa embarcar
sem atropelos! Não do jeito que 0
Govêrno quer, de se esperar que a
doente jogue a mala As costas, vá
para a fila, tenha sua bagagem re-
vistada, depois de fornecer o passe
e de se ir 'a Estrada de Ferro ou 'a
Estação Rodoviária, e ficar peram-
bulando pelas ruas ate a saida do
trem ou do Onibus, que 'as vêzes,
sai muito tarde, 'as 10 horas da noi.
te, como os de Pirapora.

0 Sr. José Maria Maga1hães
- Nobre Deputado Waldo-
miro LObo. 0 assunto que V. Exa.
aborda pode parecer de muito pou-
ca irnportancia. Mas nOs devemos
dizer, frente a V. Exa., que e 0 de
maior importância para Belo Ho-
rizonte. 0 nümero de doentes que
vem do interior do Estado para
Belo Horizonte é enorme. A esta.
tistica, se for feita, vai surpreender
a todos que ignoram o assunto e,
não so do interior do Estado - e
V. Exa. sabe muato bern, princi-
palmente no terreno da tubercu.
lose, - mas do vários Estados da
Federaçao, que descarregam seus
doentes em Belo Horizonte. Por-
tanto V. Exa. trata de urn assunto
dos mais serbs. Nós estamos estar.
recidos diante das afirmacOes de V.
Exa., porque nao compreendemos
porque o Secretário de Saüde não

possa ter autoridade para lidar corn
o problema de passe para os doen-
tes. Não sO aqueles recuperados,
ou semi-recuperados, como aquêles
outros que vêrn, recebem urn tra-
tamento e podem ir para q seu do-
micilio, para dentro do 6 meses vol-
tarem de novo para exames. V.
Exa., portarito, tern muita razão.
Esse problerna do passe terd que
ser resolvido da maneira a m2.is
humana. V. Exa., apontou muito
bern o caminho que 6 o da Secre-
taria de Saüde.

Como medico conheco o proble.
ma . E dou o meu apoio integral
a V. Exa.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - 0
apoio do V. Exa. mais nos anima,
Deputado, principalrnente, sendo o
Sr. urn medico hurnano. V. Exa.
dlissa estar eu corn razão, quando
reivindico do Secretário do Saüde
exped.ição dos passes, nos casos a
que me referi.

Estou tentando ajudar o Govêr-
no. Por que razão sOmente o abri-
go Belo Horizonte pode expedir
passes? Por acaso o funcionário do
abrigo conhece meihor a situacão
das pessoas quo all vão fazer re
quisição do passes do que nOs?
Para exemplificar: três pessoas re-
cuperadas estão af fora, 'a minha
espera! Urn estêve no sanatOrio du-
rante 3 anOs. As outras duas, au
permanecerarn por mais do urn ano.
Logo, conhecemos bern a situacão
delas. Não sabern andar em Belo
Horizonte, não sabem ler e nern
escrever. Não podemos deixá-las af,
sern rumo!

A pergunta é dificil do responder.
Mas, sabem todos quo isso é uma
realidade. Ha poucos dias o fiscal
do trânsito me destratou e não me
deu o seu nümero, multou o velculo
em quo eu me encontrava. mas
quando lhe disseram quo eu era .o
Doputado Waldorniro LObo, veio
dar-me urn papel corn o seu flume-
ro escrito. "Desculpe-me, não sa.
bia quo o Sr. era o Deputado Wal-
dorniro LObo". Ora, entäo isso são
modos! A lei 0 vale para benei-
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ciar alguns, àqueles que tern posi.
ção ou projeção qualquer.

Eu you descer da Tribuna e you
ao Abrigo Belo Horizonte fazer a
requisição das passagens, já corn
o pedido do Departarnento de Th-
berculose: depois, terel que ir a
Estrada de Ferro ou a Rodoviária
para conseguir Os passes e, a noite,
teremos que voltar para encarni-
nhar cada urn ao seu destinó. Fa-
zemos isso corn prazer. E o que
estamos fazendo? Ajudando o go-
vêrno, porque se essas criaturas
näo forem tratadas assirn, daqui a
uns dias vão recair e darão mais
trabaiho. E nesta fase do trata-
mento que temos que nos voltar
para essas criaturas, tratando-as
como se fôssem recérnnascidos.
Ontem, eu disse que se não fOsse
resolvido o problema eu levaria os
doentes para a porta do Palácio da
Liberdade. Se não faço não ë por
covardia, mas simplesmente porque
tenho de agir corn o coracão e dar
urn tratarnento humanO a quem ë
tao infeliz. Mas, prometo que será
a ültima yea que eu resolvo urna
situação por mim. Se ocorrer no-
vamente o fato de voltar 0 funcio-
nário da Fundação corn os doentes,
então eu tornarei todos, corn suas
bagagens, e os levarei para a porta
do Palácio para pedir ao Sr. Go-
vernador que cumpra corn sua obri-
gação d mande tratar dos doentes.

isso o que temos que fazer, quan-
do urn governo se mostra tao mo-
perante como o atual.

Pedi urna ligacão corn o Secre-
tário de Govêrno, nosso colega De-
putado Murilo BadarO, e S. Exa.
mandou dizer que não o interrom-
pesse, porque não podia ser inter-
rompido. For certo, o assunto do
qu6 êle tratava era muito mais im.
portante do que salvar urna vida.
Nesse caso, não seria uma -vida,
mas seriarn três. Depois de tanto
trabalho não é justo arriscar a vida
e a saüde dessas criaturas, porque
os Srs. Deputados, que são médi-
cos, sabem que uma doenca, como
a tuberculose, depois que uma pes-

soa recebe alta, e,dge muitos cul-
dados para, não recair.

Quando solicitei a palavra foj
para discutir, exatamente, o Proje.
to nq 3.616, que tern urna Unica dis-
cussão e que é de iniciativa gover-
narnental, Proj eto que Ira benefi-
ciar muito 0 govemo, pois Cria car-
gos destinados ao Ginásio Estadual
Agro-Industrial "ProfessOra Dulce
Sarmento", de Montes Claros. Quer
dizer, cria uma oportunidade para
que o Govêrio possa empregar al-
guém e fazer a sua "media".

V o t a r e rn 0 s favoràvelrnente ao
Projeto. Também, de nada adiari.
taria o nosso voto contrario, pois
êle será aprovado de qualquer ma-
neira. Esta d a situaçäo em que se
encontram Os representantes do
povo nesta Casa, situaçao esta que
o povo ainda nao compreendeu.
Mas Deus ha de ajudar que o nosso
Estado e 0 Brazil encontrern 0 seu
verdadeiro carninho, venha de en-
contro ao nosso pensamento, que
é exatarnente aquêle de fazer algu-
ma coisa em benefIcio do povo.

Deixo a Tribuna corn o meu pro.
testo contra certas decisöes dêste
malfadado govêrno do Sr. I.P., ho-
mem que poderia perfeitamente fa-
zer balançar êste Estado, th sen-
tido de que se fizesse aigurn coisa
em favor do povo.

Mas, o que estarnos presenciando
é o contrrio. Quando o Governa..
dor d obrigado a dar urn passo a
frente, irnediatamente pensa em
dar outro atrás. Faz que anda,
mas não anda. E näo ata, nem
desata.

Sr. Presidente, e Srs. Deputados,
dizem que amanhã haverá uma reu-
nião da ARENA, para ver qual o
caminho a seguir. NOs aqui esta-
mos pedindo a Deus que isto acon.
teca, de maneira que possamos fi-
car contra êste Govêrno, porque,
corno está, não ë possivel apoiá-lo,
a não ser que o Governador I.
desista desta sua idéia de goyêrno
do "vai ter" e faça urn govêrno para
dar coisa em beneficio daqueles que
foram por ële enganados e deposi-

taram 0 seu voto favorável nas deL
çOes passadas. Que volte Minas Ge-
rais ao ritmo que vinha seguindo
o- Governador Magalhães Pinto e
no fique no ritmo de Brasilia de
agora, que d o ritmo do "vaj ter",
pois Minas Gerais ja esta ficando
conhecido como 0 Estado do Go-
vêrno "Ipê", corno o Estado do Go-
vérno "vai ter".

Deixo a Tribuna, Srs. Deputados,
esperancoso de que na reunião da
ARENA, amanhã, as coisas possum
tornar urn ritmo diferente, em fa-
vor do povo de Minas Gerais.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, não é
possivel que esta Casa funcione
scm a Bancada da ARENA, que d
composta de cérca de 70 Srs. Depu-
tados e que, a nosso ver, apoiando
o Governador, deveria aqui ester
votando os projetos.

Vemos aqui apenas os Srs. Depu-
tados Fiorivaldo Dias, Gerardo
Grossi, Melo Freire, Jehovah San-
tos, Hermelindo Paixão, Nicanor
Armando, Geraldo Quintão - que d
indefinido - Deputado Waldir Mo-
rato, Léiis Chaves, além do Depü
tado Ladislau Salles, que d tam-
bern indefinido. Portanto, corn a
citacão dêstes nomes, V. Exa. ye-
rfficará que não ha nümero para
que continuem os nossos trabaihos,
pelo que requeiro a V. Exa. encerre
de piano a presente reunião -

CHAMADA
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

veriuica a procedência da questão
de ordem do nobre Deputado Jose
Maria Magalhães e vai proceder à
chamada dos Srs. Deputados, para
tanto norneando para Secretário
"au-hoc" o Sr. Deputado Ladislau
Salles.

Corn a palavra S. Exa. para fazer
a chamada.

O SR. SECRETARIO (Paz a cha-
mada).

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Secretário para pro-
ceder a segunda chamada.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
segunda charnada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senhores:

Ledo Borges - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão - Anibal
Teixeira - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Visira de 4n.
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda BenecUto Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Melage

Cicero Dumont - Daniel de
Rarros - Delson Scarano - Der.
meval Pirnenta Filho - Euler La-
fete. - Expedito Tavares - Go-
mes Moreira - Hdlio Garcia -
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel - Jal-
ro Magalhaes - Jarbas Medeiros -
João Bello - João Bosco - João
Luiz tie Carvaiho - Jorge Ferraz -
Jorge Vargas - Jose Augusto -
Jose de Castro - Lourival Brash -
LUcio de Souza Cruz - Luiz Jun..
queira - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira -
MaurIlio Carnbraia - Nunes Coe-
lho - Orlando Andrade - Qtelino
Sol - Paulino Cicero - Pereira de
Airneida - Pires da Liz - Raul
Fernandes - Raymundo Alberga-
na - Salim Nacur - Sebastião
Anastácio - Sebastião Nascirnen
to -7 Sette de Barros - Sinval Boa-
ventura - Vaithr Melgaço - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
constata a presença de 21 Senhores
Deputados. Não ha "quorum", pois,
para a continuação As nossos tra.
baihos.

ENCERRAMENTO

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

-
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ORDEM DO DIA
12-5-66

1 6 PARTE
Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tea, oomunicaçöes, requerimentos
e indicacoes.

Das 15 is 16 horas:
Discussão e votacão de pareceres,

requerimentos, comunicacoes e in-
dticacöes.

Discurso e votacão de redacoes
finals.

2° PARTE
Das 16 as 18 horas:

Votacäo, em discussäo inica, do
Projeto n° 3.613/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual autoriza o
Poder Executivo a instituir a Fun-
daçãoEstadua1 do •Bem-Estar do
Menor, inediante a inoorporação do
Patrlmônio do Deparbarnento Social
do Menor.

Votacäo, em discussão i1nica, do
Proj eto n.° 3.615/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual cria car-
gos destinados ao Conservatdrio
Musical "Cora Pavan Caparelli", de
tTherlândia.

Discussäo üniea do Projeto no
3.616/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria cargos destinados
ao Ginsio Estadual Agro-Indus-
trial "ProfessOra Dulce Sarmento",
de Months Claros.

Votacão em 1° discussão, do Pro-
jeto no 3.600/66, do Sr. Altair Cha-
gas, o qual denornina "Jaime Ma-
fra" as E. C. do Corrego do Rio
Branco, municfpio de lapu.

Votac5o, em -1 q discussäo, - do
Projeto no 3.601/66, do Sr. Anuar
Fares, o qual isenta de impostos
Os estabelecirnentos que ministrem
ensino de arte industrial.

Votação, em 1 4 diseussão, do Pro-

jeto no 3.602/66, o Sr. Ijouriva
Brasil, que atribuj denominacao ac

inásio Estadual de Cruzeiro d(
Fortaleza.

Di•seussão i.inica do Proj eto iv
3.625/66 (Resolucão), da Comiss
Executiva, o qual acrescenta par..
grafo iao art. 31 do Regimento In-
terno.

1 4 discussão do Projeto n o 3.604/
66, do Sr. Agostinho Campos Neto
que dd denominação ao Centro de
Saüde de Consetheiro Lafaiete.

1 1 discussão do Projeto no 3.618/
66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
extingue 0 Instituto de Previdên-
cia do Legislativo.

1° discussão do Projeto no 3.619/
66, do Sr. Jarbas Medeiros, o qual
dá a denominação de "Presidente
Kennedy" tao Ginásio Estadual de
Monsenher Paulo.

1 0 d.iscussao do Projeto n o 3.620/
66, do Sr. Aurellano Chaves, o qual
concede o titulo de "Cidadão Ho-
north-jo de Minas Gerais" ao Ma-
rechal Adema:r de Quetiroz.

1 discussão do Projeto no 3.622
66, do Sr. João Navarro, o qual
dá a denominação de "Professôra
.Eizi Machado Martins" a Escola
Infantil Combinada, da cidiade cIa
Max de Espanha.

24 discussão do Projeto nQ 11/63,
do Sr. Spártaco Pompeu, 43. qual
localiza na cidade de Varginha,
junto ao Grupo Escolar da Vila
Pinto, urn "play-ground", previsto
no art. 20, item I, da Lei no 2.645,
de 27-11-62.

24 discussão do Projeto no 3.578/
66, do Sr. Paulino Cicero, o qual
dá denominaça0 ao Ginásio Es-
tadual de AntOnio DJ.as.

24 discussão do Brojeto no 3.584/
66, do Sr. Caries Eloy, que dá ao
FOrum da cidade de Entre Rios de
Minas a denoniinaçao de "Cel. Joa-
quim Rezende".

24 discussão do Projeto no 3.589/
66, do Sr. Domingos JOrio, que de-
terinina que o Curso Complemen-
tar da cidade de Bicas passe a de-
norninar-se "Curse Complementar
Aura Aliada Pereira Lamha".

2 discussäo do Projeto nc 3.596/
66, do Sr. Manoel Costa, o qual
dá a 'denointinação de "Professor
Guedes Fernandes" ao Ginásio Es..
tudal de Carmo de Minas.

33 discussão do Projeto no 3.558/
66, do Sr. Manoel Costa, que dA a.
derominacão de "Professor Fábre-
gas" ao Ginsio Estadual cIa cida-
de de Luniinárlas.

33 discussão do Projeto no 3.526/
6, do Sr. Cicero Dumont, que re-
c)nhece de utilidade püblica o Cen-
tre Educacional de Belo Hori-
onte.
33 discussäo do Projeto n o 3.571/

66, do Sr. Jarbas Medeiros, 0 qual
recoithece de ut1iiidade pUblica o
Conseiho Particular cIa Sociedade
São Vicente de Paulo, de São Gon-
galo do Sapucal.

3° discussão do Projeto n o 3.572/
66, (Resoluçao), da Comissão Exe-
cutiva, o qual dá a denorninação de
"Sala José de Medeiros Chaves" a
sala da Diretoria Geral da Assem-
biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

- 0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para a extraordinária de ama-
nh5 'as 20,30 horas, corn a seguinte
Ordem do Dia:

- ORDEIVI DO DIA
ReuniAo Extraordinãria

12-5-66
As 20,30 horas:

Discussão do veto parcial oposto
'a Proposicão de Lei no 4.426, que
cria urn Colëgio Comercial Oficial
na Cidade de AlvinOpolis e, anexo,
urn Colëgio Normal Oficial; cria
urn Colégio Normal Oficial anexo
ao Colégio Estadual de Santo An-
tOnio do Amparo -. e cIa outras pro-
vidéncias.

- 0 veto goverriametntal incide
sObre Os seguintes dispositivos da
referida Proposicão de Lei:

Na ementa da Proposicao, a ex-
pressão - "cria urn Coldgio Nor-
mal Oficial anexo ao Colgio Esta.
dual de Santo Antonio do Amparo".

Ao Artigo 50 da Proposição, cujo
texto é 0 seguinte:

"Art. 50 - Ao Coiégio Comercial
Oficial de AlvinOpolis sera anexada
a Escola Normal daquela Cidade,
passando o nôvo estabelecirnento a
denoniinar-se "Coldgio Comercial a
Normal Oficial" Professor Cãndido
Gomes".

Ao Art. 69, que tern o seguinte tex-
to: "Art. 6 9 - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, ficam
criados, no Anexo II, da Lei no
3.214, de 16 de outubro de 1964, os
seguintes cargos:

7 (sete) cargos de Professor de
Ensino Médio nivel XV de classe
singular;

2 (dais) cargos de ContInuo-Ser
vente I, nivel II; 2 (dois) cargos
de Inspetor de Alunos I, nIvel III".

Ao Art. 70, corn o seguinte texto:
"Art. 70 - Fica criado urn Coldgio
Normal Of icial anexo ao Coldgio Es.
tadual de Santo AntOnio do Am-
paro".

Ao Art. 80, cujo texto é: "Art. 8°
- Para atender ao disposto no ar-
tigo anterior, ficani criados no Ane-
xo II, da Lei no 3214, de 16 de outu-
bro de 1964, Os seguintes cargos:

7 (sete) cargos de Professor de
Ensino Médio, nIvel XV, de classe
singular; 	 -

2 (dois) cargos de Inspetor de
Alunos I, nivel III;

2 (dois) cargos de ContInuo-Ser-
vente I, nivel II".

E ao Mt. 99, que assirn so enun-
cia: "Art. 9 9 - 0 Colégbo Normal
Oficial criado polo artigo 7 0 serd
instalado apOs provada a edstên-
cia de corpo docente legalmente ha.
bilitado".

- Levanta-se a ReunjAo.



I
- 281 -

SUMABIO - Cmparedmento -
Ata - Expediente: Offcio n9s.
1.057 e 1.058 - Telegramas -
Questäo de Ordem - Leitura e
Apresentaço de Proposiçöes: Pa.
receres: para discussão Unica do
Projeto n.° 3.623; sôbre Os Re-
querlmentos n.s. 1.210, 1.211,
1.215 e 1. 216 e sObre a Indicaçâo
n.° 1.090 - Requerirnento n.9
1.189, do . Sr. Jose Augusto; Pare-
cer e Projeto n. 9 3.637 (Resolu-
ço), da Comissã.o Executiva; Re.
querlmento fl•9 1.232, do Sr. Ani-
balTeixeira, Parecer e Proj eto n.°
3.638 (Resolucao), da Comissäo
Executiva - Proj et,os n°s. 3.639,
do Sr. Joaqulm de Melo Freire,
e 3.640, do Sr. João Vaz - Dis-
curso e Requerimento n.' 1.233,
do Sr. Wilson Modesto - D1s-
curso e Requerimento fl.0 1.234,
do Sr. Dalton Canabrava -. In..
dllcaçôes n°s. 1.117, do Sr. Jar-
bas Medeiros, 1.118, do Sr. Ge-
raldo Qu.intao, 1.119, do Sr. Ni-
canor Armando, e 1.120, do Sr.
João Navarro - Discurso e In.
dicacäo n.o 1.121, do Sr. Salim
Nacur - Indicacão n.° 1.122, do
Sr. Euler Lafetá - Requerimen-
tos dos Srs. Pinto Coelho e José
de Castro - Discurso do Sr. Wal-
domiro Lôbo - Questo de Or-
dem - Discurso do Sr. MaurIlio
Cambrala - Comunicacôes dos
Srs. Waithon Goulart e Domingos
Jôrio - Discusso e Votacão de
Proposicôes: Projetos de Resolu-
cão ncs. 3.637 e 3.638 - Reque-

rimento do Sr. Aureliano Chaves
(Arts. 94 e 95) e discurso do Sr.
Batista Miranda - Requerirnento
do Sr. Ibrahim Abi-Ackel (Arts.
94 e 95) - Questão de Ordem -.
Discurso do. Sr. Délson Scarano
- 2.a Parte da .Qrdem do Dia -
Requerimento do Sr. Geraldo
Quintao - Aprovação - Votação,'
em discussão, ünica, do Proj eto I
n.9 3.613 - Discurso do Sr. Wal-
domiro LObo - Aprovaçäo - Vo-
tacão, em discussão ünica, do
Projeto n.° 3.615 - Discurso do
Sr. Waldorniro LObo - Aprova-
ção - Discussäo Unica do Proj e-
to n.° 3.616 - Votação, em I.QL
discussão, dos Projetos n's. 3.600
3.601 e 3.602 - 1. -5 d.iscussão do
Projeto n.° 3.618 - Discftssão
ilnica do Projeto n.9 3.625 -
Aprovação - Verificaçâo - Cha..
mada - Falta de "quorum" -
Encerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,05 horas, comparecem os
Senhores:

Bonlfdcio de Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - .Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Carlos Eloy
- Cicero Dumont - Dalton Cana.
brava - Délson Scarano - Derme-

val Pimenta Filho - Euler Lafetd
- Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gerardo Grossi - Gomes
Moreira - Hello Garcia - Herme-
Undo Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo Magalhães -
Jarbas Medeiros - Jehovah Santos
- João Bello - João Luiz de Car-
valho - João Vaz - Joaquim de
Mello Freire - Jorge Vargas -
José de Castro - José Luiz Bac-
carin.i - José Maria Magalhães -
Ladislau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira -
Maurillo Cambraia - Nicanor Ar.
mando - Nunes Coelho - Orlan-
do Andrade - Otelino 501 - Pau-
lino Cicero - Pereira de tAlmeida
- Raul Fernandes - Raymundo
Albergaria - Salim Nacur - Se-
bastião Anastdcio - Sette de Bar.
ros - Souza e Silva - Valdir Mel-
gaco - Waldir Morato - Waldo-
miro Lôbo - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 67 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente deela-
ra aberta a Reunião.

ATA

- 0 SR. WALDIR. MORATO -
(2.9 Secretário "ad-hoc") - Proce-
de 'a leitura da Ata da Reunião an-
terior, a qual C aprovada, sern res-
tricöes.

- A seguir o Sr. 1 0 SecretáriO faz
a leitura do seguinte Expediente.

OFICIO N.° 1.057

Belo Horizonte, 12 de maio de
1.966.

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

Tenho a honra de acusar 0 rece-
bimento do OfIcio n. 0 699, datado
de 30 de marco do corrente ano,

em que Vossa Excelência me comu.
nica haver essa egrCgia Assembléia
Legislativa aprovado os vetos totals
opostos 'as Proposiçôes de Lei Ws.
2.994, 3.115, 3.119 e 3.144.

Ao ma.nifestar a Vossa Excelên-
cia os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicacão, desejo
prevalecer-me do ensejo para reno-
var-the os protestos do meu alto
aprêço e consideração.

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

- Ciente - Publicar.

OFfCIO N.° 1.058
Belo Horizonte, 29 de abril de

1.966.
Exrno. Sr. presidente da As'sem-

blCia Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

Venho sohcitar a Vossa Excelên-
cia o obséquio de providenciar a
indicaão de urn representante des-
sa egrCgia AssemblCla Legislativa
para .rnernbro do Conseiho de Ad-
ministracão do Estádio "Minas Ge-
rais", de conformidade corn o dis-
posto na Lei n.o 1.947, de 12 de
agôsto de 1.959, em seu artigo 10.

Antecipando agradecimentos a
Vossa Excelência pela atençäo que
dispensar ao assunto, sirvo-me da
oportunidade para renovar-Ihe a
expressäo do meu alto apreco.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado.

- Ciente. Publicar.
A Comissão Executiva,

OFt CI 0
Goiânia, 18 de abril de 1.966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Temos o prazer de comu.nicar a
V. Exa. que, em sessão realizada
no dia 16 do rnês em curso, 101 elei-
ta e empossada a nova Mesa que
dirigira Os trabalhos desta Assem.
blCia durante o perIodo legislativo
em curso, a qual ficou assim conS-
tituida:

574a Reuniäo Ortlinária da Assembléia Legislativa, aos
12 do maio do 1966.

PRESIDENCIA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA
PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOAO NAVARRO

E PINTO COELHO
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I.-

PRESIDENTE - OlIrnpio Jayme
1.0 VICE-PRESIDENTE - Anapo-

lino Silvërio de Faria.
2.9 VIOE.PRESIDENTE - Gustavo

Baldulno Santa Cruz.
1.9 SECRETARIO - Edison Mon-

teiro de Godoy.
2.0 SECRETARIO - Clotdrio de

Freitas.
3.9 SECRETARIO - José Teodoro

Rodrigues Filho.
40 SECRETARIO - João Neto de

Campos.
Prevalecemo-nos da oportunidade

para renovar a V. Exa. Os protes-
tOs de estima e aprêco.

Atenciosas saudaçOes
Olimpio Jayme - Presidente da

Assembléia Legis1ati•va do Estado
de Goiás.

- Ciente. Publicar e agradecer.

TELEGRAMA
Belo Horizonte, 11 de maio de

1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradeco gentileza convite sole-
nidades entrega tItulo cidadão ho-
norário ao Exmo. Sr. Dr. Mauro
Thibau vg lamentando não ter corn-
parecido motivo fOrça major pt

Cel. Seixo de Brito CMT CPOR
BH.
Ciente. Publicar.

TELEGRAMA
Brasilia, DF, 11 de maio de 1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Referência têrmos seu Oficio 14
marco dltimo vg comunico assunto
encaminhado IVlinistério Trabalho
pt Cds. srs.

Luiz Navarro de Brito - Subche
fe Gabinete Civil Fresidência Repü-
blica.

- Ciente. Publicar.
OFICIOS

Da Comissão Executiva da As-
sembléia Legislativa do Estado de

Alagoas, comunicando sun reelei-
ção.

- Ciente. Agradecer.
Do Presidente da Cãmara Muni-

cipal de Juiz de Fora, Sr. Wilson
Jabour, encarninhando cOpia da In.
dicação n.° 205, daquela edilidade.

- Cierite.
Do Sr. Diretor da Faculdade de

Ciências Econômicas da U. F.M. G.,
agradecendo exemplares das Cons-
tituiçOes do Brasil e Minas Gerais,
ofertados a Biblioteca da Faculda.
de pela Assembléia.

- Ciente.
Do MM. Sr. Juiz Secundo Aye-

lino Peito, da 1. O 'Vara da Comarca
de Governador Valadares, comi.mi-
cando haver assum.ido o cargo.

- Ciente. Agradecer.
Do Conseiho Estaduai de Educa-

cacao, remetendo cOpia do seu Pa.
recer fl. 0 252/66.

- Ciente. Agradecer.
Da Diretorla Executiva da FRI-

MISA, comunicando sua eleição e
posse.

- Ciente. Agradecer.
Da Prefeitura Municipal do Sêrro,

convidando para solenidades em
homenagem ao extinto General
Carneiro.

- Ciente. Agradecer.
Das Cãrnaras Municipais deAn-

tOnio Carlos, Buritizeiro, Cmpo
do Meio, Itaobim, Pirapora e TimO-
teo, comunicando eleicão das res-
pectivas Mesas diretoras.

- Ciente. Agradecer.
Do Sindicato dos Trabalhadores

na Indüstria de Destilacão e Refi-
nacão de PetrOleo no Estado de
Minas Gerais, comunicando eleicão
e posse de sua nova d.iretoria.

- Ciente. Agradecer.
• Da Sociedade Operdrla Benefi-
cente de Januária, comunicando
eleicão e posse de sua Diretoria.
• - Clente. Agradecer.
Dos Credores cia IJ.P.C., enca.

minhando memorial.
- Ciente.
Da Sociedade São Vicente de Pau-

lo, de Pouso Alegre, pedindo cria.
ção de cursos escolares noturnos.

- Ciente. Oficiar a Sec. da Edu-
cação.

Da Liga Social de Defesa e Pro-
gresso do Bairro São Mateus, em
Juiz de Fora, protestando contra a
pretensa emancipacao de Benfica.

- Ciente.
Da Comissão representante dos

Distribuidores de Leite em Belo Ho-
rizonte, remetendo cpia do me-
morial enviado ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Esiado.

- Ciente.

TELEGRAMAS

Do Sr. Angelo Eloy Dutra Càma-
ra, congratulandose corn esta Ca-
sa pela cidadania honoraria conce.
dida ao Sr. Chaquib Itar Sad.

- Ciente.
Da Agriaftosa, de Passos, M. G.,

comunicando vacinacao contra afto-
sa em 15.270 bovinos de 86 pro-
priedades rurais locals.

- Ciente.
Da comissão promotora de vlsi.

tas a relIquias do Venerável Fe.
José de Anchieta pelo Sul de Mi-
nas, comu.n.icando carinhosas ma-
nffestaçôes da popuiação pelo even.
to.

- Ciente.
Do Sr. José Tafouri, de Senhora

dos Remédios, denunciando invasão
do Grupo Escolar local e pedindo
providéncias.

- Ciente.
Do Sr. José Geraldo dos Santos,

comunicando arbitrariedades do
Prefeito Municipal de Governador
Valadares.

- Ciente.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOAQUIM DE MELLO
PREIRE -

Sr. Presidente, acaba de ser lido
pelo Sr. Secretário Oficjo do Sr.
Governador do Estado a esta Casa,
em que S. Exa., refer.indo-se ao
nosso Estádio, o faz sob a deno-
minacão de "Estádio Minas Gerais",

quando a denominação, aprovada
em Lei, para aquêle estádio é: "Es-
tádio Governador Magalhães Pin-
to".

Assim sendo, Sr. Presidente, so-
licito a V. Exa. seja aquéle Oficlo
devolvido ao Sr. Governador do
Estado, a firn de que possa êle vol.
tar a esta Casa, devidamente cor-
rigido.

o Sr. PRESIDENTE - A questão
de ordem levantada pelo nobre De-
putado refere-se a assunto admi-
nistrativo e burocrdtico nas rela.
çOes entre Os dois Podéres.

Assim sendo, serd encaminhada
a Comissão Executiva, para deci-
são.

- Passa-se a

LEITtJRA E APRESENTAAO DE
PROPOSIOES

- Pelos respectivos Relatores são
enviados a Mesa Os seguintes Pa-
receres:

PARECER PARA DISCUSSAO
UNICA DO PROJETO N. 9 3.623/66

Comissão de Constituiçâo, Legis-
lacão e Juslica

0 presente Proj eto de Lei é de
autoria governamental e visa a
abrir a Secretaria de Estado da
Educação o crédito especial de Cr$
94.333.336 (noventa e quatro ml,
ihOes, trezentos e trinta e trés mu,
trezentos e trinta e seis cruzeiros).

A proposição é justa e oportuna.
Não sendo objeto de reparo legal

ou constitucional, nosso parecer se
expressa no sentido de que o Pro-
jeto seja aprovado, em discussão
ilnica, tal corno foi enviado ao P0-
der Legislativo.

Sala "José Proença", 13 de rnaio
de 1.966.

Raul Fernandes, Presidente -
Jarbas Medeiros, Relator - Louri-
val Brasil - Nicanor Armando.
- Publicado o Parecer, inclua-se 0
Proj eto em Ordem do Dia.
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PARECER PARA DISCUSSAO
'UNICA DO PROJETO N.° 3.623/66

Comissâo de Financas, Orçamento
e Toinada de Contas

De autoria governamental é o
Projeto n.° 3.623/66 que abre a Se.
cret.aria de Estado da Edueacão o
créd.ito especial de Cr$ 94.333.336,
para atender as despesas realiza-
das no exercicio de 1965 corn a exe.
cucão do c on v ê n 10 celebrado
entre a Superintendencia do Desen-
volvimento do Nordeste (SUDE-
NE), o Ministério da Educacão e
Cultura (MEC), a Agência Norte-
-Americana para. 0 Desenvolvimen-
to Internacional (USAID-Brasil) e
o prOprio Estado de Minas Gerais,
visando ao "meihoramento e am-
pliacão do sistema de educacao pri-
maria e básica", na area mineira
do Poilgono das Sêcas.

De acOrdo corn o disposto na Re-
solução n.' 754 e, reconiiecendo, de
fato, as normas técnicas e formais
aplicaveis, em especial a Lei n.°
4.320, de 17-3.64, corn que a União
disciplinou, em bases novas, os as-
pectos orçamentários, esta Comis -
são conclui favoràvelmente a apro..
vação do Projeto, em discussão
ünica, nos têrmos em que foi ela-
borado.

Sala "José Proenca", 13 de maio
de 1.966.

Artur Fagundes, Presidente e Re-
lator. - Valdir Melgaco - Délson
Scarano - Geraldo Quintão - Mar.
tins Silveira - Maria Pena.

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

PARECER SOBRE 0
REQUERIMENTO N.9 1.210

Comissão de Constituição, Legis-
lagio e Justiça

0 Senhor Deputado José Sette de
Barros, por via do Requerirnento
fl.9 1.210, sollcit2 seja convocado
para prestar esciarecimentos pe-
rante a Comissão de Siderurgia e
Mineração desta Assembléia Legis

lativa o Sr Presidente em exerci-
cio da METAMIG, Engenheiro An-
tOnio de Franco.

A solicitação merece nosso intel-
ro apoio.

Somos, portanto, pela aprovacão
do Requerimento, tal como está re-
digicio e que imediatamenté sejam
tomadas as devidas proviclências
para o seu encaminhamento.

Sala "José Proenca", 12 de malo
de 1.966.

Raul Fernandes, Presidente -
Jarbas Medeiros, Relator - Carlos
Eloy 	 Jairo Magalhães,

- Publicar.

PAR.FJCER SOBRE 0
REQUERIMENTO N.° 1.211

Comissäo de Constituiç, Legis-
lacão e Justiça

Através do Requerimento em exa
me, o Senhor Deputado Sette de
Barros solicita a Casa seja con-
vidado o Dr. Augusto Trajano Aze-
vedo Antunes, a fim de prestar in-
formacOes a Comissão de Siderur-
gla sôbre o piano elaborado por
emprêsas sob seu contrôle acioná-
rio, relativamente a exploração e
comercializacao de nossas reserv2s
de minério de ferro.

Merecendo nosso inteiro apoio,
opinamos •pela aprovacão do Re-
querimento, tal como foi êle ela-
borado.

Sala "José Proenca", 12 de maio
de 1.966.

Raul Fernandes, Presidente. -
Jarbas Medeiros, Relator. - Car-
los Eloy - Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0
REQUERIMENTO N.9 1.215

Comissâo de Constituiçâo, Legis-
lação e Justiça

o Senhor Deputado Batista Mi-
randa apresenta a Assembléia Le.
gislativa 0 presente Requerimento,
através do qual se solicita 0 corn-
parecimento dos Srs. General Ed-

mundo Macedo Soares e General
Osvaldo Pinto da Veiga, respectiva-
inente, Presidentes da Confederacão
Nacional da IndUstria e da Corn-
panhia Siderürgica Nacional, a firn
de prestarem esclarecimentos so-
bre a oportunidade e a conveniên-
cia de instalação da AQOMINAS,
no Vale do Paraopeba, em Minas
Gerais.

Opinamos favoràvelmente ua
aprovacão, nos trmos em que se
encontra elaborado e que imediata-
mente seja providenciado o seu en-
caminhamento.

Sala "José Proenca", 12 de maio
de 1.966

Raul Fernandes, Presidente. -
Carlos Eloy, Relator. - Jarbas Me-
deiros - Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0
REQUERIMENTO. N.9 1.216

Comissão de ConstLtuicão, Legis.
lacão e Justiça

0 presente Requerimento é de
autoria do Sen.hor Deputado Jorge
Ferraz que soUcita seja enviado
ao Exmo. Sr. General Ayrton Sal-
gueiro, Presidente da Comissão Fe-
deral de InvestigacOes, pedido no
sentido de ser enviada a esta As-
sembléia Legislativa cdpia do in.
quérito procedido, corn os depoi-
mentos tomados e bern assirn o re-
latOrio final dêsse ilustre represen-
tante das Forcas Armadas, urna vez
que o prOprio autor desta proposi
cão, Deputado Jorge Ferraz, em 31
de marco, apresentou urna Indica.
cão a Casa, encaminhando urn ape-
lo ao Sr. Presidente da Repüblica
para a adocão da fOrmula do Go.
vêrno de Minas Gerais para a en-
campacão da Companhia Siderür-
gicMannesmann.

Examinando-o, opinamos pela
aprovacão do Requerimento, tel co-
mo estd redigido e que rapidamen-
te seja a matéria encaminhada a
referida autoridade.

Sala "José Proenca", 12 de maio
de 1.966.

Raul Fernandes, Presidente. -
Jarbas Medeiros, Relator. - Car-
los Eloy - Jairo Magalhäes.

- Publicar.

PARECER SOBRE A
INDICAA0 N.° 1.090

Comissão de Constituicão, Legis-
laçã& e Justiça

Através da Indicacao que tomou
o nümero 1.090, a Senhora Depu.
tada Marta Nair Monteiro expOe ao
Exrno. Sr. Secretdrio d& Educacão a
necessidáde de se designar uma co-
missão sindicante da aludida Se-
cretaria, a fim de apurar denün.
clas sObre irregularidades cornetidas
pelo Prefeito de D. Silvério e con-
seqUentes perseguicOes contra a
professôra rural Eugênia do Nas-
cimento.

Corn efeito, somos pela aprova-
cão do que propöe a nobre Deputa-
cia € que a m.téria seja encam.i.
nhada ao Sr. Secretário da Educa-
çãø.

Sala "José Proenca", 12 de malo
de 1.966.

Raul Fernandes, Presidente e Re-
lator - Carlos Eloy - Jarbas Me-
deiros - Ja.iro Magalhães.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO N.' 1.189

Exmo. Sr. Presidente da Assc'm-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, e
nos têrmos dos §1 I. Q . 2.0 e 5.o do
Art. 89 do Regirnento Int'rno, mo-
dificado pela Resolucão n. 9 312, lhe
seja concedida licenca para trata-
men to de sadde, nos têrmos do
laudo medico anexo.

Sala das ReuniOes, 25 de marco
de 1.966.

José Augusto
- Ao Serviço de Assistência Me-

dica, para a anexacão do laudo.
Em 184-66.
- João Navarró, 1.0 Secretdrio.

I
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PARECEP. S61E 0

REQUERIMENTO N.9 1. 189

Comisso E,cecutiva

o Senhor Deputado José Augusto
Ferreira Filho, através do Requeri-
mento n.o 1.189, solicita ihe seja
concedida llcenca, para tratamen
to de saUde, nos térmos dos §1 1.0,
2.9 e 5•0 do Art. 89 do Regimento
Interno, mocUficado pela Resolução
n.° 312.

Tendo em vista o laudo medico
da Junta de Assisténeja Médica da
Assembléia Legislativa que conclul
pela concessão da licença, em pro-
rogacäo e seni soluçâo de continui-
dade, esta Comisso opina favorà-
velmente a sua aprovaçäo e, para o
referido fim, submete a conside-
ração da Casa o seguinte:

PROJETO DE
RESOLUcA0 N. 3.637/66

Concede licença ao Deputado
José Augusto Ferreira Filho.

A Assembléia . Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promulga:

Flea concedida nos têrmos dos §1 0, 29 e 59 do Art. 89 do Regirnento
Interno, modificado pela Resoluçä,o
n.9 312, em prorrogação e sem so-
lucão de continuidade, a partir do
dii 4 de maio do corrente ano, ii-
cença _ao, Deputado José Augusto
Ferreira Filho, por 180 (cento e oi-
tenta) dias, para tratamento de
saUde, de acôrdo corn o laudo me-
dico oficial.

Art. 2.9 - Revogain-se as dispo-
sicOes em contrário.

Sala des Reuniöes da Comisso
Executiv.a, 11 de maio de 1.966.

Bonifácio de Andrada, Presiden.
te - Anuar Fares, Relator - João
Navarro - Mario Hugo Ladeira.

- PubLicar•

REQUERIMENTO N. 1.232

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estacio de Mi-
nas Gerals.

o Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa., ouvida a Casa, e
nos têrmos dos H 1., 2. 9 e 50 do
art. 89, do Regimento Interno, mo-
dificado pela Resoluçao n.9 312, the
seja concedida licença para trata.
mento de saüde, de acôrdo corn o
laudo medico anexo.

Sala das ReuniOes, 10 de maio do
1.966.

Anibal Teixeira.
- A Comissão Executiva.

PARECER SOBRE 0
REQUEH.IME:NTO N-9 1.232

Comissâo Executiva

Através do Requerimento n.°
1.232, o Senhor Deputado Anibal
Teixeira solicita lhe sej.a concedi-
da licença para tratamente de sail-
de, corn furidamento em dispositi-
vo regimental'.

A vista do laudo medico, anexo,
esta Comissão nada tern a opor,
motivo pelo qual opina favorhvel.
mente a sua aprovacão e, pam o
referido urn, submete a conside.
ração da Casa o seguinte:.

PROJETO DE
RESOLUAO N.° 3.638/66

Concede licença ao Deputado
Anibal Teixeira.

A Assembléla Legislativa do Es-.
tado de Minas Gerais promulga:

Art. 1 - Flea concedida, nos
têrmos dos §1 1. 9 2.9 e 5o do Art.
89 do Regimento Interno, modifi-
cado pela R.esolução n.° 312, a partir
do dia 4 de maio do corrente ano,
licenca ao Deputado Anibal Teixei -
ra, per 30 (trinta) dias, para tra-
tamento de saüde, de acOrdo corn o
laudo medico of iclal.

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo.
sicôes em contrário.

Sala das Reuniôes da Comissão
Executiva, 11 de malo de 1.966.

Bonffácio do Andrada, Presidente
- Anuar Fares, Relator - João Na-
varro - Mario Hugo LcIeira.

?ublioar,

PR,0JE'ro NO 3.639/66
Dá 0 Tltuio de Cidadäo Ho-

norário do Minas Gerais ao Ge-
neral Arthur da Costa e Silva.

Art. 1 - Fica considerado Oid.a-
däo Honorário de Minas Gerais o
General Arthur da Costa e Silva,
pelos relevantes servicos prestados
a Revolução e ao Brasil.

Art. 29 - Revogadas as disposicôes
em contrário, esta lei entrará em
vigor na data de sua publicacão.

Sala das Reuniôes, em 12 de maio
de 1966.

Joaquim de Mello Preire - Jorge
Vargas - Valthr Melgaco - Nicanor
Armando - Martins Silveira -
Joâo Bello - Alvimar Mourão -

Justificativa: - A personalidade
do General Arthur da Costa e Silva,
sobejamente conhecida no Pals,
fundamenta, por Si sO, o Projeto
acima -

Sala das Reuniöes, em 12 do malo
de 1966.

Joaquirn de Mello Freire.
- Publicado o Proj eto, incluase

em Ordem do Dia.

PROJETO NO 3.640/66

Dd o nome de José AntOnio
do Couto as Escolas Combina-
das do Distrito de Albertos, mu
nicipio de Formiga.

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

Art. 1' - As Escolas Combinadas
de Albertos, municiplo do Formiga,
passam a denorninarse "José An-
tOnio do Couto".

Art. 2 - Revogadas as disposi-
cOes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 12 de maio
de 1966.

João Vaz - Nicanor Armando -
Batista Miranda - Aivimar Mou-
rão - Dalton Canabrava - Mau-
rIlio Cambraia - Florivaldo Dias.

Justificativa: - José AntOnio do
Couto foi o tronco de numerosa e
nobre familia da região, tendo fa-
lecido ha mais de 40 anos. Foi urn
cidadão simples, justo, inteligente
e prestimoso, alérn de ter siclo tarn-

bern conselheiro pacfflco e agricul-
tor exemplar.

Homem declicado ao prOximo, sua
vida foi e é urn sImbolo e urn exem.
plo para os habitantes do progres-
sista distrito de Albertos, no tra-
dicional municIpio de Forrniga que
é centro cultural do Estado de
Minas.

Sala das ReuniOes, 12 de mato
de 1966.

João Vaz.
- Publicado o Proj eto, inclua' se

em Ordem do Dia.
O SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Wilson Mo.
desto, orador prèviarnente rnscrito.

o SR. WILSON MODESTO - Sr.
Presidente, Srs., Deputados.

Dois assuntos me trasem, na tar-
de do hoje, a esta Tribuna. Quero
apresentar, primeiramente, 0 se-
guinte Requorirnento:

REQUERIMENTO No 1.233

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encamirthado ao Exmo.
Sr. Presidente da Repübl.ica e ao
Superintendente di SUNAB urn
apêlo, no sentido de que seja reexa.
minada a matéria a que se refere a
Resolucao no 267, que reduz as mar-
gens de operacöes dos distribuido-
res de leite, especialmente das cha-
madas "vacas leiteiras" e que désse
apêlo soja enviada cOpia ao Exmo.
Sr. Govornador do Estado, para
que S. Exa promova entendimen-
tos junto a SUNAB, a fim do res-
guardar Os intorêsses püblico e par-
ticular, ovitando danosas conse-
qüOncias para a populacao de Belo
Horizonte.

Sala das ReuniOes, 12 de maio
do 1966.

Wilson Modesto - Waldir Mo-
rato - José Maria Magalhäes -
Paulino Cicero - Manoel Costa.

Justificativa: - A Resolucao fl9
267, de 28-3-1966, reduziu do 11 para
7 cruzeiros a margem de operacã.o
dos distribuidores do leite, proprie
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t&rlos das 'vaquinhas leiteiras" que
servem a população de Belo Hon.
zonte.

Acontece que Os distribuidores já
se encontram oneraclos corn qua-
tro aumentos de combustjvejs e
corn a alta dos preços dos acessO-
iiios e peças dos veiculos.

Corn uma tradição de trinta anos
de servicos prestados a popuiaçäo
de Belo Horizonte, e sempre sob
a ameaça da incornpreensao da im-
prensa, dos consumidores püblicos,
órgãos do Govêrno, etc., vêrn lu.
tando em defesa de seus interêsses
e insistindo sem descanso na ne-
cessidade de que 0 assunto seja
sèriamente tratado, Para que não
se cornetam injusticas em virtude
de impressöes superficiajs baseados
em critérios apressados ou levianos.

Corn êste pensamento, a classe
vem sugenindo a ampliaçao do qua-
dro de fiscais e a manutençao de
dualidade de preços do litro de
leite, Para permitir ao consumidor
uma opção, de acôrdo corn o seu
orçament,o domdstico.

Agora, no entanto, em face da Re-
solução n° 27, a classe. não encon-
trou forma de resolver o impasse
cniado por uma tabela injusta e
prejudicial que poe em jOgo a so-
brevivência dela e 0 interêsse p11-
blico.

Por isso, a solucäo aventada, po
r5m inconvenjente e injusta. foi: a)
oferecer gratuitamente ao Govërno
do Estado Os carros e equipamentos
do negOcio de distribuiçao do leite;
- b) pOr a disposiçao, tambdm do
Govérno do Estado, as choferes ha-
billitados que conhecem 0 percurso

•feito pelas "vaquinhas leiteiras".
A solucão, assim formulada, teve

Os meihores propOsitos. Mas, evi.
dentemente, e a mais injusta, ma-
dequada e contraproducente. Ade-
mais, cria Para a Administracao Pu-
blica urn encargo e uma responsa-
bilidade inteiramente inconvenien -tes.

Devem ser resguardados os in.
terêsses da emprêsa privada, em es-
pecial quando serve tradicionaL
mente a comunjdade, niurn assiduo

e louvável comportamento coMet-
cial.

Em face disso, cumpre a SUNAB
rever o assunto e ao Sr. Governs.
dor proteger o jnterêsse do povo
em novas bases.

Este é o objetivo do presente Re-
querimento.

Wilson Modesto.
- A Comissão de Agricultura.
Sr. Presidente, Srs. Deputados,

apresento o Requerirnento que aca-
bei de ler, coma sugestão aos res-
ponsãveis pelo trabaiho da distri-
buição do leite em Bela Horizonte.
Estamos atendendo ao apêlo da-
queles que trabaiham neste ramo
de negOcio, em Bela Horizonte, ofe.
recendo a populacão urn le.ite mais
higiênico.

o outro assunto que trago ao Co.
nhecimento da Casa 6 o seguinte:
ha pouco tempo, desta Tribuna, o
Deputado Jorge Vargas informou
aos Srs. Deputados e ao povo quo
companheiro nosso havia sido no.
meado Para a Escola Educacional
de Santos Dumont e que o mesmo
era subversivo. Quero trazer ao co-
nhecimento da Casa as seguintes
esciarecimentos, lendo Para conhe.
cirnento de todos a carta e a cer-
tidão que teitho em mãos:
Exmo. Sr.
Deputado Wilson Modesto Ribeiio
DD. Deputado Estadual da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

Belo Horizonte
o abaixo assinado, AntOnio Gar-

cia de Almeida, odontOlogo, forma.
do pela Un.iversidade de Juiz de
Fora, funcionário pUblico estadual,
brasileiro, casado, domiciliado em
Santos Dumont - MG., vem res-
peitosamente solicitar a V. Exa.
e aos demais dignos Deputados
dessa gloriosa Casa dos legitirnos
representantes do povo Mineiro a
que abaixo solicita: - (Sou Of icial
da Reserva do Exército Nacional)

a) - seja lida em Plenário a o'er-
tidão anexa, expedida pelo Com.an -
do, digo, pela Justiça Militar - Au-
ditoria da 4 R. M., corn sede em
Juiz de Fora;

b) - seja a mesm.a transcrita nos

Anais dessa Casa, esciarecendo
da que são infundadas as palavras
do digno representante do povo,
Deputado Jorge Vargas, segundo
divulgação da imprensa escnita e
falada;

c) - solicito tarnbém que sejam
divulgados e transcritos nos Anais
dessa Assembléja Os dizeres dêste
requerimento 0 seja publicado que
fuj vitima de acusaçOes sem fun-
damentos, orientadas por elemen-
tos gratuitos, cuja reputaçao pes-
soal jamais foi considerada, pois,
frustrados, j am a i s conseguem
esconder sua pobreza de espIrito;

d) - se fôsse elemento corrup-
to, brizzolista, subversivo, jamais
tens ocupado o cargo de Diretor
da Escola Vocacional e do Apren.
d.izagem Industrial "Ga y. Bias For-
tes", nesta cidade, por Portaria do
dignissimo Doutor Roberto de Oh-
veins Resende quo, na época, era
titular da Secretaria da Agricultu -
ra (repartiçao a que estava subor.
dinada a Escola), e em virtude do
afastamento do COnego Francisco
Maximiano, por autoridade compe-
tente, em 23 de abril de 1964 (Re-
volução), atravds da Portar.ia da
Secretaria da Agricultura, datada
de 16 do abril de 1964.

Confiando na justiça do Deus, e
no alto espirito de compreensão dos
Senhores Deputados, espera sen
atendido.

Nestes têrmos,
Pede Deferirnento.

Bela Horizonte, 15 de maio de
1966.

a) Antonio Garcia de Almeida;

JUSTIA MILITAR
Auditoria da 44, R. M. - Juiz de
Fora - Minas.
José Fadel Tabet, Escrivão da
Auditoria, da 4a Região Militar,
na forma da Lei, etc.

Certifica, em cumprimento ao
despacho do Exmo. Sr. Dr. Walde-
mar Lucas Rêgo Carvalho, 1' Subs-
tituto de Auditor, em exercfcio. exa.
rado no requerimento do Dr. Jorge
Coury que, revendo o arquivo, ii-

vros e ficharios desta Auditoria, v.
rificou nada constan ate a presen-
te data, corn relacão ao Sr. AntO-
nio Garcia de Almeida, brasileiro,
casado, dentista, domiciiado e re-
sidente na cidade de Santos flu.
mont, M. G.

1 o que Ihe cumpre certificar, por
ser verdade, do que di M.

E coma nada mais requereu que
Ihe fOsse relativo, levarei a presen.
te certidão. Eu, a) Jose Tabet, E-
cnivão da Auditoria- da 43 Regiã.o
Militar.

Juiz de Fora, nave (9) de marco
de 1966.

a) Or. José Fadel Tabet - Es-
cnivão.

(Firma Devidamente Reconheci-
da polo CartOrio Brochado).

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a
carta, hem corno a certidão que a
ela estd anexada, vai mostrar ao
povo que lê o Minas Gerais, em
Santos Dumont, quo aquOles quo
nao nos consegueni derrotar nas
eleicOes procurarn outros rneios
Para nos afastar da luta politics.

Não era meu propOsito vir a Tn-
buna tratar dêste assunto, mas,
por outro lado, não poderia deixar
de defender urn amigo que fol in-
juriado.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Dalton Canabrava.

O SRL DALTON CANABRAVA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Acabo de receber urn tehegrama
de Curvelo, dos operdnios da Fábri-
ca Maria Amália, no qual me pe-
dern seja seu porta-voz no sentido
do protestar contra ato do Ministro
do Trabalho, Sr. Perachi Barcelos,
quo baixou o salário minima da.
quela regiäo, de primeira Para Se-
gunda categoria.

Trata-se, Senhor Presidente, do
urn ato da mais alta insensibilida-
de politics e humana, uma falta de
consideração corn a sofnimento e as
dificuldades par que passa,rn Os
nossos operánios.

Imaginem, Srs. Deputados, que o
saldrio minimo de Cr$ 64.500 pas-
sou Para Cr$ 81.500 e, posterior-
mente, foi rebaixado Para Cr$
76.500, reduzindo-se, portanto, o
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aumento dado a frrtsória impor-
tâ.ncia de Cr$ 12.000.

Ora, de que vale, Sr. Presidente,
nesta oportunidade, urn aumento
de Cr$ 12.000 ao final de urn ano,
quando se sabe que o custo de vida
em 66 jd aumentou 23% e que,
sO no més de abril, houve urn acres-
cimo da ordem de 6%?

Vejarn V. Exas. que o Sr. Minis-
tro não atendeu ao problema rnais
humano que e o da subsistência da-
queles que constroem a nossa gran.
deza.

Tern razão, pois, Os operdrios da
rninha terra, quando me dlirigem
urn telegrama nos seguintes têr-
mos: "Exmo. Sr. Deputado Dalton
Canabrava, rogamos V. Exa. defesa
operários Curvelo injustiça claman-
te rebaixamento nivel saiário ml-
nirno local pt Oportunidade apre-
sentamos V. Exa. nossa inteira so-
lidariedade como lidimo represen-
tante nosso pt Seus amigos (Se.
gue-se uma lista de 133 assinaturas
de operdrios da Fdbrica Maria Arnd
ha).

A vida em Curvelo é muito eara.
muito dificil Para o operario que,

em sua. grande maloria, vive em
casas alugadas, em mIseros barra-
cöes pelos quals paga escorchan-
tes alugudis. Pequena minoria pri-
vilegiada habita as casas da prO-
pria companbia que cobra alugue]
rnOdico. natural que esta Corn-
panhia lute pelo rebaixamento do
salário. Mas o que não é Ilcito 0
que politicos daquela terra, de ma-
neira desleal, porque foram pro
curar votos e apoio de operdrios da
Maria Amdlia, sejam portadores de
tal pedido. Não se serve alguém
prejudciando a outrem. Deixo a
consideracao da Casa o Requeri-
mento que passo a ler:

REQUERIMENTO N Q 1.234

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
b101a Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Deputado que êste subscreve, de
vidamente apoiado, na forma regi-
mental, requer de V. Exa., ouvida
a Casa, seja enderecado ao Sr. Mi.

nistro do Trabatho, Sr. Perachi
Barcelos, urn apélo no sentido de
reconsiderar o seu ato que baixou o
nivel do saldrio mlnimo da regiäo
de Curvelo de 1 0 Para 24, categoria,
corn grande e insuportdvel prejuizo
Para as classes trabaihadoras da-
quela terra.

Sala das ReuniOes, 12 de maio
de 1966.

Dalton Canabrava - Jo g* Vaz -
Hello Garcia - Gerardo Grossi
Joaquim de Melo Freire - Sette de
Barros - José de Castro.

Justificativa: - 0 saiário mini-
mo da região de Curvelo, de 64.500,
foi elevado Para 81.500 e, agora,
por ato do Sr. Minlistro, voltou
Para 76.500, ou seja, urn irrisOrio
aumento de 12.000, quando muitos
dos operários já estavam receben-
do aumento integral e déle já ha-
viam feito uso Para suas elemen..
tares despesas. Não é possivel tan-
ta insensibiidade pelo sofrimento
das classes obreiras, quando se sabe
que sO neste ano de 1966 o custo de
vida ja se elevou de 23%. Apenas
uma indüstria de Curvelo reivindi.
cou êste rebaixamento, quando o
comOrcio local todo estd sentindo
o resultado da diminuição do poder
aquisitivo da major parte da po-
pulacão, ou seja, Os operdribs não
especializados. Naquela região, o
custo de vida 0 altfssimc poucos
operdrios vivem nas casas de sua
major indUstria, a fdbrica de Te-
cidos Maria Amdlia, cujos aluguOis
são menores; o resto paga aluguOis
escorchantes por miseros barra-
cOes.

Este apêlo deixa de ser questão
de justica a quem trabalha e dá o
melhor dos seus esforcos Para en.
grandecimento da pátria Para tor-
nar-se ato de caridade e de amor
ao prOximo.

stes operdrios estão sabendo
quals foram Os promotores dessa
deslealdade e os guardarao na me-
mOna. Aos proprietdrios da fábrica
0 justo e 0 hicito permitir esta rei-
vindicacao, mas aos outros nâo.
Não se agrada ninguem corn pre-
juizo dos outros e, principalmen.

te, quando êstes outros são conter-
râneos hurnildes.

Juntamente corn o Requerimen-
to seguem justificativa e telegrama
que jd foi lido.

Quero aproveitar a oportunidade
de que disponho Para manifestar
a Casa e ao povo mineiro a minha
alegnia por ter visitado a Exposi-
cão de Aguadinha, locahidade prO.
xima a minha terra natal. A ex.
posição foi supervisionada pelos es-
cnitOrios da AOAR., de Ourvelo. Foi
uma exposição pobre, feita exciusi-
vamente 'as expensas e corn os pro-
dutos de pequenos proprietdrios.
Mas deu gOsto presenciar aqueha
exposicão. Pudernos admirar, desde
Os biscoitos feitos pelas meninas,
ate Os bordados, enxovais, traba.
lhos manuals, bern como abOboras,
frutas, cereals, porcos, bovinos e
equinos, representando o produto
da lavoura e da pecuária.

Tive ocasião de verificar que uma
crianca, corn a supervisäo da ACAB,
criança de 12 anos, consegu.iu uma
producão de 8.840 quilos de mihho,
nurn hectare de terra. Isto 0 de en-
vaidecer e vein mostrar que o ho-
mem brasileiro, na sua humildade,
na sua ignorância, quando eluci-
dado, quando bern orientado, 0 ca-
Paz de produzir tao rendosamente
quanto Os homens dos paises mais
adiantados do mundo. Isto repre-
senta 40 carros de milho, na medi.
da regional, por alqueires de 60 ii-
tros; 8 vézes mais que a media co-
mum da producão de mllho da re.
giãO. Isto encoraja muito a gente.
Uma grande ACAR seria capaz de
resolver o problema da nossa agri-
cultura.

Apenas urn pequeno donativo de
100 mil cruzeiros foi o quanto re-
cebeu aquela exposicao, da Coope-
rativa dos Produtores de Leite de
Curvelo. Nem urn centavo recebeu
do Govêrno.

Aproveito a ocasião Para pedir
'a Secretaria da Agricuitura, que
gasta tanto dinheiro scm necessida-
de, Para subvencionar, nem que seja
corn uma pequena quantia, aquela
exposição que 0 de gente simples,
de gente hwnilde, mas que merece

todo o nosso apolo pelo'que repre-
senta de humano e de grand.ioso.

Aproveito, ainda, esta oportunida.
de de me encontrar na Tribuna Para
cumprirnentar o Engenheiro-Chefe,
João Franco e seus auxiliares, 0 Dr.
Adão e o Sr. Larry, americano que
coopera corn aquêle escritOr.io, peho
que conseguiram corn sua orienta-
ção. A Exposição encheu de ale-
gria e emocão a minha alma polo
que ela representa de hurnano e de
brasileiro. E o que tinha a dizer.

- Vém 'a Mesa:

INDICAçAO N° 1.117

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental. requer seja
indicada aos Exmos. Srs. Governa-
dor do Estado e Diretor do Depar-
tamento de Estradas de Rodagem
- DER-MG, a conveniência e ur-
gente necessidade de serem tonia-
das providências no sentido da con-
clusão da estrada Conseiheiro La.
faiete - Piranga. Na verdade, jd se
encontra terraplenado o trecho
Conseiheiro Lafaiete - Catas Altas,
mas 0 essencial 'a economia da re.
gião a abertura do segundo trecho
Catas Altas - Piranga, scm o que
se quedara inUtil todo o esfOrco
ate aqui despendido.

0 povo da região sabe que a es-
trada ird interligar a rodovia Belo
Horizonte-Ric, corn o Vale do Pi-
nanga e tOda a Zona da Mata, e
bern percebe a grande significacão
sOcio-econOmica do empreendi-
mento em tela, pelo que se impoe
a vigência ora pleiteada.

Sala das ReuniOes, 11 de maio
de 1966.

Jarbas Medeiros.
- A Comissão de Transportes.

INDICAcAO N Q 1.118

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

0 Deputado signatdrio, regimen.
talmente apoi.aclo, ouvida esta ai.
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gusta Casa, requer a V. Exa. seja
indilcada ao Exrno. Sr. Governador
do Estado a necessidade de ser
construida em duas etapas, estra-
da de pavirnentação asfáltica ligan-
do as cidades de Jaguaracu e Mar-
liOria a MG-4, a altura do quilôme-
tro 57, em Ana de Matos.

Sala das Reuniôes, 12 de malo de
1966.

Geraldo Quintão - Doiningos JO-
rio - Anuar Fares - Gerardo Gros.
si - Joaquim de Mello Freire.

Justificatva: - A cidade de Ja-
guaracu Se encontra a 6 (seis) qul-
lômetros da rodovia MG.4, e Mar-
1iria a apenas 7 (sete) quilômetros
de Jaguaraçu. Como se sabe, a pri-
meira etapa da MG-4, rodovia que
ligara João Monievade a Mantena,
nas divisas do Estado do Espirito
Santo, jd se encontra construIda,
atingindo a Comarca de Coronel Fa,
briciano, onde se encontrarn insta-
ladas as Usinas Siderürgicas de
Acesita e USIMINAS.

Construindo-se o acessó as cida.
des de Jaguaracu e Marliëria, o
Govêrno do Estado realizard piano
seu de colocar tôdas as cidades em
comunicacão corn as rodovias-tron-
co. a caso presente. Além disso,
Os municipios de Jaguaracu e Mar.
liOria são essencialmente agricolas
e de pecudria em fase de desenvol-
vimento.

Fornecem alimentacäo constante
aos nUcleos industrials que ihes são
prOximos.

0 Senhor Governador do Estado
3d autorlzou a pavimentacão asfál-
tica dos trechos que ligam as cida-
des de Antonio Dias e TimOteo a
MG-4, tao importantes quanto Os
de Jaguaracu e Mariiéria.

Corn esta iigaqão, os dais prOs-
peros municipios do Vale do Rio
Doce ficarão ligados, tambérn, a
esta Capital, 0 que muito signifi-
ca para distribuição de suas ri.
quezas.

Sala das RéuniOes, 12 de maio
de 1966.

Geraldo Quintão.
- A. Comissão de Transportes.

INDIAAO N.Q .1.119

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, indica a esta
Assembléia Legislativa que inter.
ceda junta ao Ecrno. Sr. Secretd-
rio de Estado da Educacão e áø
Exmo. Sr. Diretor do Piano Na-
cionai de Educacão em Minas Ge-
rais (Rua Fernandes Tourinho, 999),
encarecendo.lhes a necessidade ur-
gente de serem tomadas as medi-
das necessdrias a construção da es-
cola rural de Ibtutinga, distrtto
de Caburu, municipio de São Joã.o
Del Rei.

Sala das ReunlOes, 12 de malo
de 1.966.

Nicanor Armando. - Geraldo
Quintão - Dalton Canabrava -
Ladislau Sales - ValcJJ.r Melgaço
- Martins Silveira.

Justificativa: - 0 Revmo. Padre
Luiz Zver, Diretor da Facuidade de
Filosofia, Ciências e Letras de São
João Del Eel, encarn.inhou, ha tem-
pos, urn pedido ao Ministério da
Educação e Cultura, no sentido de
que fOsse autorizado o financiamen-
to para a construcao de urna esco-
la rural na estacão de Ibitütinga,
distrito de Caburu, pertenceñte ao
municipio de São João Del Eel.

For despacho exarado no proces.
so n.° 216.977/65 e publicado no
"Diana Oficial" de 19 de julho de
1965, o Exmo. Sr. Ministro da Edu-
cação e Cultura aprovou o pedido,
encarn.inhando-o "a consideraçao
da Secretaria da Educação do Es-
tado de Minas Gerais, - conmnican..
do-se ao interessado".

Acontece que, transcorrido 3d
quase urn ano, a Secretaria de Es-
tado da Educacão nada cornunicou
a respeito.

Entretanto, a escola estd em
funcionamento, corn sucesso, ape-
sar das precarias condicOes decor-
rentes da falta de mOveis e me-
xistência de prédlo adequado, pois
fol instalada, provisOriamente, na
Capela daquela localidade.

De muito born proveito será, cer-
tarnente, a interferOncia do Exrno.
Sr. Secretdrio da Educacão e do
Diretor do Piano Nacional de Edu.
acäo em Minas Gerais, objetivan
lo a tomada das providências que
se fazem necessdrias a execucão da
benéfica obra reivindicada peia pa-
pulacão de Ibitutinga, atravOs do
dinãmico e zeloso Padre Luiz Zver.

Nicanor Armando.
A Comissão de Educacâo

INDICAcA0 N.' 1.120

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blëia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Solicito a V. Exa. ouvida a Casa
e assentindo esta, seja enderecado
apOlo ao Exrno. Sr. Governador do
Estado, no sentido de que seja re.
metida Mensagem a Assembléia Le-
gisiativa concedendo pensão mensal
vitalicia a vulva do Dr. Sebastiao
Patrus de Souza, ex-Deputado Es-
tadual.

Como bern sabe a Casa, naseeu
o Dr. Sebastião. Patrus de Souza
em Carandai, Who de tradicional
familia, havendo-se diplomado em
Direito em Belo Horizonte. ApOs
sua formatura, iniciou suas ativi.
dades profissionais em Carandai e
imediacOes, contraindo n up c i a S
corn Da. Duilia Teixeira Baeta Pa-
trus de Souza, de cuja união nas.
ceram vdnios filhos.

Entregando-se a atividades poll-
ticas, foi eleito Deputado Estadual
a Assembléia Legislativa do nosso
Estado, onde delxou marcantes si-
nais de sua operosidade, de sua
honradez sem limites, de sua dedi.
cacao a causa püblica, realizando
obras que transformararn tôda a
sua região de influência poiltica.

Ao lado disso, prestou, ainda, Co-
ma dirigente de urn educanddrio,
as rnais assinalados servicos a po-
pulacão da sua terra natal.

Em lamentdvel acidente, quando
Se apresentava como candidato jd
eleito a uma cadeira a Cãmara Fe-
deral, perdeu a vida, não deixando
recursos suCicientes para assegu-

rar a rnanutencão de sun I amulia,
coma era de se esperar.

Justifica-se, assim, o - presente
apio, a ser enderecado ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, a fun
de que S. Exa., que tao bern Co.
nheceu o falecido Deputado Patrus
de Souza, possa dar a seu bene-
pldcito a presente Inthcacão que
visa, sobretudo, a assegurar a sua
I amilia, condicOes condignas de ma
nutencão.

Sala das ReuniOes, em 11 de
maio de 1.966.

João Navarro - Waldir Morato
- João Bello - Geraido Quintão
- Raul Fernandes.

- A Comlssão de Financas.
—0 Sr. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Salim Nacur.
0 SR. SALIM NACUB - Sr. Pre.

sidente, Srs. Deputados.
Vivem as proprietarios de velcu-

los, em Belo Horizonte, urn probie-
ma, por assim dizer, sem solucão.

Na area central da nossa Capital,
observam-se, afixadas por tôdas as
partes, sinaiizaçOes e placas corn
dizeres proibitivos de estacionamen-
to.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
adverte os Srs. Deputados em Pie-
ndrio de que ha urn orador na Tn-
buna.

0 SR. SALIM NACUR - Acon-
tece, Sr. Presidente, que 0 muito
fdcil resolver-se urn problema ape-
nas corn proibicOes, sern que se dê
soiucao para a situacão, criada corn
a eiirninaQão daquelas prerrogati.
vas anteniores.

0 Sr. Diretor do Departainento
Estadual de Trãnsito, talvez tenha
conseguido desafogar o trànsito
corn a proibicão de estacionarnen-
to de velculos em determinados lu-
gares. Se o rnotorista estaclona o
seu carro nuni dêsses lugares, vem-
-ihe a guarda corn urn papeizinho
azul, de multa, o que o faz átO pen-
sar que o objetivo daquela proibi-
çãø, por porte do Departainénto
Estathial de Trânsito, ténia em 'vista
urn aumento de sun arrecadação.

Apelamos portanto, desta Tnibu-
na, ao Sr. Diretor do DET, no sen.
tido de que, da mesma naieira -ôo-
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mo resolveu proibir o estaciona-
mento de veiculos, determine que
Os guar'das do trãnsito sej am on-
entados no sentido de poderem
prestar, inIormaçOes aos motoris-
tas, sObre Os locals em que é per-
mitido o estacionamento. 0 que
tern acontecido é que, o guarda,
quando consultado, não sabe dar
essa informacão. Daf a solicitacäo
que faco, d.irigida àquele Diretor,
no sentido de orientar os guardas,
capacitando-os a que prestem infor-
rnacOes sobre locais de estaciona-
mento permitido.

Sr. Presidente, aproveitando a
oportunidade do tempo que me ë
reservado nesta parte da Reuriião,
quero trazer ao conhecirnento da
Casa o fato de que, ha tempos, fu.i
procurado pelo Major Pimenta, da
DI-4. Solicitava.me êle, como teO-
fio-otonense, que eu "furnasse o ca-
chimbo da Paz" corn o Prefeito da
cidade de Teófilo Otord.

Devo esciarecer que o Prefeito
meu amigo pessoal e meu colega
de profiss.o. Realmente, miitdva-
mos em areas pollticas di.ferentes.
Respondi; então, no momento, ao
ThaO±, que da minha parte não ha-
via "cachimbo a fumar", uma ve
que não havia inimizade. Mas, corn
o evoluir dos tempos, formada que
foi a ARENA e gracas as circuns-
thncias que nos conduziram, ao Pre-
feito e a êste Deputado, a partici-
par da mesma 6,rea politica, dia
mesma grei partiddria, quero trazer
ao conhecimento da Casa que, da
minha parte, ja dei o prirneiro pas-
so no sentido de urn entendimento
benéfico, de uma boa compreensão
entre as fOrcas que so associararn.

Assim é que, solicitado pelo Sr.
Deputado Federal Aécio Cunha e
pelo Sr. Prefeito de TeOfllo Otoni,
abri mao de uma pretensäo que ti-
tha, corn referéncia a urn prédio
do Departamento Nacional de En-
demias Rura.is para a instalacão de
uma maternidade, cedendo-o para
que a Prefeitura, reformando-o, pos.
sa instalar urn posto do SAMDU, e
a Secretaria de Acäo Social, urn
pôsto do SOS.

Assim, Sr. Presidente, Srs. Depu-.

tados, queremos deixar bern claro
que, da minha parte, farei tudo
quanto fOr possivel no sentido de
urn entendimento de alto nivel,
certo de que isto sO podera tradu-
zir-se em benefIcios para a area
poiltica que tenho a honra do re-
presentar nesta Casa.

Quero dizer, ainda, que apresen-
tel a Mesa uma Indieacäo endere-
cada ao Sr. Secretário da Educa-
ção no sentido de que se faca ins-
talar, em Aguas Formosas, urn nOvo
Grupo Escolar, porque aquela ci-
dade, apesar do alto ind.ice de anal-
fabetismo que apresenta, do flume-
ro sempre crescente de criancas
que dernandam a Escola, sO tern
urn grupo escolar.

a seguinte a Proposicäo apre-
sentada:

INDIcAcA0 N.9 1.121

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

0 Deputaclo infra-assinado, regi-
mentalmente apoiado, vein reque-
rer a V. Exa que, ouvidii a Casa e
assentindo a mesma, seja feita in-
dicacao ao Exmo. Sr. Governador
do Estado, no sentido do criar.se ,
na cidade de Aguas Formosas, mais
urn grupo escolar, uma vez que 0
UrLico existente naquela comun I a d
insu.ficiente para a matrIcula de
tOdas as criancas, em idade escolar,
que all residem.

Jd ha muito tempo, inümeras
crianças, em Aguas Formosas, não
podem ser alfabetizadas, por abso-
luta falta de vagas no Grupo Esco-
lar da referida cidade que, apesar
da boa vontade e dedicacao de sua
diretora e demais mestras, näo tern
condicOes para atender a todos que
Id procuram matricular-se.

ye-se, assim, ser urgente e ma-
diável a criacão de mais urn esta-
belecirnento de ensino primario na
cidade em foco, razäo por que me-
roce ser aprovada a presente mdi-
cacao.

Sala das ReuniOes, 10 de maio
de 1.966.

Salim Nacur. 	 - 	 -

- A Comissào de Educaçäo
—Véni a Mesa:

INDICAcA0 N.° 1.122

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Governador do Estado e ao
Conselho Rodovidrio do DER, In-
dicacão no sentido da necessidade
de se proceder, urgentemente, a re-
paros na estrada quo liga Januária
a Montalvânia, uma vez que a ro-
dovia em referência se encontra em
pdssimo estado de conservacão.

Sala des ReuniOes, 11 de maio
de 1.966.

Euler La!etd - Anuar Fares -
Nicanor Armando - Alvimar Mou-
rão - Florivaldo Dias.

Justificativa: - A rodovia .Januá-
ria-Montalvânia e de enorme im-
portância para a circulacão de bens
e pessoas integraclas na economia
regional.

fdices estatisticos recentes coin-
provarn o desenvolvimento acelera-
do das comunidades interessadas e,
por ésse motivo, o transporte rdpi.
do e fácil naquela estrada não pode
continuar obstado pelas suas més
condiçOes para o trânsito.

Euler Lafetá.
- A Cornissão de Transportes.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado infra-assinado re.
quer a V. Exa. que, ouvida a Casa,
seja consignado na Ata de nossos
trabalhos urn voto de congratula-
cOes corn o Jornal "Diário de Mi-
nes", Universidades Federal e Ca-
tOilca de Mines Gerais, Escola de
Engenharia Kennedy, Instituto Mu-
nicipal de Administracão e Ciências
Contábeis, Faculdade de Fiosouia
de Belo Horizonte e Os DiretOrios

Centra.is dos Estudantes, pelo êxito
em que se constitulu a iniciativa
dessas entidades, denominada FES-
TA DO PRIIVIEIRO, rea.lizada no dia
10 do corrente.

Belo Horizonte, 12 de malo do
1.966.

Pinto Coelho.

Justilieat&va: - A Festa do Pr!.
meiro, realizada no dia 10 do cor-
rente, no AuditOrio da FACF. rue-
rece o aplauso da Casa, não sO pelo
êxito em que se constituiu, como
tambdm e principalmente pelo es-
timulo que leva aos alunos quo
disputarn os exames vestibulares
na Capital.

Foram homenageados 57 jovens
que se distinguirarn nos exames das
diversas faculdades e estabeleci-
mentos de ensino, que receberam o
seu diploma e a respectiva meda-
iha.

A presenca em massa das altas
autoridades a solenidade, deu tam-
hem a amostra do valor da inicia-
tiva e do aprêco do mundo oficial
e dos principals responsdveis pela
educacão e instiuçäo em naso Es-
tado.

Belo Horizonte, 12 de maio de
1.966.

Pinto Coelho.
- Publicar.

REQUERIIvIENTO

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

0 Deputado infra-assinado, sob
arnparo regimental, requer h Mesa,
ouvida a Casa e assentindo esta,
se faça consignar na Ata dos nos-
sos trabaihos urn voto de congra-
tulacOes corn o jornaiista Danton
Jobim, Diretor-Presidente do jornal
"TYltima Hora", por sua eleicao pa-
ra Presidente da Associacao Brasi-
leira de Imprensa, dando-se ciência
da decisao desta Assembléla ao ilus-
tre homenageado, bern como 6, ref e-
rida Associação.

Sala das Reuriiöes, 12 de maio de
1.966.	 -

José de Castro - Dé.lton Cana-



brava - Jos4 Maria Magalhàes -
Salim Nacur - Manoel Costa - Ge
raldo Quintão.

- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra 0 Sr. Deputado WaldomiroLObo.
o SR. WALDOMIRO LOBO -

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Urn Secretárjo quer que 0 SOS,

que funciona bern em Pocos de Cal-
das, passe a funcionar nas mesmas
condiçóes

'
em Belo Horizonte. Os

prirnejros que serão atendidos se-
rão outros Secretários. Senão ye-
jamos: o "MINAS GERAJS" de sex-
ta-f eira, dia 6 de maio de 1966, a pa-
gina 11, publica assunto relaciona-
do corn a Secrearja do Trabaiho.

"José Carlos Junior - Presidente
do Sindlcato dos Trabaihadores em
Emprêsas Teiefônjcas do Estado de
Minas Gerais. Oficiar, acusarido o
recebimento do jornal Boletim Sin-
dical.

Sr. Major José de Andrada Dru-
mond - Comandante do C. S. A.
- Oficiar, apresentando o Sr. New-
ton IsldOrio da Conceição, fichado
•emnossa Seção 41e Cadastro e
Ernprêgo, pedindojhe a fineza de
examinar a possibilidade de apro.
veltá-lo no piano de Colon.izacäo de
Paracatu.

Dr. Levindo Lambert - Of iciar,
apresentando a srt'a. Orirninda Al-
yes dos Santos, pedindo-ihes a fi-
neza de ajuda-la no que for possi-
vel.

Major José de •Andrada Drumond
- Comandante do C. S. A. - Ofi:
ciar, apresentando o Sr. Josaphat
GonQaives Ferreira, fichado em nos.
sa Secção de Cadastro e Emprêgo,
pedindo-ihe a fineza de examinar a
possibilidade de aproveitá-io no
piano de Colonização do C. S. A..
• Movimento do Servico de Assis-
téncia ao Trabaihador Rural - Sec-
ção de Cadastro e EmprOgo - Es-
cola de Especlalizacão - Datio-
graf.ia - Trabaihos executados - no
Mirneógrafo.

Vejam os senhores. o Secretdrio
de Trabalho está de "pires na mao",,
pedindo favores a funcionários do
Estado. E' isto que estd publicado

no "Minas Gerais". Estas coisas mefazem lembrar uma anedota polo.
nesa, contada por urn engenheiro
poionês, cia minha amizade, que fa -la,  regularmente, o portugues. Os
poloneses, embora dominados pelo
comunismo, não sao, na sua maio-
na, comunjatas. A anedota 4 a se
guinte: "Dois senhores conversa-yam nu-ma esquina. Passarani, en-
tao, por êles, dos carros. Urn Ca-
dflac, Ultimo tipo, de origem ame-
ricana e 0 outro urn carro russo,
parecido corn o "Ford-Bigode" . Urn
dos homens perguntou ao outro de
qual carro êle mais gostava, ao que
o outro responded: gosto mats do
carro soviético (Que no caso era
o parecido corn o "Ford-Bigode").
O outro, então, retrucou: bern seye que o senhor não conhece a in.
düstrja automobjijstjca• responcicu
o segundo: a indUstria autornobL
lIstica eü conheço, não conheço o
senhor".

Os homens do govêrno estão pen-
sando que nOs mineiros, tambérn
estarnos corn mOdo de falar 0 que
sentirnos. Não importa quem este.
ja ao nossolado Aqui, temos Li-
berdade. De modo que podemos fa-
lar e cnitjcar cia maneira como bernentendermos

o que fez, ate hoje, 0 Sr. Eucli-des Cintra?
Também peco, aqui, todos osdias,

rnilhares de empregos. Corn urna
diferenca: envio os pretendentes
para os propnietárjos de fábricas,
bares, restaurantes e ate para Ca-
sas de familias que estejam preci-
sando de ernpregada. La, enviarn o
cidadão fichado no cadastro da Se-
cretania, para conversar corn 0 Sr.;Levindo Lambert. E o que pode
fazer o Sr. Levirido Lambert? kle,
por certo, va,i dizer que não estd
em condiçOes de atender, que no
momento ha dificuldade e, enquan.
to isso, o pobre coitado fica espe
rando. Isto y e m ocorrendo as-
aim, mas 4 aiguma COlsa que sai
caro, porque vai publicado no "Mi-
nas Gerais" e custa dinheiro do po-
vo. Que me perdoe o ilustre Depu-
tado Dr. Euclides Cintra, ii1e gosta
de ser charnacto de doutor. Pode-

-.

mos e devémos falar as coisas que
julgamos erradas para denunciá-las,
daqui, desta Tribuna. Do jeito co-
mo relatei, 4 como marcha o Go-
verno de Minas Gerais.

Srs. Deputados, meus amigos
que apOiarn o Sr. Israel Pinheiro
mais conhecido por "IPE": varnos
procurar criar trabaiho para 0 0-
vo;mineiro. Todos estão rindo por.
que eu disse "IPA". Não vat nisso
ofensa. Getülio Vargas ficava or-
gulhoso quando o chamavam de
GG. Não acredito que surja traba-
Iho para 0 POVO sO corn essa his-
tOnia de cadastro da Secretaria do
Trabaiho e Cultura Popular. La não
se consegue arranjar ernprOgo. SO
corn o cadastro não val aparecer
leite, pao, dinheiro para o traba-
ihador sustentar a si e b, sua farni-
ha. Mas, corn o cadastro, por certo
o Secretdrio ja ihe mandou urn
cartão para comunicar que serd
candidato a Deputado Federal nas
prOximas eleiqoes. Jd anda cobran-
do, por adiamentamento, acjuilo
que ainda não deu.

Estarei sempre vigilante desta
Tribuna e não vão ficar Uvres de
mum corn facilidade - Pretendo con-
tinuar meu trabaiho defendendo o
povo e lutando para a grandeza da
Pátria.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado MaurIlio
Carnbraia.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. LADISLAU SALLES -
(Pela ordem) - corn hicenca do
orador.
• 0 SR. PRESIDE, NTE - A Mesa
consulta ao orador que está na Tn-
buna Se permite.

O SR. MAURtLIO CMBRAIA -
Perfeitamente, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, pela ordem, o Sr. Deputa-
do Ladislau Salles.

o SR. LADISLAU SALLES -
Sr. Presidente desejo informar a
Mesa que o Sr. Deputado MaurIhio
Cambraia vai abordar urn proble.
ma angustiante do suprimento de
came em Belo Horizonte.

Por êste motivo, sohicito a Mesa
a perrnissão para ser gravado o dis-
curso de S. Exa. por urn represen-
tante cia Radio Minas.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requenirnento do Sr. Do-
putado Ladisiau Salles.

O SR. MAURILIO CAMBRATA
Sr. Presidente, Srs. DeputadOs.

A situação em que vive 0 Poder
Legislativo atualmente, limitado em
sua autonomia e nas suas antigas
atribuicOes, e a efervescência e corn-
plexictade do mornento politico na-
cional, que absorve sobremaneira a
atencão dos politicos brasileiros,
näo podem, evidentemente, fazer
corn que esta Assembléia compre-
enda suas nobres tradiçOes e volte
a sua frente para o problema do
custo de yida. E nesta hona é que
nos congratulamos corn urn dos
eminentes Deputados desta Casa, 0
Sr. Waldomiro LObo, digno e emi-
nente Colega, que, nas suas bata-
lhas parlamentares, não so tern es-
qucido urn sO dia, urn sO instan-
te, do assunto que nos traz a
esta Tribuna. Mas 4 indispensável
que t o d a a Assembléia de Mi-
nas, que lê pelos jornais, que tern
iriforrnaqoes provindas de tOdas as
fontes de que 0 custo de vida con-
tinua sua ascencão, tome uma p0-
sicão. 'Então queremos dizer que
é urn dover inalienãvel dos repre-
sentantes do po yo de Minas se mo-
bilizarem, no sentido de que re.
crudesca a luta e aumentern as
adverténcias ao GovOrno, para que
o Poder Central da Repüblica, assim
como os podêres do Estado, não se
esqueçam, na escala de pniorida-
de de suas providencias, de incluir,
como ponto principal das • suas
preocupacOes, o encaminhamento
de soluçöes que visem a atenuar a
angdstia do povo, que, nesta hora,
vive dias diiiceis, recebendo urn
terrIvel impacto na sua economia
doméstica. 0 rico, tambOm, dia a
dia, sente dificuldades em manter
o seupadrão de vida; o remediado
ye suas dflficuldades aurnentadas,
a ponto de ter de reduzir o seu or-
çamento dornestico; 0 pobre passa
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a debater-se em misdrias, em corn-
pleto regime de fome.

A nossa posicão de Arenista nâo
nos obriga a apoiar incondicional-
mente o Govêrno; näo nos obriga
a bater Palmas, em qualquer cir-
custância, a adnihilstracao Esta.
dual ou Federal. Se observamos que
Os Governos se mantêrn insensIvejs
As mais legitirnas reivindicacOes po
pulares, estaremos sempre apon-
tando suas faihas.

Ha pouco, tivemos conhecimento
de uma noticia da Rédfr> Minas
(esta emissora que ora grava este
nosso modesto pronunciarnento) de
que, capitaneados pelo grupo de
marchantes AntOnio Menezes, os co-
merciantes da came elevararn subs-
tancialmente o preço do produto,
de 1.800 Para 2.100 cruzeiros, nas
ültinias 48 horas. E mais urn assal-
to a bOlsa popular; é mais urn
lance revoltante dos marchantes -
(näo dos acougueiros) - que, na
sua insensibilidade, ante o sofri-
mento popular, não tiveram dilvidas
em elevar, injustificadamente, o
preco dêste produto fundamental a
alimentaçao do povo. Por isso, Sr.
Presidente, esta Casa deve mobil.
zar-se; Os Srs. Deputados devem
desfilar por esta Tribima e procu-
rar Os jornais Para, corn seus pro-
nunciamentos, encetarem uma lute.
que deve chegar ao conhecimento
do Govêrno Para que, entre aque-
las providências que a administra.
cão Federal ou Estaduai julgar im-
uortante Para a população, coloque,
em primeiro piano, a medida de
cornbate ao custo de vida.

Nesta hora agradeço a coiabora-
cão da Radio Minas e concito esta
valorosa emissora a continuar na
sua pregação e na sua campanha
em favor d.as causas do povo.

Vêm a Mesa:

COMTJNICAcAO

Exmo. Sr. Presiderite da Assern-
bléia Legislativa do Estaclo de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado infra-assinado comu-
nica a V. Exa. que, nesta data.

estd reassumindo sua cadeira do
Deputado a esta Casa.

Sala das ReunjOes, 12 de maio
de 1966.

Waithon Goulart
Ciente -. Pubiique-se.
- A Divisão do Pessoai.

COMUNICAcA0
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado abaixo assinado co-
munica a V. Exa., Para os devidos
fins, que nesta data está reassu-
mindo a sua cadeira de Deputado.

Sala das ReuniOes, 12 de malo
de 1966.

Domingos JOrio
- Ciente. Publiquese.

• —A Divisão do Pessoal.
- Esgotada a hora destinada a

Leitura e Apresentacao de Proposj..
cOes, segue-se a

DISCIJSSAO F VOTAAO DE..
PROPOSIcOES

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscriçöes Para a prOxi-
ma Reunião.

SObre a Mesa, Proj et.o de Re-
soiução n° 3.637, da Coniissão Exe-
cutiva, o qual concede licença ao
Deputado José Angusto FerreiraFi-
iho. Em discussão. Não ha ordo-
res inscritos. Encerrcj a discussäo.
Em votação. Os Sr. Deputados que
o aprovarn permanecam como se
encontram. (Pausa). Foj aprovado.

- A Promulgacäo.
SObre a Mesa, Proj eto de Resolu-

cäo n° 3.638, da Comissão Execu-
tiva, que concede llcenca ao Depu-
tado Anibal Teixeira. Em dis-
cussao. Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão. Em votaçâo.
Os Srs. Deputados que o aprovam,
permaneçam como se encontram
(Pausa). Fol aprovado.

- A promuigaçao.
- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo, na qualida.
de de LIder da Bancada da ex-UDN,
requer a V. Exa., nos têrmos do
art. 94 do Regimento Interno, Se-
ja-ihe concedida a paiavra e, pelo
art. 95 do mesmo Regimento, trans-
fere-a ao Sr. Deputado Batista Mi-
randa. que tratará de lassunto de
natureza reievante e urgente.

Sala das ReunlOes, 12 de maio
de 1966.

Aureiiano Chaves.
O SR. PRESIDENTE - Reque-

rimento do Deputado Aureliano
Chaves que, nos térmos do Art.
94, em combinacão corn 0 Art. 95
do nosso Regimento Interno, re-
quer a paiavra Para, em seguida,
transferi-la ao Sr. Deputado Ba-
tista Miranda, que tratatá de as-
sunto relevante e urgente. A Mesa
defere o Requerimento e fixa o
prazo de 60 minutos.

Tem a pai.avra 0 Sr. Deputado
Batista Miranda.

o SR. BATISTA MIRANDA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Voito, nesta tarde, a Tribuna do
povo mineiro Para dar conhecirnen-
to a Assembidia de Proj eto-de-Lel,
que me foi encomendado especial-
mente pelo Deputado Guilherme
Machado, Presidente da Arena, em
Minas Gerais, Projeto êste que visa
a disciplinar, em tOda a area ser.
vida peio caudaioso Rio Doce, Os
recursos auferidos pela Comparthia
que, naquela faixa do territOrio mi-
neiro e capichaba, explora e corner-
cializa as reservas minerals do nos-
so Estado. 0 Projeto institui o
Fundo EconOrnico e Social do Vale
do Rio Doce e dá outras providên-
cias. A cia. Vale do Rio Doce,
cortforme todos sabemos, foi cons-
truida e implantada em uma hora
histOrica e decisiva Para o povo
brasiieiro, quando do encontro en-
tre o saudoso estadista Getdlio
Vargas e o Presidente Roosevelt.
Estabeieceu-se a conveniêflCia de o
Brasil ingressar, de maneira agres.
siva, no mercado do rninério. Aque.
la epoca, quando os sentimentos
nacionalistas não eram tao vivOs e
o mundo se i.ançara numa guerra
.fratricida, permaneceu no entendi-

mento entre as duas grandes figu-
ras humanas, Getülio Vargas e
Roosevelt, a filosofia de que essa
reserva. fundamental ao nosso es.
tado e ao pals deveria ser explora-
da por uxna emprêsa estatal. F foi
ai então que Se fundou, que se
construlu e se implantou a Corn-
panhia Vale do Rio Doce. Emprê-
sa estatal: êsse sinOnimo em nosso
pals tern sido, ao longo dos arms,
objeto de critica e de combate por
parte daqueles que adotarn a fib-
sofia de que deve prevalecer no
setor püblico tao sômente iniclativa
privada. A instituicão de compa-
nhias estatais, corn efeito, tern tido
resuitados negativos, corn pesar
Para todos nOs. Lutamos, em pri-
meiro iugar, corn a falta de mate-
rial humano, devidaniente prepa-
rado Para dirigir tais empresas; lu-
tamos corn a carncia de técnicos
e, principalmente, pela falta de ès.
crilpulos de muitos govemos que
transformaram estas companhias
em nirthos de emprégo, em afillia.
thsmo politico. A Cia. Vale do Rio
Doce, enfrentando a realidade bra.
sileira, conseguiu, apesar de tudo,
e "erga omnes", oferecer resulta-
dos altamente positives Para 0
Brasil. E hoje urna Companhia de
repercussäo e conceito internacio-
nais; é hOje uma Companhia abso-
lutamente afirmada no engenhoso,
sensivel e complexo mercado inter
nacdonal de minério de ferro. Essa
Companhia, corn urn capital social,
no ano de 1964, da ordem de trin-
ta milhOes, ofereceu aos seus acio-
nistas urn lucro liquido, colocado
a disposicao dos portadores de setis
titulos, da ordeni de 33 miihOes.
Aqui esta urn balanco da Compa.
nhia. Mas, esta Companhia que re-
presenta, na verdade, urna afirma.
cão do trabalho brasileiro, tern fa-
lhas lamentáveis, lacunas que pre.
cisam ser preenchidas no seu fun-
cionamento, pois a sua produtivi-
dade em nosso Estado podera au-
mentar consideravelmente. E por
que fazernos esta afirmacão? NOs
a fazemos porque it frente das ta-
refas, que a Comissão de Siderurgia
e Mineracão realizou aqul e fora do
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Brasil, especiairnente na Suécia,
constatamos, Os Deputados que all
estivemos, que urna Companhia que
se chama Kninevara, ao Norte cia-
quele Pals, corn uma produção de
rninério equivalente ao dôbro da
producão da Vale do Rio Doce, e
que êste ano atingira a casa de
vinte milhOes de toneladas, opera
apenas corn dois mu e quinhentos
ernpregados, ao passo que a Vale
do Rio Doce, que produz a metade
dessa tonelagem, utiliza doze mil
empregados!!! 0 que representa
isto no custo operacional de uma
emprêsa? Representa muito coisa,
mas vem, por outro lado, confirmar
que, quando aqui falamos, que o
minério de Minas Gerais pode sal-
var o Estado dêste quadro de mi-
séria permanente, estamos corn a
verdade. E Os nossos governos, que
nada mais são do que prepostos do
Poder Federal, não estariam, todo
cia, tOda semana, todo mês, a pro.
cura dos guichês do Tesouro Na-
cional Para conseguir verbas Para
realizar obras e pagar pessoal. Foi
assim no Govêrrxo do Sr. Bias For..'
tes e no Govêrno do Sr. Magalhaes
Pinto.

E está sendo assirn no Govêrno
de Israel Pinheiro, porque, na ver-
dade, Srs. Deputados, ainda não te.
mos despertada em nosso Estado
uzna consciência Para a irnportã.n-
cia dste problema. E é por isso
que hoje cumprimos a taref a que
nos foi delegada pelo Presiciente cia
ARENA, deputado Guilherrne Ma-
chado, redigindo urn projeto a ser
encaminhado a S. Exa. que o en-
tregard pessoalmente ao Sr. Pre-
sidente da Repüblica, Para que S.
Exa., se estiver de acôrdo, o trans-
forme em mensagem a ser enviada
ao Congresso Nacional.

0 SR. VALDIR MELGA0 - Es-
tou acompanhando corn interësse
e a Casa também a exposição que
V. Exa. las corn relação ao apro-
veitamento do minërio de ferro em
nosso Estado,

Evidenternente, V. Exa., que d
autoridade no assunto, se refere ao
fato de que a gente mineira precL
sa ser despertada no sentido de

formar uma nova mentaildade em
Minas sObre a exploração do mine-
rio de ferro.

V. Exa. sabe que o ex-Ministro
Gabriel Passos, ha cerca de 4 anos,
b;aixou decreto cancelando as con
cessöes da Hanna Corporation em
Minas Gerais, objetivando entregar
a exploração do minério ao Govêr.
no do nosso Estado, a fim de que
ëste, através de urn convên.io, pu-
desse explorar o minério por meio
de uma Companhia particular, ou
por conta prOpria.

sse decreto do Sr. Ministro de
Minas e Energia, o saudoso Gabriel
Passos, teve embaraçada a sua tra-
mitaçao, quando a Hanna Corpo-
ration entrou corn recurso no Tri-
bunal Federal de Recursos, tendo o
Tribunal negado provimento ao
mesrno. Ha mais de 6 meses que a
Hanna recorreu daquela decisão ao
Supremo Tribunal Federal e, in-
felLzmente, os Srs. Ministros am-
da não tiveram coragem bastante
Para julgar 0 recurso.

chegada a hora de Os homens
püblicos de Minas e cia RepUblica
apelarern Para os Srs. Ministros do
Supremo Tribunal no sentido de
que a concessão da Hanna seja re-
almente cancelada em nosso Es.
tado.

Estou acompanharido detidanen-
te a exposicão de V. Exa., princL
palmente, no paralelo que las cia
mao de obra, no Brasil e na Suécia,
e quando V. Exa. fala cia explora-
cão do rninério de ferro pela Vale
do Rio Doce.

"Data venia", do ponto de vista
de V. Exa., de que o nosso Esta.
do não tern realmente condiçöes
finariceiras Para arcar corn a res-
ponsabiLidade da èxploraçao do mi-
nério, acho que poderia minorità-
riarnente, majoritäriamente ou equi.
valenternente, participar do empre
endimento, através da METAMIG, a
firn de que as nossas riquezas mi-
nerals fôssem realmente aprovei-
tadas e exportadas Para o exterior,
através, agora, do POrto de Tuba.
rão.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Agradeço o aparte de V. Exa.. Na

sua, parte final, entretanto, permi-
to-me pedir que V. Exa. 0 retifi-
que.

Este Deputado jamais ocupou a
Tribuna desta Casa Para dizer que
o Estado deva assumir integralmen.
te a exploracão de suas riquezas.
0 que êste Deputado tern defendido
é que 0 Estado participe, na con-
dicão de regiao produtora do ml-
nério, eqi,litativamente, da llstri-
buicao dos resultados provenientes
desta atividade. Sou a favor da
exportaçao do minério, porque jul.
go que as nacôes tern necessidade,
notadarnente as subdesenvolvidas,
de exportar matéria prima a firn
de obterern as d.ivisas corn as quals
possam financiar o seu desenvol-
vimento. Sou a favor da exporta-
cão. Agora, entendo que o Estado
não pode hear omisso diante dos
nümeros que you passar a ler pa-
ra V. Exa.. Trata-se de urn tra-
baiho que me foi oferectdo pela
Vale do Rio Doce, ao ensejo da
inauguracão das obras do POrto de
Thbarão. Aqui estd êste trabatho,
e Os Senhores Deputados poderão
v6-lo - impresso pela Compaxthia.
Em 5 anos, a Vale do Rio Doce pro-
duziu Para o Brasil, - producão
liquida - 280 milhöes de dOlares,
o que equivale a uma irnportancia
de 600 bilhOes de cruzeiros, impor.
tância esta superior ao orçamento
do nosso Estado, em 1966.

0 que não posso mais admitir é
que sômente no a.no de 1965 esta
Companhia tinha produzido Para o
Govêrno Federal 80 milhôes de dO-
lares, que correspondem a 160 bi-
lhöes de cruzeiros. Mais de urn
têrco do Orcamento dêste exercieio
de Minas Gerais. Esta Companhia
não tern urna obra de infra-estru-
tura no Vale do Rio Doce. Peco a
atencão dos Srs. Deputados que f a-
zem politica no Vale do Rio Doce.
Se esta Conipanhia nâo tern feito
outra coisa em töda sua histOria,
zas Governos passados, senão pa-
gar êste fundo e distribuir, a tItu-
10 de favor a véspera de eleição, a
clubes de futebol e aplicacOes sem
sentido de interêsse püblico. E' 0

politico inescrupuloso chegado ao
Poder, manobrando recursos fabu-
losos. Esta é a retificaçäo, Depu.
tado Valdir Melgaco, que queria I a-
zer ao aparte de V. Elca., Para que
V. Exa. não diga mais que sou
contra a exportação. Pelo contra-
rio, sou a favor cia exportaco, mas
não cia espoliação de Minas.

0 SR. GERALDO QUINTAO -
Nobre Deputado, pedi 0 aparte a
V. Exa. antes que V. Exa. tivesse
invocado o testemunho de urn re-
presentante do Vale do Rio Doce.
SObre a distribu.ição cia verba cia-
quela Companhia, posso afirmar a
esta Casa que o que V. Exa. asse-
gura ao povo mineiro é a expressão
da verdade. A Vale do Rio Doce,
W ha pouco tempo, vinha fazendo
politica ou auxiliando os politicos
que manlpulavarn e manuseavarn
as verbas que constarn do Estatuto
cia Companhia e que seriam distri-
buidas Para o desenvolvirnento do
Vale do Rio Doce. Na segunda par-
te, paralelamente ao aparte do no-
bre Deputado Valdir Melgaco, que-
ro dizer que a Hanna Mining Co.
não estd fazendo a Vale do Rio
Doce qualquer concorréncia. 0 que
se estabeléceu entre os homens cia-
quela emprèsa foi l justamente, a
necessidade de ser construIda urn
terminal na baja de Sepetiba Para
a exportacão do minérlo do Vale
do Paraopeba. 0 que acontece,
agora, segundo 101 confessado pelo
prOprio Ministro de Minase Ener-
gia, Sr. Mauro Thibau, nesta Ca.
pital, dizendo que havia urn "pro.
tocolo de intenção" entre a Cia.
Vale do Rio Doce e o Grupo Antu-
nes. Não sou favordvel a que Corn.
panhias extrangeiras controlem a
exportacão de minérlo no pals. Sou
favorcivel a tOda e qualquer expor-
tacão de mindrio, seja por qual
empresa fOr, urna vez esta empre-
sa deixe ao pals recursos necessá-
rios ao seu desenvolvirnento e não
explorem as reservas minerals do
nosso Estado ao seu exciusivo in-
terésse. 0 que condeno d, justa-
mente, 0 que estd Para acontecer:
dividir o fundo de desenvolvimerito
do VRD, a exploração do minério
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da Vale do Rio Doce entre a CIa.
Vale do Rio Doce, que está em
franco desenvolvirnento.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Permita-me, Sr. Deputado, inter-
rompê-lo, mas quero Ihe dar ele.
mentos que vêm colaborar de ma-
neira eloqtiente e definitiva ao ares-
to do seu aparte. 0 oportunissimo
aparte de V. Exa. ë dos mais Se-
rios e mais graves, alias, como 0
são todos os apartes de V. Exa..
Refiro-me, ainda, ao impresso que
recebi em VitOria, ao ensejo de
irlauguracão do Pôrto de Thbarão.
Ao final dêste trabalho, está a pele-
tizaçâo. E uma usina que a Cia.
Vale do Rio Doce estã construindo,
em VitOria, para aprimorar 0 nos-
so rninërio e exportá-lo. Tudo d
muito inteligente e altamente aeon-
selhável do ponto de vista econO-
mico e tecnico. Mas, na sua justi-
ficacão, a Comparthia diz o segu.in.
te: "De urn lado a conservacão de
sua posicão agressive no mercado
pela oferta do produto de demanda
crescente pelas siderurgias".

Justiuicando a Usina, a Cia. de-
Clara isto: Que o minério do Vale
do Rio Doce está sendo demandado
no mercado internacional.

Eu não compreendo que diante
desta afirmacão a Comparthia ainda
se disponha a ceder a capacidade
ociosa que tenha - mas que ago-
ra não a tern, porque jd possui
porto - e faca urn convênio para
entregar a terceiros esta capacida-
deH! Então nOs temos esta triste
realidade. Em qualquer pals a que
V. Era; for - e eu desafio o Pre-
sidente da Vale do Rio Doce que
venha a esta Assemblëia e negue
serem procedentes as minhas aifir-
macOes - em qualquer parte do
mundo - cornpanhia de mandrio
constrOi pOrto, constrOi estradas de
ferro. Aqui, no Brasil, d diferente.
NOs construimos o pOrto e a es-
trada de ferro e entregamos êsses
instrumentos exportadores de ml-.
nério. E' 0 caso da Central do Bra-
sil e da Vale do Rio Doce.

São exatas ou não essas afirma..
tivas, Deputado Valclir Melgaço?

• Esta afirmaç,o no se confirma
pelo que V. Exa. viu na Suécia?

o SR. VALDIiR MELGAO - Sr.
Deputado, tenho que opor, apenas,
urn reparo. No caso da Suécia, V.
Exa. sabe perfeitamente que as
companhias que explorarn o mind-
rio de ferro são representadas no
setor particular corn apenas 2%. 0
Govêrrto dornina 98%. 0 que vale
dizer que o Govêrno, no inhcio, não
tinlia capital para fazer êste in-
vestimento, mas paulatinarnente o
Govérno sueco foi dominando e
hoje explora o mindrio. No Brasil,
o Govêrno, ao que me parece, não
tern condicôes financeiras para ar.
car corn a exploracão do rninério.
Então, o que tern de fazer o Go-
vêrno? Tern de entregar a urna
Companlila de capital estritamente
nacional, supervisionado ou fisca-
lizado pelo Govêrno Federal ou Es.
tadual, atravds da METAMIG. En-
tao o Govrno participa clêsse em-
preendirnento como mero fiscaliza-.
dor. E no correr dos anos o Go-
vêrno val assumindo o contrôle
acionário desta Campanhia. Este d
o meu ponto de vista baseado no
conheciinento do caso da Sudcia.

0 SR. BATISTA MIRANDA
Mas, o Govêrno brasileiro construiu
estradas e pôrto.

0 SR. VALDIR MELGA0 --
porque 0 Govêrno não tern condi-
côes de explorar o rn.indrio, mas
deveria t6-lo.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Então pergunto a V. Exa. quem
comanda estas emprêsas estatais.

0 SR. VALDIR MELGA0 - Es-
tas companhias são empresas pri.
vadas nacionais, sob o contrOle
acionário do Estado.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Estou satisfeito corn as observa-
cOes de V. Exa..

0 SR. GERALDO QUINTAO -
Não se justifica, hoje, quando as
minas de Conceicão e Cauê estão
completamente preparadas para a
extracão do mindrio; quando a Es-
trada de Ferro VitOria - Minas dis-
poe de cond.icOes ociosas para
transportar 30 bilhôes de toneladas
de Itabira ao Prto de Tubaräo

que se faa urn convênio corn corn-
panhias estrangeiras ou mesmo
brasileiras corn testas de ferro, pa-
ra explorar esta capacidade de que
dispôe a Vale do Rio Doce.

Protestamos contra isso porque
rids, mineiros. devemos reagir, nes-
te instante, de vez que Minas será
entregue a americanos e europeus,
se continuarmos indiferentes.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Agradeco a intervencão de V. Exa.,
Sr. Depitado Geraldo Quintão.
Confesso a V. Exa. e a meus ilus.
tres pares que ainda não emiti opi-
niäo sôbre o protocolo anunciiado
pelo Ministério das Minas e Ener-
gias.

NOs sO nos pronunciaremos 'a luz
de documentos que vierem 'as nos-
sas mãos. Confio no patriotismo do
Presidente Castelo Branco. Mas,
Oda obra humana tern faihas. Sou
daqueles que aqul tern defendido,
ardorosamente, a politica moneta-
rista do Govêrno. Entretanto, nes-
te setor em exame, não tenho a
mesrna convicçao e larnento ape.
nas que não tenha tido ainda opor-
tunidade de falar aos dirigentes da
Repüblica, procurando convencê-los
do acêrto das meclidas que virnos
advogando.

O SR. SALIM NACUR - V. Exa.
me permite urn aparte?

o SR. BATISTA MIRANDA -
Corn todo o prazer mas, antes, per-
mito.rne conceder aparte ao Depu-
tado Sette de Barros que ja se en-
contra, ha longos minutos, 'a es-
pera.

Mas, nobre Deputado Sette de
Barros, confesso ao nobre Depu-
tado Geraido Quintao que a As-
sembidia Legislativa vai, Oste ano,
no meu entender, marcar de pro-
fundo civismo seu amor a terra
mineira; nossa Casa, êste ano, vai
ter oportunidade de travar os rnais
importantes debates que ja foram
feridos neste Plenário, pois as de-
cisöes que se anunciam são, real.
mente, da rnaior importãncia, e eu
as reputo, no setor econOrnico bá-
sico da Nacão, como as decisôes da
maJor repercussão em todo o Go-
vêrno Revoluciondrio. Por isto,

não me apresso em opiniöes sôbre
êste protocolo, pois, devemos pedir
a presença do Presidente da Vale
do Rio Doce a esta Casa, para que
Minas Gerais não fique esquecida
como esta, e ja se vem provando,
atravds de documentos e decisOes
da Vale do Rio Doce. Não sou xe-
nofobista. Mas, sou urn homem
fiel ao pensamento de urn grande
mineiro. que foi Artur Bernardes,
fiel 'a figura do estadista que foi
GetüLio Vargas, acho que tOda Na-
cão deve exportar suas matdrias
primas, mas, preocupada concomi.
tanternente na industrializacão par
celada de• parte desta matdria pri-
ma. SO assirn, Srs. Deputados -
ensinam os doutores em economia
- 0 que uma nacão se liberta do
ciclo do subdesenvolvimento para
o ciclo do desenvolvimento.

0 SR. SETE DE BARROS -
Nobre Deputado, tOda a Casa ja
esta acostumada 'a maneira que
tern V. Exa. de atuar neste Plend-
rio, no que tange ao problema do
mindrio de ferro. Sabemos que V.
Exa. idealizou uma Cornissão sO-
bre o problema do rnindrio e, hoje,
êste Orgão 0 permanente nesta Ca-
sa. Quero, nobre Deputado, nesta
oportunidade, congratular-me corn
V. Exa. pela exposicão sincera, leal
e correta cIa situação em que se
encontra a mineracão, pi,inciipal.
mente a de ferro em nosso Pals.
NinguOrn meihor do que V. Exa.,
nesta Casa, hornem que fala corn
conhecimento, per estar a par do
problema, não apenas no Brash,
mas prãticamente, "in-loco", em
todos os lugares do mundo, e, prin-
cipalmente, na Africa. Em paIses
subdesenvolvidos e em situacão
muito meihor do que a nossa. V.
Exa. apresentou ao Govêrno Fede-
ral urn relatOrio que 0 digno da Ca.
sa, do povo mineiro e da alta corn.
petência de V. Exa. Congratulo-
-me, pois, corn V. Exa. e estou de
pleno acOrdo no que toca 'a expor-
tacão. Devemos exportar, mas co-
mo estamos fazendo, era compa-
nhias nacionais, porque não 0 jus.
to e 0 atO incrivel, que urn Pals
subdesenvolvido, que luta corn as
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Tnaiores- dificuldades firianceiras,
construa uma estrada de Ferro e
urn Förto como o de Thbarão, on-
de se inverteram bilhães de cruzei-
ros e depois dê de presente Para
as cias. estrarigeiras Para que
usem a estrada e o pôrto. Pergun-
to a V. Exa.: a Cia. Vale do Rio
Doce não tern capacidade extrativa
Para colocar a quantidade neces-
sária de minério de ferro, Para Co.
brir a capacidade ociosa da estrada
\TitOrja - Minas?

o SR. BATISTA MIRANDA -
Respondo a V. Exa., pots, aqu

cia
i,

estd urn mapa da capacidade 
empresa, onde a Cia. demonstra
que a tern e ainda seus produtos
estão sendo demandados pelas si-
derurgias' européias.

o SR. SETE DE BARROS -
Perdäo, mas V. Exa. rião entendeu.

Vou repetir a pergunta: se a Cia.
Vale do Rio Doce tern capacidade
Para cobrir a parte ociosa da em-
prêsa? Por que atualrnente, extrai
a Cia. vinte milhôes de toneladas
e a Estrada de Ferro tern uma ca-
pacidade ociosa de sessenta, logo,
seu total é de oitenta. A pergunta
é Para saber se a Vale do Rio Doce
pode cobrir a capacidade ociosa.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Não quero divergir de V. Ea. mas
devo dar-ihe uma resposta esciare-
cedora. A capacidade atual do pör-
to é de vinte m!ilhöes de toneladas.
Corn ligeiras meihorias na estrada,
a capacidacle do Porto poderá ele-
var-se Para trinta rnilhOes. Atual-
mente, a Cia. estd exportando des
milhôes de toneladas. A estrada tern
capacidade disponIvel, na verdade,
de 10 milhôes. Ora, Se a estrada
tern capacidade d evidente que a
Cia. tern condicôes Para aproveitar
• lei. Nossa exploraçao mineral é
• ceu aberto, não se faz a mU me-
tros de profundidade, em mina sub.
terrânea, corn sets graus abaixo do
zero, como é na Sucia.

o SR. SETTE DE BARROS -
Então, estamos de pleno acôrdov
pois devemos charnar o Presiden
te da Vale...

o SR. BATISTA MIRANDA -
Exato!

o SR. SE'I'fE DE BAROS -
Para que êle esciareça a Casa e
ao povo mineiro, porque se está
cometendo urn crime de lesa-pá-
tria. Não é possIvel que a Compa-
nhia, tendo capacidade de exportar
tanto minërio, se veja obrigada a
realizar essa exportacäo atravës de
grupo estrangeiro, o Grupo Antunes
e a Samitri.

Varnos logo dar nome aos bois,
jd que não se pode entrear a 6sse
grupo o que foi construido corn o
suor do povo Para exportar o rni
nério, que vat dar lucro a Cale e não
a Cia. Vale do Rio Doce. Congratu-
b-me, pois, corn V. Exa. e corn a co-
ragem que tern de apresentar o
problema e de enfrentar urn dos
mais espinhosos e mais graves pro-
blemas cia nossa nacionalidade;

o SR. BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado, muito me sen-
sibiliza a interveneão de V. Exa..
No tocante a êsse convênio, devo
dizer-Ihe, corno ja disse ao nobre
Deputado Geraldo Quintão, clue
acho que a nossa Assernblëia não
dove avancar em aprecidJo, sem
conhecer-Ihe os detalhes. Por isto
é que entendo certa a -sugestão de
V. Exa. de ouvirmos o presidente
do grupo Icorni e, concomit.ante-
rnc4nte, o presidente da Vale do
Rio Doce. Medida da major atuali-
dade, do major iriterêsse Para 0
nosso Estado.
• 0 SR. SETTE DE BAiRROS -
Informo a V. Exa. que já tive a
satisfacão de apiesentar Requeri.
mento a esta Casa convocando aqu.t
o Sr. Antunes e o Sr. Presidente
da METAMIG. Hoje mesmo, farei
Urn Requerimento a Comisso que
V. Exa. tao bern preside, convo-
cando tarnbém o Presidente da Va-
le do Rio Doce.

0 SR. BATISTA MIRANDA-
Desejo, nobre Deputado, nesta ho-
ra, que reputo histOrica para o
nosso Estado, que não tern proven.
coos, Estado que jamais negou a
sua contribuição a evolução eco-
nôrn.ica e politica do Pals, Estado
que é considerado pelos nossos his-
toriadores como a area de equilI-
brio do Pals, pedir a Casa que 0

T nobre Deputado Aurellsaio Chaves,
que conosco compareceu a Palácio,
dO 0 seu testemunho cia conversa
rna.ntida corn o Governador Israel
Pinheiro, conversa sezn prevençao,
conversa voltadia ünicamente para
os interésses de Minas, que são
tambérn os interêsses do Brazil.

0 SR. AURELIANO CHAVES -
Nobre Deputado Batista Miranda,
V. Exa. aborda corn rara felicidade
urn assunto que, a par de ser atual,
ci, acima de tudo, de capital irnpor-
tãncia Para a econornia mineira.
V. Exa. faz, no brilhante discurso
que profere, uma análise bern ela-
horada do problema do nosso mi-
ncirio de ferro, dos suas implica-
qOes na economia mineira, e na eco-
nornia nacional, e da posicão quo
vêm assurn.indo grupos internacio-
nais, ou pior, grupos internacionais
corn testasde-ferro nacionais, no
sertido de, sorrateiramente, sub-
repticiamente, so assenhorearem do
mecanismo de exportação do nos.
so mincirio.

Podese verificar e Para tab não
ci preciso ser especalista em algu-
ma coisa nern em economia, nem
em siderurgia, nem em politica in-
ternacional de mincirio, basta que
o individuo seja pelo menos atento,
que não seja urn leitor desat.ento
dêsses fatos, pode-se vorificar, fàcil-
mente, que o problerna da expor-
taçao do mincirio de ferro em nos-
so Pals ci cia malor importância e
deve receber, por parte das auto-
ridades competentes, urn carinho
especial.

Vossa Execeléncia sabe muito
bern que o Brasil, pebos dados que
temos no momento, porque ha mui.
ta coisa em matéria de minério de
ferro que está ainda na area das
reservas conbecidas não prospec-
tadas ou medidas, sabe Vossa Ex-
celència quo, nas areas das reser-
vas rned.idas, quo o Brasil se en.
contra em 3.° lugar no mundo, corn
20 blihOes de toneladas.
• 0 SIR. BATISTh MIRANDA -
SO rnincirio de alto teor, numa so-
ma de 60 a 70% , sem contar Os de
baixo teor.

o SR. .AURELLAYO CHAVES -
Ha tambcirn os mincirios quo po-

dem ser aproveitados e que são do
baixo teor.

Na ordern de 66 bilhOes do tone-
laths vem a Russia. Em rebação as
reservas de ferro brasieiras, a par
de serom roservas de ferro de alto
teor como a hepatita compacta,
fàciimonte reduzida nos altos for-
nos, em Minas que são fàc.ilmente
oxploráveis o prOximas a orla oceã-
nica, devemos dizer que êste pro-
blema Para nOs ci capital e rnuito
mais capital ainda Para o interêsse
do urn Estado como Minas Gerais,
quo tern no seu sub-solo uina ri.
queza quo jd foi cantada e oxplo-
rada em prosa e ern verso pela cub-
tura do nosos intolectuais, mas
que ainda nao foi usada Para o
heni.ostar de nossa gente, se bern
quo. dosde cipocas passadas, essas
riquozas minerals constituam a
grande preocupação dos habitantes
dos Minas Gerais.

Ora, Sonhor Deputado, numa SI-
tuacao como essa, não se afigura
justo quo nOs, mineiros, não to-
memos conhecimerxto, atravcis do
Orgão representativo da opinião pU-
blica do Estado, quo ci a Assom-
blciia Legislativa, dos acordos que
vêm sendo feitos, no que diz res.
poito a exploração dos nossas ja-
zidas minerals. Mais importante do
quo isso, como frisa proficiente-
monte Vossa 'Excelëncia em seu
discurso, ci o uso do uma estrada
de forro orninentemente estatal,
feita efetivamente Para se consti-
tuir nurn meio natural de oscoa-
mento de nossos inincirios do ferro
Para a orla ocoãnica e do urn pOrto
tambOm estatal corn uma circuns
tância: ci que 0 prOprio rolatdirio
da Cia. Vale do Rio Doce confes-
sa, corno assinala Vossa Excebên.
cia, quo ho,je o mercado do minério
do ferro não so oncontra exclus±va-
mente nas mãos dos coinpradoros.
E tab a demanda do mincirlo de
boa qualidade a precos razoáveis
quo a Cia. Vale do Rio Doce, quo
tern capacidade ociosa, e que tern
no POrto do Thbarão corn capa-
cidade ociosa tambcim que o pals
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vá permitir que aCi.a. Vale do Rio
Doce, que detérn reservas de ape-
nas 450 rniihOes de ton. vá fioar a
mercê de grupos internacionais quo
operam quer na area da Vale do
Rio Dce, quer fla area do Vale do
Paraopeba, corn a perspectiva de
usar a capacidade ociosa da estra-
da de ferro e do POrto de Tubaräo
Para atender a grupos Internacio.
nais. Julgo, portanto, extremamen..
te oportuno 0 pronunciamento quo
faz Vossa Exceléncia da Tribuna
da Assembléia como, de resto, os
apartes proferidos a seu cUscurso
pelos Srs. Deputados Sette de Bar-
ros, Geraldo Quintão e Vaidir Mel-
gaco, no sentido de que se convo-
que o Presidente da Companhia pa.
ra que venha a Assembléia Legis-.
lativa dizer ao povo mineiro que
especie de protocolo d êste que foi
firmado entre o Govêrno Federal
e Castes grupos de empresas Para o
uso da capacidade da cia. Vale do
Rio Doce. Para que näo facamos
juizo ternerário dêste protocolo,
porque cremos, acima de tudo, no
patriotismo do Sr. Ministro de Mi-
nas e Energia e do Govêrno Fede-
ral, Para que nOs näo fiquemos,
aqul, a formular juizo inexato dêste
protocolo, dito protocolo de inten.
cao, devo dizer que o povo mineiro
deseja saber quais, efetivamente,
as intencöes contidas neste pro-
tocdlo Para saber se elas resguar-
dam o interêsse do nosso Etado,
em ültima análise, o interêsse do
nosso Pais.

Corn relacao h conversa que V.
Exa. teve corn o Sr. Governador
Israel Pinheiro, devo testemunhar
que V. Exa. fez o relato completo
da situação, relato êste que foi ou-
vido atentamente por S. Eza., que
se mostrou vivarnente interessado
polo assunto. Queremos crer. que
S. Exa., mineiro, engenheiro, ho-
mom responsdvel pela criacäo cia
Cia. Vale do Rio Doce esteja,reaL
mente, irnbuido de sadios prop5si-
tos, - vá resolver o problema -
porque outro não pode ser o jul.zo
nosso em relacão a S. Exa.: de
resguardar integralmente Os inte-
rêsses do nosso Estado.

Era êste o aparte que ji.ilgava !lø,
dever do formular a V. Exa..

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Muito obrigado ilustre lfder Aure-
liano Chaves.

Mas, prosseguindo nas conside-
racôes que vinha fazendo, ao final
das quals eu pedia 0 depoimento
de V. Eca. sObre o encontro ha-
vido entre mim, V. Exa. e o Sr.
Governador Israel Pinheiro. No en-
contro anterior, no Palácio da Li.
berdade, ao qual estive presente, a
convite de V. Exa., o Sr. Gover-
nador solicitou.me quo, na medi-
da em que eu tivesse elemento nôvo
sôbre êste problema, voltasse so
assunto corn S. Exa. Quando sur-
glu êste protocolo, entendo do meu
dever participar ao Sr. Governa-
dor as minhas apreensães e inda.
gar de S. Exa se o Govérno de
Minas tinha conhecimento do do-
eumento. S. Exa. respondu-me
que o Estado não conhecia 0 do-
cumento e que iria promover sua
obtencäo e voltaria ao assunto co-.
nosco. Disse quo nOs deverfarnos
estar atentos, como S. Exa. esta-
va, na desa dêste ptrimônto.
Afirmei a S. Exa. que, na parte re-
ferente a Assembldia, jamais nOs
abdicarlarnos de nosso dever.de de-
fender o povo, de defendeio pa.
trimOnio das geracöes futuras, mas
que, no meu caso especial...

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
nforma ao nobre orador que V.

Exa. dispôe de 6 minutos Para con-
cluir sua oracao.

O SR. RATISTAM1iRDA -
no meu caso, em particular, era o
homem que vinha aqul, ao longo
de 5 anos, debatendo este problema
que fore interêsses incomensurá.
veis, e eu me considerava urn pig-
meu diante cia enormidade econO-
mica! Entendia ser a responsabi-
Lidade de S. Exa., o Sr. Governa-
dor, acrescida nesta hora, pois que
seu pal fôiia inconformado corn
esta realidade, a palavra mals au-
torizada de defesa de Minas. Nós
vinculariamos nosso destino poIIti-
co ao do S. Exa. pars o que fOsse
necessário!

Näo sel a posição que o Govêo
do Minas vai tornar. Não tenho
zuotivos Para descrer do patriotis.
mo do Dr. Israel Pinheiro. Mas
acho que é hora de S. Exa. pro-
nunciar-se. De minha parte, apenas
desejo dLer a esta Casa que, se
não houver urn movimento desta
Assembléia, sintonizado corn a alta
admiinistracão do Estado, eu me
confesso desobrigado de perrnane.
cer nesta Juts. Sou urn pigmeu -
repito - diante desta enormidade
econOm.ica -

0 SR. JOSE DE CASTRO - Sr.
Deputado, serel brevissimo, porque
o tempo do V. Exa. j 6, se esgota. Mas,
nobre colega, na qualidade de ilder
do MDB, nesta Casa, eu não pode-
na deixar de trazer o aplauso do
nossos companheiros de oposiçäo
ao discurso brilhante que V. Exa.
profere. E a par disso desejo afir.
mar quo nOs nao podemos aceitar
"in totum" 0 aparte do Deputado
Aureliano Chaves, quando S. Exa.
dis que acredita firmemente nas in-
tencöes nacionalistas do Govêrno
Federal, porque temos motivos
Para não acreditar mais em tais
intençOes. NOs, do MDB, preferi-
mos, infelizmente, acreditar na acão
entreguista do Govêrno Federal. A
par desta consideração quo jul-
guei de meu dover formular, volto
a me congratular, em meu nome e
no dos meus companheiros, corn
o Proj eto que V. Exa. val subme-
ter ao Congresso, através do De-
putado Guliherme Machado.

0 SR. BATISTA MIIUNDA -
Ilustre lider José de Castro. Muito
me honra o aparte de V. Exa. 0
partido que V. Exa. tao brilhan-
temente representou nesta Casa -
o Partido Trabaihista Brasileiro -
nesse setor, fol inexcedivel em de-
dicaçao aos interèsses do Brasil. E
por isto V. Exa. me engrandece
corn a presente intervenção.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a Mesa me adverte quo meu tempo
está a esgotar.se. Vou concluir êste
despretenokjso discurso. Antes do
faze-b, porém, aqul está - repito -
o projeto quo versará sObre a apli-
caçäo na area do Rio Doco, a par.

tir de 1966, de urna irnportância su-
perior a 30 bilhOes do cruzeiros. An-
tes, a matéria era regu.lamentada,
como disse, arenas por urn decreto,
ainda do periodo ditatorial.

Absolutamente desatualizado, por.
tanto. Era urn decreto que dispu-
nha Para urns companhia que nos
seus primeiros anos não ultrapas.
sou a casa dos 2 rnhihOes de tone-
ladas. 0 resultado de suas opera-
coos acusa urn Indice assustador
do rentabilidade.

Os resultados que adviräo dêste
fundo Para o nosso Estado e Para
o Estado do Espirito Santo serão
os mais bendficos, se adotado o
Projeto quo tenho a honra de en-
caniinhar ao Dr. Gu.ilherme Macha-
do. P quo procuramos canalizar
estes recursos Para urns obra. ao
longo do Vale, do infra-estrutura.
Enquanto o nosso Governador. da-
qui so desloca Para,, humildemen-
to, pedir ao Govêrno Federal a li-
beraçào de dezenove bilhOes do cru.
zeiros Para a execução das obras
da Rodovia BR-262, no trecho Oeste,
enquanto urna comissão daqui, sob
a Presidência do nobre Deputado
Paulino Cicero, comparece ao Rio
Para, hurnildernente, pe d i r ao
DNER e ao Ministro da Viacão que
destinem recursos ao prossegul.
mento das obras da BR-262, basta,
Srs. Deputados, quo apenas 0 Con-
gresso aprove êsse projeto Para
tOrmos tais recursos e recursos que
ate ha pouco eram aplicados ao
sabor ë ao apetite dos politicos pro.
fissionais e inescrupubosos. Por
isso, é quo elaboramos, assessors-
dos pelo Engenheiro Viana do Assis
o por tdcnicos da sua equipe o pro.
jeto de lei. Estarnos certos do que
o Govêrno do Minas tambëm have-
rá de examiná-lo o exercer a sua
influência junto ao Govêrno Fede-
ral Para que o converta em Lei.

Assim, Sr. Presidento 0 meus
caros colegas, Minas Gerais dard
exempbo ao Brash. E, de acOrdo
corn aquela admirável sentença
proforida por Gilberto Freire, atua-
lizaremos 0 Brasil nôvo que af está
ao Brasil que cresce 3,2% ao ano;
ao Pals quo teve sua população do.
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brada em menos de vinte anos, ao
Pals, ao qual, nap podemos nega
esfOrço e luta Para desenvolver-se.

Agradeço a Casa, mais uma vez,
a atencäo corn que sempre me ou-
ye quando debato êsses problemas.
Agora, como nunca, entendo -que
êsse trabaiho já não ë pessoal, que
êsse trabalho, a partir de hoje, deve
ser o trabalho do Poder Legislati-
vo, do Poder Executivo, do povo
mineiro e, sobretudo, de tôdas as
correntes de opintho dessas mon-
tanhas em defesa do Es-tado e do
Pais.

MINU'FA
Institul o Fundo do Desenvol-
vimento Eeonômico e Social do
Vale do Rio Doce e dá outras
p-rovidèncias.

0 Presidente da Repüblica:
"Faco saber que o Congresso Na-

cional decreta e, em seu nome, san-
ciono a seguinte lei:

Art. 1 - 0 artigo 41 e seu pa.
ragrafo, do Decreto-le-i n° 4.352, de
1-6-42, passa a ter a seguinte re.
dacäo:

"Art. 41 - Fica instituido o Fun-
do do Desenvolvirnento Econômico
e Social do Vale do Rio Doce.

§ 19 - A area de aplicacão dos
recursos -do Fundo do Desenvolvi.
mento EconOmico e Social do Vale
do Rio Doce abrange todos os mu-
nicipios compreendidos no Vale do
Rio Doce, nos Estados de Minas Ge-
rais e Espirito Santo.

§ 21 - 0 Fundo do Desenvolvi..
-mento EconOmico e Social do Vale
serd constituldo por:

a - 40% dos lucros liquidos da
Cia. Vale do Rio Doce;

b - iniportância do Impôsto de
Renda devido anualmente pela Cia.
-Vale do Rio Doce;

c - rendimentos de depOsitos e
aplicaçoes do prOprio Fundo de De-
senvolvimento EconOmico e Social
do Vale do Rio Doce;

d - outros recursos -que Ihe ye-
nham a ser destinados. 	 -

Art. 29 - 0 Fundo do Deseyolvi-
mento EconOmico e Social do Vale
do Rio DoQe em por finalidade:

a - arregimentar recursos Para 0
desenvolvimento da regiäo;
b - coordenar e fisca,lizar suas

aplicaçöes; 	 -
o - disciplinar atrwvs de urn

planejamento racional a aplicaçAo
dos recursos; 	 -
- d - financiar projetos ou execu-
tar diretamente ou mediante eon.
vênios relativos a obras de inte-
rêsse publico, em especial as rela-
cionadas corn abastecimento ddgua,
esgoto, saneamento, escolas, rodo.
vias e distribuicão de energia el.
tricas;

e - financiar projetos industriais
• e agricolas na região ou dêles par-.
ticipar.

Art. 39 - Os recursos do Fundo
do Desenvolvimento EconOmico e
Social do Vale do Rio Dace nã.o
poderão ser aplicados em obras,
servicos e atividades que não te.
nharn finaildades estritarnente eco-
nOrnicas e soeiais, de acOrdo corn
os - critérios de prioridades estabe-
lecidos por sua administraçäo, em
face de estudos técnicos.

Art. 49 - 0 Fundo do Desenvol.
virnento Econôrnico e Social do
Vale do Rio Doce serd administra-
do por urn colegiado composto par
2 (dois) representantes do Estado
de Minas Gerais e 2 (dois) do Es-
tado do Espirito Santo, sob a pre-
sidência do Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce ou pessoa por êle ore.
denciada.

Paragraf 0 ünico - Urn dos re-
presentantes do Estado de Minas
Gerais . serd pessoa indicada pelas
classes produtoras de Itabira.

Art. 50 - 0 colegiado que admi-
nistrard o Fundo do Desenvohji-
mento EconOmico-e Social contará
-corn urna Secretaria Executiva, de
molde a permitir a elaboração e
fiscalizaçao de coivênios quando
Os recursos forern aplicados atra-
yes de Bancos de Desenvolvimento,
emprêsa de economia mis-ta e de-
rn;Iis entidades. Teri aiflda por
objetivo o contrOle dos recursot e
estabeleciniento da polItica de apli.
-caçOes setoriais, podendo, inclusi-
ve, promovê-las diretarnente, quan-
-do não houver urn Orgão ou. enti-

c.Th.de devidañiente aparelhada Para
tanto.

Art. 69 - A sistemdtiea das apli-
cacöes, os critërios de contrôle e
fiscalizacão, bern como Os prazos
e encargos financeiros a serem es-
tabelecidos n o s emprestimos ou
nos convênios de repasses, enfim,
tudo o que se relacibnar corn a po-
Utica do Fundo do Desenvolvimen-
to Econômico e Social, será objeto
de regularnentacão aprovada pelo
seu colegiado.

Art. 7 0— 0 Fundo manterd uma
conta especial no Banco do Brasil
S.A. onde serão depositados todos
os recursos recebidos Para as apli-
acOes previstas.
Art. 89 - Do orçamento de apli-

caçöes estabelecido Para cada exer-
cicio tocard 70%. ao :E'stado de Mi-
nas Gerais e 30% ao Estado do Es-
pirito Santo.

Art. 90 - Os saldos -dos recur.
SOS não aplicados em urn exerci-
cio financeiro serão aplicados em
periodos posteriores e- escniturados
em uma conta "RESTOS A PAGAR".

-Art. 10 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacao, re-
vogadas as cLisposicães em eon-
trário. 	 -

Justificativa: - A presente pro-
posicão de lei se fundamenta na
necessidade de aurnento e da dis.
ciplina dos recursos que a Compa-
nhia Vale do Rio Doce vem empre-
gando anualmente corn vistas ao
desenvolvimento econOrnico e social
da região onde exerce atividades.

Para situar bern o que a região
espera da CVRD como instrumen-
to capaz de alcancar Os horizontes
Para seu progresso, d de assinalar
que já em 1960, a Bacia do Rio Doce
abrangia 112 municIpios, dos quais
104 no Estado de Minas.

Uma drea de nada menos que
83. 330km2 cornpôe a região do Rio
Doce, sendo 61. 890-km2 no territO.
rio nuineiro e 21.440km2 na parte
capixaba. Essa area agregada -a ou-
tras adjacentes onde a influëncia
do Vale do Rio Doce se faz sentir,
dá a importância da extensão terri
torial que serve de base a explo-

raQäo e ao carreamento do rninério
de ferro, ate o ponto de embarque.

Do ponto de vista. demográfico,
a densidade populacional das zonas
do Rio Doce e Metalürgica em Mi-
nas (nesta ültixna encontra-se a
fonte abastecedora principal do ml-
nénlo de - ferro exportado) apresen-
ta médias acirna da computada
Para 0 Estado-, fato êste significa-
tivo, quando Se sabe que a Vale do
Rio Doce é uma zona tlpica de ocu.
pacäo recente.

Para realcar a aflrmativa, basta
ver que a derisidade populacional
naquele vale é de 31 habitantes por
quilôrnetros quadrados, apresenta.
do, entretanto, relativamente, bai.xo
indice de populacão urbana, ou
seja, 28,4 0/o. Não obstante, a situa-
cáo tende a rnelhorar corn o pro-
gresso, tanto assirn que nina pro-
jecão Para o eresci.mento demogra-
fico da zona do Rio Doce indica que
em 1970 a populacão global serd de
1.665.826 habitanites, sendo a ur-
bana 676.779 habitantes, 0 que re-
presenta 40,6% do total.

Que essas dreas são o sustentd-
culo Para a econornia nacional no
sentido da mobiização de divisas
corn a exportacão do nuinérlo,, não
se pode negar. Do fato, a pa±tiei.
pação da CVRD nas exporIacoes
brasileiras do minério de ferro, que
veio crescendo de 1942 a 1952 para
atingir 56,7 0/o do volume nacional,
jd em 1965 apresentavarn 70,4%,
corn 8.885.920 tons. métricas Para
urn total de 12.622.052 tons.

Outro aspecto de suma importãn
cia a considerar é que das reservas
ferriferas brasileiras, avaliadas em
cérca de 20 bilhôes de toneladas,
sôrnente em Itabira concentra-se a
maior massa de minério rico do
Brasil, corn reservas da ordem de
450 rnilhöes de toneladas de herna
tita corn 68% de ferro metáLico ex-
traido do Cauê. Acrescentando ou-
tras importantes jazidas da região,
tem-se urn potencial do minério
capaz de justificar plenamente p
esfôrco que a Vale realiza corn in
vestimentos nos programas de ex- ,
pansão em curso. 	 -

3D-. -
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Uma regtho que oferece essas

perspectivas tao anirnadoras a eco-
nomia nacional dove, sem nenhurn
favor, receber em troca uma soma
de beneficios. A não ser assirn, o
enriquecimento que a atividade rnL
neradora tiessa natureza proporcio-
na aos cofres püblicos quase ne-
rthuma repercussão traria para a
região onde se desenvolve.

E no afã de despert,ar mais a
atencão dos podéres piiblicos para
O futuro dessa região onde se cons-
trOi a grandeza do pals, que se exi-
gem medidas estimuiadoras ao
preparo da sua infra-estrutura e de
assistência a todos os setores capa-
zes de desencadear urn processo de
desenvolvimento.

Os podêres ptiblicos são chama.
dos para institucionalizar medidas
de urn alcance mais efetivo em pro.
veito daquela area, porque embora
a lei criadora. da CVRD tenha pre
vista urn fundo de desenvolvimen-
to econOmico e social para aplica-
cão no Vale do Rio Doce, falta-Ihe
amplitude e base estrutural con-
veniente.

Na verdade, desde que foi criada
o auxi1io. proporcionado pela Vale
do 

R
io Doce a diversos municipios

transformou-se nwna das fontes de
recursos para financiar o desenvol-
vimento. Os minérios expressos no
balanco daquela Cia. em 31 de de-
zembro do 1964, ja indicavam que
sômente no exerciclo do 64 Os in.
vestimentos aprovados por conta
do Fundo do Melhoramento e Do-
senvolvimento da zona do Rio Doce
aioancararn Cr$ 766.802.000. For
outro lado, as dotaçOes do mesmo
Fundo, desde sua criacão, attngi
ram ate aquele momento cêrca de
2,5 bithOes do cruzeiros, represen-
tando 18,9 bilhôes de cruzeiros em
moeda corrigida, das aplicacöes
àquela data do encerramento do ba-
lanco. Este mesmo ã.ngulo da ques-
tao, visto em recente trabalho da
Vale, ressalta que, em moeda rea-
justada as aplicaçôes ate dezem-
bro de 1965 atingiram a mais de
26 bllhöes de cruzeiros.

Todavia, em que pese o aicance
de subsidios dados pela CVRD ao

fomento da região, sente-se que tais
recursos para constituir urn autên.
tico instru.mento desenvolvitnentis.
ta carecern de maior volume e dis-
ciplinaçao.

Meihor oportuiiidade para eon-
cretizar essa leglthna reivindicacão
não poderia haver do que agora
quando a Vale vem de inaugurar 0pOrto do Tubarão corn capacidade
para exportar 20.000.000 tonl./ano
do minërio, estanclo ja previsto sua
ampliacao para 35.000.00( ton./ano.
Corn a conclusão dessas obras por-
tuárias, o continuado esfôrço da
Coinpanhia para expandir-se adqui-
re doravante rnaior amplitude, le.
vando o rninêrio de ferro aos mer.
cados consumidores em condiçöes
mais competitivas.

0 significado dêsse esfôrço ex
pansionista é transcendental e a
importância da emprèsa para a eco-
nomia do pals incontestável, bas-
tando assinalar quo sôrnente em
1965 ela carreou para o Brasil di-
visas da ordem do 90 milhöes do
dOlares.

E por demais, conhec.ido que o
complexo industrial da einprêsa so-
brevive em funcão do duas unida-
des federativas: o Estado de Minas,
coin o fornecimento do minërio de
ferro, cujo teor de pureza o con-
sagrou como dos ma-is, rics do
murido e o Estado do Espirito San-
to corn as instaiaçOes portuarias,
sendo ambos Os Estados interliga.
dos por via férrea da primeira or.
dem para o escoainento do minério
e secundàriamente de outros pro.
1utos.

Vê-se, assim, que tanto Minas
como Espirito Santo contribuem
decididamente para o fortalecimen-
to da economia nacional através
dêsses melos, a bern dizer, essen-
ciais para a mineração em grande
escala. Ressalte-se que o Estado
Montanhês está capacitado a for.
necer o rninërio em larga escala,
dadas as suas importantes reservas
na região explorada, e 0 Espirito
Santo, interligado por ferrovia per-
mite o embarque daquele minërio
através das modernas instalaçöes

portuárias em VitOria e em Tu.
barão.

Em troca dos meios proporcio.
iados pelas regiôes onde so faz son.
tir a acão da CVRD, e lIcito advo-
gar que parte dos resultados finan-
ceiros por ela auleridos reverta em
proveito dessas mesmas regiOes, e,
o que é mats importante, obser-
vando rigorosos critérios de apli-
cacao.

Urna cornpensação dessa nature-
za pode tornar-se efetivamente
aiim velculo para 0 desenvolvimen-
to, acelerando o processo de capi-
talizacäo regional. Mas, sO através
do sistema coordenado, onde as
prioridades são ajustadas a urna
programação anual, de acôrdo corn
as rea]idades conjunturais, será
possivel aplicar recursos judiciosa.
mente.

it por isso que se supôe a refor.
mulacäo do texto legal regulamen-
tador do Fundo de Meihoramento
e Desenvolvimento da zona do Rio
Doce, estabelecendo, a par das mo-
diflcaçoes propostas, urn colegiado
para admlnistrd-lo. Dêsse modo os
recursOs seriam canalizados para
setores previstos, através do uma
politica de aplicaçöes eonsentânea
sem Os reclamos prioritários exis-
entes em cada época. Mlemais, a
improvisacão na partilha dêsses re-
cursos cederia lugar a urn esquema
ordenado, cujo contrOle impede so-
jam êles pulverizados improdutiva-
monte, mas obedecendo sempre a
objetivos definidos, em prol cIa mais
rápida emancipacão econôniica e
social do Vale do Rio Doce.

Deputado Batista Mjranda.
- Anuncia.se a
Is PAR.TE DA ORDEM DO DIA
- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem.

bléia Legislaffva do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que éste esaina, re-
quer a inversäo da Ordem do Tha,

do maneira quo o Projeto n° 3.618/
/66 seja discutido e votado logo
apOs o do n° 3.602/66.

Sala das Reuniöes, 12 de malo
de 1966.

Geraldo Quint5o.
0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado Geraldo Quintao qüe pede a
inversäo da pauta de modo quo o
Projeto 3.618 seja discutido e vo-
tado logo após o de n9 3.602.

Em votação o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam,
quelram permanecer como se en-
contram. ('Pausa). Fci aprovado.

Votiação, em discussão Unica, do
Projeto no 3.613/66, do Sr. Gover-
nador do Estado, o qual autoriza
o Poder Executivo a instituir a
Fimdação Estadual do Bem-Estar
do Manor, mediante a lncorporaçäo
do patrimOnio do Departarnento
Social do Menor.

As Comissöes de Justica, do Tra-
balho e Finanças opinam pela apro.
vacão do Projeto.

Em votação.
Para encaminhá.]a, tern a pala-

vra o Sr. Deputado Waldomiro
Lôbo.

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

0 meu voto a êste projeto e f a-
vorável, de vez quo fuj o primeiro
a apor minha assinatura no pare-
cer a esta proposição.

Aproveitando a oportunidade,
quero dizer quo gostei demais do
discurso do Deputado Delson Sca-
rano. S. Exa. veio repetir, aqul,
corn outras palavras, o quo eu te-
nho dito do Governador "IP". E o
Govêrno cheio de boas intençöes.
Outra coisa não disse o Deputado
Delson Scarano. A ünica diferenca
quo existe e a maneira de dizer. Por
exemplo: eu não estou sendo Ill.
mado nem fotografado pela tele-
visão. No entanto, o Deputado Del.
son Scaraño - que também não foi
fotografado nern filmado - poderá
arnanhft ou hoje h noite ver que
a televisão OU Os jornais irão falar
sôbre o seu grande discurso.
claro que será matéria paga. A Im-
prensa falará sôbre o que fol dito
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hoje desta Tribuna a respeito do
Governador "Ipé".

Tudo ficou no campo do "Minas
Gerais vai ter".

Corn relação a hlstória dos gi-
ndsios, achei ate muito graça. A opo-
siçao não queria gindsios durante
o Govêrno do Sr. Magalhães Pin-
to. ESses gindsios foram criados
corn dificuldades Houve ate "bar-
ganha" do lider Hélio Garcia corn o
Lider do ex-PSD, Para conseguir
aprovacão de gindsios.

Deputado Hello Garcia, perdoe.
-me. Se V. Exa. prefere que eu
diga que isto näo 6 verda.de, pode-
rei dizê-lo. Dizer que o Govérno
thaugurou o gindsio ë a mesma
coisa que dIer que urn alfalate
levou urn ano Para fazer 80 ternos
Para mini e quo eu vesti, em urn
dia, todos êles. E muito fácil inau-
gurar ginásios ja aprovados e, de-
pois, ter a vantagem de nornear os
afilhados que irão dirigir êsses gi-
násios. Quanto mais depressa isto
acontecer, melhor será Para os pro-
tegidos do Govérno-. Achei muita
gracatarnben no aparte do Depu-
tado Sette de Barros ao Deputado
Delson Scarano, ao dizer que o Sr.
Austregésilo do Mendonça nã.o en-
controu nenhum medicamento na
Secretaria de Saüde. É claro que os
medicametos adquiridos -no Govêr-
no do Sr. Magalhaes Pinto foram
distribujdos ao povo.

le diz mais ou menos, isso: o
professor Austregésilo do Mendon-
ç, -que nada encontrou naquela Se-
cretaria, foi ao Rio de Janeiro e
consegulu; corn o Govêrno Federal,
isso e aquilo.

Do fatO, dinâmico o Secretário
de Saiide. Gosto dêle. É trabaiha-
dor, e sabe reajizar.

0 nobre ]eputado Setté do Barros
mao precisa agradecer. Nãó estoü
falando clue V. Ea. 6 istb tudo.
Estou falando que o é 0 professor
Austraigésilo de Mendonça. Ficou
provado, assim, que o Governa-
dor Israel da Silva não fez nadà
ate agora. Quem fez t ud o, no
setor da saüdé, fol o grande Seore-
tário, professor Austregesiló de

Mendonça - De modo que a colabo.
ração espontânea e patriOtica do
Deputado Sotte do Barros nos en.
cheu do alegria, porque não é sd o
modesto Deputado Waldomjro Lôbo
que procura dizer que o Govêrno do
ilustre Governador Israel da Silva
ë o Govêrno do "vial ter". Isto, hoje,
ficou bern provado pelos apartes,
pelas declaracöes... sopradas...
Não sei de quo maneira, nern de
quern. Mas, devem ser informaçOes
oriundas do Paldcio da Liberdade.
o feitas por tdonicos. Thdo adrede
preparado. .Antes de se anunciar
que o Sr. Delson Scarano vinha
Para esta Tribuna, id a reportagern
do Palcio aqui se encontrava. 0
neg6cio é Importante.. cinegrafis_
ta do Paiicio... sabern Id o quo é
isto? Fot.5grafos do Palácio estavam
aqui alvoracados, que nern marim-
bondos quando se atira urna pedra
em sua caixa. Assim que o Depüta-
do Delson Scarano colocou o sen
"buzelin" do luxo no primc-iro de-
grau da escada que condu.z a esta
T r i b u n a, fotOgrafos avancavam
atrds dOle quo nem abeihas no
Prato de melado, fazendo urn es-
fôrço tremendo Para tirar foto-
grafias em boas condiçöes, esco
lhendo uma pOse em que 0 ilustre
Deputado Delson Scarano parecesse
atO bonito. E o dinheiro do povo
quo val pagar êste espetaculo, Osto
grande espetaculo.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSÉ DE CASTRO - Sr.
Presidente, havendo representante
da Imprensa manifestado interOsse
em gravar as palavras do Deputa-
do Waldomiro LObo, eu requedro it
Mesa que lhe seja concedida a per.
missão solicitada.

o SR. PRESIDENTE - A . Presi-
dOncja, levando em conta, quo ë sua
atribuicao regimental d.ivulgar e fa-
zor publicacao dos trabaihos desta
Casa, se julga corn a prerrogatjva
de deferir o requorirnorito do nobre
Deputado e autorizar a gravaçao des
palavrasdo ilustre orador.
- Continua corn a palavra o nobre
Deputado - Waldomiro LObo.

- 
0 SR. WR0 LOBO -

Muito obrigado, Sr. Presidente. E,
quero agradecer, também, a repor-
tagem da Radio Itatia-la que aqui
está, espontthieamente, no afã do
querer iilformar ao püblico ouvin-
te de Minas Gerais e do Brasil.

Nao quero quo pareça, de manei-
ra nenhuma, que isto e tambdm
uma coisa encomendada como o foi
a reportagern fe.ita do discurso do
ilustre -Deputado Ddlson Scarano,
porque eu acabava de dizer, quan-
do- o ilustre Deputado ]êison Sca-
rano colocou o seu "bu.zelin" de lu-
xo no primeiro degrau da escada,
aqui aparecerarn, logo, a reportagem
da Radio Inconfidência, credencia-
Us no Paldcio da Liberdade, cine-
grafistas do P a 1 a c  0, e a emis-
sora "semi-oficial" (vamos colocar
isto entre aspas, Para dar urn pou-
co mais de confusão), naturalmen-
te ira -levar Para os ares, em pou-
cas horas, as briihantes pal-avras
do ilustre Deputado Délson Scara-
no, que, desta Tribuna, anuncio'u
aquilo quo já temos dito: que o
GovOrno do Sr. Israel Pinheiro da
Silva é o govOrno do 'vai ter".

le disse, em outras palavras,
aquilo que eu venho afirmando: o
Govêrno vai construir estradas -
entäo o Estado de Minas "vaj ter"
estradas; que o nosso Estado "vai
ter"; agora, urna agricultura de ver.
dade; que a agricultura "vai ter"
ajuda do GovOrno e que a Secreta.
na da Agricultura, por isua vez,
"vai ter" ajuda da agricultura! tJrna
confusão tremencia!

Essas lnformaçOes foram ótimas,
porque vieram confirmar tudo aqul-
10- quo eu vinha dizendo desta Tn-
buna.

Quanto aô agradecirnento do ili.is-
:tre Deputado Sette de Barros, tam-
bOrn nos ajudou muito. S. Exa.
disse que o Secretárlo da Saüde,
Professor AustregOsilo do Mendon-
ça, ao tornar posse naquela Secre-
tar-ia, não encontrou soquor urn
frasco do rernédio; I oi ao Rio do
janoiro e, por in.tormOdio do Go-
vêrno Federal e não sei de quom
mats - não pude entender bern
porque S. Exa. estava nervosQ -

cori-segulu tudo Para traer paa
Minas Gerais. Entâo, o Sr. Israel
Pinheiro não está fazendo- coisa
alguma no sétor cia Sailde; quern
teixi conseguidó tudo isto 6 0 Sr.
Seenotarip' da.Side. Veja - V.
Éxas quo' boleza 0 o govOrnb - do
Sr. "IP"! .....-

Mas quando, em aparte, pérgun_
tei ao Sr. Deputado DOlson Sea.
ratio quando 0 que - o Govdrno- val
pagar os SanatOrios que recebem
Os doentos enviados - por We e as
pensOes sanatorlais quo recébeu
aquOlos doentos ja condenados a
mOrte, S. Exa. me responder "quan-
do o GovOrno tiver dinheiro". En-
tretanto, momentos antes, S. Exa.
havia dito que o Govêrno IP tinha
conseguido, no Rio do Janeiro, por
lntorrnédio não sol de quem sete
milhOes de cruzeiros, dopois mais
quinze, depois não sei quanto mats.
Pois born, depois disso tudo, é esta
a sua respôsta: "quando- o Govêrno
tiver dinheiro". Denunciel nesta
Casa - e al estão os Anais Para
comprovd-lo - quo 80 nilihOes de
rnedicamentos comprados coth O di-
nheiro deixàdo pelo ilustre Gover-
nador MagalhO.es Pinto, médica-
mentos jd completamente libera.
dos, vao ser devolvidos aos respec.
tivos vendedores, porque o Jiustre
Goverriador IP não autorizou ao Sr.
Secretário da Fazenda quo liberas-
so esta verba de 80 milhOes, a firn
do quo a Secretania da SaiIde pu-
desse ofetuar o pagamento.

sses rernOdios vão ser devolvi-
dos. 0 Sr. Sotte do Barros diz que
o Sr. Secretário não encontrou na -
da na Seôretaniá. Encontrou - sirn
O Sr. SecretOrio da Fazenda disse
quo precisava ordern do Governa-
dor Para ent.regar o dinheiro, qué
ficou liberado no GovOrno. passa-
do. 0 Sr. Sette de Barros precisa
cientificar-se disso, o depois vir a
Tribuna desmentir 0 ador. Pro-
cure- o Diretor do Departamento de
Thberculose Para ver se 0 verda-
-de. Ta1ve, Para Sua Excelêncla,
quo é méd.ico também, o . Diretor
diga o que ha. Eu estou trabathan-
do nesse setor - o sabemos niulta
coisa-. AxnSnliã, na Reuniao- Ord-i--
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nárla de 9,00 horas, Os Deputados
poderão ver 0 discurso do Deputa-
do Délson Scarano.

Achei engraçado que no tenha
vindo a Trlbun.a 0 "Lfder" Manoel
Costa. Mais wna vez, Sua Excelên-
cia, corn seus golpes costumeixos,
não quis pegar nessa bomba e des-
casoar esse abacaxi. 0 Sr. Israel Pi-
nheiro da Silva, está oheio de inten-
coes e de pianos. Ha. muita coisa
para o futuro, mas 0 futuro so
Deus é quern sabe. Vamos esperar 0
que val acontecer. Vanios ver se vai
ser realizado mesmo aquilo que foi
apregoado e encomendado e bern
assessorado, inclusive corn a repor-
tagem palaciana para enganar a
gregos e trolanos dessa nossa Mi-
nas Gerais.

O SR. PRESIDEN - Em vo-
taçäo o Projeton.v 3.613. Os Senho-
res Deputados que o aprovam quei.
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa). FOi aprovado o pro-
jeto.

- A Comlssäo de Redacao.
Votaçäo, em discussäo ünica, do

Projeto n.9 3.615/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, o quai cria
cargos destinadog ac ConservatO-
rio Musical "Cora Pavan CapareUl",
de Uberlàndia.

As ComissOes de Justiça, de Edu-
cac.o e de Finanças opinam pela
aprovacão do Proj eto.

Em votacão.
O SR. WALDOMIRO LOBO —

Para encaminhar, Sr. Presidente.
O SR. PRESIt)EN'rE - Tern a

palavra, para enoaminhar a vota-
çäo, o Sr. Deputado Waidomiro
LObo.

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

Antes quo a1gudm do Givêrno
venha aqu& dizer que istô, tam-
bdm, é obra do ilustre Govrnador
Israel da Silva, quero deciarar que
quem conseguiu o envio da Men-
sagem a esta Assembléia foi êste
modesto Deputado, atravês de urn
Indicação e isto está em nossos
.Anais, indo, depois, para. o Paldcio
• e procurando fazer, por todos Os
melos, que se concretizasse a sonho

dos artistas da cidade de Uberlân-
dia.

Corn a criaçã.o de cargos desti.
nados ao Conservatdrlo de Uberlân-
dia, pode aparecer aqui elementos
do atual Govérno para fazer me-
dia eleitoral, o que não acontece
coin modesto Deputado porque
não faz politica naquela cidade.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão o Proj eto. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram conservar-
-Se corno se encontram. (Pau.sa).
Fol aprovado.

- A Comissfto de Redacão Final.
Discussão ünlca do Projeto n.9

3.616/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual cria cargos destinados
ao Ginásio Estadual Agro-Industrial
"Professôra Dulce Sarrnento", de
Montes Claros.
• As Comissôes de Justica, de Edu-
caço e de Financas opinain pela
aprovacäo do Projeto.

Em discussão. NAo ha oradores
Inscritos. Encerro a sua discussfto.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que o aprovam queirarn conservar-
-Se como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissäo de Redacão Final.
Votacao, em 1. 4, discussão, do

Projeto n.° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denomina "Jaime
Mafra" as E. C. do COrrego do Rio
Branco, munlcfpio de lapu.

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

Em votacão. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram conservar.
-Se comó se encontram (Pausa).
Foi aprovado.

- A Com.issã,o de Justica.
Votaco, em 1.4 discussäo, do

Projeto n.9 3.601/66, do Sr. Anuar
Fares, o qual isenta de impostos
Os estabelecimentos que ministrain
ensino de arte industrial.

Em discussäo. Näo ha oradores
inscritos. Encerro a sua ciiscussäo.

Em votacäo. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram conservar-
-se como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- As Comissöes de Justica, Edu-
cac.o e Financas.

• Votacäo, em 1.' discussão, do
Projeto fl.0 3.602/66, do Sr. Louri-
val Brasil, que atribul denomina-
ço iao Ginaslo Estadual de Cru-
zeiro da Fortaleza.

Em discussão. Näo ha oradores
insbritos. Encerro a sua discussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queirarn conservar-
-Se eomo se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissão de Justiça.
1.' discussão do Projeto n.9 3.618/

/66, do Sr. Geraido Quintão, o qual
extingue o Instituto de Previdên-
cia do Legislativo.

Em discussão. Está inscrito para
discutir o Proj eto o Deputado Ge.
raldo Quintäo. Tern a palavra S.
Exa.

O SR. GERALDO QUINTAO -
Desisto, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - Não h
mais oradores iflscritos. Encerro a
discussão.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queiram conservar-
-Se como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissäo Executiva.
Discussão tinica do Proj eto n.'

3.625/66 (Resolucão), da Cornissão
ecutiva, 0 qual acrescenta pará-

grafo go Art. 31 do Regimento In-
terno.

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

Em votacão. Os Srs. DeputadoS
que 0 aprovam queiram conservar-
-Se como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado 0 Projeto.

VERIFICAcAO
O SR. JOSE DE CASTRO —( Fe-

la ordem) — Peço verifica.ção, Sr.
Presidente.

O SR. PRESIDENTE — A Mesa
vai proceder a verificação requeri.
da pelo nobre Deputado José de
Castro.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor queiram-se levantar. (Pau-
a) . Podem assentar-se.
Os Srs. Deputados que votaram

contra queiraxn-se levantar. (Pau-
sa). Podem assentar-se..

Votaram a' favor '18 $rs. Depu-
tados, nenhum, contra. No ha
"quorum".

CHIAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a chamada dos Srs.
Deputados.

Coin palavra o Sr. Secretário
para proceder a chamada.

O SR. SECR.ETARTO - (Paz -a
chainada) —

O SR. PRESIDENTE — 0 Sr.
Secretário val proceder a 2.o cha-
mada.

O SR. SEcRETARIO - (Faz a
segunda chamada).

— Feita a chamada, deixam de
responder os Srs.:

Ledo Borges - Reny Rabello -
Anuar Fares — Agostinho Campos
Neto — Altair Chagas - Alvaro
Salles — Alvimar Ivlourão — Ani-
bal Teixeira — Artur Pagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade — Aureliano Chaves -
Batista Miranda — Bened.ito Xa
vier — Carlos Eloy - Carlos Me.
gale — Cicero Dumont — Daniel
de Barros — Délson Scarano -
Dermevai Pimenta Filho — Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Go-
mes Moreira — Homero Santos -
Hugo Castelo Branco — Ibrahim
Abi-Ackel — Jairo Magalhäes -
João Bosco — João Luiz de Carva.
lho - Jorge Ferraz — Jorge Var-
gas - José Augusto - José Maria
Magalhaes — Ladislau Salles
Lourival Brasil - LOcio de Souza
Cruz — Luiz Junqueira — Manoel
Costa - Maria Pena — Marta Nair
Monteiro — Orlando Andrade
Paulino Cicero - Pereira de Almel-
da — Fires da Luz - Raul Fernan-
des - Salim Nacur — Sebastiäo
Anastácio — Sebastião Nascimento
- Sinval Boaventura — Vaidir Mel-
gaço — Waldir Morato -• Waldo-
miro LObo — Walthon Goulart —
Wilson Chaves — Wilson Modesto
- Wilson de Paiva — Wilson Ta
nure. 	 •. 	 • • 	 .
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o SR. PR,ESIDENTE. - Estão

presentes 25 Srs. Deputados. Não
ha "quorum" para o prosseguimen
to dos nossos trabaihos. A Mesa
encerra a presente Reun.ião, con-
vocando Os Srs. Deputados para a
Extrao.rdingrja de logo rnais as
20,30 horas, corn a Ordem do Dia
jd anunciada e publicada, bern as-
sim para outra Ordindria, amanhä,
its 9 horas, corn a seguinte Ordem
do Dia:

ORDEM DO DIA
13-5.66

I. PAJTE
Das 9 as 10 h&ras:

Leitura e aprovaçäo cia Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentaçao de pareceres, proje-
tos, coinunicaçoes, requerirnentos e
indicacöes.

Das 10 as 11 horas:

Discussão e votaçäo, do pareceres,I.
requerimentos, comunicacöes e in-
dicacöes.

Discussão e votaçäo de redaçOes
finals.

2. PARTE
Das Ii as 13 horas:

Votaçao, em discussao üncia, do
Projeto flQ 3.625/66 (Resoluçäo), da
Cornissäo Executiva, o qual acres
centa parágrafo ao Art. 91 do Re-
gimento Interno.1.o disussão do Projeto n 3.604/
/66, do Sr. Agostinho Campos Ne-
to, que dá denorninacao ao Centro
de Saüde de Conseiheiro Lafaiete.

1.' discussao do Projeto n.° 3.619/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, o quai
dá a denominação de "Presidente
Kennedy" ao Ginsio Estadual de
Mosenhcjr Paulo.

1.4 discussão do Proj eto n.c 3.620/
/66, do Sr. AureLiano Chaves, o qual
concede o titujo de "Cidadão Ho-
norário de Minas Gerais" ao Ma-
rechal Ademar de Queiroz. 	 -

1.4 discussão do Projeto n. 9 3.622/
/66, do Sr. Joäo Navarro, o qual
cia a denominação de "Professôra
Elzi Machado Martins" a Escola In-
fantil Combinada, da cidade de Mar
de Esp'anha.

2.4 discussão do Projeto fl.9 511/
/63, do Sr. Spdrtaco Pompeu, 0
qual localiza na cidade de Vargi.
nha, junto ao Grupo Escolar da
Vila Pinto, urn play-ground, pre-
visto no art. 2., item I, da Lei n.°
2.645, de 27-11-1962.

2.11 discussão do Proj eto n.c 3.578/
/66, do Sr. Paulino Cicero, o qual
dci deiominaçâo 'ao Gincis.io Esta-
dual de AntOnio Dias.

2.1 d.iscussão do Proj eto fl•Q 3.584/
/66, do Sr. Carlos Eloy, que dci ao
Forum da cidade de Entre Rios do
Minas a denominação de "Gel. Joa-
quim Resende".

2. 1k discussão do Projeto n.' 3.589/
/66, do Sr. Domingos JOrio, que
determixia que o Curso Comple-
mentar cia cidade de Bicas passe a
denorninarse "Curso Complemen-
tar Aura Aliada Pereira Lamha".

2.' discuss5o do Proj eto n.° 3.596/
/66, do Sr. Manoel Costa, o qual
dci a denominaçao de "Professor
Guedes Fernandes" ao Gincisio Es.
tadual de Carmo de Minas.

3.' discussão do Projeto n.' 3.558/
/66, do Sr. Manoel Costa, quo dci
a denominaçao de "Professor Fcibie-
gas" ao Ginásio Estadual cia cida-
de de Lumindrias.

3•4 discussão do Proj eto n.c 3.562/
/66, do Sr. Cicero Dumont, que re-
con.hece de utilidade püblica o Cen-
tro Educacional de Belo Horizonte.

3.' discussão do Projeto n.' 3.571/
/66, do Sr. Jarbas Medeiros, 0 qual
reconhece de utilidade püblica o
Conseiho Particular cia Sociedade
de São Vicente de Paulo, de São
Gonçalo do Sapucal.

3.' discussão do Projeto fl. 9 3.572/
/66 (Resolução), cia Comissão Exe-
cutiva, o qual dci denominacao de
"Sala José de Medeiros Chaves" a
sala da Diretoria Geral da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

- Levant,a-se a Reuniao.

SUMAIO: - Comparecimento -
Ma - D.iscussão do veto parcial
oposto a Proposdção de Lei ti.9
4.426 - Encerrada a discussáo
- Votação - Ghamada - Apu-
ração - Rejeição do veto a emen-
cia' cia Proposição - Manutençao
dos vetos aos Artigos 50 e 6.' -
Rejeição dos vetos aos Artigos
7•9, 8.' e 9.' - Encerramento -
Ordem do Dia.

COIVrPARECIMEO

- As 20,38 horas, comparecem Os
Srs.:

Bonifdcio de Andrada - Leào
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
'Chagas - Alvirnar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Carlos Eloy
- Cicero Dumont - Délson Sea-
-rano - Dermea1 Pimenta Fliho -
Domingos Jório - Euler Lafetci -
Florivaldo Dias - Geraldo Quintao
- Gerardo Grossi - Games Mo-
reira - Hcilio Garcia - Hermelin-
do Paixão - Hornero Santos -
Ibra.him Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah S'antos - João Bello - João
Bosco - João Luiz de Carvalho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - Jorge Vargas - José de Cas-
tro - José Luiz Baccarini - José
Maria Magalhães - Ladislau Salles
- Lélis Chaves - Lourina.l Brasil
- LUcio de Souza Cruz - Luiz
Junqueira- Manoel Costa - Mar-

ta Nair Monteiro - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Raul Fer-
nondes - Raymundo Albergaria
Salim Nacur - Sebastião Anastd-
cio - Sebastião Nascimento - Set-
te de Barros - Souza e Silva -
Valdir Melgaço - Waldir Morato

Waldomiro LObo - Waithon
Goulart - Wilson Modesto - Wil-
son Tanure.

-Corn a presença de 65 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reurnão.

ATA
O SR. PINTO COELHO - (3.0

-ecretcirio, nas funqOes de 2. 9 ) -
Procede a leitura da Ata da Reu..
nicio anterior, 'a qual é aprovada,
sem restriçOes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
val passar a Ordern do Dia da pro-
sente Reunião Extraordi.nciria.

Discussão do veto parcial oposto
a Proposição de Lei 4.426, que cria
urn Colégio Co-mercial Oficial na ci-
dade de Al-vinOpolis e, anexo, urn
Colégio Normil Oficial; cria urn
Coléglo Normal Oficial anexo ao
Colégio Estadual de Santo AntOnio
do Amparo e dci , outras providén-
cias.

o veto serci discutido globalmen-
te, segundo as diversas partes que
foram atingidas polo veto. Os Srs.
Deputados podem pedir dest'aque e
votaçao tanbém separada, para
quaiquer uma das partes atingidas
pcio veto.

-	 I

291.a Reunião Etraordjjija da Asernb]éia
Legis1ativa, aos 12 de maio de

PRESIDNCIA DO SR. BONIFA-CIO DE ANDR,ADA
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Em dliscussão o veto. No ha ora- nandes - Raymundo Albergaria -
dores inscritos. Encerro a discus- Salim Nacuj- - Sebastjäo Anastá-
são. Em votacão. 	 cio - Sebastião Nascimento - Set-

A Mesa vial nomear para escruti- te de Barros - Souza e Silva -
nadores os Deputados Sebastiäo Waldir Moriato - Waldomiro LObo
Anastácio e Euler Lafetá. 	 - Waithon Goulart - Wilson Mo-

desto --- Wilson Tanure.
CHAMADA

—319-
mantido o Art. 9.9 da Proposiçáo cerra a presente Reuniâo, convô-
de Lei. 	 cando Os Srs. Deputados para. a

Reunião Ordinária de arnanha, As
ENCERRAMENTO	 nove horns, corn a Ordem do Dia

0 SR. PRESIDENTE - Nada já anunciada.
mais havendo a tratar, a Mesa en- 	 - Levanta-se a Rennião.

o SR. PIRESIDENTE - 0 Sr.
Secretário vai proceder a chamada
dos Srs. Deputados, encarecendo a
Mesa a necessidacle dos parlamen.
tares responderem a mesma, para
as devidas anotacOes.

0 Sr Deputado Alvimar Mourão
está convocado para auxiliar os
Srs. escrutinadores no seu traba.
lho. Tern a palavra o Sr. Secre-
trio.

o SR. SEGRETARIO - (Paz a
charnada dos Srs. Deputados parâ
a votacão).

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

Bnffácio de Andrada •-- Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Aureliano Chaves

Batista Miranda 	 Carlos Eloy
Cicero Dumont - Dëlson Sca.

rano - Dermeval Pimenta Fllho -
Dorningos JOrio - Euler Lafetá -
Florivaldo Dias - Geraldo Quintão
- Gerardo Grossi - Gomes Mo-
reira - Hélio Garcia - Hermelin.
do Paixão - Homero Santos -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - João Bello - João
Bosco - João Luiz de Carvaiho -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - Jorge Vargas - José de Cas-
tro - José Luiz Baccarinj - José
Maria Magalhães - Ladllslau Salles

Lél.is Chaves - Lourivial Brasil
- LUcio de Souza Cruz - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Mar-
ta Nair Monteiro - Martins SiL
veira Nicanor Armando - Nu-
nes Coelho - Orlando Andrade -
Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Raul Per-

0 SR. PRESIDENTE - Votaram
65 Srs. Deputados.

Os Srs. escrutinadores -vão pro-
ceder a contagem das sobrecartas.
(Pausa).

O SR. PRESIDENTE - 0 nil..
mero de sobrecartas encontradas
na urna coincide corn o nümero de
votantes

A Mesa vai proceder a apuraçã.o.
(Paz-se a apuração).
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai anunciar o resultado da vota-
cão.

Corn relacão ao veto parcial opos..
to a Proposição de Lei n.° 4.426,
no tocante a ementa da Proposição,
no que se refere a expressão "cria
urn Colégio Normal Oficial anexo
ac, Colégio Estadual de Santo An-
tOnio do Amparo" o resultado foi:
55 votos "sim"; 10 em branco. Re-
jeitado o veto e mantida a Propo.
sicão de Lei.

No tocante ao Art. 59 da Propo,
cão, o resultado foi 0 seguinte:55
votos "não"; 10 em branco. Man-
tido o veto e prejudicado Art. 59
da Proposlção de Lei.

No tocante ao Art. 6.9, o resul-
tado foi o seguinte: 55 votos "não";
10 em branco. Mantido 0 veto e
projudicado o Art. 6.0 da Proposi-
cão de Lei.

No que se reifere ao Art. 7. 9, o
resultado foi o seguinte: 55 votos
"sim"; 10 em branco. Rejeitado o
veto e mantido o Art. 7. 0 da Pro-
posição de Lei.

No tocante ao Art. 8. 9, 0 resul-
tado foi o seguinte: 55 votos "sim";
10 em branco. Rejeitado o veto e
mantido o Art. 8. 9 da Proposição
de Lei.

No tocante ao Art. 9., o resuita-
do foi o seguinte: 55 votos "sirn";
10 em branco. Rejeitado o veto e
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StIMARIO - Coniparecimento -
Ma - Leitura e Apresentaco de
Proposicôes - Pareceres: para 2
discussão do Proj eto n° 1.620; de
Redacao Final ao Projeto n 3.613
- sôbre Os Requerimentos fl9s.

1.123, 1.149, 1.174, 1.177, 1.180,
1.183, 1.190, 1.191, 1.192, 1.195,
1.196 e 1.202; e sôbre as Indica-
cOes n°s. 1.074, 1.076, 1.078, 1.080,
1.085, 1.086 e 1.089 - Requeri-
rnentos n°s. 1.235, do Sr. Sette do
Barros, 1.236, do Sr. Nicanor Ar-
mando e 1.237, do Sr. Geraido
Quintão - Comunicação do Sr.
Spdrtaco Pompeu - Quest,o de
Ordem - Discursos dos Srs. Wal-
dorniro Lôbo, Cicero Dumont,
João Bello e José Maria Maga.
lhães - Discussioi e Votacäo de
Proposicöes - Prosseguimento
da votação do Requerimento no
1.175, do Sr. Cicero Dumont -
Discurso do Sr. Waldoniiro LObo
- Aprovacao - Verificacão -
Chamada - Faita do "quorum"
para voacäo - Requerimentos
dos Srs. José de Castro e Pinto
Coelho - 24 Parte da Ordem do
Dia -. 1 4 discussão dos Projetos
n°s. 3.604, 3.619, 3.620 e 3.622 -
24 discussão do Projeto n° 511 -
Discurso do Sr. Spártaco Porn-
peu - 24 discussão do Proj eto
n° 3.578— Discurso do Sr. Geral..
do Quintão - 2° discussão dos
Projetos n°s. 3.584, 3.589 e 3.596
- 34 discussão dos Proj etos n°s.
3.558, 3.562, 3.571 e 3.572 - En-
cerramento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 9,12 horas, comparecem Os

Srs.:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny R.abello -
Pinto Coelho - Anua.r Fares -
Agostinho Campos Neto - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Au-
reiano Chaves - Batista Miranda
- Carlos Eloy - Cicero Dumont -
Daniel de Barros - Délson Scara-
no - Dermeval Pimenta Fliho -
Domingos JOrio - Euler Lafetá -
Florivaido Dias - Geraido Quin-
tao - Gerardo Grossi - Gomes
Moreira - Hello Garcia - Herme.
undo Paixäo - Homero Santos -
Jairo Magalhães - Jarb'as Medel-
ros - Jehovah Santos - João
Bello - João Bosco - João Vaz -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
José de Castro - José Luiz Bacca-
ri.ni - José Maria Magalhães —La-
dislau Sailes - Lilis Chaves - Lou-
rival Brasil - Lücio de Souza Cruz
- Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silvira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pires da Luz - Raul Fernandes -
Raymundo Albergaria - Salim Na-
cur - Sebastião Anastácio - Sette
de Barros - Souza e Silva - Valdir
Melgaco - Waidir Morato - Wal-
dorniro Lôbo - Walthon Goulart
- Wilson Chaves - Wilson Modes-
to - Wilson de Pa.iva - Wilson
Tanure.

- Corn a presença de 65 Srs. De.
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
0 SR. WALDIR MORATO - (2.

Seoretário "ad-hoc") - Precede a

leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é aprovada, sem observacäo.

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

LEITURA E APRESENTAAO DE
PROPOSIAO

PARECERES

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

Comiss5o de Constituicâo, Legis-
lação e Justica

O Projeto n° 1.620/65, de autoria
do Sr. Deputado Pauiino Cicero, dd
nova redacão aos artigos 30 e 12
do Estatuto do Institute do Previ-
dência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais.

Além do oportuno e justo, não
merece nenhum reparo de ordem
legal ou constitucional.

Opinamos, pois, pela sua aprova-
ção em 2° discussão, nos térmos em
quo se acha elaborado.

Sala "José Proenca", 20 de outu..
bro de 1965.

Euclides Cintra . Presidente -
Geraldo Quintão - Relator - Ni-
canor Armando - Manoel Costa -
Carlos Megale - Valdir Melgaco -
Homero Santos.

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

PARECER PARA 2° DISCUSSAO
DO PROJETO NO 1.620/65

Comissão de Serviço Püblico Civil

O Projeto n° 1.620/65, de autoria
do Sr. Deputado Pauline Cicero, dá
nova redacão aos artigos 3 9 e 12
do Estatuto do Institute de Prev.i-
dência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais.

Esta Comissão, baseada no pare-
cer da douta Comissão de Consti-
tuiçao, Legislaçao e Justiça, opina

avoràvelmente a sua aprovaco, em
segunda discussão, nos têrmos em
que se acha elaborado.

Sala "José Proenca", 21 do outu-
bro de 1965.

Nicanor Armando - Presidente -
Cicero Dumont - Relator - Wilson
Modesto - Pinto Coelho.

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

PARECER PARA 2 DISCUSSAO
DO PROJETO NO 1.620/65

O Projeto n° 1.620/65, de autori.a
do ilustre Deputado Paulino Cicero,
dá nova redação aos artigos 30 e 12
do Estatuto do Institute de Previ-
dência dos Servidores do Estado
de Minas Gerais.

As ComissOes do Justia e do Ser-
vico Pi.iblico Civil opinaram favo-
ràrvelmente a aprovaçao do Projeto.

Examinando-o, conclulrnos que
deva ser aprovado, em 2 4 discussão,
tal come so encontra redigido.

Sala "José Proenca", 13 de meio
de 1966.

Martins Silveira - Presidente -
Geraldo Quintão - Relator - Wil-
son Modesto - Maria Pena - Dl-
son Scarano - Valdir Melgaco.

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

PARECER DE REDAAO FINAL

Comissão de Redacão

0 Projeto no 3.613/66, de inicia-
tiva do Poder Executive, que auto-
riza o Poder Executive a instituir
a Fundacão Estadual do Bem-Estar
do Menor, mediante a lncorporação
do patrimOnio do Dep'artamento
Social do Menor, foi aprovado nas
discussôes regimentals, sem emen-
da.

0 nosso parecer é per que se
aprove, come final, a redação aba.L
xo, que estd de acôrdo corn o Pro-
jeto, para que, sob esta forma, seja
enviado 4 sanção:

575.R.etmi Qrdináa da Assen*Iéiâ Legis1ativa, aos
13 de inalo the 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, PINTO
COELHO E ANUAR FARES
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POJETO N.c 3.613/66

Autoriza o Poder Executivo a
instituir a Fundácão Estadüal
do BernEstar do Menor, me-
diante a incorporaçao do pa-
trimônio do Departamento So-
cial do Menor.

A Assernbléia Legislative, do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Fica o Poder Executivo
autorizado a instituir, corn secle em
Belo Horizonte, a Fundacão Esta-
dual do Bem-Estar do Menor (FE-
BEM), entidade autônorna, dotada
de personalidade juridiäa, que se
regerd por estatuto aprovado por
decreto do Poder Executivo.

§ 1. - 0 Advogado Geral do Es-
tado será o representante do Es.
tado de Minas Gerais para Os atos
constitutivos cia Fundacão, a êle in-
cimibindo, enquanto não f Or einpos.
sado o seu Presidente, receber as
doacOes que venham a ser feit,as a
entidade.

§ 21 - A FEBEM edquirird per-
sonalidade juridica a partir da ins-
cricão, no Registro Civil das Pes-
soas Jurfdicas, do seu ato consti-
tutivo, corn 0 qual será apresenta-
do o estatuto e o decreto que o
aprovar.

Art. 21 - A Fundacão Estadual do
Bem-Estar do Menor tern como f i-
nalidade implantar no Estado de
Minas Gerais uma politica adequa
cia de asistência e protecão ao me-
nor, mediante o estudo e o plane.
jamento das soluçöes referentes ao
problema, a orientação, coordena-
ção e fiscalizaçao das entidades
que executem essa poiltica.

Parágrafo ünico - Para o aten-
dimento de suas finalidades, a
FEBEM adotará a polltica do bern
estar do menor definida na Lei Fe-
deral fl9 4513, de 19 de dezembro
de 1964.

Art. 39 - São finalidades da Fun-
ciacão Estadual do Bern-Estar do
Menor:

I - assegurar prioridade aos pro-
gramas que visern a integracão do
menor na cornunidade, através de
assistência na prOpria familia e a
colocação familiar em lares subs

titutos, e cuidados pós.nstItucjo.
nais;

II - incrementar a criação de
lnstituiçOes para Iflenores, corn ca.
racteristicas prOprias da vida fa-
miliar, bern como a adaptação a
êsse objeto das entidades existen-
tes, de modo que sômente se venha
a admitir internamento de menor
em outros estabelecimentos na
falta de instltu.içOes dessa natureza
ou por decisão judicial;

III - respeitar, no atendimento
as necessidades de caclä região do
Estado, as suas peculiaridades, in-
centivando as iniciativas locals, pil..
blicas ou privadas, e atuando como
fator positivo na dinamização e au-
topromoão dessas comunidades,
fla - solucão do problema do me-
nor;

IV - promover Os meios ade-
quados para assegurar ao menor
abandonado assistência quanto a
saüde e educaco;

V - promover a protec.o e re-
educacao, sob todos Os aspectis, do
menor transviado e do menor abari.
donado, inclusive atentando para
a situacão da familia responsável
pelo seu bern estar;

VI - promover a educacão e
assistência do rnenor necessitado,
atravës de internamento oi matri.
cula em educandários da -'prOpria
Fundação ou de outros, püblicos ou
particulares;

VII - promover os meios ade-
quados pare, assegurar ao menor
excepcional a assisténcia e trata-
mentos apropriados;

VIII - promover e incentivar 0
interêsse das comunidades para Os
problemas do bem-estar do menor.

Art. 49 - ompetirá a Fundacão
Estadual do Bem-Estar do Menor:

I - reajizar estudos, inquéritos
e pesquisas relacionados corn o de-
sempenho de suas finalidades, or-
gan.izando documentário e divul-
gando estudos, decisOes e experiên-
cias;

II - celebrar convênios corn 0
Poder Püblico e corn entidades, do
Pals e do Exterior, p'blicas ou par.
ticulares, quando necessários oU
convenientes aos seus objetivos;

III - manter entendimentos corn
O Juizado de Menores e corn outros
Orgãos que se destinam ao bern-
-estar do manor;

IV - fiscali.zar, permanentemen-
te, a assistência dada as familias
para o bem-estar do menor e a exe-
cucão dos convênios que forem ce-
lebrados para o mesmo firn, de
maneira a assegurar a sua conti-
nuidade ate a integracão social do
menor pela sua formacão educa-
cional e profissional;

V - opinar, quando solicitada
pelo Governador do Estado, pelos
Secretcirios de Estado, polo Poder
Legislativo ou polo Poder Judicid-
rio, sObre assuntos de interêsse do
menor, inclusive sôbre processes de
concessão de auxIlios ou de sub-
vançoes;

VI - promover a articulacão das
atividades pUbUcas e privadas re-
lacionadas corn o bem-estar do
manor; 	 -

VII - apoiar iniciativas eficazes
de organizacOes destinadas a coor-
denar e orientar as entidades do
gênero nas diversas regiOes do Es-
tado e, per decisão do Conseiho,
delegar atribuicOes de sue, compe-
tência a essas organizaçôes que
funcionarão como comissOes regio-
nais sob a fiscalizacão cia FEBEM;

VIII - promover a formacão, 0
treinamento e 0 aperfeiçoamento
do pessoal técnico e auxiliar nece-
ssdrio as suas finalidades.

§ 1 0 - 0 Departamento Social do
Menor (D.S.M.), e seus respecti.
vos cargos de provimento em co-
missão. serão extintos por decreto
do Poder Executivo, apOs a insti-
tuicão da FEBEM.

§ 20 - A partir cia data de sua
extincao, as atribuicOes do Depar-
tamento Social do Menor (D.S.M.)
serão exercidas pela FEBEM.

§ 3. - Corn a extincão do Depar-
tamento Social do Menor, aplica-se
aos servidores estaduais titulares
de cargos de provimento em co-
missão o disposto no § 2 9 do artigo
11, da Lei fl° 2.877, de 4 de outubro
de 1963.

Art. 59 - 0 patrimOnlo da Fun-

dação Estadual do Bem-Estar do
Menor serd constituIdo:

I - pelo acervo do Departamen-
to Social do Menor, incluindo bens
mOveis e imOveis pertencentes e,o
Estado e atualmente ocupados,
administrados ou utiizados por
êsse Departamento, cuja doação, a
ser feita a critërio do Executivo,
fica desde logo autorizada;

II - pela transferência, per doa-
cão, ao fundo orcamentdrio prOprio
cia FEBEM, previsto no item HI
dêste artigo, de créditos, dotacôes
e subvencOes destinados a manu-
tencao do Departamento Social do
Menor e dos estabelecimentos ao
mesmo subordinados;

III - pelo fundo orçamentdrio
prOprio destinado a manutençâo
da FEBEM;

IV - pelas doacôes e subvencOes
que lhe forern concedidas pela
União, Estados, MunicIpios. parti
culares ou entidades püblicas e pri-
vadas, nacionais ou estrangeiras;

V - pela doacão de Cr$ ......
500 000.000 (quinhentos milhôes de
cruzeiros) em titulos da divide, pU-
blica estadual;

VI - pelos direitos e rendas de
seus bens e servicos.

Parcigrafo unico - Os bens, ren-
das e servicos da Fundacão Esta-
dual do Bem-Estar do Menor são
isentas de tributacao nos têrmos
do artigo 31, II, da Constituição
Estadual, combinado corn o artigo
31, V, althea "b", cia Constituição
Federal.

Art. 60 - Os bens da Fundacão
Estadual do Bern-Estar do Menor
sômente poderão ser utiltzados para
a consecucão de seus fins, permi-
tida, entretanto, a alienacão para
obtencão de rendas necessdrias a
realizacão dos seus objetivos.

Parcigrafo inico - Os bens havi-
dos por doacão feita pelo Estado sO
poderão ser alienados para os fins
do artigo, mediante prdvia autori.
zação legislativa.

Art. 70 - A FEBEM elaborard,
anualmente, o seu orçamento, me.
dante entendimento corn a Secre-
taria de Estado cia Fazenda e den-
tro do prazo por ela estipulado,
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para a fixaçâo da.importância què
ira constituir 0 fundo global a ser
incluldo na proposta oramentária
do Poder Executivo, de acôrdo corn
o item III do artigo 5 desta lei.

Art. 89 - Serão Orgäos da Fun-
dacâo Estadual do Bem-Estar do
Menor:

- o Consetho Estadual (C.E.);
- o Conseiho Fiscal (C.F.);
- a Diretoria.
Art. 99 - 0 Conseiho Estadual

compor-se-á de 8 (oito) membros,
escoihidos èntre pessoas de reco-
nhecida probidade e notOria corn-
petência em assuntos de assistên.
cia e recuperacão do menor.

§ 10 - Os membros do Conseiho
Estadual serão nómeaclos pelo Go.
vernador do Estado, sendo 4 (qua-
tro) mediante indicação de enti-
dades representativas da comuni..
dade.

§ 20 - 0 Presidente cIa Fundação,
nomeado livremente pelo Governa-
dor do Estado, presidirá o Conse-
iho Estadual e terd podêres pam,
representar a entidade em julzo ou
fora dêle, competindo-ihe orienIar
as atividacles da dfretoria e fazer
observar as decisOes do Conseiho
Estadual.

§ 30 - 0 Presidente do Conseiho
Estadual perceberá, em regime de
tempo itegral, remuneracâo fixada
pelo mesnio Conseiho e aprovada
pelo Governador do Estado.

§ 4. - Aos membors do Conse-
iho Estadual é assegurada gratifi-
cacao par sessão a que comparece.
rem, a qual será fixada, em decre.
to, pelo Governador do Estado,
bern como ajuda de custo para
transporte e didrias quando residi-
rem fora cIa sede da Fundacão.

§ 50 - 0 mandato do membro
do Conseiho Estaduai será de 3
(três) anos, podendo ser.renovado.

§ 60 - A nomeação de membro
do Conseiho Estadual, nos têrmos
dêste artigo, será acoinpanhada dä
designaçao do respectivo suplente.

Art. 10 - Ao Conseiho Estadual
competirá:

I - elaborar, no prazo de 30
(trinta) dias, apOs sua instalação,
o seu Regirnento Intemo, emicanit-

nhando-o a aprovaco do Governa
dor do Estado;

II - definir a politica do bern-
-estar do menor, no territdrio ml-
neiro;

III - designar e destituir o Di-
retor;

IV - aprovar a estrutura admi-
nistrativo da Fundacão e Os pia
nos de trabaiho que, anualmente,
ihe serão submetidos pelo Diretor,
zelando por sua execucão.

V votar anualmente 0 orca.
mento e deliberar, apOs parecer do
Conselho Fiscal, sObre a prestação
de contas apresentada pelo Dire.
tor;

VI - fixar a remuneração do Di-
retor;

VII - autorizar a Diretor a pra-
ticar atos relativos a bens patrirno_
niais da Fundação, observadas as
condiçöes desta lei.

Art. 11 - Ao Conselho Fiscal,
coxnposto de urn representante do
Governador do Estado, de urn re-
presentante do Secretário de Es-
tado da Fazenda e de urn Conta-
dor indicado pelo Tribunal de Con-
tas, compete emitir parecer sObre
as contas apresentadas, anualmen.
te, pelo Diretor e sôbre a execução
das despsas ez!traordinártas au.
torizadas pelo Conseiho Estadual,
dentro dos recursos disponfveis.

Art. 12 - 0 Diretor, corn funçOes
exciusivamente executivas, traba-
ihard em regime de tempo integral
e terá as atribuicôes que forem es-
tabelecidas no Estatuto da Funda-
cão e nesta lei.

§ 10 - 0 Diretor será nomeado
pelo Presidente da Fundaçao, me-
diante a prëvia aprovação do Con-
seiho Estadual, devendo a escoiha
recair em pessoa de reconhecida
idoneidade e competéncia, de nIvei
universitdrio civil ou eclesidstico,
corn experiência pedagógica corn-
provada.

§20-  Näo serd permitido o acU-
mulo de funcOes de Diretor e do
membro do Conseiho.

§ 30 - 0 Diretor deverd partici.
par das reuniOes do Conseiho Es.
tadual, sern direito a voto.

Art. 13 - Competira ao Diretor:

I - administrar a FEBEM, corn
observancia do piano de trabaiho e
da estrutura administrativa, apro-
vados pelo Conselho Estadual;

II - elaborar Os projetos do Pla-
nejamento G  r a 1 e Orçarnento
Anual, bern como aprovar os pia-
nos de cada setor;

III - contratar, punir, transferir,
remover e dispensar, nos têrmos
do Estatuto, os servidores da Fun-
daçäo Estadual do Bem-Estar do
Menor.

§ 19 - Ate 30 de outubmo de cada
ano, 0 Dimetor submeterd 'a aprova-
cäo do Conselho Estaduai Os seus
pianos de trabaiho e a proposta das
despesas a serem efetuadas nos ii-
mites da dotacäo omcamentária
para 0 exercIcio seguinte.

§ 20 - Quaiquer modificaqão na
execução orçarnentária deverá ser
previamente aprovada pelo Conse-
iho Estaduai, medllante proposta
fundamentada do Diretor.

§ 30 - 0 Diretor deverd, ate 31
de marco de cada ano, submeter ao
Conseiho Estaduai o relatório de
suas ativiclades, relativo ao exercI.
do anterior.

Art. 14 - As dotaçôes orcamen.
tdrias e Os crëditos destinados 'a
Fundacão do Bem-:Estar do Menor
serão registrados pelo Tribunal de
Contas e distribuldos ao Tesouro
Estadual, que os depositará 'a dis-
posicäo da Fundacão Estaduai do
Bern-Estar do Menor em estabele-
cirnento de crédito controlado peio
Estado.

Art. 15 - As contas da Fundaçào
Estadual do Bem-Estar do Menon
corn parecer do Conselho Fiscal,
serao submetidias, anualmente, a
exame e aprovaçao do Tribunal de
Contas do Estado.

Art. 16 - 0 Govemnador do Es-
tado designará, dentro de 10 (dez)
dias, Comissão Especial incumbida
de promover o levantamento do
acervo, créditos, dotacöes e sub-
vencôes a serem incorporados 'a
FEBEM, promovendo-ihe o respec.
tivo inventário e custOdia, para que
se efetive a doação e transferências
autorizadas por esta lei.

Art. 17 - A Secretaria de Estado
de Administracáo promoverá a 10.
tacão, em outros Orgãos do Ser-
vico Pübiico Estaduai, dos servido-
res em exercicio no Departarnento
Social do Menor, tao logo seja 0
mesmo extinto na forma do § 1
do artigo 40 desta lei.

Art. 18 - Os direitos e deveres
do pessoal da Fundacão Estadual
do Bem-Estar do Menor serão re-
gulados pela iegisiação de trabaiho
e pelos contratos que vieram a ser
ceiebrados.

Pardgraf 0 ünico - Mediante pe-
dido fundarnentado do Conseiho
Estadual, poderäo ser colocados 'a
disposicão da entidade, nos têrmos
da legisiação vigente, funcionários
do Servico Pübiico Est,aduai.

Art. 19 - A Fundac.o Estadual
do Bem-Estar do Menor não pa-
derd aplicar mais de 25 0/o (vinte e
cinco por cento) de seus recursos
oramentários corn pessoal admi.
nistrativo.

Art. 20 - Para atender ao dis-
posto no item V doartigo so desta
lei, fica 0 Poder Executivo autori.
zado a emitir tItulos da divkTa Pu-
blica eStadual na importâncla de
Cr$ 500.000.000 (quinhentos ml-
Wes de cruzeiros), qué vencerao
juros de 7% (seth por cento) ao
ano.

Farágrafo Unico - A eni.isso dos
titulos mencionados no artigo p0-
dora, se necessario, ser regulamen-
tada em decreto do Executivo.

Art. 21 - No caso de extinguir-se
a Fundacão, seu patrimônio rever-
terd ao Estado de Minas Gerais.

Art. 22 - Revogam-se as dispo.
sicOes em contrdrio.

Art. 23 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua pub1icac.o.

Sala "José Proenca", 13 de maio
de 1966.

José Maria Magaihäes . Presiden-
te - Jairo Magaihaes - Relator -
Carlos Megale - José de Castro.

- Publicar.

- 325-



- - 7 - 327 -

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N9 1.123

Comissâo de Transportes, Comuni-
cacôes e Obras Püblieas

Através da presente proposição, o
nobre Deputado Lücio de Souza
Cruz formula veemente apêlo aos
senhores Presidente da RepUbli-
Ca, Ministro da Viacao e Obras Pu-
blicas e Diretor do Departarnento
Nacional de Estradas de Rodagem,
no sentido de ser consignaclo urn
refOrco de 2,5 bilhôes de cruzeiros
para a verba de 1,6 bilhOes, prevista
para 1966, para a Rodovia substi.
tutiva do ramal ferrov.iário supri-
mido Freitas-Campanha, cia antiga
Wade Mineira de Viacão, possibii-
tando a conclusão, no prOximo ano,
da pavlmentação do trecho Lamba.
ri-Campanha e a impiantaçâo do
trecho Lanibari - Jesuãnia - Ohm-
plo Noronha - Carmos de Minas.

Senclo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoràveimen.
te a sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966..

Raiurdo Albergaria - Presiden-
te - Lücio de Souza Cruz - Rela-
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQtJERL
MENTO Nc 1.149

Comissâo de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras Püblicas

Através da presente proposição, 0
nobre Deputado Florivaldo Dias
formula veemente apelo ao Exmo.
Sr. Presidente da Companhia Vale
do Rio Doce, no sentido de serem
mantidos, no Parque Ferrovidrio d
oldade de Aimorés, Os serviços all
ainda executados, a fim de evitar
a remoça.o dos funcionários e suas
familias lotados no Depdsito da
Ferrovia dessa cidade. 	 -

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoravelmen..
te a sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966.

Raymunclo Albergaria - Presiden
te - Lücio de Souza Cruz - Rela.
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.
PARECER SOBRE 0 REQUERI-

MENlO NQ 1.174
Comissâo dé Transportes, Comuni-

cacöes e Obras PIiblicas
Através da presente proposição, o

Deputado Lücio de Souza Cruz for-
mula veemente aplo aos Exmos.
Srs. Presidente da Repüblica e Pre-
sidente do Banco Nacional de Ha.
bitacão no sent.ido de incluir, no
nôvo piano de cooperativas habita-
cionais, urn a quota minima de
20. 000 casas a serem construidas no
iEstado de Minas Gerais, preferen-
cialmente em Belo Horizonte.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua iaprovagdo.

Sala "José Proença", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden..
te - Gerardo Grossi - Relator -
LUcio de Souza Cruz.

- Publicar:.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N' 1.177

Comissâo de Transportes, Con unl-
cacöes e Obras Ptlblicas

Através cia presente proposição, 0
nobre Deputado Nicanor Armando
formula veemente apêlo aos Exmos.
Srs. Ministro cia Viação e Obras
Püblicas, Diretor do Departamento
Nacionai de Estradas de Rodagem
(DNER), Secretário de Estado das
Cornunicacöes e Obras Püblicas e
Diretor do Departamento de Estra.
das de Rodagem de Minas Gerais
(DER,'MG), no sentido de ser pro-
videnciada a construcão de uma ro-
dovia, ligando as cidades de Barro-
so, Dores de Campos e Prados a
Rodo'via São João del Rei - Lagoa
Dourada.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoravelmen-
te 4 sua aprovaçAo.

Sala "José Proença", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden..
to - Gerardo Grossi - Relator -
Ldcio de Souza Cruz.

- PubLicar.

onilssâo de Transportes, Comuni-
eacöes e Obras Fñblioas

Através da presente proposição, 0
nobre Deputado Florivaldo Dias
formula veemente apêlo an EXmo.
Sr. Ministro da Viacão e Obras
Pdblieas e ao Exmo. Sr. Diretor
Geral do Departamento dos Cor-
reios e Telégrafos, no sentido de
serern construIdos Os edifIcios para
funcionamento cia Agenda do
D.C. T. nas cidades de Aimorés, Res-
plendor e Conselheiro Pena.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoràveimen-
te a sua aprovacão.

Sala "José Proença", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Amergaria - Presiden-
to - Ldcio de Souza Cruz - Rela-
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.
PARECER SOBRE 0 REQUERI-

MENTO NO 1.183
Comissão' de Transportes, Comuni-

cacöes e Obras PubJicas
Através cia presente proposicão, o

nobre Deputado Ledo Borges for-
mula veemente apêlo aos Exmos.
Srs. Governador do Estado e Se-
cretário das Comunioaçôes e Obras
Pulbicas, no sentido do que não
seja extinta a sede distrital cia So-
cretaria de Estado das Comunica-
cöes e Obras PUblicas na cidade de
Uberaba.

Sendo urna proposicão justa e
oportuna, opinamos favoravelmen.
te a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 13 de malo
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-

te - Gerardo Grossi - Relator -
Luicio de Souza Cruz.

- Publicar.
PARECER SOBRE 0 REQUERI-

MENTO N. 1.190

Através cIa presente proposicão, 0
nobre Deputado Wilson Modesto
formula veemente apêlo aos Exmos.
Srs. Presidente da Republica, Mi-
nistro da Viação, Diretor do
D.N.E.R. e Diretor do D.E.R., do
Minas, no sentido de que o reinlcio
das obras de construcao da Rodovia
BR.262 (ex-BR-31), seja feito no
trecho entre o Municiplo de Santo
AntOnio do Monte e Araxd.

Sendo uma proposicão jua e
oportuna, opinamos favoravelmen.
to it sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-
te - Gerardo Grossi - Relator -
Lücio de Sousa Cruz.

- Publicar.
PARECER SOBRE 0 REQUERI-

MENTO N' 1.191
Comissào de Transportes, Comuni-

cacöes e Obras Pübicas
Através cia presente proposicão, o

nobre Deputado Fiorivaldo Dias
formula veemente aplo ao eminen-
to Ministro da Viacäo e Obras Pu-
bicas e ao ilustre Diretor Geral do
Departamento de Correlos e Telé-
grabs, no sentido de determinarem
as providnêcias necessárias a ins-
talacao de Postos de Correios nas
vilas de Mundo Nôvo e Expediclo-
nário Aliclo, do Municlpio de Al-
mores.

Sendo uma proposicã,o justa e
oportuna, opinamos favoravelmen
te a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 13 de math
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-
to - Gerardo Grossi - Relator -
Lücio de Souza Cruz.

- Publicar.

PARECER WERE 0 REQUERI. Comissão de Transportes, Comuni-
MENTO NO 1.180	 cacöes e Obras Püblicas



Comissâo de Transportes, Comuni-
caçöes e Obras Püblieas

Através da presente proposição, o
nobre Deputado Florivaldo Dias
formula veemente apêlo ao Exmo.
Sr. Ministro da Ciaçâo e Obras Pu-
blicas e Sr. Diretor Geral do De.
partamento dos Correios e Telégra-
fos, no sentido de ser determinada
a criação e instalaçao de Postos de
Correio nas vilas de Cuparaque e
Ferruginha, do MuRiefpio de Con-
selhelro Pena.

Sendo uma proposição justa e
oporuna, opinamos favoràvelmen -
te a sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden.
te - Gerardo Grossj - Relator -
Lücio de Souza Cruz.

- Publicar. 	 -

PARECER SOBRE 0 EQUERI-
MENTO NO 1.196

Comissâo de Transportes, Comuni-
cacSes. e Obras PtThlieas

Através da presente proposição o
nobre Deputado Geraldo Quintão
formula veernente apêlo ao Exmo.
Sr. Presidente da Repüblica sObre
a necessidade de se dar, prosseguL
mento a abertura da rodovia "Pa-
ralelo 20", para soerguimento da
economia mirieira.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de ma.io
de 1966.

Rayrnundo Albergaria - Presiden-
te - Lücio de Souza Cruz - Rela-
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO NO 1.202

Comissão de Transportés, Comuni-
cacöes .e Obras Püblieas

Através da presente proposição, o
nobre Deputado Geraldo Quintão
formula veemente apêlo ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, no sen-
tido de determinar as providêncjas
para que seja ligada a MG-4 a BR-
-262, por estrada de rodagem; corn
pavimentacao asfáltica, partindo de
Ana de Matos e indo ate o Vãlão,
cortando Os municipios de Jagua
racu, Marliéria, DionIsio e Goiabal.

Sendo uma proposjcão justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de maio
de 1966.

Rayrnundo Albergaria - Presiden-
te - Gerardo Grossj - Relator -
Lücio de Sousa Cruz.

- Publicar.

PARECER SOBR.E A INDICAcA0
No 1.074

Comissäo de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras Püblieas

Através da presente proposição, 0

nobre Deputado Joaquim de Melo
Freire formula veemente apêlo aos
Exmos. Srs: Governador do Estado
e Diretor do Departamento de Es-
trada de Rodagem (DER-MG), no
sentido de determinar a colocação
de urna balsa na Reprêsa de Furnas,
ligando a cidade de Guapé a cidade
de Passos.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinarnos favoràvelmen-
te a sua aprOvacão.

Sala "José Proenca", 13 de malo
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-
te - Lücio de Souza Cruz - Rela-
or - Gerardo Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAA0
No 1.076

Comissâo de Transportes, Comuni-
caçöes e Obras Püblicas

Através da presente proposicão, 0
nobre Deputado Gonies Moreira
formula veemente apêlo ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, no sen-
tido de determinar a encampação
do trecho de estrada quo liga Men-
des Pimentel a localidade de LinO.
polis onde passa a MG-4, numa
distância do apenas 15 kms.

Sendo urna proposicão justa e
oportuna, opinamos favoravelmen-
te a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-
te - Gerardo Grossi - Relator -
LUcio de Souza Cruz.

- Publicar..

PARECER SOBRE A INDICAcA0
N° 1.078

Comissão de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras Püblioas

Através da presente proposicão, o
nobre Deputado Nicanor Amman-
do formula veemente apêlo aos
Exmos. Sr. Goverriador do Estado,
Secretário da Educação e Secretá-
rio das Comunicaçöes e Obras Pu-
blicas, no sentido de determinarem

o iniclo cia construção do edfficio
para o nOvo grupo escolar criado
na cidade de São Tiago.

Sendo urna proposicão justa e
oportuna, opinamos favoràvelmente
A sua aprovação.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden..
te - Gerardo Grossi - Relator -
Lücio de Sousa Cruz.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAQAO
NQ 1.080

Comissão de Transportes, Comuni-
eacöes e Obras Püblioas

Através da presente proposicão, o
nobre Deputado Nicanor Amman-
do formula veemente apêlo sos
Exmos. Srs. Governador do Esta-
do, Secretário da Educacão e Se-
cretário das Comunicacöes e Obras
Püblicas, no sentido de dar prosse.
guimento as obras de construcão
do Grupo Escolar "Padre Crispinia-
no", da cidade do Rltdpolis.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinarnos favoràvelmen-
te a sua aprovacão.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden.
te - Gerardo Gross! - Relator -
Lücio de Souza Cruz.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIOAA0
NO 1.085

Comissão de Transportes, Comuni-
caçöes e Obras Püblicas

Através da presente proposição, -O
nobre Deputado Reny Rabello for-
mula veemente apêlo ao Senhor Go-
vernador, no sentido de serem mi-
ciados Os serviços de terraplena-
gem da Rodovia MG27, que ligara
DivinOpolis a Pitangui.

Sendo urna proposlcao justa e
oportuna, opinainos favoràvelmen-
te a sua aprovaço.

Sala "José Proenca", 13 do maio
de 1966.

-

PAEECER SOBRE 0 R.EQUER.I-
MENTO NQ 1.192

Conilsso de Transportes, Comuni-
cacöes e Obras Püblicas

Através da presente proposição, o
nobre. Deputado João Navarro for-
mula veemente apêlo ao Sr. Minis-
tro da Viação, ao Sr. Diretor Geral
do DNOS e ao Sr. chefe do DNOS
em Minas, no sentido de determi-
narem 0 prossQguimento imediato
das obras de cana]izaçäo do "COr-
rego Independência", na cidade de
Juiz de Fora.

Sendo uma proposição justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovaçäo.

Sala "José Proença", 13 de malo
de 1966:

Rayinundo Albergaria - Presiden.
te - Lücio de Souza Cruz - Rela.
tor - Gerardo Grossi.

- Püblciar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N' 1.195

-820---
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Raymundo AThergaria - Presiden.

te - Lücio de Souza Cruz - Relator
Gerardo Grossi.

- Publicar.

PARECER SORRE A INDICAAO
N° 1.086

Comissão de Transportes, Cornuni-
cacöes e Obras Püblioas

o nobre Deputado Carlos Megale,
através da presente proposicão,
formula veemente apêlo ao Sr. Go-
vernador do Estado e ao Sr. Dire-
tor do D.E.R., no sentido de ser
incluida, no Piano Rodoviário Esta-
dual dêste ano, a rodovia Barbace-
na.Caxambu, para seu alargamento
e asfaltamento.

Sendo uma proposicão justa e
oportuna, opinamos favoràvelmen-
te a sua aprovacão.

Sala "José Proença", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Aibergaria - Presiden.
te - Lüc!o de Souza Cruz - Rela-
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIOAcAO
No 1.089

Comissão de Transportes, Comuni-
cacöes e. Obras Püblieas

Através da presente proposição, o
nobre Deputado Nicanor Neto Ar-
mando formula veemente apêlo ao
Exmo. Sr. Governador do Estado,
no sentido de que, no seu piano
Administrativo de "estradas da
agricultura", seja incluida a cons-
trução de uma ligacão dlireta entre
o Municipio de Rezende Costa e a
rodovia São João del Re! - Lagoa
Dourada.

Sendo uma proposicão justa e
oportuna, opinamos favorävelmen-
te a sua aprovacão.

Sala "José Proenca", 13 de maio
de 1966.

Raymundo Albergaria - Presiden-
te - LUcio de Souza Cruz . Rela-
tor - Gerardo Grossi.

- Publicar.
Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO No 1.235

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

O Deputado abaixo assinado, re-
gimentalmente apoi&lo, requer, ou-
vida a Casa, seja encaminha.do ao
Exmo. Sr. Engenheiro Oscar de Oli-
veira, DD. Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce, convite para, perante
a Comissão de Siderurgia e Minera..
cão, pronunciar-se face a atual
conjuntura mineral em nosso Es.
tado e no Pals.

Sala das Reuniöes, 12 de maio
de 1966.

Sette de Barros - Nunes Coelho
- Waldom.iro Lôbo - Mario Hugo
Ladeira - Cicero Dumont - José
de Castro - José Maria Magalhäes.

- A Comissão de Justica.

REQUERIMENTO N' 1.236

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

0 Deputado signatánio desta, na
forma regimental, requer a V. Exa.
digne-se de, apOs audiência do dou-
to Plendrio, enderecar aos Exmos.
Srs. Ministro da Viacão, D.iretor do
Departamento Nacional do Estra-
das de Rodagem, Governador do
Estado de Minas Gerais e Diretor
do Departamento Estaduai de Es-
tradas de Rodagem - Indicacão no
sentido da necessidade de que seja
construlda, nas proxi.midades do
distrito de São Sebastião da VitO-
na, Mun!cipio de São João del Rei,
passarido pelo Morro das Bandei-
rinhas - uma estrada de rodagem
que ligue a cidade de Cassiterita a
rodovia São João del Rei - Lavras,
num percurso de apenas 12 quilO.
metros.

Sala das Reunöes, 13 de malo
de 1966.

Nicanor Armando - Orlando An-
drade - João Vaz - Martins Sil-
veira - José Luiz Bacoarini.

Justificativa: - Cassiterita é Mu-
nicipio de terras fertilissixnas: gran-
do produção de cereals, gado lei-
teiro e suino, fabnicacão do queijo

e manteiga. Naquele Municlpio 10-
calizamse ricas jazidas de cassite-
rita - minério produtor de esta.
nho. No entanto, não obstante tra
tar-se de importante Municipio, a
estrada corn que atualmente conta é
antiquada, não a altura do dinamis-
mo de seu povo laborioso. Seu pro-
gresso tern sido, na verdade, entor-
pecido por falta de uma rodovia
que facilite a ativação de seu de-
senvolvimento econOrnico e social.
A estrada, cuja construcão ora su.
genimos, passania por extensa drea
de magnIficas terras, as rnelhores
daquele Municlpio e de São João
del Rei, no distrito de VitOria.

O Govêimo do Estado, que pro.
mete construir as denominadas es-
tradas da agricultura, não poderd
deixar relegado a urn segundo pia-
no o Municlpio de Cassitenita, gran-
de produtor e de maiores possibii-
dades econOrnicas.

Sala das Reun.iôes, 13 de rnaio
do 1966.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO N' 1.237

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

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a V.
Exa., ouvida a Casa, seja formulada
uma Indicacão ao Exmo. Senhor
M.inistro da Agricuitura, em têrmos
de apêlo, no sentido de ser insta-
lado urn Pôsto de Vigilância Sani.
tdria Animal, na Cidade de Coronel
Fabriciano, nas mesmas condicoes
do que foj criado e instalado na Ci-
dade de Caratinga.

Sala das ReuniOes, 13 do malo
de 1966.

Geraldo Quintão - Raul Fernan-
des - Hélio Garcia - Sette de Bar.
ros - José de Castro.

Justificativa: - A Cidade do Co-
ronel Fabniciano, situada no cen-
tro do Vale do Rio Doce, tor-
nou-se urn verdadeiro padrão da
agropecudnia em Minas Gerais. Seu
rebanho bovino, não apenas para
corte, mas, ta.mbém, composto de

gado leiteiro, estd a exigir urna
atuacão mais intensiva do Minis-
tério da Agricultura, no sentido de
aprimorar 0 seu trato técrLico. Tra-
ta-se, rea.lmente, de uma necessi-
dade inadiável, pois, a despeito do
convergirern para 0 seu territOnio
rebanhos bovinos de outros mimi.
cipios, a Cidade do Coronel Fabni-
ciano não dispãe de assistência tee-
nico-cientifica, no rarno da veteni-
nária.

A presente Indioacão, em forma
do apelo, pretende ser urn brado do
alerta, a fun de que as autordiades
governarnentais, principalmente do
ministério da Agricultura, possarn
sanar, tamanha falha, no processo
produtivo daquola progressista co-
muna rnineira, que tenho a honra
de representar nesta Casa.

Geraldo Quintão.
- A Comissão do Agricultura.

COMUNICAcAO

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

0 Deputado Spdrtaco Pompeu,
quo esta subscreve, na forma regi-
mental, cornunica a V. Exa. e a
Casa quo, nesta data, assume sua
cadeira, ao ensejo do afastamento
do Deputado Anibal Teixeira.

Sala das Reuniães, 13 do maio
de 1966.

Deputado Spártaco Pompeu.
- Ciente. Publique-se.
- A Divisão do Pessoal.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. HELlO GARCIA - Sr.
Presidente, lendo a Pauta destina.
da a esta Reunião, não encontrei
nela o Proj eto de nivel universitá-
rio.

Sabe V. Exa. quo êste Projeto
veio ao Legislativo corn prazo do
30 d.Las. Estava êle em condicOes
do ser votado na presente Reunião.

Assirn, indago a V. Exa. quais Os
motivos pelos quais não foi o re-
ferido Proj eto inclu.Ido na pauta
de hoje?
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_333-o SR. PRESIDENTE - A Mesa
oportunamente responderá a Ques-
tAo de Ordern suscitada pelo nobre
Deputado Hello Garcia.

A Mesa vat passar a deferir a pa.
iavra aos oradores prèviamente ins.
crit,os.

Tern a pailavra o Sr. Deputado
Waidorniro LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO - Se-
nhor Pres.idente, Senhores Deputa-
dos. BoniDia! Quesejaêsteuindja
born, não sO Para nOs, como Para
o povo de Minas Gerais e do Bra-
sil. 0 Sr. Israel da Silva, que mora
no Paláclo da Liberdade, e tambérn
nas Mangabeiras, não consegulu
que 0 seu Secretdrio do "Planejau-
mento" evitasse mais uma sangria
no bOlso do povo. A came passou
a Cr$ 2.200 cruzeiros 0 quilo. Ima-
gino o esforço que o Secretário do
"Planejaumento" fez, porque Cale é
criador e produtor de came. Não
you dizer aqui o que dtsse o Depu-
tado Dalton Canabrava sôbre urn
Secretdrio de Estado. Mas que a
vaca sofre nas rnãos dêies. isso
verdade. 0 Sr. Israel da Silva, se-
gundo alguns jornais e televisäo; sO
está prornetendo. Tanto assim, que
o Deputado Déison Scarano estd a-
lando sObre os pianos do Govêrno,
aqul e na teievisão. Parece ate 0
Zé das Muiheres. Está fazendo con-
corrência aos artistas de radio e
televisão. Ainda existe alguém pro.
curando colocar bern o Sr. Israel
da Silva perante a opiniäo püblica,
mas o povo que está sendo vltima
desse desgoverno, não acredita no
canto das sereias. As sereias can.
tam bonito, mas afundam as em-
barcacOes. 0 Sr. Israel da Silva
nâo consegulu evitar o absurdo au-
mento da came e o povo passou
a corner menos ainda a came. Mas
al está uma porcão de gente ensi-
nando a corner bern. Dizem quo o
leite nao pode faitar h alirnentaçâo,
que a came é necessámia. Disso já
sabemos, ha muito tempo. 	 -

Que o pão e grande aLimento,
tarnbém o sabemos. Agora 0 fer-
mento Fleishemanin vai inandar a
cidade de cartazes, urn dos quals
ja exibi desta Tribuna, que mostra

uma criança rnuito bonita sabo-
reando urn bell ssimo pedaco de
pao. Mas isto de nada ad.ianta Para
a populacão. 0 assunto que into-
ressa a Assembléia é a ARENA e
0- MDB; se vai ou não haver eiei-
co; se serd ou nAo por Distrito.
Do resto, por enquanto, ainda não
cuidamos. PoderIamos fazer uma
frente aqui, nesta AssembIéia, corn
Deputado disposto a lutar a fim
de conseguirmos alguma coisa, mnas
poucos vêm a esta Tribuna dizer
as verdades das quais o povo pre.
eisa ficar sabendo. A Imprensa diz
muito mais. 0 "Didrio de Minas",
de hoje, mostra a opiniao püblica
a verdadeira situacão em que so en-
contra o povo de Minas Gerais. Ha
protecão do Sr. Israel da Silva Para
os seus parentes, Para Os seus que-
ridos sobrinhos, é o que diz o jor-
nal. E o Sr. Israel da Silva ainda
nao desrnentiu isto, como ninguérn
nesta Casa o fez. Sr. Presidente,
Sms. Deputados, o aumento cia car-
ne vai atingir muito mats as insti.
tu.icôes de camidade, que não co.
bram nada dos doentes nelas inter-
nados. Não podem, portanto, fazer
corno os hoteleiros que, subindo o
preco dos generos, aumentam 0
pmeco das diarias. Do onde vão tirar
as subvencôes se 0 G vêrno não as
paga aos Deputados? Segundo o
Sr. Délson Searano 0 Govérno Ira
pagar a subvencão quando houver
dinheiro, mas êle já havia dito que
O Govêrno estava chelo de dinhel-
ro. E tudo isto depois do dizer que
Israel da Silva está disposto a en.
campar a Mannesmann, porque Os
Bancos do Estado tern dinheiro
Para isto. Porque o Sr. Israel da
Silva não pega Caste dlinheiro, que
Os Bancos poderiam emprestar ao
Govemno, Para encampar aquela
Companhia e pagam corn ele o yen.
cimento atrasado dos funcionários,
as instituicOes do caridade e as
subvencoes dos Deputados quo são
destinadas as iristituicOes que aju-
clam o GovCmno? Vem Para a Tn-
buna 0 Deputado governista dlzer
aquelas coisas tOdas que ouvimos
ontem. Vou ler o "Minas Gerais" e
decorar parte do discurso do Do-

1,utado lIson Soarano para depois
voltar a esta Tribuna e analisar t6-
Pico por topico o grande discurso
proferido por S. Exa. a respeito
das atividades do Sr. Israel da
Silva, e 0 que ele pensa fazer Para
o futuro.

Como V. Exa. me adverte, Pro-
sidente, quo meu tempo está esgo.
tado, antes quo V. Exa. me casse
a palavra, you deixar esta Tribuna
pesaroso, porque gostania de con-
versar corn os meu,s Pares a êste
respeito, Para solicitar.lhes quo me
ajudem, vindo Para esta Tribuna,
a fim do tmatarem do mesmo assun.
to, principalmente Os meus compa-
nheiros que não rezani pela "carti-
lha governista".

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

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

A Iniprensa do hoje noticia que
o Sr. Pmesidente da Repüblica es-
taria inc].inado a acolher a fOrmula
do denorninado "distmitão". Esse
distritão consiste no processo do
inscrever as candidatos as Casas
Logislativas, sem partidos, consi-
derando-se eleitos Os mais votados.
Sou - como não poderia deixar do
ser - anti-distritäo. Sou a favor do
"distrito". E estranho mesmo a no-
ticia do quo o Sr. Presidente da Re-
püblica estaria inclinado a acoiher
esta fOrrnuia de escolha popular.
Sou contra o distritão. Ninguérn
deve enganar-se. Os candidatos
sem recursos, no distritão, nao tern
a mais memota possibilidade. As
fOrmulas que estã.o anunciadias por
al, dizendo que podem neutmalizar
o inconveniente do distritão, são
meramente imaginarias. Ningucim
pode transferir do si Para algudm
a sua influência; apenas 0 Partido
politico, pela sua engrenagem, con-
segue ajudar, porque, no Partido
politico, ha urn trabaiho em funcao
de urna legenda. tAssim, o mais vo-
tado e 0 menos votado conseguern
sem beneficiados. Fora daf, não é
possivel. Basta dizer o segu.inte: a
eleicfto de urn candidaito, polo sis-
tema chamado distritão, corres-

ponde a üma campanha de Senàdor
pelo Estado. E do ontem a cam-
panha do candiatos a Sonadores
aqu.i no Estado. Movimontando-se
os Partidos politicos, movimentan.
do tOdas as fCrcas quo os apola-
vain, dispondo de urn poder do mo.
vimentaçäo, de urna soma de pro.
mocOes roalmonte impossivel do ser
exocutada por urn sO. , a nAo ser
quo ele seja dono de urn Banco ou
dono do urn "trust", ou ontão, dono
do poder politico de urn Estado;
fora dai não ha possibiiiciade de o
distnitão semvim a quem quer ser-
vir o povo sern di.nheimo.

Quanto a adotar êsse sistema 0
Prosidente da Repüblica, não posso
acreditar quo 0 fara; o distritão
C a negação do Partido. S. Exa.
acabou corn o plumipartidamismo,
Para institair Partidos autCnticos,
Para fazer dots Partidos, a firn de
quo êsses funcionassem como Ins-
trumento da Democracia. Não so
compreende que o Presidente da
Repüblica, querendo ontern fazer
Partidos fortes e autênticos e, para
faxêlos, supriniiu a multiplicidade
partiddria o impôs a opinião pu-
blica brasileira dois Partidos, ago-
ra, pura e siniplesmente, venha
negar essa posicão. Acho que 0
Pmesidente da Repüblioa C urn ho.
morn muito coerente Para caifli-
nhar nesse senticlo. Penso que Os
seus auxiliares são bastante lücL
dos Para perceberern a contradicAo
e, mais do quo isso, Para percebe.
rem o que isso serd de danoso papa
o regime democrcltico. São bastan-
to experimentados Para saberem
que estamos andanido, ainda, as es-
curas, e não ë corn o d.istritão que
se vai acender a tocha necessdnji-t
Para servir de orientacão Para 0
que resta de organização democrdi-
tica em nosso Pals. 	 -

SO por i.sto, por essas mazOes prin-
cipals. não posso acredit43r meamo
quo o Sr. Prosidente da Repüblica
so incline a a.colhê-lo. Seria prefe-
rivel que so ficasse no regime atual
se C que não C propOsito do Govêr-
no acabar corn a influencia finan.
ceira e econOmica, porque a fOr-
mula exata ou conveniente Para se
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n1nimIzar a Influgneia, do poder
econômico é a fOrmula do Distrito
clássico, na divisão do Estado por
Distritos. 0 problema de ser eleito,
tendo-se em vista a maloria de vo-
tacão obtida pelos candidatos ou as
legendas, ou mesmo o princIplo
proporcfonal, no Distrito, coma
preconiza o Projeto Milton Cam-
pos, é problema de detaihe; o fun-
damental é que Se divida o Estado
em Distritos, para que a represen-
t43cao tenha autenticidade. Fora
dêstes argumentos, tudo mais ci fan-
tasia, tudo mai.s ci passionalismo,
ci emocionalidade, ci irnaginacão.
Mas, nunca ci solucao. Quero aqui,
pois, pela importancia cia possibilL
dade do Govêrno Federal acoiher a
chamada fdrmula do Distritão, fa-
zer urn apélo ao Presidente da Re-
pUblica, para que examine bern o
que the estd sendo sugerido e quo
examine bern para não acolhê-lo
porque, se o fizer, S. Exa. não
deixará mals o minimo elemento
para que se possa compreender a
sua orientação politica, em matciria
de partido e em matciria de elei-
cöes. Não seria mesmo possivel
compreender que o Sr. Presidente,
caminhando para forhalecer os par-
tidos, carninhasse, logo depois, para
liquida-los. Então, perguntaria, não
estaria a decisão em choque corn a
anterior? A partir desta data, em
que Se anuncie 0 Distritão, a Arena
e o Modebra corneçam a entrar em
agonia. Ou o Presidente da Repul-
blica submete os partidos a urn ba,
lao de oxigenio, desmentindo a no-
ticia, ou ningucim mais trabalhard,
para urn ou outro, pols estard per-
dendo tempo.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado João Bello.

o SR. JOAO BELLO - Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, o concei-
tuado j ornal "Diário de Minas" fez
Urn comentE%rio dizendo que eu ha
via maridado transcrever nos Anais
desta Assemblciia urn dos seus ecU-
toriais sObre o Govérno atual. Foi
lapso daquele jornal porque näo
falei nada sObre o assunto daqui da
Tribuna. Teci consicleraçöes sObre
aquêles artigos, estando fora cia

Tribuna, porque são realmente con..
tundentes e porque eu não sei se
tern fundarnento ou não. Mas, urn
j o r n a 1 daquela responsabijjda,Je
nã,o publicara aquêles artigos, Se
não tivesse dados para escrevé-los.

Devo dizer, destaj Tribuna que,
se ingressei na Arena, foi porque
assim o determ,jnaram os meus
princlpios e a representaçao que
taco dos meus mun.icfpios Devo
dizer tambcim que subi as escadas
do Paldcio cia Liberdade, apenas por
duas vêzes, corn os senhores Pre-
feitos de CaparaO, São Francisco
do GlOria e Carangola, mas tao so_mente para pedir melhoramentos
para aquela região. Tanto o ci quecerto politico influente do Govér.
no, que teve apenas cento e poucos
votos em Carangola, politico de in-
fluêncja sciria junto ao Govêrno e
de muita responsabilidade, jd mu-
dou tres delegados ntilitares na ml-
nha terra a pedido dos nossos ad-
versdrios irresponsthreis, que dese-jam fazer poljtjca na base de po-Ucla apenas.

Podem mudar quantos delegadosquiserem; não me interessa esta
parte, porque a politjca naqueles
municipios se faz sèriamente. Ago-
ra, no dia em que tocarem no setor
do ensirjo, que organizarnos corn ôà.
rinho e isenção, al serd diferente.
For exemplo, na direçao do Colcigio
Estadual, que tern o nome do meu
saudoso pai, estd urn elemento pro.
cedente de Inhapirn, amigo do Sr.
Guilhermino de Oliveira, em quemenCOntrarnos mciritos para 0 cargo.Os grupos escolares, flOs as encon-
tramos corn v a r i o s adversarjos
nossos e uma da.s diretoras era da
ex-UDN, que combatiamos na cipo-
Ca. Mas, em so tratando de uma
maca sensate., correta, séria e ho-
nesta, não trabalharnos pela sua re-
tirada do Grupo. TOdas as Direto-
ras das escolas primdrjas foram es-
colhjdas pelos seus mdritos e pelas
condicoes que apresentaam para 0exercjejo do cargo. Orgaflizao
em nossa municiplo urn ensino
como em nenhujna cidade fol or.ganizado; COflstrijImos trés grupos
escolares; reconstrumos dois gru.

pos vethos, tudo corn a ajuda do
exninente governador Magalhães
Pinto; escolas rurais nOs cria.
mos em profusäo, integrando os
seus quadros c a m normalistas
competentes a aitura de exercerem
o seu cargo; nunca procurarnos sa-
ber Se a normalista era do PSD,
do PTB, da UDN, do PR ou de qual-
quer outro partido; preocupavanos
tão-sOmente a escolha de melhores
elementos .para Os cargos.

Todos sabem que, quando nos co-
locamos nesta Casa em oposicão ao
Sr. Magalhães Pinto, o fizemos a sci-
rio e a situação naquela cipoca era
outra, muito outra, porque não tI-
nharnos realizado coisa alguma na-
quela região. Fizemos oposição
nesta Casa e a Governador Ma-
galhães Pinto procurava esmagar-
.nos no interior, quando a UDN
em Carangola queria apoiar o nosso
grupo que era constitu.fdo, na sua
maioria, de elementos do PSD, do
PR e do povo independente.

Ele mandou o Sr. Paulo Campos
e a Sr. Elias Sousa Carmo for-
car a UDN a apoiar 0 PTB. 0 mes-
mo aconteceu corn a PSD, que tarn-
bern apoiou o PTE. No entanto, nOs
ganhamos a eleicao. Naquela cipoca
não tinhamos reaiizado coisa al-
guina pela nossa cidade e pela
nossa zona. Hoje sou urn homem
realizado na politica. Se amanhã
o Sr. Governador do Estado pro-
curar desorganizar 0 ensino e a
saüde püblica ern Carangola, eu
posso dizer: nosso Centro de Saüde
ci um dos melhores do Estado e ci
dlirigido por urn dos rnais compe-
tentes medicos da região. 0 Servi-
ço de Tuberculose ci urn dos mais
bern organizaclos do Estado e corn
Otimos resultadcys. Estd nurn prci.
dio construido no Govérno Maga.
lhães Pinto, quando na Secretaria
da Via ç ão encontrava-se o Sr.
Lucia Souza Cruz. La existem a
CEMIG e o Coldglo Estadual, nuni
prcidio construldo. pelo Sr. Maga-
lhães Pinto. Quer dizer: Carangola
estd corn seus problemas bãsicos
resolvidos: problemas de saüde, de
educação e estradas, alcim de outros.
Temos urn "jeep" que leva assistên-

cia a Zona Rural, nâo para faze
politica, mas para levar 0 bern a
populacão ique necessita de awduio.

Par isso mesmo estou nwna p0-
sicão cômoda. Se for necessário,
irei para a oposicão tranqijilamen-
te. Carangola, hoje, serve de padrão
para a administraçao mineira. La
nao se pratica politicagem. Exem.
plo disso esta em que Id funciona
a União de todos as carangolenses.
0 presidente do PR ficou contra
miin, porque nao consenti que fOsse
banqueiro do jOga do bicho. Os
presidentes cia tJDN, do PTh e do
PSD também ficararn contra mini.

Mesmo assirn, corn todos os par-
tidos contra mim, ganhamas a elei-
cão por perto de 2 mil votos,
nurn comparecimento impressio..
nante. Estamos corn o Govérno Es-
tadual e corn o Govêrno Federal,
apenas sofrendo desgaste porque,
quem está corn asses, governos, so-
fre desgaste, pela situacão que atra-
vessamos. Mas acho que estou bern
colocado, como revolucionário de
primeira hora. No cia da revolu-
cao muitos se acornodavarn corn
medo de o Sr. João Goulart ga.
nhar. 0 Sr. Reny Rabello censu.
rava 0 Govérno porque prendeu co-
rnunistas. Eu disse então quo era
medida certa, porque a coxnunisrno
estava al para intranquilizar a na-
cão. Esta foi a minha atitude e
a acho certa. Não necessito mais
de governos para disputar eleição.
0 povo já me conhece muito bern.
Sou franco, mas correto e leal nas
minhas atitudes. Par isto, se subi
as esoadarias do Paldcio da Liber-
dade, foi para solicitar melhornmen
tos para minha regiao. E urn di-
reito que me assiste. Se a Govêrno
ci da ARENA eu já era da ARENA
antes de a Governador a ser. Ele so
encontra oncle nOs ja estdvarnos.
Não abrirej mao de meus direitos.
Antes de ser Deputado, sou repre.
sentante de urna zona que foi
beneficiada pelo Govêrno Iviaga-
lhães Pinto. Peco a Deus que 0
atual Govêrno leia êsse artigo do
jornal como advertência, coma Co.
Iaboração. Não podemos brincar
corn a revolução, que ire. continu.ar .
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or isso, Os homens de responsabi.
lidade em Minas devem compene-
trar-se de seus deveres, de suas
responsabi.lidades nessa hora grave.
Ainda agora, ful chaniado ao Rio
pelo Sr. Bernardes Filho para tro-
carmos idia sôbre o problema dos
minérios. Ninguem mais do que eu
é americanista, mas não podernos
cleixar qu os americanos tomem
conta de nosso minériio principal..
metite quern é do ex-partido de
Arthur Bernardes, honiem giheero
que nunca curvou sua espinha dor-
sal para qualquer govérno. Era isso
que eu tinha de dizer desta Tn-
buna.

Vlrei aqui quantas vêzes forem
necessárias, para tratar de assun-
tos sërios que condigam corn a res-
ponsabiidade que tenho nesta Casa
e perante o povo. Iremos enfrentar
tarnbëm os problemas socials que
todos esqueceram depois que a re-
volucäo saiu vitoriosa. A fome anda
por at terrivelrnento. Ainda agora,
virnos 0 preco da carne que subiu
400 cruzeiros em quilo. Esta é a
situacão grave que nos precisamos
compreender e enfrentar corn co-
ragem.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
paiavra o Sr. Deputado José Maria
Magalhães.

o SR. JOSE MAIRiA MAOA-
LHAES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Mats urn absurdo é consumado
em prejuizo do povo. Como aplau-
dir êste Govêrno? Ou baternos pal
mas ao Govêrno e ficamos contra
o povo, ou cumprimos o nosso dc.
ver e acusamos o Govérno.
• Temos que acusar a irresponsa-
bilidade do Sr. Borghoff na SUNAB
que, liberando o preco da came,
facilitou a major exploracao do to.
dos Os tempos contra o povo. Do
ontem para hoje, a oarne subiu, em
Belo Horizonte, 400 cruzeiros o
quilo a de primeira, e 300 cruzei-
ros a de segunda. Isto d furto
cortra o nosso povo, é absurdo
que atenta contra o Govêrno da
Revolucão, porque 31 de marco não
foi fe.Lto para espoliar o povo, para
deixar que êle seja roubado. E o

que está acontecendo é isto. Cha-
mo a atençao desta Casa para êste
problema angustiante do preço da
came em Belo Horizonte, porque a
responsabilidade do Govêrno é
enorme, é das maiores, inclusive a
do Sr. Govemador do Estado, por-
que S. Exa. não pode definitiva-
mente deixar de protestar contra
esta ganéncia descabida, contra
êsse preço exorbitante que atinge
a tOdas as camadas cia populacão.

Enquanto isto, o Sr. Borghoff, Ii-
berando o preco da came, fez corn
que em todo o Pals, o comércio
não mais seja submetido a sua fis-
calização. E não sei porque, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, esta 11-
beracão absurda. 0 Govêrno não
se preocupa em facilitar o crédito
aos pecuaristas. E agora mesmo -
e isto d urn assunto que 0 govêrno
'do Estado deveria defender, o sis-
tema de empréstimo no Benco do
Brasil facilita sômente aos Estados
de São Paulo e Rio Grande do Sul
- exige, para empréstimo 'a pecuá.
na, que o gado seja confinado. E
Minas Gerais não tern condicöes
ainda para criar gado confinado.
or êste motivo fica o nosso Estado

marginalizado em relacao ao em.
préstimo 'a pecuãria. 0 IBRA corn-
prou urn avião de luxo pela impoi'-
tãncia dc dois bilhôes e meio do
cruzeiros. E, como afirmou o nobre
Deputado Waldomiro LObo, "bi-
ihOcs corn "b", para não ser con-
fundido corn "milhôes". 2,5 bill'iOes
foram destinados pana urn avião
do IBRA. Para qué? ELo aviã.o
Senhores, sO pode aterrizar, no
máximo, em 5 aeroportos do Pats.

Para que, então, Caste gasto? Tudo
isto se I az apOs uma revolucão sal-.
vadora. Mas reafirmno quo quem
a defender, nesta situaçao, se Co.
loca frontalmente contra o povo,
porque o povo exige que o Govêr.
no revolucionárfo netome aquela
posicão fundamental da revolução
de 31 de marco e nã.o se invenede
por caminhos que the trarão rnaio-
res sacrificios, desgraças e forne.
Nao podemos deixar do protestar
quando vemos esta situação em Be.
Jo Horizonte, por exemplo, nas Ca.

sas de saüde e nos sanatónios -'e
aqui mesmo podemos colhêr 0 tes-
temunho do Deputado Waldomiro
LObo. - Pergunto a S. Exa. como
vat, agora, comprar oaimne para os
doentes de seus sa.natOrios? Nã.o 0
possIvel que o tubercuioso fique
scm êste ialimento básico. Os res-
taurantes subirão Os seus precos;
os hotOis não poderão manter suas
diánias. TOdas essas implicaçöes
decorrem de urn sistema que de-
venia ser fiscalizado pela SUNAB.
Ela sO aparece na hora de aumen-
tar o preco. Isto vem de rnuito
tempO, desde a COAP e a COF.AP.
o povo vive sempre protestando e
o Govêrno sempre mantendo estas
entidades para gãudio de seus Di
retores, em detrimento cbs inte-
rêses do povo. Fica, aqui, o nos-
so protesto. Sendo hoje a Ulti-
ma Reunião desta sernana, não p07
derIamos deixur de manifestar 0
nosso protesto em respeito 'a p0-
pulaç5,o de nossa capital que so-
Ire tOda sorte de exploracão, Co-
mo no caso presente dos marchan-
tes. A FRIMISA nada faz para di.
minuir o preco da came. Ela 'acorn.
• panha, "in totum", a ganãncia dos
marchantes.

E êste o nosso ponto de vista.
Se quiserem nos fichar no flOPS
ou no SNI, que o façam. Mas não
queremos ficar fichados pelo povo
como covardes e omissos qiie assis-
tern ao desvio do Govêrno revolu-
cionánio para o sistenia nefasto ao
povo condicionado sômente a pro-
teger Os gananciosos. 0 quo ha
de mais grave neste Govémno 0 a
polItica de m.indrios que não aten-
ta para o interésse nacional. E
esta a situação, Sr. Presidente.
Que venha distrito, distritinho ou
distnitão. 0 povo saberd resolver,
nas umnas, e derrotará êsses poli-
ticos que mantém êste regime an-
ti-povo. Ainda ha pouco, o Sr.
Deputado Cicero Dumont jogou a
peteca do distrito para oima e a

• peteca tra.nsformou-se num tijo-.
lo que ameaca cair sObre a cabeca
de S. Exa.; e acrescenta 0 Depu-
tado Waldomiro LObo quo 0 "tijobo
0 quente".

Sr. Presidente, Srs. Deutad0s,
assistimos a tudo isto melancOli-
camente. 0 Deputado Cicero Du-
mont mereceu o nosso meior aplaU-
so, quando discorreu sObre o Ato
Complementar n.° 9 e não deixou
de tecer consideracôes negativas
sObre todos os seus artigos.

Mas a assessoria do Sr. Presi.
dente da Repilbilca, em assuntos
financeiros econômicos e politioos,
é a pior posslvel, porque sO traz
aquilo que não interpreta o pen-
samento do povo.

Assim sendo, - Sr. Presidente, Ii-
ca, aqui, o nosso protesto. Espera-
mos que 0 Govêmo do Estado to-
'me providência,s contra o preço
exorbitante da came, pots o povo
não pode mais ser sacrificado.

- Esgotada a hora destin.ada it
Leitura e Apresentacão de Proposi.
çöeS. segue-Se a

DISCUSSAO E voTAcAo DE
PROPOSIcOES

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscriiçöes para a Reu-
nião de segunda.feira, dia 16 de
malo.

A Mesa vai passar ao prossegui-
mento da votaçäo do Requerimen-
to n.' 1.175, do Sr. Deputado Cice-
ro Dumont.

Em votação.
Para encamin.hd-la, tern a pala-

vra o Deputado Waldomiro LObo.
O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.

Presidente, Srs. Deputados, na opor-
tunidade do encaminhamento da
votacão do Requerimento n.° 1.175,
do Deputado Cicero Dumont, a res-
peito de OleicOes distritais, quero
declarar que encontramos hoje, nos
jomnais, noticias segundo as quai.s
O Sr. Presidente da RepUblica 0

• favorável a eleiçöes distritais. Nes-
ta Casa ja se f ala que 0 sistema
distrital passard a chamar-se "dis-
tnitão". Rima bern corn prorroga-
ção, que Os jornais de hoje tambOm
anunciam. 0 Deputado Guiihermino
de Oliveira estd a frente dêste mo-
vimento e Vai apresentar uma pro-
posição na Camara Federal. E bern
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rssfvel que os Srs. Dputados Fe.
derais resolvam prorrogar seus
mandatos e tambérn dos estaduais.
Mas eu continuo corn o Deputado
Cicero Dumont! Vamos ver aonde
vão parar as coisas!

Quero fazer urn apêlo ao Sr. De.
putado José Maria Magalhães a urn
de que não mais faca obstrucâo ao
H.equerimento do nobre Deputado
Cicero Dumont.

Não procure impedir mais a sua
aprovação, porque será urn pedido
da Assembléia de Minas, contra o
jd propalado "Distritäo".

Quero aproveitar a oportunida.
de, Para dar conhecimento a Casa
do que publica hoje o "Diárlo do
Minas", na pdgina n. 9 3, corn o ti-
tub "Govêrno Protege Familia":

"GOVERNO PROTEGE
FAMtLIA -
Rdpido levantarnento feiito on-

tern, na Assembléia Legislativa, por
urn grupo de Deputados e jornali.s-.
tas, mostra que a famulia constitul
uma das maiores preocupaçôes do
atual Govêmo. Para comecar, te-
mos no prOprio Paldeio os srs.
Israel Pinheiro Filho, corno asses-
sor Para assuntos técnicos; Haul
Bernardo, sobrinho do Governador,
ë assistente nomeado Para . assun-
tos administrativos e diretor inte-
rino da Imprensa Oficijab; João Vir-
glib, filho do Governador, é oficial
de Gabthete e Glorinha Pinheiro,
sobrinha, d chefe de corntmiicaçOes
e de registro de atos. Urn oficial de
Gabinete, Erniliano Franklin, é
sogro do Secretdrio do Adminis-
tração. Hugo Aguiar. Outro oficial,
João Ferraz, 4 compadre do Sr.
Bias Fortes, ex-Governador, que 4
diretor do. Banco de Crédito Real
enquanto seu filho, Biazinho, 4 Se-
cretdrio de Segurança. Outró sobri -
.nho do Sr. Israel Pinhèiro, coro-
nel (reformado) José Aurëlio Re-
sende Costa, 4 diretor da FRIMISA.

Luciano Paulo Pinto, sobrinho, 4
diretor da Hidrorninas, enquanto
o cunhado, Paulo Boholornestz, 4
diretor da CVRD. 0. Presidente do
Banco de Crédito Real, João Qua-

dros, cunhado do ex-Deputado
Cldudio Pinheiro, sobrinho do Go-
vernador. 0 Presiclente do Banco
do Desenvolvimento, José Rodarte,
vaj casar a 'filha corn urn filho do
Secretdrio do Desenvolvimento, Luis
Souza Lima, que nomeu o irmão
diretor da Previdêncja e vai nomear
o sOcio Djahna Dutra presidente da
CAMIG, Se conseguir veneer o ou-
tro candidato do Sr. Israel Pinhei-
ro. 0 presidente da Previdéncia,
Eduardo Coelho, 4 irrnão do Depu.
tado Ozanan Coelho, secretário da
ARENA, enquanto 0 presidente do
Banco Mineiro, Paulo Veiga Sales,
4 cunhado do Sr. Julio Scares, di-
rotor da CEMIG e cunhado do Sr.
Juscelino Kubitschek. Outro sobri-
nhó do Sr. Israel Pinhetro 4 (:11f
do escritOrio de Minas na Guana-
bara, enquanto - o presidente da
METAMIG, Antonio de Franco, 4
curihado do Governador, e o presi.
dente cia Caixa EconOmica, Milton
Costa, 4 Parente do Sr. Can-iargo
Correa, de Brasilia, sOclo do Sr.
Israel Pinheiro numa olaria.

Urn genro do sr. Israel Pinheiro,
Himdeburgo Pereira Dinlz, e coor-
denador dos pianos de colonizaçäo
do Urucuia, enquanto outro sobri-
nho, o Sr. João Pinheiro Neto,
que foi presidente da SUPRA, cas-
sado pela Revoluçao, 4 coordena.
dor de imprensa, no Rio".

0 Sr. Presidente adverte.me de
que rneu tempo está esgotado. Vou
terrninar, pesarosamente, as minhas
palavras, pois gostaria do ler o
artigo ate o fim, eis que todos OsSrs. Deputados deviarn tomar Co..nhecimento dêle.

Tudo está bern encaminhado
inesmo! "0 Sr. João Pinheiro Nëto,
que foi Presidente cia Supra, eassa-
do pela Revolução, 4 coordenador
de imprensa, no Rio".

Eu dissera isto antes das elei-
cOes, que o Sr. João Pinheiro Ne-
to seria aproveitado neste Govêr-
no.. E foi "batata". Quer dizer que
eu näo menti ao povo ao dizer
isto.

Vou terminar, Sr. Presidente, pe.
dindo que o restante do artigo, so.
ja transcrito em meu discurso,

pois trata-se de urn assunto quo
precisa ficar registracio em nososAnais.

"Urn cunhaclo do Sr. Israel P1-
nheiro, Pedro Uchoa, foi nomeado
diretor de uma ernpresa de crédi-
to, que estuda a colo'caçao de le-
tras do Tesouro do Govêrno de
Minas. Demerval Pimenta, cunha-
do do Goverriador, foi eleito con.
selheiro cia Belgo Mineira, por in-
dicacao do Sr. Israel Pinheiro, o
niesmo acontecendo corn o Sr.
João de Lima Pddua, genro do Sr.
Benedito Valadares. 0 pal do Sr.
Murio BadarO, Secretário de Go-
vêrno, foi nomeado Para a Previ.
dência, e o sôgro do irrnao de Mu-
rib, Austragësiio Mendonça, é Se-
cretário de SaUde e cunhado do
Sr. Geraldo Mascarenhas, que foi
nomeado diretor do Banco Minei-
ro da Produção e que 4 concunha-
do do Deputado Milton Reis, do
MDB.

0 Secretdrio de Educacão, Gil-
berto Almeida, nomeou o sobrinho
Para chefe de Gabinete e o vice-
-Governador Plo Canedo outro so-
brinho Para ta Secretaria de Edu-
cacao. Outro Bias, o sr. José Fran-
cisco Tarnm, foi ebeito conseiheiro
da Belgo, enquanto o ex-Prefeito
Carone Filho nomeou o pal Para
diretor cia COFIMIG. Urn dliretor
da COFIMIG, Cristiano Freitas Cas-
tro, 4 cunhado do Sr. Bemardes
Fliho e cunhado do Deputado Dc.
merval Pirnenta, eleito para a Bel-
go. 0 presidente contlirruado da
USIMINAS, Arnaro Lanari, 4 casa-
do corn uma sobrinha do Go rver-
nador enquanto outro sobrinho,
Paulo Emilio, apresenta-se como
futuro prefeito (nomeado) de Belo
Horizonte".

Antes de concluir, quero dizer ao
Sr. Deputado Manoel Costa que a
conversa por nOs mantidaa, talvez
fique paralisada, porque, enquanto
S. Exa. procura, corn boas manei-
ras, evitar que eu continue a cha.
mar o atual Govêrno de "IP" - o
quo nâo considero uma ofensa,
pois o Sr. Juscelino Kubitseheck
gostava que 0 charnassein "JK", o
sr. Getülio Vargas gostava .que o

chamassem "Gegê" e houve tarn.
bern urn President,e dos Estados
Unidos que não so importava corn
0 nome que ihe davam - ha amea.
gas por parte de outro Deputado.
Mas, Para não haver desentendi -mentos, you deixar de charnd-lo
Govêrno do "IP", para denorniinci-
-lo Govêrrio "IP da Silva". Isso ate
que o Sr. Ddlson Scarario possa
voltar atrás e dizer que nâo vai
ameacar-me mais, como 0 fez da
Mesa - e de quo o Sr. Deputado
José Maria Magalhäes 4 testernu-
nha - de vir a esta Tribuna Paraarrasar.me -

Como ye o nobre Deputado Ma.
noel Costa, não posso mais ficar
calado, apesar de querer atender o
pedido de S. Exa. pois, se o fizer,
poderão Os rneus colegas pensar
que eu me acovardej. Deixarel, co-
mo disse, de charnar o atual go-
verno de "Govêrno do IP", Para
chamd-lo "Govêrno do IP cia Sil-
va", não ofendendo, assim, a nm-
guém.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
taçäo o Requerimento n.° 1.175. Os
Srs. Deputados que o aprovarn quo!-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa); AprovadO.

VERIFICAcAO
0 SR. J0S DECASTRO - Peço

verificação, Sr. Presidente.
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

vai proceder a verificaçao reque-
ricla pebo Sr. Deputado José doCastro.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor do Requerimento queiram
levantar-se. (Pausa). Queiram as-
sentar-se. 	 -

Os Srs. Deputados que votaram
contra queiram levantar.se. (Pau-
sa). Queiram assentar.se . Vota-
ram a favor 16 Senhores Deputa-
dos, contra, 11. Não ha "quorum".
A Mesa vai proceder a chamada dos
Senhores Deputados Para a recom-
posicão do "quorum".

CHAMADA
0 SR. PRESIDENTE - Convido
Sr. José de Castro Para funcio-
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nar como Secretário e proceder A
charnada dos Srs. Deputados.

0 SR. SECRETARIO - (Faz
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senhores:

Bonifácio de iAndrada - Ledo
Borges- - João Navarro - Anuar
Fares - Agostinho Campos Neto
- .Alvaro Salles - Artur Fagundes
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda -. Benedito Xavier

Carlos Megale - Euler Laletá -
Expedito Tavares - Gom- es Morei-
ra - Hornero Santos Hugo Cas.
telo Branco - Ibrahim Abi-Ackel

-- Jairo Magalhães João Bosco
- João Luiz de Carvalho - João
Vaz - Joaquim de Mello Freire -
José Maria Magalhaes - Lélis Cha-
yes - Luiz Junqueira - Orlando
Andrade - Paulino Cicero - Fe.
reira de Almeida -'- Pires da Luz
- Raymundo Albergaria - Salim
Nacur - Sebastião Nascimento -
Sinval Boaventura - Souza e Sil-
va - Waithon Goulart - Wilson
Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son de Paiva - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 40 Senhores Deputados.
Não ha nUmero para a votacão do
Requerimento n.° 1.175, do Sr. Ci-
cero Dumont.

A Mesa vai passar a votacão de
Requerimentos que podem ser apre-
ciados corn 0 numero de Deputados
presentes.

Requerimento do Sr. Deputado
José de Castro solicitando se faca
consignar em ata votos de con-
gratulaçOes corn o Jornalista Dan.
ton Jobim, Diretor-Presidente de
"tfltima-Hora", pela sua eleição
para Presidente da Associacão Bra.
sileira de Imprensa.

Em votaqão. Os Srs. Deputados,
que 0 aprovarn queiram permane-
cer onde se encontram. (Pausa).
Poi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Pinto Coelho, pedindo a inserção
m Ata de urn voto de congratula-

côas corn o jornal "Didrio de Mi-
nas", corn as Universidades Fede-
ral e CatOlica de Minas Gerais, aldm
de outros estabelecimentos de en-
sine e entidades estudantis, pelo
êxito em que se constitulu a "Festa
do Primeiro".

Em votação o Requerimento. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram permnecer corno se en.
contram. (Pausa). Fol aprovado.

Anuncia-se a
2. PARTE DA ORDEM DO DIA
- 0 Sr. Presidente encerra, sem

debates, a 1. , discussão dos proje-
tos abaixo, cada urn de sua vez,
deixando de submetêjos a votos
por falta de "quorum":

Projeto n.° 3.604/66, do Sr. Agos-
tinho Campos Neto, que dá deno-
m.inacão ao Centro de Saüde de
Conselheiro Lafaiete.

Projeto flQ 3.619/66, do Sr. Jar-
bas Medeiros, o qual dá a deno-
minacào de "Presidente Kennedy"
ao Ginásio Estadual. de Monsenhor
Paulo.

Projeto .n. 3.620/66, do Sr. Au-
reliano Chaves, o qual concede o
titulo de "Cldadão Honorário de
Minas Gerais" ao Marechal Ade-
mar de Queiroz.

Projeto n.9 3.622/66, do Sr. João
Navarro, o qual dá a denominação
de "ProfessOra Elzj Machado Mar-
tins" a Escola Infantil Combinada,
cia cidade de Mar de Espanha.

o SR. PR.ESIDENTE -. 2.a clis..
cussao do Projeto n. 511/63, do Sr.
Spártaco Pompeu, o qual localiza
na cidade de Varginha, junto ao
Grupo Escolar de Vila Pinto, urn
"play-ground", previsto no art. 2.,
item I, da Lei n.° 2.645, de 27-11-
-1962.

A Cornissão de Justiça opina pela
aprovação do Projeto.

Em discuão o Art. 1.9 do Pro-
jeto. Para discuti-lo, tern a pala-
vra o Sr. Deputado Spártaco Porn-
peu, orador inscrito.

O SR. SPARTACO POMPEII -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
corn a mais viva emoção que ocu-
P0 esta Tribuna, nesta oportuni.
dade, para colaborar corn a er-

gia AssembléjaLegislativa de Mi-
nas Gerais, no sentido de realizar
o Progresso e a prosperidade do
grande Estado. Sejam minhas pri-
meiras palavras de saudacão e es-
timujo a êstes batafliadores da de-
mocracia, Os cornponentos do Pc-
der Legislative do Estado de Mi.
nas Gerais. Para mim, neste ense
Jo, em que volto novamente as Ii-
des desta Casa, constitul motivo
de orgulho e alegria verificar que
ainda Os trabalhos que aqul reali.
zej em beneficlo da comunidade
mineira, estão produzindo, estäo
crescendo.

Encontra-se na pauta o Projeto
n.Q 511, que localiza na cidade de
Varginha, que represento nesta Ca-
sa, bern como o Sul de Minas, prOs-
pero e desenvolvido, e da ao Gru-
po Escolar cia Vila Pinto, daquela
cidade, urn "play-ground", para ser
construido, de acOrdo corn a Lei
n.Q 2.645 de 27-11-62.

Para mini constitui uma alegria
verificar que esta Casa tern rece.
bido as minhas ProposiçOes, no
sentido de dar major assistêncja
A infância da cidade de Varginha,
e que tern daclo a devida consi-
deraçäo a tôdas as ProposiçOes que
venharn assistir a familja mineira.
Sou urn hornern que veio para a
polItica sob a inspiração cia assis-
tência social, sob o desejo exciusivo
de prestar servicos, independente_
mente de qualquer bandeira politi-
Ca, inspirado, sobretudo, no ideal
de bern servir.

No momento em que êst,e Pro-
jeto se encontra em fase de 2.0 dis.
cussao, venho, mais urna vez, fa-
zer urn apélo aos meus ilustres
Pares, no sentido de darem a in-
fância os meios necessários para
que ela possa realizar-se e prepa.
rar-se para o futuro. Este ë o nos-
so pensamento, independente de
bandeiras, independente dos Parti-
dos. 0 Poder Legislativo e 0 Po-
der Executivo devern empenhar-se
a fundo, no sentido de tirarern o
povo das dificuldades e cia fome
que ameaça o brasileiro em todos
Os quadrantes e, sobretudo, o bra-
Sileiro . de Minas Gerais. NOs enten-

demos assim, porque a politica que
se instituju a 31 de marco deve
ser no senticto de realizar o bern
estar do povo. E êste 0 fiOSSO pen-
sarnento Fazernos urn apêlo ao Go.
vêrno de Minas e ao 4lustre Presi
dente Marechal Gastelo Branco, pa-
ra que deem ao povo possthilidacies
de sair desta trernenda crise de fo-
me e de dor, que ameaca atirar 0
Brasil ao caos. Esta é a nossa pa-
lavra, a palavra do homem do povo
que representa o povo comurn que
está desprotegido E preciso que 0
Govêrno realize os prograrnas bá-
sicos que visem ao benefjcjo do po-
vo pobre. Entre èstes programas
deve estar inclufda a reforrna agrá.
na, terna tao faiado nos periodos
prO-revoIucjon-jo e pOsrevolucjo-narlo.

Ao ensejo cia 2. 0 discussäo do
Projeto 511, fazemos 0 nosso ape-
lo ao Govêrno de Minas, ao Govêr.
no revolucioncirjo para que, em
norne do povo pobre e das crian
cas que mon-em nos desväos das
ruas, realize os programas de ad-
flliflistracao para propiciar ao po-
vo rnelhores condiçOes de vida.
SOrnente desta maneira estarão as
autoriciades do nosso pals defen-
dendo a demociacia.

0 SR. PRESIDENTE - Conti-
nua em discussáo o Art. .1. 9 doProj eto n.° 511. Näo ha mais ora-
dores inscritos. Encerro a discus.são.

Em discussäo o Art. 2.0 - Não
ha oradores inscritos. Encerro a
discussão.

Em discussão o Art. 3•e - Nã.o
ha oradores lnscrjtos. Encerro a
discussão.

Estd encerrath a 2.9 disoussãodo Projeto n. 9 511/63.
2.0 discusso do Projeto n.9 3.578//66, do Sr. Paulino Cicero, o qual

dd denorninaçao ao Gincisjo Esta-
dual de AntOnio Dias.

A Comissão de Justica opina pela
aprovaçao do Projeto.

Em discussão o Art. 1.0 - Est6inscnito, para discuti-lo, 0 nobre
Deputado Geraldo Quintão.

0 SR. GERALDO QUINTAO
Senhor Presidente, Senhore Depu-

1!
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Não ha oradores inscritos Encer-.ro a discussão

Em thscussj o Art. 2. 0 . (Pausa).
N.o ha oradores inscritos. Encer-ro a diseussao

Encerrada a 2.3 dISCUSSãO do Pro-jeto n.° 3.589.
2.4 discussao do Proj eto n.° 3.596/

/66, do Sr. Manoel Costa, 0 qualdã a denominaçao de "Professor
Guedes Fernandes' ao Ginäsio Es-
tadual de Carmo de Minas.

A Comissão de Justiça opina pela
aprovacao do Projeto.

Em discussão 0 Art. 1.9. (Pausa).
Não ha oradores inscritos. Encer-ro a discussao

Em discussão o Art. 2.°. (Pausa).
Não ha oradores inscrjtos Encer.ro a discussão.

Encerrada a 2.' discussao do Pro-
jeto n.9 3.596/66.

- Logo depois, tern encerrada a 	
Das 16 as 18 ho-ras:3.' discussäo, cada urn de sua vez,

rem debates, os projetos seguintes: 	 Discussao ünica do Projeto n°
3.614/66, do Sr. Governador do Es-Projeto n.° 3.558/66, do Sr. Ma- tado, o qual aitera niveis de vencLnoel Costa, que cia a de2iomJnaç mentos e dá outras providéncias

de "Professor Fdbregas" ao Gina. - Votação, em discussão ünica, dorias.sb Estadual da cidade de Lumina- Projeto n° 3.625/66 (Resolução), da
Comissão Executiva, o qual acres-Projeto n.° 3.562/66, do Sr. Cicero centa parágrafo ao Art. 91 do Re-

Dumont, que reconbece de utilida- gimento Interno.de pUblica 0 Centro Educacional de 	 Votaçao, em 1 4 discussão, do Pro-Belo Horizonte. 	
jeto n° 3.604/66, do Sr. AgostlithoProj eto n.° 3.571/66, do Sr. Jar- Campos Neto, que dd denominagdo

bas Medeiros, o qual reconhece de ao Centro de Saüde de Consetheiroutjijdade püblica. o Conselho Parti- Lafalete.cular da Sociedade de São Vicente 	 Votacão, em 1 4 disciissão, do Pro.de Paulo, de São Goncalo do Sa- J ew n" 3.619! dro rpucaf.

ORDEM DO DIA
16-5.66

1.3 PARTE
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacao da Ata.
Expediente, inclusive leitura eapresentacao de pareceres, proje-tos, comunicacoes, requerimentos eindicaçOes

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votaçäo de pareceres,requerimentos, comunicacoes e in-
thcacOes.

Discussao e votaçao de redaçOesfinals.

2.. 1AETE

Projeto n.9 3.572/66 (ResoluçO),
da ComLssão Executiva, o qual dcidenominaçao de "Sala José de Me-
deiros Chaves" a sala da Diretorja
Gera.1 da AssenThIéja Legislatjva do
Estado de Minas Gerais.

ENCERRAMENTO

I
0 SR. PRESIDENTE - Esgota.

da a matéria constante da pauta e
nao havendo oradores inscritos, a
Mesa encerra a Reurnão e convoca
os Srs. Deputados para a Ordinci.
na de 2.° feira, dia 16, as 14 horas,
corn a seguinte Ordem do Tha:
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tados. Tive a hotira e o prazer de
inscrever-me para discutir o Pro-
jeto de n.° 3.578, que dá denomj
nacão ao Ginásio Estadual de An-.
tOnlo Dias.

De fato, no ano passado, eu me
dirigi ao ex-Governador Magaihaes
Pinto e solioitei a Sua Exceléncia a
remessa de urna Mensagem a esta
Casa, criando Ginásio Estadual na
cidade de AntOnio Dias, o que con-
segul. Mais de 200 ginásios esta-
duals, criados na gesto do ilustre
Sr. Maalhães Pinto, estäo em pie-
no .fuxlcionamento em nosso Es-
tado. . Antonio Dias é urna cidade
que me toca muito de perto o co-
racão. P01 all que inidiei minha
carreira de advogado. A primeira
defesa que fiz depois de formado
foi no fOrum daquela Comarca. E
eu tive a felicidade de ter como
assistente, entre Os presentes äque-
la saudosa e memorável SeSSãO de
jdri, o ilustre Professor Francisco
Letro da Silva Castro, cujo nome
hoje se dá ao Ginãsio Estadual de
AntOnio Dias. - Francisco Letro, Far.
rnacêutjco formado pela Escola de
Farmácia de Ouro Préto, logo que
chegou àquela região, partindo de
Itabira, abandonou sua profissão
de farmaceutjco e ingressou no
magistéri•o primário. Foi Ole meu
Professor de primeiras lêtras, na
Cidade de Jaguaraçu, minha terra
natal. Au residju por muitos abs
e conquistou a amizade e adni.ira-

de todos de minha terra. -Pos-
teriormente £01 para 'AntOnio Dias,
onde passou a lecionar no Grupo
Escolar local. Em seguida fol no-
n'ieado Diretor dOsse estaheiecimen
to de ensino primário e prestou a
todo o povo do Municlpio de Anto-
nio lYas Os meihores servicos, gra.
ças -h sua inteiig&icia cultma ad-
iillrável e a bondade do seu cora-
cão. Morreu pobre, Sr. Presidente.
Thdo que possuia era aplicado em
beneffejo da pobreza daquela região,
sendo sua casa a meca de todos os
pobres e doentes.

Hoje, quando se vota Projeto que
dá seu augusto nome àquele edu-
candário, nOs, de AntOnio Dias, nOs
que-alj militamosna . advocaca du-

rante 30 anos e que consideramos
Aritôno Dias como a nossa segim-
da terra, sentimo.nos satisfeitos, ao
sustentar, desta Tribuna, a votacão
dêste Projeto e 'a justica na suaaprovaçao

Portanto, Sr. Presidente, $rs.
Deputados, homenagem mais justa
do que e'sta não seria possivel.
Ratifjcamos Oste Projeto, já por nOsassinado, e esperamos que a Casa,
urna vez mais, faca justica e vote
o Projeto n.' 3.578, que dd o nome
de "Ginásjo Estadual Professor Le-
tro" àquele educanddrio, que cria-
mos atravOs de Mensagem solicita.
da ao Exmo. Sr. Ex-Governador
Magalhaes Pinto, pois Francisco
Letro, continua vivo em nosso co-
racão e a Sua memOrja perpetuada
nesse Ginásio que criamos em be.
neficjo da mocidade de AntOnioDias.

0 SR. PRESIDE - Em dis.
cussão o Art. 1. 9 . (Pausa). Näo haoutros oradores inscrjtos Encer-ro a discussão.

Em WSCUSSO 0 Art. 2.9 . (Pausa).
Não ha oradores inscritos. Encer-ro a discussão.

Encerrada .a 2. 4 dISCUSSO do Pro-jeto n.° 3.578.
2.a discussão do Projeto n.° 3.584/

/66, do Sr. Carlos Eloy, que dá ao
Forum da cidade de Entré Rios de
Minas a denominacao de "Cel. Joa-
quim Rezende".

A Comissão de Justica opina pelaaprovacao do Projeto.
Em discussão o Art. 1.0. (Pausa).

Não ha oradores inscritos Encer-ro a discussão.
Em discussão 0 Art. 2.9 . (Pausa).

Não ha oraclores inscrjtos. Encer.ro a discussão
Encerracia a 2.a discussão do Pm

jeto n.° 3.584/66.
2.' discussão do Pro jeto n.° 3.589/

/66, do Sr. Domingos JOrio, qua
denomina-se "Curso Complernen..
mentar da cidade de Bicas passe a
denominarse "Curso Complemen.
tar Aura Aliada Pereira Lainha".

A Com.issao de Justiça opdna pela
aprovaçao do Proj eto.

'Ern discussdo o Art: :1.° (Pausa).'
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Pompeu, o qiiai localiza na cidade
de Varginha, junto ao Grupo Esco-
Jar da Vila Pinto, urn play-ground,
previsto no art. 2. 9, item I, cia Leino 2.645, de 27-11-1962.

Votaçao, em 2' discussão, do Pro-
jeto n" 3.578/66, do Sr. Paulino Ci-
cero, o qual dd denominacao ao Gi.
násio Estadual de AntOnio Dias.

Votaçao, em 2" dIsCusão, do Pro-
jeto n 3.584/66, do Sr. Carlos Eloy,
o qual dá ao FOrum da cidade de
Entre Rios de Minas a denonijna
cão de "Cel. Joaquim Rezende".

Votacao, em 2" discussão, do Pro
jeto no 3.589/66, do Sr. Domingos
JOrio, 0 qual determina que o Cur-
so Complenientar da cidade de B!-
cas passe a denom•inar.se" Curso
Complementar Aura Aliada Pereira
Lamha".

Votação, em 24 d.iscussão, do Pro-
jeto n° 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, 0 qual dd b6 denominação .de' "Professor Guedes Fernandes" ao
Gindsjo Estadual de Carmo de Mi-
nas.

Votação, em 3' discussão, do Pro.
jeto n° 3.558/66, .do Sr. Manoel Cos-
ta, o qual cIa a denominação de
"Professor Fábregas" ao Ginásio
Estadual da cidade de Luminárias.

Votação, em 34 discussão, do Pro
jeto n° 3.562/66, do Sr. Cicero Du-
mont, que reconhece de ut,ilidade

püblica o Centro Educaeionaj de
Belo Horizonte

Votaçao, em 3" discussão, do Pro-
jeto n"3.571/66, do Sr. Jarbas Me-
deiros, o qual reconhece de utili.
dade pUblica. o Consellio Particular
da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de São Goncalo do Sapucaf.

Votação, em 3' discussAo, do Pro-jeto flo 3.572/66 (Resolucão), da Go-
missão Executiva, o qual dá deno-
niinação de "Sala Jose de Medeiros
Chaves" a sala da Diretorja Geraj
cIa AssemblOja Legislativa do Es.
tado de Minas Gerais.

DisCuso ünica do Projeto n°
3.603/66, do Sr. Nicanor Neto Ar-
mando, que declara de utiidade
pUblica a "Escola Técnica de Co
mërcio Tiraclentes", cia cidade de
São João del Rei.

21 discusso do Projeto n° 3.561/
/66, da Comissão de Justiça, que
aprova Convênjo celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e 0 Insti-tuto Braslleiro de Reforma Agra .-na.

3" ciiscussão do Projeto n o 3.503//66, da Com.issão de Justica, que
aprova trmos de rescisão e de
nOvo Convênjo firraados entre o
Govérno do Estado e a Fundaão
Serviço Especial de Saüde Püblica.

- Levanita-se a Reunjão.
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