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MENSAGEM N.° 1.079
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Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bhia Legislativa do Estado de Ml.
nas Gerciis.

Tenho a honra de submeter,
por intermédio de Vossa Exelên-
cia, ao alto pronunciamento des-
sa egrégia Assembléia Legislativa
o incluso Proj eto de Lei quo fixa
vencirnentos de cargo do Poder
Judicicirio.

Em mandado do seguranca, im.
pttrado pelo Desembargador Hel-
vécio Rosemburg, foi decidido que
os vencinientos de Desembargador
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devam ser idênticos aos de Depu-
tados Estaduais que, no exercicio
do cargo de Secretário de Estado,
receberam, mediante opco, os sub.
sidios correspondentes aquele car-
go eletivo. Essa decisão, cumpre
esciarecer, se fundarnentou no ar-
tigo 124, VI, da Constituicão Fede-
ral, onde se estabelece o principio
de que "os vencimentos dos Desem.
bargadores serão fixados em quan-
tia não inferior it que recebem, a
qualquer tItulo, Os Secretários de
Estado".

Acontece, porém, quo, em virtude
de norma legal vigente, ao Est'ado
não ë permitido atribuir aos seus
servidores vencimentos em quantia
superior a remuneracão federal
correspondento, sob pena de não
obter ajuda financeira da União.
Nessa circunstãncia, o Govêrno do
Estado, que não pode prescindir
dSsse auxilio, mormente na atual
conjuntura, promoveu entendirnen-
tos corn 0 impetrante para urn ajus-
to legal, nos têrmos-do artigo 1.025
do Codigo Civil, a fim de viabilizar
uma solucão de caráter geral, in-
oluindo tOda a classe.

Esse entendirnento, cabe ressal.
tar, sO viria beneficiar o impetran-
te do mandado de seguranca, uma
vez que os demais Desembargado.
res, não tendo sido parte na acão
prop osta, dêle não participaram.

Assim, a soiucao de caráter geral,
que se adota, sO poclerd ser efeti-
vada através da presente medida
que se destina apenas a formalizar
o quo ja foi decidido em Juizo. For
êsse inotivo, o Projeto anexo alcan-
ça tS.o-sOmente parte da Magistra-
turn, excluindo expressamente de
suas disposicOes tOda e qualquer
vinculacão de vencimento que não
seja de natureza constitucion'al.

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excelência as ex.
pressôes de rneu cordial aprêco e
distinta consideracão.

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

Publicar.
PROJETO N.° 3.641/66

Fixa vencimentos de cargos do
Poder Judicidrio,

A AssemblOia Legislativa do Es-
taclo de Minas Gerais decreta:

Art. 1 9 - Os vencimentos do Do-
sembargador e Juiz passam a ter
os valores constantes do Anexo I
desta lei, nos quais ja so acha in-
corporado o abono de urn terco
(1/3) previsto no art. 29 da Lei de
n° 3.414. de 15 de setembro de 1965.

Art. 2° - Ficarn extintas, para
todos os eteitos, quaisquer vincu-
lacöes, previstas em leis gerais ou
especiais, entre vencirnentos de ser-
viclores pdblicos, civis e militares,
e os da Magistratura e do Procura-
dor-Geral do Estado.

Parágrafo dnico - 0 disposto
neste artigo não importard em re .

-dução dos atuais vencimentos de
servidores publicos.

Art. 30 0 Poder Executivo au.
torizado a abrir crOditos suplernen-
tares para ocorrer as despesas pro.
venientes desta lei, barn como a
realiz:ar as operacOes de crédito que
Se fizerem necessdrias.

Art. 4° - Revogam.se as disposi-
cöes em contrdrio, especialmente 0
art. 2 0 , e seus pardgrafos, da Lei de
II. 3414, de 15 de setembro de 1965.

Art. 59 - Esta lei entrará em vi-
gor na data do sua publicacão.

Dado no Paldcio da Liberdade,
aos...

Publicado o Proj eto, flea sôbre
a Mesa pelo prazo do 3 dias, para
receber emendas, nos termos da
Resolução n° 754.

ANEXO I

Desembargador ......Cr$ 959.000
Juiz do Alcada 	 792.000
Juiz do Entrãncia Es-

pecial ..........720.000
Juiz do 3° Entrãncia 	 648.000
Juiz do 29 Entrància 	 583.000
Juiz do 1 4 Entrãncia . 	 525.000
Juiz Seccional 	 432.000
J u i z Municipal do 11
classe ..........480.000

Juiz Municipal de 2'
classe ..........432.000

MENSAGEM NO 1.080

Belo Horizonte, 13 de maio de 1966.
Excenlentissimo Senhor
Deputado Bonifácio José Tarnm de

Andrada,
Dignissimo Presidente da Assem-

blOia Legislativa.
Tenho a honra de submeter, por

intermédio do Vossa Excelência, ao
alto pronunciamento dessa egrégia
AsemblOia Legislativa 0 incluso
Proj eto de Lei que dispöe sObre a
execucão de obras püblicas, :aqui.
sicã.o de materiais e equipamentos,
concessão do servicos püblicos es-
taduais, conservacão de prOprios
do Estado e contém outras provi.
dOncias, solicitando que a sua apre-
ciacão se faça no prazo do 30 (trin.
ta) dias, na conformidade do § 41,
do artigo 29 Zia Constituicão Esta-
dual, com a redacão que ihe deu
• Lei Constitucional n° 14.

Como ressalta do Proj eto anexo,
• presonte iniciativa tern por fim
atualizar as disposicôes da Lei n
538, do 9 de dezembro de 1949 que,
regularnentando o artigo 156, I e
II, da Constituicão do Estado, fi-
xou critOrios e limites para a exe-
cucäo do obras e fornecimentos ao
Estado.

Entre as inovacOes contidas na
medida ora proposta, devemos des-
tacar as que se relacionani corn os
novos limites para a licitacão do
servicos e obras püblicas e as que,
do mesmo , modo, procuram disci-
plinar o processo de aquisição de
materiais e equipamentos indispen-
sdveis ao funcionamento dos Orgäos
da administracão estadual.
E fora do düvida que Os limites es-
tabelecidos pola mencionada Lei n°
538, par licitacão de obras e ser-
vicos püblicos, estão totalmente su.
perados, pois datam do 1949, o que
vem causando sOrias dificuidjades
a Administracão, na realização do
seus programas de trabaiho. Assim,
os critOrios sugeridos par a rca-
lizacão das concorrSncias vincu-
lam, por necessdrio, êsses limites
ao valor do major saldrio minimo
vigente no Estado, objetivando pro-
piciar ao Executivo a flexibilidade

indispensdvel it exeducão de
encargos e, ajnda, possibilitar per-
manentes atualizacöes.

Essa vinculação, como so de-
preondo, tern em vista a estreita
ligacão que so nota entre os au-
mentos do saldrios e a elevacäo dos
precos da rnão-de.obra e dos ma-
teriais. Acentue-se, a propOsito, que
outros não foram os motivos que
levaram o Govêrno Federal a editar
a Lei n° 4.401, do 10 do setembro
do 1964, onde são adotados as mes-
mos princIpios par a fixacão dos
limites do suas concorrências na
execucão de obras, concssão de
servicos pdblicos e aquisição do
materiais e equiparnentos.

As dernais providências inscritas
no Projeto visam, tão-sàmente, a
consolidar tOdas as disposiçöes le-
gals já em vigor, para que não sub-
ststam regras esparsas quo iriam
dificultar sobremaneira: a tranquila
aplicacão das normas ora propos-
tas

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Excolência as ex-
press6os do meu cordial aprêco e
distinta consideração.

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

- Publicar.

PROJETO N.° 3.642/66

DispOe sôbre a execucão de
obras pUblicas, aquisicão de
materiais e equipamentos, con-
cessão de servicos pdblicos es-
taduais, conservação de pro-
prios do Estado e contém ou-
tmas providéncias.

A AssemblOia Legislativa do Es.
tado do Minas Gerais docreta:

CAPITULO I
Das execuco do obras

Art. 1. 9 - As obras da adminis-
tracao centralizada ou descentra-
lizada do Estado sorão executadas:

I - por concorréncia püblica;
II - por concorréncia adminis-

trativa; '
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III - por coleta do precos;
IV - por administracão.
§ 1.0 - Será obrigatOria a con-

corrência pUblica para a execucão
do obra cujo preco seja superior
a 1 000 (mu) vêzes o valor do maior
saiário mInimo vigente no Estado.

§ 2.9 - Será obrigatória a con-
corrOncia administrctiv para a

execução de obra cujo preco esteja
compreendido entre 200 (duzentas)
e 1.000 (mu) vézes o valor do

maior saldrio minimo vigente no
Estado.

§ 3.' - Será obrigatória a coletä
do precos para a execução do obra
cujo preco esteja compreendido en-
tro 20 (vinte) o 200 (duzentas) ye-
zes o valor do major salário mini-
mo vigente no Estado.

5 4. --- Será dispensada a coleta
do precos para a exocucão de obra
cujo preco seja inferior a 20 (vinte)
yeses o valor do major salãrio mi-
nimo vigente no Estado.

Art. 2. 0 - A obra poderá ser
executada por administração, qual.
quer que seja seu preco, quando:

I - colocada a obra em concor-
xëncia publica ou administrativa,
não so apresentar licitante;

II - por interOsse püblico, devi-
damente fundamentado e autoriza•
do polo Governador, fOr impossi-
vel ou evidentemente inconvenlen-
te a rea1izaco de concorrência pü-
blica ou administrativa;

III - no socorro as populaçOes
atingidas por calamidade püblica;

IV - a administração dispuser
de material ou mao-deobra sem
aurnento de despesa.

Art. 3•9 - A execuc5o de obra
por administraçäo poderá ser dele.
gada as Prefeituras Municipais.

Parágrafo dnico - Mediante con-
eorrência püblica ou admjnjstratj-
va, realizada na forma da legisia.
cao em vigor e prdvio consentimen-
to do GovOrno do Estado, as Pre-
I eituras Municipais poderão trans-
ferir a terceiros a execugfco cl-as
obras que ihes forem delegadas.

CAPtTULO II
Da aiquisicão do materlais e

equipamentos
Art. 4,9 - A aquisicão de mate-

rials e equipamentos destinados a
adrninistração centralizada ou des.
centralizada será feita:

I - por concorrOncia püblica;
II - por concorrência adininis-

trativa;
III - por coleta do procos.
§ 1. - Será obrigatOria a con-

corrOncia püblica para a aquisigão
de rnateriais de montante superior
a 500 (quinhontas) yeses o valor do
major salário mInimo vigente no
Estado.

§ 2.' - Serd obrigatOria a concor-
rência admin.istrativa para a aqui-
sicão do materlais e equipamentos
de montante compreondido entre
100 (cern) e 500 (quinhentas) vêzes
o valor do major salário mmnimo
vigente no Estado.

§ 3 0 - Sera obrigatOria a coleta
do pregos para a aquisicão do ma-
terlais o equiparnentos do montan-
te compreendido entre 10 (dez) e
100 (cern) yeses o valor do major
saldrio minimo vigento no Estado.

5 49 - Seth dispensada a coleta
do pr000s para aquisicão do mate-
rials o equipamentos de montante
inferior a 10 (des) vézes o valor
do major saldrio rninimo vigente
no Estaclo.

CAFfTULO III
Da concessão de serviças püblicos

Art. 5. 0 - A concessão do servico
pUblico estadual seth feita median
te concorrOncia pdblica ou adm.i.
nistrativa.

Parágrafo ünico - A concorrên-
cia admlnistrativa so seth admiti-
da quando a montante da conces-
silo no exceder do 100 (cern) vO.
zes o valor do major sal5rio mIni-
mo vigelTite no Estado.

CAPtTULO IV
Da conservação de próprios

estadua.is
Art. 6.9 - Seril.o exocutadas por

odministracao direta as obras de

conservacio e recuperacãO de pri-
prios estaduais.

Art. 7" - Serão executados por
conta do cada orgio os serviços de
conservaciO dos imOveis cuja ad-
ministracão ihe fOr consignada na
regularnentacio da presente lei.

I°ardgrafo ünico - As verbas re-
lativas a conservacio de imOveis
deverão ser consignadas nos orga.
mentos anuais dos Orgios a cujos
servigos correspondorein.

Art. 8.' - Caberá a Secretaria
do Estado das ComunicacOes e
Obras Püblicas a conservacio do
pontes e do campos do pouso es-
taduais, born como dos imOveis cuja
aclrninistracão ihe fOr consignada
nos termos do art. 70 desta lei.

CAPfTULO V

Pa concorrCncia püblica

Art. 9.° - A concorrêflcia publics
far-se-a mediante pubiicacão do
edital, no Orgão Oficial do Estado.

§ 1. - 0 edital seth publicado,
polo menos uma vez, na Integra. no
Orgilo Oficial do Estado, e anun-
ciado, em gidmula, na imprensa, em
duas edicOes consecutivas a publi-
caçio daquele.

§ 2.9 - 0 prazo do apresentaçäo
das propostas seth do 15 (quinse)
dias contados da ültima publica-
cab do edital, podendo o mesmo ser
ampliado a julio da Administra-
cOo.

Art. 10 - 0 edital do concorrOn-
cia indicard, necessariamento:

I - cia, hora e local da rea1izaco
da concorrOncia;

II - quern receherã as propostas;
III - condigOes do apresentacão
das propostas;

IV - critOrlo de julgamento das
propostas;

V - descricão do objeto da con.
corrOncia;

VI - local em qua seräo pros-
tadas as inforrnaçOes ou forneci-
das plantas, instrucOes, especifica-
gOes e outros elementos necessd.
rios ao perfeito conhecimento dos
nteressados;

VII - prazo máximo para cum-

primento do objeto da concorrên-
cia;

VIII - valores da caucäo para
licitacão e para conirato, quando
fOr a caso.

CAPfTULO VI
Pa concorrência administratiVa

Art. 11 - A concorrCncia acimi-
nistrativa seth feita medliante car-
ta-convite, quo cont .erá as condi-
cOos previstas nos itens I a VIII do
artigo 10 desta id, expedida polo
menos a 5 (cinco) firmas, reco-
nhccidarndflte idOneas e corn 15
(quinze) cUas üteis, no minimo, de
antecedCncia, verificada por pro-
tocolo.

Pardgrafo Unico - 0 limite ml.
nirno de firmas convidadas poderá
ser reduzido atO 2 (duas) quando
na praca ou no ramo, nOn houvr
o nUmero exigido no artigo.

CAPfTULO VII

Pa coleta do precos

Art. 12 -- A coleta do precos far-
-se-il mecUante carta.coflVito expe-
dida, pelo rnenos a 3 (tres) firmas,
reconhecidamente idOneas, e corn 5
(cinco) dias üteis, no mInimo, de
antecipagâo, verificada por proto.
cob.

CAPfTTJLO VIII

Pa caução

Art. 13 - Pars garantia da exe-
cucio do contrato, prestará a con-
corrente caugão em dinheiro ou ti-
tubs da dIvida püblica estadual ou
federal e que seth:

I - nas conce5s6es, do 10% do
valor do servigo;

II - na execucio do obras, a
que fOr exigida em regulamento e
mais a do 5 1/o, deduzida do cada
prestagao contratual paga ao arre-
inatante.

III - nos fornecimentos, de 5%
C, o valor do material a ser adqui-
rtao.
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CAPtTULO IX

Do julgamento

Art. 14 - As concorrências se
rão julgadas após parecer de co-
missão designada por Secretáro
de Estado ou Diretor de enticlade
autárquica, cc.nstituida para op-
nar a respeito.

Art. 15 - Nos têrmos do edital
de concorrência, a comissão encar
regada de abrir e classificar as pro-
postas não poderd aceitar, para
classificacao, aquelas que estej am
em desacOrdo corn o respectivo ecU-
tal.

Art. 16 - Não se admitirão pro-
postas de precos que resultem des-
contos sObre Os precos ou condi-
çöes oferecidas por outro concor-
rente, nem de proponente cuja ido-
neidade não seja reconhecida pela
Administração.

Art. 17 - Entre os proponentes
julgados idOneos e admitidos 'a con-
corrência, o vencedor serd aquele
que oferecer menor preco, salvo se
a comissão julgadora, por razOes
tcnicas, considerar outra propos-
ta como a mais conveniente.

Pardgraf 0 üncio - Quando o edi.
tal de concorrência admitir discri-
minacão por item, a licitaçao p0-
derd prever a preferência 'as pro.
postas de mexor preco para cada
item, independentemente do preço
global de cacla proposta. Se a pre-.
ferência não fOr prevista as pro-
postas serão indivisiveis.

Art. 18 - Do julgamento da con-
corrOncia caberá recirso para 0
Governador do Estado, no prazo
de 10 (dez) dias, sam efeito sus-
pensivo.

Art. 19 - Poderá a Administra-
cáo, sempre qua considere conve-
nente ao interêsse pdblico, Pro.
mover a anulacão de concorrências.

CA1tTULO X
Da thspensa de concorrência

Art. 20 - As concorrêncjas são
dspensáves:

I - p'ra execução de obras e
aquisição de materials a equ.ipa-

mentos em que, por circuristãncias
imprevistas ou especiais, não seja
admissIvel a demora exigida pelos
prazos normals, a juizo do Gover-
nador do Estado;

II - para aquisicao de materiais
ou gêneros que sO possam ser ad-
quiridos do produtor, empresa ou
representante comercial exclusivos;

III - para as compra;s feitas it
Uniáo, aos Estados-membros e aos
Municipios e suas autarquias;

IV - para os serviços especializa-
dos que sO determinado profissio-
nal ou ernprêsa esteja em condi-
çOes de realizci-los satisfatOriamen-
te;

V - quando não houver compa-
recido nenhum proponente 'a licita-
cáo anterior;

VI - para aquisicão de gêneros
alimenticios nos locals de produ-
cão, em caso de urgOncia especial.

Paragrafo ünico A dispensa
da concorrência dependerá sempre
de prévia autorizacäo do Governa-
dor do Estado.

CAFtTULO XI
Disposicôes gerais

Art. 21 - Nenhum arre.matante
poderd transferir o respectivo con-
tra.to, no todo ou em parte, sern
prëvio consentimento do Govêrno
do Estado.

Pardgrafo Unico - No caso de
transferéncia do contrato, o arre-
matante continuard a ser 0 res-
ponsdvel para corn o Estaclo pela
fiel execucão das obrigacOes que
hoüver assumido.

Art. 22 - 0 Estado poderd pro.
mover, se as circunstãncias 0 exi-
obra em andamento.

§ 1. - 0 orcamento da alteração
serci calculaclo pelos preços unitá-
rios da obra contratada e reduzido
proporcionalmente ao valor da ad-
judicação.

§ 2 - Sc no primitivo orçamen-
to não estiverem contemplados Os
preços unitcirios necessdrios 'a ela-
boração do nôvo orçamento, serão
tomados, para o cdlculo, Os precos
unitcirios do material colocado ao
pd da obra.

§ 3 0 - As alteraçOes constarão
de urn têrmo do aditamento ao
contrato.

Art. 23 - Não poderão partici-
par de concorrciflciaS na qualidade
de proponentes o Governador do
Estado, o Vice-Governador do Es-
tado, os Secretdrios de Estado, Se-
nadores, Doputados Federals e Es-
taduais, o Frefeito, o Vice-Prefel-
to e Os VoreadoreS, quanto as
obras, concessOeS e fornecimentOs
nos respectivos municIpios, ou fir-
mas de que sejam diretores, os di-
retoros, os diretoros de Departa-
mentos AutOnomos, autarquias Os-
taduals e federals, sociedade de
economia mista, sous parentos con-
sanguineos ou afins atci terceiro
grau, servidoros do Estado ou do
MuniclpiO, bern como a sociedade
de pessoas que tenham como so-
cios funcionárioS da repartição pe.
la qual corra a obra, concessão ou
fornocimento.

Art. 24 - Fica o Poder Executi-
vo autorizado a regulameintar a
presente lei.

Art. 25 - Rovogam-Se as dispo-
sicOes em contrdrio.

Art. 26 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicação.

Dado no Palácio da Libordade,
aos...

- Publicaclo o Projeto, fica sO-
bre a Mesa pelo prazo de dois (2)
dias, para receber etnendas, nos
têrmos da Rosolução fl. 9 754.

MENSAGEM N° 1.081

Belo Horizonte, 9 de maio de
1.966.

Exmo. Sr. Prosidonte cia Assem.
blciia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

tjsando da faculdado qua me con-
fere o artigo 51, n.° III, combinado
corn o artigo 30, § 1., da Consti-
tição Estadual, devolvo a Vossa
ExcolOncia, para objeto de reexa-
me dessa egrégia Assembléia Le-
gislativa, a Proposicão cia Lei fl.0
4.629, que cria o curso secuncldrio
de 2.0 ciclo no Colegio Normal Of 1-
cial de Betirn, 'a qual opus veto to-

tal, justificado nas razOes que es-
ta acompanham.

Sirvo-me de ensejo para maui-
festar a Vossa Exceléncia Os pro.
testos do minha cordial estima e
distinta consideracão.

Israel Pinheiro da Silva - Gover-
nador do Estado do Minas Geais -

RAZOES DO VETO
A examinar Os têrmos da Propo-

sicão do Lei n. 9 4.629, qua cria o
Curso Secunddrio do 2. 0 ciclo no
ColOglo Normal Oficial do Betim,
vejo-me compelido por motivos do
interêsse pdblico, a recusar-ihe san.
cáo.

Ocorre que por disposicão do ar-
tigo 1.9 da Lei fl•9 3.987, de 27 de
dozembro de 1965, f 01 criado o Cur-
so SecundOrio de 2 ciclo no Co-
ldgio Normal Oficial da cidade de
Betim. Assim, consequontomente, a
Proposicão de Lei em examo, obje-
tivendo providOncia jd consagrada
em le.i, so rovela prejudicada em
face do interêsso pdblico.

For essas razOes, oponho veto to-
tal ci Proposição de Lei fl.0 4.629,
para qua a matOria venha a mere-
ce o esciarecido reexame cia egrci-
gia Assemblciia Legislativa.

Palácio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 9 do maio do 1966.

(a.) Israel Pinheiro da Silva, Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

pRoPosIcAo DE LEI N.' 4.629
Cria o Curso Secunddrio do

2. 11 ciclo no Colcigio Normal Oil-
cial de Betim.

A Assemblciia Legislativa do Es.
tado do Minas Gerais decreta:

Art 1. - Fica criado o curso Se-
cundcirio do 2.o ciclo no Colcigio
Normal Oficial do Betim.

Art. 2. - Para atonder ao dis-
posto no artigo anterior, ficarn cria-
dos nos Anexos II da Lei n.° 3.214,
do 16 do outubro do 1964. Os seguixL
tos cargos:

5 (cinco) cargos do Professor do
Ensino Mcidlo, nivel XV, do classe
singular;
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2 (dois) cargos de. Inspetor de

Alunos I, nivel III;
2 (dois) cargos de Continuo-Ser.

vente I, nivel II.
Art. 3•9 - As despesas resuitan-

tes desta Lei correrão pelas verbas
prOprias do Orcamento do Estado.

Art. 4.1 - Revogamse as dispo-
siçOes em contrário.

Art. 5•9 - Esta Lei entrard em
vigor na data do sua publlcação.

Paldeio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 29 de abril de 1966.

- Publicar.

MENSAGEM N.° 1.082
Belo Horizonte, 9 de malo de

1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem.

blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Usando da faculdade que me con-
fere o artigo 51, n.° III, combinado
corn o artigo 30, § 1. 1, da Coristitui-
ção E'stadual, devolvo a Vossa Ex-
celência, para objeto de reexame
dessa egragia Assemhlëia. Legislatj.
va, a Proposição de Lei n. 9 4.633,
que cria Gindsio Industrial na ci-
dade de Itaüna, a qual opus veto
total, justificado nas razöes que es-
ta acompanham.

Sirvo-me do ensejo para mani-
festar a Vossa Exceléncia os pro.
test.os de minha cordial estima e
distinta consideraçäo.

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

RAZOES DO VETO

Ao considerar Proposição de Lei
n.9 4.633, que cria Glndsio Indu-
trial Estaclual na cidade de Itaü-
na, sou conduzido por motivos de
interêsse püblico, a negarJhe sari-
cão.

Cabe acentuar, a propOsito, que
o mencionado estabelecjmento de
ensino foi criado pelo artigo 7. 9 da
Lei n.° 4.055, de 31 de dezembro
de 1965.

A proposição em exame revela-se,
a s S m, desnecessária, porquanto

contdm em seu texto providéncia
já consagrada em lei.

Pelas razöes expostas, oponho
veto total a Prop osiçao de Lei 4.633,
devolvendo_a ao esclarecido reexa-
me dessa egrëgia Assembidia Le-
gisiativa.

Palácio da Liberdade, em Edo
Horizonte, aos 9 de maio de 1966.

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

PROPOsIcAo DE LEI N. 0 4.633

Cria Ginásio Industrial Esta-
dual na cidade de Itaüna.

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

Art. 19 - Flea criado o Gindsio
Industrial Estadual de Itaüna.

Art. 2 . v - 0 Ginásio de que trata
o artigo anterior terá Os seguthtes
cargos que ficam criados nos Ane-
xos cia Li n.° 3.214, de 16 de outu
bro de 1964:

I no Anexo III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to do Ensino Mddio, sfmbolo C.5,
o 1 (urn) cargo do Secretário de Es-
tabelecjrnento do Ensino Médio.
simbolo C-4, ambos de provimento
cm COfl'UsSãO;

ii - no Anexo II: 10 (dez) car-
gos de Professor de Ensin6 Media,
nivel XV, de, classe singular; 1 (urn)
cargo de TCcnico do Educação I,
nivel XV; 4 (quatro) cargos de Ins.
petor de Alunos I, nivel III, 1 (urn)
cargo de Porteiro I, nhvel III, e 2
(dais) cargos de Contfnuo-Serven
te I, nivel II.

Art. 39 - 0 Gindsio Industrial
Estadua.l de Itacina observard o
curriculo quo, para o ensino tCcni.
Co industrial de primeiro Cicia, fOr
estabelocido pelo Conselho Estadual
do Educaçäo.

Art. 40 - São condicOes essen-
dais para a instalaçäo do Estabe.
lecimento criado por esta lei a pré-
via doação do Estado de prëdio ade-
quado ao seu funcionamento e a
comprovação da existência de cor-
P0 docente legalmente habilitado.

Art. 5. - As despesas resuitan.

tes desta lei correrão pelas verhas
prOprias do Orcamento do Estado.

Art. 6.0 - Revogam-so as d.ispo-
siçOes em contrdrio.

Art. 79 - Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publicação.

Palciclo cia Liberdacle. em Belo
Horizonte, aos 29 de abril do 1966.

- Publicar.

LEI N.° 4.159, DE 9 DE MAIO
DE 1.966

Declara de utilidade pciblica a
Sociedade Educadora Cura
D'Ars Ltda., corn sede em Belo
Horizonte.

O povo do Estado de Minas Ge-
rais, por seus representantes, de-
cretou e eu, em seu name, sancia-
no a seguinte Lei:

Art. 1° - Flea declarada de uti.
lidade püblica a Sociedade Educa-
dora Cura D'Ars Ltda., corn sede na
cidade de Belo Horizonte.

Art. 2.0 - Esta let entrarã em
vigor na data de sua publicacão,
revogadas as disposicOes em con-
trário.

Mando, portanto, a tOdas as au-
toridades, a quem o conhecirnen.
to e execucão desta lei pertencer,
quo a eumpram e facam curnprir
tao inteirarnente coma nela se con-
tern.

Dada no Paldcio da Liberdade,
em Bela Horizonte, aos 9 de maio
do 1966.

Israel Pinheiro da Silva.
Luiz Fernando Faria de Azevedo.

OFfCIO N° 1.059

Belo Horizonte, 5 de maio de
1.966.

Exmo. Sr. Presidente cia Assern-
biCia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento, corn
aprOco, de seu ouicio ri.9 783, de 19
do corrente, em quo Vossa Exce.
iênc.ia me transmite Os têrmos do
radiagrama que ihe foi dirigido pe-
bo Prefeito e Vereadores a Câma.
ra Municipal de Tarum.irim, venho

comunicar-Ihe que recomendei o
exame do assunto ao Secretdrio da
Seguranca Pciblica.

Prevaleco-me cia oportunidade
para reafirmar a Vossa Excelên-
cia as expressOes de tOda a minha
consideracão.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado.

- Ciente. Publicar.

OFICIO N. 9 1.060

Belo Horizonte, 12 de maio do
1,966.

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

Em resposta so ssi.i afIeld n° 666,
do 28 do marco ciltimo, em que Vos-
sa Excelência me transmito a tear
da Indicacão n. 9 1.056, aprovada
par essa egrëgia Assembléia Legis-
lativa, venho enviar.lhe, em anexo,
cOpia cia informação que, sObre a
aesunto, m fol prestada polo Dc-
partamento do Estrada do Roda-
gem.

Prevaleco-me da oportunidade
para reafirmar a Vassa ExcelOncia
a expressãa de todo a meu aprOço
o considereoão.

Israel Pinheiro - Governadar do
Etado.

- Ciente. Publicar.

COPIA

Bela Horizonte, 6 de rnaio de 1966.
ASS. Estr. PerdOos a Campo Belo
Indieacão nc' 1.056, aprovada pela

AssernblOia Legislativa, s 01 i c  t a
sua pavirnentaqão.

Aa Gabinete do Senhar Governadar.
A pavimentacão do trecho Cam-

po Bela - Fernão Dias não foi in-
cluida no prograrna dêste ano, ten-
do em vista que as oriterios priori.
tdrios que definirarn o programa
em execucão no a atingiram,. não
havendo, pals, recursos para ime-
diata soluçäo do assunto.

Estd em conclusão, todavia, a tre-
cho Farmiga-Campo Belo, estabele-
cendo irnportante interligacão de
tado o leste corn o sub do Estado.
Corn isso, ha de se prever Intensi-
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ficacão consideMvel de tráfego, que
vird justificar a pavimentaçao do
trecho no programa do prOximo
exercfcio.

a) Eng° Eliseu Resende - Dire-
tor.Gera.l do DER/MG.

OFICIO

Belo Horizonte, 9 de maio de
1.966.

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

Acusando 0 recebimento do Ofi-
cio n.° 906/66/GB, de 4 do corrente,
em que V. Exa., atendendo a Re.
querirnento formulado pelo Sr.
Deputado Manoel Costa e outros,
aprovado pelo Plendrio dessa Casa
Legislativa, me convidou para sau-
dar 0 Sr. Ministro Mauro Thibau,
em Reunião Solene realizada para
a entrega do titulo de Cidadão Ho-
nordrio de Minas Gerais que Ihe
foi conferido, venho agradecer-ihe
essa distnção.

Sirvo.me da oportunidade para
renovar a V. Exa, a expressão do
meu alto aprêco.

Murilo BadarO - Secretdrio de
Estado do Govérno.

- Cierte. Publicar.

TELEGRAMA

Brasilia DF, 13 de rnaio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern.

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradecendo comirnicação seu
Oficlo 910/66 referente aprovação
substitutivo Raymundo Andrade
Projeto n. 9 314/63 vg informo t8-lo
encaminhando Comissão Minas e
Energia pt

Cordiais saudacOes
Adauto Cardoso - Presidente da

Cãmara Deputados.
- Ciente. Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que Caste subscreve

cumpre o doloroso dever de comü-
nicar a Casa o falecimento do Dou-
tor Wenceslau Braz Pereira Gornes,
ocorrido ontern na cidade de Ita-
jubd.

O finado exerceu todos Os cargos
eletivos, desde o de Vereador ate 0
de Presidente da Repdblica.

Em sinai de pesar requer sejam
suspensos Os trabaihos da Reuniao
de hoje.

Sala das ReuniOes, 16 de maio de
1.966.

Manoel Costa - Aureliano Cha-
ves - Ibrahim Abi-Ackel - Pau.
Lino Cicero - José do Castro -
Marta Nair Monteiro - Jorge Fer.
raz - Wilson Chaves.

o SR. PRESIDENTE: - Sôbre
a Mesa, Requerimento do nobre
Deputado Manoel Costa, corn apoia-
mento dos ilustres lideres corn as-
sento nesta Assembléia, no qual S.
Exa. cumpre o doloroso dever de
comunicar a Casa o falecimento do
Dr. Wenceslau Braz, ocorrido on-
tern, na cidade de Itajubd. 0 finado
que exerceu todos os cargos eleti-
vos, desde o de Governador ao de
Presidente da Repüblica, acaba de
desaparecer corn repercursäo do-
lorosa em todos os setores da vida
mineira.

Em sinai de pesar, requer sejam
suspensos os trabaihos desta Reu-
niaO. 	 %

A Mesa vai pôr em votação o Re-
querimerito. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane.
cer como se encontrarn. (Pausa).
Poi aprovado.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - A Presi-
déncia, em razcio dsse fato tao do.
loroso que atinge, por certo, a co-
munidade do nosso Estado, que via
no grande estadista urn dos pon.
tos altos da nossa vida politica, que
pode representar Minas em rnornen
tos graves cia vida nacional, como
Presidente da Repüblica, Vice-Pre-
sidente, Presidente de Estado, re-
solve convocar Os Srs. Deputados
para uma Reunião no dia 18, 4

hora regimental, em que esta Casa,
de forma especial vai homenagear
a memOria do saudoso mineiro,
m'arcando, assim, corn esta home-
nagem pOstuma os sentirnentos do
Poder Legislativo.

ENCERRAMENTO

A Mesa encerra a presente Reu.
nião e convoca Os Srs. Deputados
para outra, Extraordindria, as 20,30
horas de amanhã, 1105 têrmos do
Edital de Convocacão, e bern assim
para a Reunicio Ordinciria de ama-
nhã, as 14,00 horas, corn a seguinte
Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

17.5-66

1k, FARTE

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovaccio da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proje-
tos, comunicacOes, requerimentos e
indicacöes.

JJas 15 as 16 horas

Discussão e votacão de parece-
res, requerimentos, cornunicaçöes e
indicacOes.

Discussão e votacão de redacoes
finais.

20 FAIRTE

Das 16 as 18 horaS:

Discusscio dnica do Projeto no
3.614/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual altera nIveis de yen-
cimentos e dci outras providências.

Votaccio, em discussão dnica, do
Projeto n° 3.625/66 (Resolucão), da
Comissão Executiva, o qual acres-
centa parcigrafo ao art. 91 do Re-
gimento Interno.

Votacao, em 1' discusscio, do Pro.
jeto no 3.604/66, do Sr. Agostinho
Campos Neto, que dci denominaçcio

ao Centro de Sadde de Conseiheiro
Lafaiete.

Votaccio, em 1° discussâo, do Pro-
jeto n° 3.619/66, do Sr. Jarbas Me-
deiros, 0 qual dci a denominacão do
"Presidente Kennedy" ao Gindsio
Estadual de Monsenhor Paulo.

Votacão, em 1' discussão, do Pro.
jeto nv 3.620/66, do Sr. Aureliano
Chaves, o qual concede 0 titulo de
"Cidadão Honorcirio de Minas Ge-
rais ao Marechal Ademar de Quei-
roz.

Votacão, em 1° discussão, do Pro-
jeto n° 3.622/66, do Sr. João Navar-
ro, 0 qual dci a denominaçao de
"Professôra Eizi Machado Martins"
it Escoia Infantil Combinada, da ci-
dade de Mar de Espanba.

Votaccio, em 2 4 discussão, do Pro-
jeto no 511/63, do Sr. Spcirtaco
Pompeu, o qual locaiiza na cidade
de Varginha, junto ao Grupo Es.
colar cia V ii a Pinto, urn play.
.ground, previsto no art. 2°, item I,
cia Lei no 2.645, de 27-11-1962.

Votacão, em 2 4 discussão, do Pro-
jeto n° 3.578/66, do Sr. Paulino Ci-
cero, o quai dci denorn!inacao :ao Gi.
ndsio Estaduai de Antonio Dias.

Votacão, em 2 4 discusscio, do Pro-
jeto n° 3.584/66, do Sr. Carlos Eioy,
o quai dci ao Forum da cidade de
Entre Rios de Minas a denomina-
cão de "Ccl. Joaquirn Rezende".

Votacão, em 2 4 discusscio, do Pro.
jeto n° 3.589/66, do Sr. Domingos
JOrio, o qual determina que o Curso
Compiernentar da cidade de Bicas
passe a denoininar-se "Curso Corn-
plementar Aura Aliada P e r ci r a
Lamha.

Votacão, em 3 discussão, do Pro.
jeto no 3.596/66, do Sr. Manoel Cos-
ta, o qual dci a denominacão de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Gindsio Estadual do Carmo de Mi-
nas.

Votacdo, em 3° discussão, do Pro.
,jeto n° 3.558/66, do Sr. Manoel Cos-
ta, o quai dci a denominaçao do
"Professor Fdbregas" ao Gincisio
Estadual da cidade de Lumincirias.

Votacão, em 3 4 discussâo, do Pro-
jeto no 3.562/66, do Sr. Cicero Du-
mont, que reconhece de utilidade
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püblica o Centro Educacional de
Belo 1-lorizonte

Votacão, em 3° discussão. do Pro-
jeto n° 3.571/66, do Sr. Jarbas Me-
deiros, o qual reconhece de utili-
dade pUblica o Conseiho Particular
da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de São Goncalo do Sapucal.

VotacãO, em 3 4 discussão, do Pro.
,jeto no 3.572/66 (Resolucão), da Co-
niissão Executiva, o qual dá deno-
minacao de "Sala José de Medeiros
Chaves", b sala da Diretoria Geral
da Possembléla Legislativa do Es-
tado do Minas Gerais.

Discussão ünica do Projeto n°
3,603/66, do Sr. Nicanor Neto Ar -

mando, que declara de utilidade
pUblica a "Escola Técnica de Co-
mércio Tiradentes", da cidade do
São João del-Rei.

2 1 discussdo do Projeto n o 3.561/
/66, cia Comissão do Justica, que
aprova convênio celebrado entre o
Estado de Minas e o Instituto Bra-
sileiro de Reforma Agrdria.

33 discussão do Projeto n° 3,503,/
/66, cia Comissão de Justice, quo
aprova térmos do rescisão e de
novo convênio firmado entre o Go-
vérno do Estado e a Fundacão Ser.
vico Especial do Saüde Pdblica.

- Levanta-se a Reunião. StJMARIO - Comparecimento -
Aa - Expedtsnte - OfIcio no
1.061 - OfIcios - Radiogra-
mas e Telegramas - Leitura e
Apresentacão de Proposicöes -
Pareceres: para discussão unica
do Projeto n: 3,624; ede Reda-
cão Final aos Projetos n°s. 3.615
e 3.616 - Projetos ncs. 3.644, do
Sr. Jorge Vargas, e 3.645, do Sr.
João Vaz - Discurso, Proj eto no
3.646 e Indica:çöes n°s. 1.128 a
1.130, do Sr. Spdrtaco Pompeu -
R,equerim.ento no 1.238, do Sr.
Waldir Morato, Parecer e Proje-
to n° 3.643, da Comissão Execu-
tiva - Requerimentos n°s. 1.239
e 1.240, do Sr. João Navarro,
1.241, do Sr. João Bosco, e 1.242,
do Sr. José de Castro - Discur-
so e Requerimento do Sr.
Homero Santos - Indicacão
1.123 e Requerimento do Sr. Eu-.
ler Lafetd, IndicaçOes ns. 1.124,
do Sr. Nicanor Armando e 1.125
a 1. 127, do Sr. Mario Hugo La-
deira - Requerimentos dos Srs.
José do Castro e Manoel Costa -
Comunicaçöes dos Srs. Osvaldo
Tolentino, Alvirnar Mourão e João
Navarro - Discursos dos Srs.
Jorge Ferraz, Jose Maria Maga-
lhães e Waldomiro Lôbo - Dis-
cussão e Votacão de Proposicies
- Comunicacöes dos Srs. .Alvimar
Mourão e Joäo Navarro - Pare-
cer de Redacão Final ao Proj eto
n° 3.613 - Aprovacão - Parecer
de R.edacão Final ao Proj eto n°
3.616 - Discurso do Sr. Waldo.
miro LObo - Aprovacão - Pa-
recer de Reda.cão Final aos Pro-

jetos n.s. 3.564, 3.592 e 2.612 -
Aprovaçäo - Requerimento do
Sr. Jorge Ferraz (Arts. 94 e 95) e
Discurso do Sr. Athos Vieira de
Andrade - Requer.imento do Sr.
Alvaro Salles (Arts. 94 e 95) e
Discurso do Sr. Fires da Luz -

Parte da Ordem do Dia - Dis-
cussão i)nica do Projeto n o 3.614
- Requer.imento do Sr. Manoel
Costa (adiamento) - Dlscussão
do Sr. Waldomiro LObo - Apro-
vacão - Verificacäo - Chama-
da - Renovacão de Votacão do
Requerimento do Sr. Manoel Cos-
ta - Aprovação - Discussão éni-
ca do Projeto n° 3.603 - 24 dis-
cussão do Projeto no 3.561 - Dis-
curso da Sra. Marta Nair Mon-
teiro - Encerrada a discussão -
3 discussão do Projeto n° 3.503
- Eneerramento - Ordem do
Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,08 horas, comparecem
as Srs.

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvim.ar
Mourão - Artur Fagundes - Ata.
liba Mendes - Athos Vleira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Daniel do Barros
- Delson Scarano - Euler Lafetá

ExpecUto Tavares - Florivaldo

577a Reunião Ordiuária da Assembleia Legs1ativa, aos 17
Maio de 1967.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, LEAO
BORGES E JOAO NAVARRO.
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Dias - Geraldo Quintão - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira - Hé
Ho Garcia - Hermelindo Paixão -
Hornero Santos - Jairo Magal.hães
- Jarbas Medereiros - Jehovah
Santos - João Bello - Joäo Bosco
- João Luiz do Carvaiho - João
Vaz - Joaquim do Melo Freire -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
José do Castro - José Luiz Bacca-
nfl - José Maria Magalhães -
Ladislau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Souza
Cruz - Luiz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - OteUno Sol -
Paulino Cicero - Pereira do AL
meida - Fires da Luz - Raul Fer-
nandes - Raymundo Albergaria -
Salim Nacur - Sebastião Anastd.
do - Sebastião Nascirnento -
Sette do Barros - Souza e Silva -
Spártaco Pompeu - Vaidir Mel.
gaco Waldornjro Lobe - Waithon
Goulart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure.

- Corn a presenca de 75 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
0 SR. JORGE FERRAZ (2 9 Se-

cretário "ad-hoc") - Procede a lei-
tura da Ata da Reunião anterior, a
quai é aprovada, sem restriçôes.

EXPEDIENTE

O SR. JOAO NAVLA RRO - (ic Se-
cretdrio) - Lé Expediente constan
te da seguinte matéria:

OFICIO N 9 1.061

Belo Horizonte, 2 de nialo de
1966.

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

Acusando o recebirnento, corn
aprêco, ide seu OfIcio n° 210, de 19
de abril ültimo, em que Vossa Ex-
celência me transmite os têrmos da
carta que lhe fol dirigida pelo Sr.

Lauro Peres, residente em Planura,
neste Estado, venho comunicar-ihe
que encaminhej o assunto a Secre-
taria da Seguranca, para ser devi-
damente examinado.

Prevaleço-me da oportunidade
para reafirmar a Vossa Excelêflcia
as expressôes de tôda a minha es-
tima e consideração.

Israel Pinheiro - Governador do
Estado de Minas Gerais.

- Ciente. PUblicar.

0 F t C 10

Belo Horizonte, 12 de maio de
1966.

Exmo. Sr. President! e da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Tenho o prazer do comunicar a
V. Exa. que, em data de 9 do cor-
rent,e, foram iniciadas as ativida-
des do Colégio Agricola "Antonio
Versiani Athayde", em Montes Cia-
ros, estabelecimento integrante da
redo escolar da Superintendência
do Ensino Agricola e Veterindrio,
do Ivlinistërio da Agricultura.

A inauguracão oficial do educan-
ddrio se verificará no prOxirno mês
de julho, corn a presença do Exmo.
Senhor Ministro Ney Braga.

Sirvo-me do ensejo para reiterar
a V. Exa. a seg-uranca do minha
elevada estirna e distinta cçnside-
racão, apresentando mui .

Atenciosas SaudacOes.
Francisco Athayde de Vasconcel-

los - Delegado Federal de Agricul.
tura em Minas Gerais.

- Ciente - Publicar e Agradecer.

OFICIO
Belo Horizonte, 9 do maio d

1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem.

bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Temos a grata satisfacão de Co.
municar a V. Exa. quo no dia 26 de
abnil do 1966, assuniimos a Direto-
na Regional de Saüde de Minas Ge-
rais, da Fundação Serviço Especial
de SaUde Püblcia.

Aproveitando a oportunidade,
lombramos que nos colocamos ao

inteiro dispor para emprestar a co-
laboracão que estiver ao nosso al-
cance.

Sendo sO o quo so nos apresenta
no momento, subscrevomo-nos corn
estirna e aprêco.

Dr. E. Suzart Filho - Diretor Re-
gional da Fundação Servico Espe-
cial de Saüde PUblica.

- Ciente - Fublioar e Agradecer.

OFICIO

OFf CIOS
Do Prefeito Municipal e Direto-

na da Associacão dos Ex-Comba-
tentos, de São João del-Rel, agra-
decendo a Casa a colaboracao dada
ao Monurnento ao Ex-Combatente
Mirieiro.

- Ciente.
Do Prof. Klein Teixeira, Diretor

da Escola de Engenharia da UFMG,
convidando para as solon.idades pola

passagem do 559 aniversário do es-
tabelecimento -

- Ciente - Agradecor. Ao Sorvico
de Relacoes Püblicas.

Do Prof. Ivan Morais Andrade,
nOvo Diretor da Faculdade Mineira
de Direto, comunicando sua posse.

- Ciente. Agradecr.
Da Dirotoria do DCE da UFMG,

cornunicando sua posse.
- Ciente. Agradecer.
Da Sociedade Rural do Triângulo

Mineiro, agradecendo a colaboracão
da Casa a recente Exposicão Agro-
pecudria local.

- Ciente.
Da direcao do II Congresso Na-

cional de Problemas de A:limenta.
cão, fazendo convite para partici-
par das sobenidades, em São Paulo.

- Ciente. Agradecer.
Do Comité de Propaganda e Me-

lhorarnentos de .Sao Tiago, reme-
tendo cópia do seus Estatutos.

Ciente. A Comissão do Assuntos
Municipais.

Do Sr. Francisco Vieira da Silva,
de NOvo Horizonte, pedindo provi-
dOncias contra queima de pastos 10-
cais.

- Ciente.

RADIOGRAMA

Do Vereador Geraldo Pereira, de
Ladainha, protestando contra para
lisacao da E. F. Bahia-Minas.

TELEGRAMAS

Dos Srs. AntOnio Peig3to, César
Atuch, Constãncio Pereira Barbosa,
Eduardo Rodrigues da Cunha, José
Abillo Seara e Geraldo Guimarães,
de Araguani, protestando contra o
fecharnento da agéncia cia CAMIG
naquele municlpio.

- Ciente. Oficiar ao Podor Exe-
cutivo.

TELEGRAMA
Belém, 12-5.66
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativad do Estado de Mi-
nas Gerais.

Considerando altarnente prejudi-
cial interésse Estados Federacão vg

Belo Horizonte, 11 de male de
1966.

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
blëia Legislative, do Estado de Mi-
nas Gerais.

.Na oportunidade, é corn honrado
orguiho e grata satisfaçao quo acu-

• samos o recebimento do Expedien-
te 822/66-LN, de 26 do abril ültimo,
em que nos é cornunicado 0 voto
de congratulacöes consignado em
Ata dos Trabalhos dessa Assembléia

•	 Legislativa, face a atuacão da atual
Administração desta Autarquia.

Ao manifestarmos êste honrado
orgulho, queremos traduzir, na es-
peranca dêsse gesto, em colabora-
ção e compreensão do povo dessa
região, quo exprime atravOs de seus
Representantes, o mais alto gr;au
de civismo para 0 bem-comum e
grandeza da Pátria, incentivando-
-nos na batalha hurnana e cristã de
bern servir dentro dos postulados
da dignidade o honradez.

A oportunidade quo so nos apre-
senta, queremos expressar o nosso
apreco e distinta consideracão -

a) Iray Carneiro de Faria - Vi-
c-Presidente da Junta Intervento-
ra no SAPS.

- Ciente. Publicar.
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prazer comunicar Vossência esta
Casa aprovou unanimidade reque-
riinento autoria Deputado Gerson
Peres fazendo apêlo Presidênte Re.
dual reforma tributdria vg nos têr-
püblica sentido que vigéncia gra-
mos pardgraf 0 primeiro do artigo
26 da Ernenda nürn'.ro 18 tenha ml.
cio sèmente 1.968 pt CDS SDS.

Deputado Geraldo Palmeira - Vi-
ce-Presidente em exercfcio na Pre-
sidência da Assembl€iia Legislativa
do Est2do do Pará.

- Ciente. -- Publicar - A Co-
missão de FinanQas.

- Passa-se a

LEITLTRA E APRESEN'lIAcAO DE
PROPOSIAO

PARECERES

- Fobs respectivos relatores são
enviados a Mesa os segu.intes pa-
receres:

PARECER PA R A DISCtISSAO
IYNICA DO PROJETO N Q 3.624/66

Comissão de Constituiçäo, Legis-
lacãe e Justiça

Do autoria de senhor Deputado
Florivaldo Dias, o Projeto em exa.
me visa a declarar de uti]iidade pu-
blica a "Casa São Vicente de Pau-
10", corn sede na cidade de Barha-
cena.

A proposição acha-se devidamen
te instruida.

Merecerido nosso inteiro apoio,
aiém de ser justo e oportuno, nosso
parecer se concIui no sentido de
quo o projeto seja aprovado em dis-
cussão Unica, nos têrmos em que
so encontra redigido.

Sala "José Proença", 17 de maIo
de 1966.

Expedito Tavares - Presidente -
Carlos Eloy - Relator - Raul Fer-
nandes - Lücio de Souza Cruz.

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

PARECER DE REa4cAO FINAL

Comissão de Rodacão

O Projeto n.° 615/16, de autoria
do Poder Executivo, que dlspSe so-
bre a criacão de cargos destinados
ao ConservatOrio Musical "Cora
Pavan Caparelli", do Tjberlãnd.ia,
foi aprovado nas discussOes regi-
mentais, sem emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
cäo abaixo, que está de acOrdo coin
a Projeto, para que, sob esta for.
ma, seja enviado a sancão.

PROJETO N.° 3.615/66
ConservatOrio Musical "Cora

Cria cargos desttinados ao'
Pavan Caparelli", de Uberlân-
dia.

A Assembléia Legislativa do Es.
tado do Minas Gerais decreta:

Art. 1 9 - 0 ConservatOrio Musi-
cal "Cora Pavan Caparelli", do Uber-
Iândia, cuja encampaçäo foi objeto
da Lei no 3.657, de 3 de dezembro
de 1965, terd os seguintes cargos,
que ficam criados nos Anexos da
Let n° 3214, de 16 do outubro do
1964:

I - No Anexo III, III a: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen
to do Erisino Mddio, simbolo C5 e
1 (urn) cargo de Secretãrio deEs-
tahebecimento de Ensino Mddio,
simbolo C.4, ambos do provimen-
to em comissão;

II - no Anexo II: 9 (nove) car-
gas de Professor do Ensino Médio,
nivel XV, de classe singular; 4 (qua-
tro) cargos do Inspetor do Alunos
I, nivel III; 1 (urn) cargo de For-
teiro I, nIvel III; 2 (dois) cargos
de Continuo - Servente I, nivel II.

Art. 29 - A irlstalacão do Conser-
vatOrio Musical de que traat esta
lei condiciona.se a comprovação da
existéncia do corpo docente legal.
monte habilitado e a outorga da
doacão do acervo a clue se refere
oart. lv da Lei no 3.657, de 3 de de-
dezembro de 1965.

Art. 3 9 - As despesas resultantes
desta lei correrão -pelas verbas prO-
prias do Orçamento do Estado.

Art. 411 as thsposi-
çOes em contrrio, entrando esta
lei em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala "José Froença", 17 do maio
de 1966.

José Maria Magalhäes - Presiden-
te - Jairo Magalhaes - Relator -
Carlos Megale - José de Castro
Ferreira.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissão de Redacão

O Projeto n o 3.616/66, do autoria
governamental, que cria cargos des-
t.inados ao Ginásio Estadual Agro-
industrial "Professôra Dulce Sar-
mento", do Montes Claros, foi apro.
vado nas discussOes regimentais,
sem ernenda.

O nosso parecer epor que so apro
ye, como final, a redacäo abaixo,
quo está de acOrdo corn o projeto,
para que, sob esta forma, seja en-
.viado a sancão:

PROJETO No 3.616/66

Criacargosdestinados ao Gi-
násio Estadual Agroindustrial
ProfessOra Dulce Sarmento",

de Montos Claros.
A Assembléla Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decret.a:
Art. 1 . 0 - 0 Ginásio Estadual

Agroindustrial "Professôra thrice
Sarmento", de Montes Claros, de
que trata a Lei no 3.900, do 22 de
dezembro de 1965, terá os seguin-
tes cargos, quo ficam criados nos
Anex's da Lei n° 3.214, de 16 de
outubro de 1964:

I - No Anexo III, III a: 1 (urn)
cargo de Diretor do Estabelecimen-
to do Ensino Mdclio, simbolo C-5, e
1 (urn) cargo do Socretdrio de Es.
tabelecimento de Ensino Mddio,
simbolo C-4, ambos de provimento
em comissão;

II - No Anexo II: 10 (dez)
cargos de Professor do Ensino MO-
dio, nivel XV, de classe singular;

.1 (urn) cargo de TOdnico do Edu-
caçäo I, nivel XV; 4 (quatro) car-

gas de Inspetor do Alunos I, nivel
III; 1 (um) cargo de Porteiro I, ni-
vel III; 2 (dois) cargos de Conti-
nuo Servente I, nIvel II.

Art. 2 9 - A instalação do Gina-
sin Estadual do que trata esta lei
condiciona.so a comprovacão da
existéncia do corpo doconte legal-
monte habilit.ado e outorga da doa.
cão do acervo a que se refere o
art. 20 da Let no 3.900, de 22 do de-
zetnbro do 1965.

Art. 3 9 - As despesas decorren-
tes dcsta let correrdo pelas verbas
prOprias do Orçamento do Estado.

Art. 40 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrário.

Art. 50 - Esta lei entrará em vi-
gor na data do sua publicacão.-

Sala "José Proerica", 13 do maio
cIa 1966.

Jo-%6 Maria Magallaães - Presiden-
to - Jairo Magalhães . Relator -
Batista Miranda,

- Publlcar.
- Vêm a Mesa:

FROJETO N° 3644/66

Declara de utilidade pübliQa a
Fundacão "Presidente AntOnio
Carlos" da cidade de Barba.
cena.

Art. lv - Fica deciarado de utili-
dade publica a Fundacão "Pres.iden.
to AntOnio Carlos" da cidade de
Barbacena, que mantdm cursos de
ensino superior.

Art. 20 - Revogadas as disposi-
goes em contrdrio, esta lei entrará
em vigor na data do sua publica-
çãø.

Sala das Reuniöes, em 17 de maio
de 1966.

Jorge Vargas - Aureliano Chaves
- Carlos Megale - João Vaz -
Wilson Chaves.

Justificativa: - A Fundäcão "Pro-
sidente AntOnio Carlos", com sede
em Barbacena, 0 entidado não lu-
crativa corn objetivo educacionais.
MantOm naquola cidade duas Fa-
culdades: a de Filosofia e a do Ciên-
eiais EconOmicas corn cêrca do du-
zentos alu.nos. Dar.lho o beneficio
do projeto 0 favorecer a organiza-
cão que presta grande serviço a ca-
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munidade mineira. 0 Projeto su-
pra foi •apresentado cia pedldo do
Deputado Bonifdcio de Andrada,
Presidente da Casa.

Sala das Reuniôes, em 17 de rnaio
de 1966.

Jorge Vargas.
Publicado 0 projeto, fica sObre

a Mesa polo prazo de 3 dias para
receber emendas, nos têrmos cia Re-
solução n° 754.

PROJETO NO 3 645/66
"Modifica artigos da Lei n°

2.819, de 22 de janeiro de 1963".
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decréta:
Art. 1 0 - Os Artigos 7°, 8 0, 10°, 11.

12e 13 da Lei 2.819, do 22 de ja-
neiro de 1963, passam a ter a se-
guinte redacão:

"Art. 79 - A Universidade do
Oeste de Minas serd uma entidade
orgânica, .integrada por Institutos
Centrais de Ensino e Pes quisas e
Escolas ou Faculdades destinadas

formação profissional, nos tOr-
mos da legislação federal quo regu.
la a matëria, eabendo:

I 	 aos Institutos Centrals, na
esfera do sua crnnpetência:

a) ministrar cursos básicos de
ciências, artes e lêtras.

b) formar pesquisadores 8 espe-
cialistas;

C) ministrar cursos do pds.gra.
duacao e realizar estudos e pesqui-
zas nas respectivas especialidades.

II - as Escolas ou Faculdades,
na esfera do sua competéncia:

a) minlstrar cursos de gradua-
çäo Para forrnacão profissional e
técn.lco;

b) mlnistrar cursos de especiali-
zacão e pOs-graduação.

"Art. 80 - As primeiras unidades
a serem ,instaladas serão a Facul-
dade de Filosof.ia e Lêtras, a Esco-
Ia de Enfermagem, a Escola Supe.
nor do Agronomia, a Fa;euldade de
Ciência EconOmicas e a Escola de
Servico Social, cabendo ao Conse-
iho Cürador da Funidacão fixar, en.
tre estas, as prhneiras a serem pos.
tas em funcionamonto.

Art. bc' - A estrutura da Univer-
siclade e dos estabelecjmentos corn-

ponentes, as re1a6es entre Os mes-
mos e suas areas do competencia
serão organizadas e definidas em
regulamento elaborado polo Conse-
Iho Curador e aprovado em De-
creto do Governador do Estado.

Art. 11 A Universidade do Oeste
de Minas poderd incorpoxiar insti-
tuiçoes de ensino superior existen.
tes na região, med.iante proposta
fundarnentada do Reit,or e aprovã-
çdo de Conselho Curador cia Fun..
dacao.

Art. 12 - 0 corpo discente teird
urn representante no Conseiho Uni.
versitdrio, indicado na forma da
legislaçäo em vigor, pelo Diretório
Central dos Estudantes.

Art. 13 - 0 ensino sérd gratuito
na Universidade, para quantos pro.
varem falta ou jnsuficidncja de re-
cursos".

Art. 20 - Ficam revogadas as dis-
posiçöes em contrdrio.

Sala das Reuniôes, 17 do maió de
1966.

Joâo Vaz - Wilson Chaves - La-
cUsiau Sailes - Jorge Vargas - Al-
vimar Mourdo - Joaquim do Mello
Freire - Gerardo Grossj - Valdir
Melgaco.

Justffioatjva: - As modfficar
propostas visam, não sO a uma
mais clara, ordenada e justa dis-
posição da maténia, born como a dè-
torminar 'a instalação, em carciter
prioritcirlo, pela Univer&idade do
Oeste de Minas, de escolas ou fa-
culdades niais nocessdrias a região.

A redacão dos artigos 12 e 13
objetivam disciplinar a rnatërla nos
têrmos da legislacão federal de en-
sino.

Jodo Vas.
- Publicado o Proj oto, inclua.se

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

v!ai deferir a palavra aos oradores
prèviamente inscritos.

Corn a palavra o Sr. Spartaco
Pompeu.

0 SR. SPARTACO P0IvEU - Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Venho a esta tribuna Para urn
pronunçiarnento, corn urn dos que
tomaram parte na Revolucão de

Marco de 1964, quo instalou nova
ordern no Brasil.

São consideracöeS sObre o mo-
mento politico brasileiro que, se
não valern corno advertência, são
sugestöes de urn idealista e de urn
companheiro dirigidas a quem do
direito.

Ainda, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tadOs, é do Rio de Janeiro que vern
a notIcia de que o Ilustre Marechal
Castelo Branco afirma quo a pau-
ta eleitoral não so alterard.

A lids, sObre isso, é o Deputado
Federal Paulo Sarazate, intirno ami-
go e coestaduaflo do S. Exeeléncia,
o Sr. Presiciente da Repüblica, quem
afirma: nada do prorrogacdo, nada
do distritinho ou d.istritão, nem
continuIsmo, nem adiamento do
oleiçães, fern distorcöes do proces-
so eleitoral vigente.

Falo - quero frisar born, Sr. Pro-
sidente, Srs. Deputados - movido
por aquêie ideal por que nOs nos
at.relamoS a RevoluçãO

Polo ideal se fez a Revoluçdo de
31 do Marco.

Pelo ideal, a nova ordem I ol ins.
talada no Pals, para quo nossa gon-
te, Para quo nossa civiiização Pu.
desse caminhar livre clas iddias no.
civas e poluidas da subversão, in-
cornpativel corn a nossa forrnacão
histOrica, e sobrotudo contra a
nossa Iridole de povo arnante do
direito e da liherdade.

, ainda polo ideal de beni son-
vir, ainda corn o desejo do alijar
dos Conseihos de Estado os apro-
veitadoresda coisa publica os pro-
fissiona.is da politica quo tanto des-
rnoraiizaram o Brasil interna e ox-
tornarnente, quo foi feita a Revolu-
ção do 31 do marco.

Contra subversivos e corruptos
insta.lou.se urn nOvo Govêrno em
Brasilia, corn as esperancas do povo
brasileiro.

A subverSCo, Sr. Presidente, scm
düvida, teve sou :rernddio Ganhou
seu reparo. E, fez por onde, pois
esperava a repnessão, porque seus
corifeus assim o quiseram, polo aça-
nharnento e pela audaciosa artima.
nha corn que so infiltraram nos
mais variados escalöes cia adrni.nis.

tração nacional, o, dali como "pro-
fiteurs" conduziram o barco Para
o desalento, Para a confusäo e para
o caOs

E a corrupcäo também mereceu
tratarnento herOico, corn mechdas
acauteladoras o ate repressivas do
toda ordem.

E os anos jd se passaram E 0
Brasil al estd, ainda no debate toO-
rico do urna crise sem precedontes.
Sem düvida corn a subversão corn-
pletarnento desbaratada. Urn gran-
do capitulo Dma magnifica vito-
na, quo teria sido major e rnas es-
plêndida se as providências contra
a corrupção tivessem sido no moe.
mo torn no mesmo diapasão.

Mas, a corrupcão( dentro cia po-
litica que ë a arte do possivel), não
podia ter sido combatida corn ro-
médios herOicos. Ela teria o terd
de ser extirpada da nacao, corn urn
tratamento especifico, continuado
o pertinaz. A corrupção, Sr. PreSi.
dente, nasceu desde o momento em
que se iacenou Para 0 homem co-
mum, Para o individuo ambicioso,
corn urn lugar do destaque na poll-
tica. E acenando-lho corn cargos
polpudos, dle se faz cabo eleitoral
fandtico e inescrupuloso, formando
nossa coorte cfnica o despudorada,
que so apelidou corn muita felicida-
de - pelegos.

Corn 0 din.heiro, corn as vanta-
gens do altos cargos, corn a facili-
dade cia convivOncia corn os "maio.
rais" nos paldcios e nos Conselhos
de Estacbo, corn os sequilhos o as
champanhotas na copa e na co-
zinha, Para efoitos eleitorais, defer.
rnando.se e rebaixando-se a digni-
dade do nosso patnicio menos edu-
cado e mais dosprotegido, nasceu
esso cancer que é a corrupçäo. Foi
alimentada assini, corn tudo 0 que
o Brazil possuis do pior. E essa
corrupcao cnesceu tan- to o infelici-
tori tanto, que chegori a ten tanto
ou male nocividade do quo o he-
thondo regime vermelho ds es-
tepes.

Por isso, tanibCm, foi feita a Re,
voluçdo de 31 do Marco, em buses
de iiq udan corn êsse mal terrivel,
quo d a subserviência dos peque-
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nos, pagos corn Os beneficios dou-
rados do Estado, Para clue garan-
tarn corn tOda a sorte do servilis-
mo caboclo, a permanencia e a con-
tinuidade de urn grupo de privile-
giados nos Governos da grandé Na-
cao.

Desta forma, temos que pensar
sObre o que fazer, o que tern sido
feito -,ate agora para se conseguir
esta importante etapa revolucioná-
na, que ë o desbarato dos corrup-
tos. E, Sr. Presidente, depois da
conrupcão, que e urn mal indepen.
dente dos contaminados, acredita-
mos que talvez os contaminados ja
estejarn desbaratados; acredlitamos
que talvez Os propensos ao mal já
estejam, corn as medidas de isola-
mento, imu.nes de continuarem so-
frendo dêste mal perigoso para si
e para a grande familia brasileira.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, para nOs continua a preocu.
pacão do mal, que ainda al está. E
pode voltar a agir violento, por
outros motivos, e, ainda porque os
remédios adotados podem ter a
desvirtude de alimentar 0 mal he-
diondo.

Muito preocupa esta sltuação.
Assim estamos anaiisa.ndo os atos
que Se destinam a combatê-lo. Fa-
la-se em distrito e fala-se agora em
distritâo, tendo em vista a volta a
politica do passado. Remedios ca-
seiros e tupiniquins que já foram
experimentados, dando como seqüe-
la revolucöes e dorninios de poucos
por muitos, que é urn privilégio dos
mais perigosos nos dias correntes.

E una Revolucão, Sr. Presidente,
que o ilustre Pres.idente iviarechal
Castelo Branco declarou que näo
foi feita para garantir privilegios de
ninguém, poderá alimentar o mal
da corrupcão, se adotar medidas
restritivas aos direitos do povo em
escoiher iivremente os preferidos
para Os mandatos populares. No
distritão, onde a propaganda e o
trabaiho do candidato vão ser di-
ficeis, muito se presta ao empenho
do dinheiro ou do poder nial orien.
tado. No distritão, Sr. Presiden-
te, como no dllstrito, se ha alguina
vantagem, sem düvida manifesta-se

O predoinInio do poderoso politico e
do enthnheirad. 0 Poder do Gover-
nante poderá ser fiscalizado ate urn
certo ponto. Ha urn ponto cego,
principalmente quando quem está
no timão não é urn varão de Flu-
tarco como o Marechal CastelO
Branco. NOs, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, sabemos que a medi-
da da restriçäo em todo prooesso
democrático é faca de dois ginnes.
Por isso, ex.igir muito e controlar
e colocar dentro de padrôes teOri-
cos Os processos eleitorais que väo
se aplicar no "ma:remagT1u1n" do
povo e da opiniao popular, ë abas-
tardar, de que resulta o efeito ne-
gativo, quando se procura corrigir
êste antigo que ë a corrupcão. Se
tudo vai ser certinho, se os can-
didatos vão se eleger dentro das
aspiracôes cern por por cento revo-
lucionãrias; ninguém vai se insur-
gir; todos vão se acaimar. E tere-
mos fáceis e maieáveis homens pü-
blicos, corn a maior capacidade para
a pratica da corrupcãO ao menor
sinai de falta de vigilância.

Por isso, nesta altura, Sr. Presi-
dente, trazemos a nossa paiavra de
aclvertência, corno um dos que lu-
tararn pela Revoiuc.o. -Muito apêr-
to formará nos parlamentos ho-
inens frouxos, que se de.ixaräo ama-
nhã embevecer pelo mesmo canto
da sereia que enganou e eduziu Os
desventurados pelegos. Devernos
saivar o Brasil dêsse rnal corn re-
médios continuos e horneopáticos,
pois se usamos os "herdicos" que
abastardam'e rebaixam, vamos cair
no circulo vicioso; e, Sr. Presiden-
te, sO vamos mudar de pelegos de
pouca instrucão, para perigosos pe-
legos de casaca e de cartola, que,
por certo, darão ao Brasil, afinial
urn saido de desgraca e de infelici-
dade muito maiores do que as que
nos iegou essa estirpe extinta de
lovarninhas dignos de do.

PROJETO N.° 3.646/66
Da a denominacão de Dr.

Dorningos Conde Filho, a Uni.
dade Sanitária da cidade de
Paraguacu.

A Assembiëia Legisiativa do Esta-
do de Minas Gerais deereta: 	 -

Art. 1.c - Denom.inar-se-á Dr.
Domingos Conde Fliho, a tlnidade
Sanitária da cidade de Paraguacu.

Art. 2. - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicacão, re.
vogadas as disposicöes em contra-
rio.

Sala das ReuniOes, 17 de rnaio de
1966.

Spártaco Pompeu - Wilson de
Paiva - Nicanor Neto Armando -
Gomes Moreira - Geraldo Quintão.

Justificativa: - Somos por ins-
tituir legendas, para aquelas que
passaram entre nOs, a humanidade
sofredora e triste, fazendo o bern
pelo bern, na prática da caridade
Cristã e no amor iao seu prOprio
como a si mesrno. 0 Brasil, pals
subdesenvolvido, de parcos recur-
sos assistencia.is muito se presta Co.
mo palco para quem vem corn es-
trêla de predestinacão. Na vida da
cidade do interior, por êsse Brash
efora, encontramos então grandes
e inesquecIveis derniurgos. Ora e o
venerando paroco; ora a madre de
recordaqao perene pela bon 'dade de
urn coração de ouro e fascinante;
ora e o medico, que, corn a dec11-
cacao de sua ciência, e urn balsamo
de consOlo que penetra no coracão
dos homens pela gratidão, e, ja-
mais sua personalidade se apaga
numa comuna e nurna região in
teira. Sern düvida, dent r e êste
mundo, Os hornens não podem es-
quecer, e devem considerar num
ponto alto, as almas eleitas que
vierarn para a prática do, bern. E
êstes são Os vigários, as irrnãs de
caridade, os medicos do interior do
Brasil, e, quantos e muitos das me-
trOpoles. Agora, em Paraguacu, no
Sul de Minas, desaparece urn de-
miurgo de que uma populacão reco-
nhecida, culta e admirávei, jameis
ha de se esquecer, p015 muito o Dr.
Dorningos C6nde Filho deu àqueia
gente amiga. Para êste, numa ho-
menagern pOsturna, justia e aplau-
dida, propOe-se neste projeto que
dd ao POsto de Higiene daquela
florescente comuna sui-mineira, 0

norne do Dr, - Domingos Conde Fl-
iho. Recordacão perene dêste hü-
manitário facultativo que ali viveu
86 anos de vida profissional profI-
cua e doada a dor do povo.

Spãrtaco Pompeu.
Publicaclo 0 Proj-eto, thclua-se

em Ordem do Dia.

INDICAcAO N. 9 1,128

Exmo, Sr. Ppresidente da Assem-
blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deput.ado Spartaco Pompeu,
que esta subscreve, devidamente
apolado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, se-
jai feita indicaqão ao Exmo. Sr.
Secretário da Saüde, Dr. Austregé:
silo Ribeiro de Mendonça, no sen-
tido de orgarilzar serviQo de vaci-
nação arnbulante contra a poliorne-
lite nesta Capital, aiim de ser fei-
to cobertura ext,ensa e profunda e
reiterada nos ba,irros e vilas mais
distantes, considerando a campa-
nha de vacinação já iniciada por
aquela Secretaria desde que seu ti-
tular empossou-se no cargo pelo
atual Govêrno.

Sala das Reuniöes, 17 de rnaio de
1966.
Spartaco Pompeu - Geraldo Quin-

- Gomes Moreira - Wilson de
Paiva - Sousa e Silva.

Justificativa: - D-as molOstias
que mais fazern vitima nesta Capi-
tal, a mais grave 0 a poliomielite,
cujas conseqüências, p e 1 a seqüe-
las, são rnacabras e malditas. For
isso, ao ensejo da carnpanha jã ii-
dada, corn esplêndido êxito, pelo
novo titular da Pasta da Saüde,
lembramos de indicar que a vaci-
nacão se faca por meios mais rei-
terados e intensos. Assirn enten.
demos que o ambulatOrio monta-
do em veiculos adequados seria so-
luqã-o segura e moderna, para que
alcance as pontos mais distantes
da Capital, vilas e bairros onde o
Indice dernografico jã se nota co-
mo ponderavel.

As estatIsticas da rnetrOpole so-
bre a incidência desta rnolOsti'a tao
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terrivel, que aqul carrththa sempre
em têrmos de epidernia, mostram
que ha sempre aumento, ja que
não bern compreende a nossa gen-
te a necessidade da vaclnacâo corn-
pleta, a firn de Se lograr iinunidade
proveitosa. SO mesmo a acão de
presenca do poder püblico, corn mi-
ciativa como seja 0 carro-ambu-
lãncia para vacinacão de bairro em
bairro, de vila em vila, poderá mi-
norar a continuidade de manifes-
tacoes çctolOgicas ciclicas em nos-
so meio. For isso, els esta Indica-
cao.

Spártaco Pompeu.
- A Cornissão de SäUde.

INDICAcAO N.9 1.129

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

0 Deputaclo Spártaco Pompeu
que esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re

rque a V. Exa., ouvidaa Casa, Se-
ja feita indicacão ao Senhor Dire-
rotor Coral do Departamento de
Estradas do Rodagem, para que,
ate que seja providenciado o asfal-
t-amento do ramal que liga a BR-55,
Fernão Dias, a cidade de Monse-
nhor Paulo, mande reformar e con-
servar a estrada de terra que não
tern merecido o cuidado que se exi-
ge de urn ramal de importância
capital para- as agricultores e pe-
cuaristas - daquele rico- .municipio,
de terras fértéis e produtivas, aiim
de fazer scioar a preciosa produ-
ção de café e gêneros e leite para
as centros consuniidores-.

Sala das Reuniôes, 17 de maio de
1966.
Spátaco Pompeu - Gëraldo Quin-
• tao - Games Moreira - Wilson

rio Paiva :_ -Sousa e Silva.

Justificativa:- - Monsenhor Pau-
lo ci urna d-ouiuna do Sul de Minas
do terras fcirteis, que congrega uma
po-oulacao laboriosa des-de muitos
anos. Dotado de glebas magnIficas,
pioduz o rn-elhor café da região e
em quantidade aprecidvel. Do ca-
pacidade também para grande pro-

duçâo de gêneros, coloca--se entre
as vanguardeiros coma fornecedo-
res de feijão, café, cana de açucar
e gado leiteiro em colh-eita diana es.
plêndida, corn que Minas se abas-
tece e arrecada ponderável tribu-
tos. E sem favor nenhum urn cen-
tro agricola quo precisa receber do
Govêrno assdstência, quando cui-
darnos de aurnentar as nossos re-
cursoS agricolas e p:astoris. Par
isso suas estradas exigern -cuidados,
o que não ha infelizmente, princi.
palmente neste ramal que fez sal-
da para a rodovia Fernão Dias, o
qual ra.mal ja devi'a estar implan-
tado e preparado para o esfalta-
n-iento, pelo que tambdm postula.
mos urgência.

Spártaco Pompeu.
- A Comissao de Transportes.

INDIcAçAO N.' 1.130

Exrno. Sr. Presidente da Asseni-
blciia Legislatvia do Estado- do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pornpeu,
que esta subscreve d-evidarnente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa -, ouvida a Casa, se-
ja fe.ita uina Indicacão ao Exmo.
Sr. Go-vernador Israel Pin-heiro,
para que, sob a ins .piracão da pla-
taforma corn que disputot as su-
frágios do povo Mineiro, e, tam-
bOrn do povo do Varginha, deter-
mine providências no sentido de
ser instaliada a Fábrica-E:scola de
Laticinios, cri-ada por lei para aque.
la comuna sul-mineira, considerarL
do sua importância econO-mica o
agro-pastoril, des-de muitos anos
d-stacada coma a "Princesa do Sul",
pelo seu progresso -e polo desenvol-
vimento de sua agricultura e indüs-
tria pastoril e latiodnista.

Sala des Reuniôes, 17 de maio de
1966.
Spártaco Pompeu - Geraldo Quin.

tao - Sousa e Silva - Games
Moreira - Wilson do Paiva.
Justificativa: - Surge esta mdi-

cacao coma iernbr-ete ao Exrno. Sr.
Governador Israel Pinh-e.iro, qué,
durante a sua campanha, recebeu

corno digna de estudos a instala-
ção no municIpio de Varginha, o
major contra laticinista de Minas,
da fábrica-escola do Laticinio cnia.
da par lei pelo ex-Governador José
Magalhães Pinto, inspirado em pro-
jeto do deputado quo esta subscre-
ye.	 -

Já foram encarecidos motivos da
necessidade de urn estabelecirnento
coma êste naquela comuna., não sO
como fábrica rnodêlo, coma tam.-
bOm valendo coma contra de for-
macão de tOcnico-s e preparacão de
capatazes que se desthaem aos -tra.
balhos e cuidados da ordenha. De-
ye-se lembrar quo todo o homem
enipregado na ordenha, no retiro,
possul quase nada de nocaes prá-
ticas sôbre higiene aplicada a purl-
ficacão e apuração do born bite,
matéria prima para fabrico de man
teiga, queijos, e, mais ainda bite
em p6. Como êstes, ainda, ha fa-
zendeiros, carentes do orientaçöes -
Par isso se justifica esta Ind.icacão
coma mera lembranca.

• Spártaco Pornpeu
- A Comissão do Agric-ultura.
- Vém a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.238

- Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blOia Legislativa do Estado de Mi.
n-as Gerais.

0 Deputacbo que êste assina, no-
quer, nos - têrmos da Resolucão n.9
755, licenca, para tratar de -intenês-
se particular, par 61 dias.

Sala -das Reuniöes, 16 de maio
de 1966.

Waldir Morato.
- A Cornissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 R.EQUER-I-
MENTO N.' 1.238

Comlssão Executiva

Através do Requerimento n.' 1238,
-o Senhor Deputado Waldir Morato
solicita lhe seja concedida licença
par sessenta -e urn dias, para tra-
-tar do interêsse particular.

Nad'a tendo a opor, esta Coni.is-
são opina favorhvelmente- a sua

aprovacão e, para o referido urn,
submete a co-nsideracão da Casa
seguinte: 	 -

PROJETO DE RESOLUcAO -
N." 3.643/66

Concede licença ao Deputa-
do Waldir Morato.

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

Art. 1.' - Fica concedida, nos
térmos do § 5.0 do art. 89 do Regi-
mento Interno, modificado pela Re.
solucão n.9 312, licença ao Deputa-
do Waldir More,to, par 61 (sessen-
ta e urn) -dias, para tratar de inte-
rêsse particular.

Art. 2.' - Revogadas as disposi
çöes em contrdrio, esta resoiução
entrará em vigor na -data de sua
publicação. 	 -

Sala "José Proe-nça", 17 do maio
de 1966.

Bonifdclo do Andrada, Presidente
- João Navarro, Relator - Ledo
Borges - Pinto Coelho, 	 - --

- Pub-Ucar.

REQUERIMENTO N.' 1.239

Exmo. Sr. Presidente da Assom-
blt'ia Legisiativa do Esiado do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que êste subscreye,
na forma regimental, ouvida a Ca-
sa e assontindo esta, vem propor
sejam ender-eados oficios ao Exo.
Sr. Prruiente di Repüblica, aa
Exmo. Sr. Ministro da Fazenda,
aos Presidentes do Banco Central
do Brasil, born coma dos Bancos
Oficials do Estado -de Minas Ge-
rais, solicitando providências ime.
dhatas no sentido de me-lhor aten-
dimento ao parque industrial da
cdade de Juiz de Fora, corn a ele-
vacão dos limites operacionais - dos
Bancos ofictais, tenclo em vista - o
fato de as inddstnias do - transfo-r-
mação, corn a retraçao bancdria,
y.iverem perigosa cnise -financeira,
do consequëncias imprevisiveis,
dando motivo a uma intranquibi-
dade constante que leva -mais -do
500 indüstnias ao desalento -Do fa-



-368- 	 - 369 -

to, dé-se ciência ao Presidente do
Centro Industrial de JuLiz de Fora,
Sr. Carlos Magnavacca; ao Presi-
dente da Associacão Rural de Juiz
de Fora, Sr. Manoel Goncalves
Coelho; ao Presidente da Cârnara
Municipal, Vereador Wilson Coury
Jabour; e ao Diretor dos "Didrios
Associados" de Juiz de Fora, Sr.
Renato Dias Filho.

Sala das ReuniOes, 16 de maio
de 1966

João Navarro - Wilson Tanure
- Alvaro Salles - Raul Fernandes
- Lourival Brasil - Ladislau Sal-
les.
• Justificativa: - A segunda Cidade
de Minas Gerais, ondé o parque in.
dustrial é dos mais importantes do
pfs, está passando por grave en-
se financèira; motivada, principal -
mente, pla retracäo baaia.
Juiz de Fora, segundo dados do
IBGE relativos ao ano passado,
pOSsui 555 €stabeecimentos indus-
•trais, entre niédias e pequenas in-
dustrias; predominando as de te-
cidos e milharias, e seu fatura-.
mento era superior a 73 bilhOes de
cruzeiros c Eua contribuicão aos
cofres püblicos de 43 bilhöes de
cruzeiros . De algum tempo a esta
piart-e, porérn, o progresso indus-
trial, tantO ha irnplantação de no.
vas fdbrieascorno no aumento da
producão, .éstá quase sofrendo urn
colapso.

A situacão, segundo revela o Cen-
tro Industrial de Juiz de Fora, é de
.tal ordenii.ie, de modo geral, as
indüstriias da4uela . cidade nao es-
tao enrcbndiçoe defirmar corn-
promisso corn a Cothissäo Nacio-
nal de Estimulo el Etabilidade de
Preços (CONEP), não podem su-
portar as altas taxas de compa
nhias de 4 nvestimkitos que alguns
bancos indicarn aos iñdüstriins, não
tendo, ainda.;O Banco do Brasil, au-
mentado sua 4 assistência em pro-
porcão ao Indice de aurnento dos
custos.

Em consequência de tudo isso e
de outras diuiculdades , a rnaoria
das indüstrias se viu na contingen-
cia de redu.zir sua produçao, do que
se depreende surgir outra grave de.

cisão, qual seja a de dispensar tra-
baihadores, trazendo o agravamen.
to do problema social.

o desejo dos homens de indds-
tria de Juiz de Fora jd manilesta-
do tantas vêzes, d o de expandir
sempre o parque industrial daquele
municipio, tanto assim que a la-
boriosa classe luta, tenazmente, em
favor da implantação da Cidade In.
dustria.l, para o que conta corn a
alta conlpreensão das autoridades
govemarnentais.

João Navarro.
- A Comissão de Agricultura.

REQTJERIMENTO N.° 1.240

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

0 Deputado que êste subscreve,
corn apolo regimental, solicita a
V. Exa., ouvida a Casa e assentin-
do esta, se digne de dirigir respeL
toso apêlo a S. Eminência Revern-
dissima, D. Sebastiäo Baggio, Nun.
cio ApostOuico no Brazil; no senti -
do daquele alto prelado interessar
se junto a Sua Santidade, o Papa
Paulo VI, visando a elevação da Ci-
dade de Barbacena a sede de Bis-
pado, sagrando-se seu primeiro Bis-
p0, apOs a nomeação, 0 Revmo.
Fe. Hildrio da Mota Barros, a quem
pede seja dada ciência dssa me-
dida.

Sala das ReuniOes, 13 dé maio
do 1. 966

João Navarro - Lourlval Bra-
sil - Raul Fernandes - Waldfr. Mo.
rato - Geraldo Quintão - Waldo-
miro LObo - João Bello -- Gerar.
do Grossi -i-- Paulino Cicero - Wil-
son de Palva - Gornes Moreira -
Carlos Megale - Ladislau Sailes -
Alvaro Sales.

Justificativa: - Minas Gerais d,
dentre Os Estados do Brasil, 0 que
apresenta naior contingente de Ca-
tdlicos, e, dentro do seu territOrio,
Barbacena ocupa destacada posi-
cäo, a ponto de haver-se trarisfor-
mado em maravilhoso centro de ir-
radiação cristã. Prova eloqilente
dêsse fato reside na construçaa do
Santuário deSão José, hOe BasI-

lica, fruto da operosidade do no.
tável sacerdote, Fe. Hildrio da Mota
Barros que, praticamente sàzinho,
edificou, naquela cidade, urn dos
maiores templos relig.iosos do Pals.

Devemos tributar, também, ao
acendrado espirito reigioso daque-
le piedoso sacerdote a implanta-
ção de inUrneras obras de cardter
social, para cujo êxito rnuito tern
contribuldo Os seus paroquianOs.

Ora, se de urn lado Barbacena tern
como seu guia, espiritual urn digno
Ministro do Deus e, de outro, urn
maravilhoso rebanho de fiéis, nada
mais justo que elevar-se aquela ci-
dade a Sede de Bispado e, como urn
preito de reconhecimeflitO, que se
sagre o virtuoso Pe. Hilárioda Mo-
ta Barros, coniO seu primeiro Bis-
p0.	 -

JoäoNavarro.
- A Cornissão de Justicia.

REQUERIMENTO NY 1.241
Exmo. Sr. Fresidente da Assem-

blia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Na forma do artigo 30 do Regi.
mento Interno, requeremos a V.
Exa., corn audiência do Plendrio,
a contituição de Comissão Pa-ria-
rnentar do Inquérito paratornar co.
nheciinento da atual politica de ml-
nério e suas implicacöes na econo-
mia do Etado.

Requeremos, ainda, seja a Co-
rnissão composta de 7 (sete) mern-
bros, sendo 4 (qua.tro) da atual Co-
missão de Siderurgia, indicados
pelo Sr. Presidente - -

• I Sala das Reuniôes, 17 de maio
de 1966.
• João Bosco - Daniel de Barros
- Vaidir Melgaco - Carlos Eloy -
Paulino Cicero - Domingos JOrio
- Alvirnar Mourão - Cicero Du-
mont - José Maria Magalhäes
Etiler Lafetá - Wilson Modesto -
Lücio de Sousa Cruz - Spártaco
Pbmpeu - João Bello - Sousa e
Silva - Joauim de Mello Freire -
Wilson Chaves - Raul Fernandes
- João Vaz - Jorge Vargas - F10
rivaldo -Dias - Luiz Junqueira -
Wal'dorniro LObo - Salim Nacur -
Geraldo Quintão- - Pinto Coelho

- José de Castro - Altair Chagas
- Hello Garcia - Ladislau Sales
- Sette de Barros.

Justificativa: - A atual politica
de minérios adotada pelo Govêr-
no Federal implicard, pelo que tern
sido divulgado, em serbs prejulzos
para a econornia do nosso Est:ado.
Na verdade, segundo tudo está a
indicar, o dornInio de urn grupo
liderado pelo Sr. Azevedo Antunes
implicará no monopOuio da nossa
indUstria extrativa de ferro e man.
ganês, impedindo quo a livre con-
corrência e competicão possa criar
condicöes mais favoráveis ao be-
neficiamento do minério em nosso
Estado. A Assembldia Legislativa
compete o corthecimento integral
de ta-is fatos, para possibilitar to-
mada. de posicão em favor da eco-
nomia mineira. A participacão de
mernbros da Cornissão de Siderur-
.gia na Cornissão Parlamentar do
Inquérito perm.itird que aquêles
que rnais de perto acompanham o
desenvolvimentO do problerna ye-
nham dar sua valiosa contribuição.

João Bosco.
- Ac2omissão de Justica.

REQUERIMENTO N.°. 1.242

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

Os DeputadOs que êste subscreve,
lIderes de Bancadas nesta Casa, re.
querem a V. Exa., naforma regi-
mental, sejam con.vidados Os Senho-
res Deputados João Calmon e Jor-
'nalista Roberto Marinho, para, atra-
yes desta Assembléia Legislativa,
prestarem lamplos esciarecirnentos
a opinião pilbilca do Estado, sObre
a infiltracão de capitals estrangei-
ros na Imprensa, - Radio e Televi-
são do Pals, matdria que consulta
interésses da prOpria seguranca
nacional, 0 que irrlpöe a preseflça
do Minas Gerais no cendrio dos de-
bates.
• Sala das Reuniöes, 16 de maio de

1.966.
Josede Castro - Lider do MDB e

doex.PTB.. 	 - . .



- 370 - 	 - 371 -

José Maria Magalhaes - Vice-Lider
do MDB.

Aureliano Chaves - Lider da ex-
-UDN.

Jorge Ferraz - Lider do ex-PR.
Carlos Megale, Vice-LIder do ex-PR.
Raul Fernandes - Vice.Lider do

ex-PSP.
Faulino Cicero - LIder do ex-PSP.

- A Comissão do JustAça.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. Depuitado Homerc
Santos.

o SR. HOMERO S!ANTOS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Corn apenas 100 dias de Govêrno,
S. Exa., o Governador Israel P1-
nheiro, inicia grandes obras dando
licöes àqueles que apenas 0 cr1-
ticam e que não tm a paciência
de esporar; aqueles que durante 5
anos estiveram no Govêrno e que
deixaram urn legado dos mais ter-
riveis para a adrnin.istração quo se
indcia, uma dlvida cia mais extra-
ordindrias, acirna de duzentos e no-
ye bilhöes de cruzeiros, e que do-
sejam que o Sr. Israel Pinheiro, a
quem denominam de IF - alias,
macleira do lei das melhores -
apenas em cern dias possa resol-
ver todos Os problemas do Esta-
do, cientes que estäo de que as
condiçöes financelras atuals do Es-
tado não são das meihores.

Mas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, nao ocupamos esta Tribuna
para responder hqueles que. estão
preocupados corn Os 100 dias do
Govêmo do Sr. Israel Pinheiro;
êles se esquecem do que S. Exa. 0
Governaclor ainda tern pela fren.
te 4 anos e ojto meses do adminis-
traçao.

Venho a Tribuna para pedir
Casa quo consigne em Ata de nos-
sos trabaihos urn voto de louvor ao
Governador Israel Pinheiro e a Po-
ucla Militar pelo inicio de urn tra-
baiho dos mais extraordindrios,
qual seja, implantaçao do "Prirnel-
ro NUcleo do Colonizaçao Agricola
do Minas Gerais".

Assim, trago a consideração . cia
Casa o seguinte Requerimento: (Lé)

REQUERIMENTO

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

o Deputado que êste spbscreve,
na forma regimental, requer seja
incluldo em Ata de nossos Traba
Ihos, para que conste dos Anais,
urn voto do congratulaçOes ao Go-
vernador Israel Pinheiro e a Poll.
cia Miitar de Minas Gerais, pela
implantaçao do prirneiro nUcleo
de colonização agricola do Estado,
experiência pioneira, dc elevado al-
canoe econômico e social, iniciada
hd poucos dias, por urn contingente
da PolIcia Militar, em Brasilândia,
perto da Cidade do Paracatu, numa
circa de 386 mil hectares habitada
por Lquase 20 mid pessoas, localiza--
da nos vales dos Rios Urucuia L e
Paracatu.

Sala das ReuniOes, 17 de rnaio de
1.966.

Homero Santos.
- Publicar.
Ora, Sr. Presidente, Srs. Depu

tados, urn homern quo pràticamente
inicia 0 seu fl overno, corn a inten-
cic de beueficia as regiôes mais

atstadas do Estado (esprovidas.
do técnica agricola, desprovidas dos
meio-s necesscirios ao seu desenvol-
vimento nesse setor, não pode, do
maneira alguma, em cern di-as ape-
nas, receber as mais candentes crf-
ticas desta Casa.

R-econheco o direito de os Se.
nhoros Parlamentares virem a esta
Tribuna p;ara tecer as criti-cas que
qulserem, porque, na verdade, im-
pera no Estado o regime de plena
liberdade, onde os homens podern
vir a Tribuna crit:icar e mesrno as.
sacar contra a honra do prirneiro
mandatcirjo do Estado. Mas, é pre-
ciso que se roconheça o traba1ho
de quem tern procurado, mesmo
sem recursos, fazer alguma coisa.

E, agora, Brasilcindia, que está
sendo preparada para receber mais
de 250 hornens da Poilcia Militar,
marca o inicio 'da integração da
Poll cia Militar no programa do de-
senvolvimento do Govêrno do Sr.
Israel Pinheiro. Já temos no Es.

tado, no Trlãngulo Mineiro, o exem-
plo do Exército Nacional, corn urn
BatalhãO Ferrovicirio construindo
urna estrada de ferro que ligara
Araguari a c a pit al da Repü-
blica, Brasilia. 0 Sr. Israel Pi-
nheiro dci urn sentido nOvo it admi-
nistraçcio, colocando a Policia. Mi.
litar a colaboracão corn aquelas
populacöes sacrificadas pela faita
do assistência técnica. 0 contin-
gento cia Policia Militar, nos prO-
ximos dias, nos prOxirnos meses,
construirci alojamentos, silos, de-
pOsitos, praças de esportes, escolas,
além de canais e obras quo darão
urn nOvo impulso ao desenvolvi-
mento. Brasilcindia serci urn nticleo
do colonizacäo lagricola, pioneiro, e
depois o Govcirno poderd realizar
nUcleos semeihantes em outras re-
giöes que não atingiram 0 desen-
volvirnento satisfatOrio: o noroeste,
o norte o 0 nordeste - AJ.Orn cia pro-
ducão controlada, o objetivo prin-
cipal do nücleo é a fixacão do ho-
mern 'a terra, pois 0 Govêrno ye no
Oxodo rural urn dos maiores male-
floios quo se pode I azer 'a nossa
econornia. E, assim, quando se in-i-
cia urn govcirflO, corn apeflaS 100
d.ias, jd se estci procurando resol-
ver urn dos rnais angustiantes pro-
blemas do Estado, o cia agricul-
tura.

Ao terminar, friso que o traba-
iho que a P.M. estci fazendo no
ncicleo agricola de Brasilcindia virci
resolver, em parte, urn dos mais
graves problemas. Ainda ha poucoS
instantes o Deputado José Maria
Magalhães duzia que teremos pe-
quena safra de arros para êste sf0.
E verdade. La no Triangulo Minei-
ro, a reglão que mais produz arroz,
inteirarnente sacrificada, teremos
urna redução na safra, em decor-
rência de fatOres cUmdticos, técni-
cos e financeiros.

Assith, aqui fica meu pediclo, meu
Requerirnento do congratulacôes
corn a Policia Militar e corn o Sr.
Governaclor do Estado, pelo traba.
lho que se inicia.

- Vêm 'a Mesa:

INDICAAO N q 1.123

Exmo. Sr. Presidente da A.ssern-
bléia Legislat.iva do Estado do Mi.
nas Gerais.

0. Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja enviada ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, Indicacão no
sentido da necessidade do quo, na
Cidade de Manga, seja criado e ins-
talado urn grupo escolar.
- Sala des ReuniOes, 16 de maio
de 1966.

Euler Lafetci - Pereira do Almei-
da - Sebastião Nascimento - Al-
vimar Mourão.

Justificativa: - Os indices de es-
colaridade, da populaccio do Manga,
nos ültimos anos, dernonstrarn a
necessidade do quo o Poder Execu-
tivo, no uso das suas atribuicöes,
promova a criaçäo e instalação de
Grupo Escolar em Manga.

o rnuniclpio se desenvolve Inces-
santemente. Diversificani.se  as ati-
vidades econOmicas. A alfabetiza-
çcio intens.iva so tona urn requisi-
to bcisico para o seu progrosso.

Assim, 0 de ser aprovada a pre-
sente Indicacão -

Sala das Reuriiôes, 16 do malo
de 1966.

Euler Lafetci.
- A Comisscio do EducacãO. -

REQUERIMENTO

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja consignado em Ata urn
voto de congratulacôes co-rn a brio-
sa mocidade do Municipio do Cora-
cão de Jesus, pela criacäo do jor-
nal "Pajuco".

Sala das Reunlôes, 17 de malo do
1966.

Euler Lafetci - Gerardo Grossi
- João Bello - Martins Silveira -
Jorge Vargas.

Justificativa: - Sompre 0 cigna
de encô-rnios qualquer iniciativa cia
juventude, no sentido de dar pro-
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jecão aos seus ideals, na vida de
ama comunidade

o mais autêntico velculo dos
ideais que surgem como corrente
de opinião de urn grupo social é a
irnprensa, que estirnula o trabaiho,
a clência, as artes, as boas normas
de conduta.

o jornal "Pajuco" foi fundado
pelos moços de Coração de Jesus,
corn êstes sãos ,objetivos.

Por isso, a iniciativa merece Os
nossos aplausos.

Sala das Reuniöes, 17 de malo
de 1966,

Euler Lafetd.
- Publicar.

INDICAcAO N g 1.124
Exmo. Sr. Presidente da Assem.

bléla Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

o Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Governador do Estado e ia,o Fre-
sidente da Hidroniinas, Indicação
no sentido de que Se ultimem as
obras do balnedrio de Aguas San-
tas, localizado no municIplo de Ti-
radentes, prOxlmo a Cidade de São
,João del Re!. A Hidrominas fez
obras all que não foram termina-
das, séndo que a piscina e as du-
chas estão fechadas aO pilblico.

Sala das. Reuniöes, 12 de maio
de 1966.

Nicanor ArmandO --- Ladislau
Salles - João Vaz - José de Cas-
tro - Expedito Tavares - Euler
-Lafetá.

Justifica.tiva: - 0 balnedrio estd
localizado em Aguas Santas, muni-
ciplo de Tiradentes, prOxirno cêrca
de 8 quilOmetros cia Cidade de São
João del Rei, qual estd ligado por

falestrada astada.
• Aguas Santas d urn lugar aprazi.
vel, tendo ao lado a deslumbrante
Serra de Tiradentes. Estd localiza.
do a 176 quilmetros de Belo Ho-
rizonte, pela via Joaquim Murti-
n,bo - Lagoa Dourada, em estrada
inteiramente asfaltada.

Suas águas são radioaktivas de
grande valor medicinal. Se devi-
damente captadas, em ambiente
aprazivel e confortdvel, ter-se-la,

em Aguas Santas, um importante
centro -de cura e repouso, um Oti..
mo ponto de atração turistica.

No entanto, as obras inicladas
pela Hidromjnas não foram con-
cluIdas. A piscina e as duchas estão
fechadas ao püblico. Urge meihor
admlnistracao

Sala das ReuniOes, 17 de maio
de 1966.

Nicanor Armando.
A Comissi3 de Agricultura.

INDICAcAO N O 1.125

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléia Legislative, do Estado do Mi.
nas Gerais.

o Deputado- abai.xo assinado, na
forma regimental e clevidamente
apoiado, requer a V. Exia. que se
digne de indicar ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado e a CARRPE a
premência e necessidade de ser ter-
minada a reforma do Grupo Esco-
liar' "Conselhejro José Joaquim da
Rooha", de Rio Piracicaba.

Sala das Reuniôes, 17 de maio
de 1966.

Mario Hugo '. Ladeira - Carlos
Eloy - Cicero Dumont - Athos
Vieira de Andrade - João Bello:

- A Comissã y de Educação.

IND1CAcAO N 1.120--

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

o Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa., na forma regimen-
tal e devidamente apolado, que Se
digne de indicaar aos Exmos. Srs.
Governador do Estado e Secretdrio
das ComunlcaçOes e Obras Püblicas
a urgência e necessidade de ser
construIda a ponte sObre o Rio P1.
racicaba, na cidade do mesmo no.
me, cujas obras estão paralisadas.

Sala das Reirniöes, 17 do maio
de 1966.

Mario Hugo Ladeira - Carlos
Eloy - Cicero Dumont - Athos
Vieira de Andrade - JoãoBello.

- A Comissão de Transpbrte.

INDIcAcAO No 1.127

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléla Legisiativa do Es.tado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo asinado, devi-
damente apoiado e na forma re-
gimental, requer a V. Exa. que se
dlgne do indicar aos Exmos. Srs.
GovernadOr do Estado e Diretor do
DER/MG a urgência e necessidade
do incluir a ligação Sem Peixe - D.
Silvério - BR.2652 no piano MG-IA
para asfaltamento, tendo em vista
sua importãflcia econômiCa.

Sala das Reuniôes, 17 de main
de 1966.

Mdrio Hugo Ladelra - Carlos
Eloy - Cicero Dumont - Athos
Vieira de Andrade - João Bello.

- A Comissão de Transportes.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléia Legisiativa do Estado' do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que este subscreve,
na forma regimental, requer a Casa
urn voto de congratuiaçôes corn o
Sr. e Sra. Deputado Wilson Mo.
desto Ribeiro, extensivo a sua nu-
merosa prole, peio transcursO, hoje,
da data em quo cornemoram as
"Bodas de Prata" de casamento.

Todos aqueles que cornpareceram
A missa celebrada, pela manhã, na
Igreja de São Sebastião, no Barro
Prêto, em acão de graças pela fe-
méride, näo puderam :reprlmir a
emoção, quando o estimado casal
e seus fiihos se acercavam die, mesa
para tornarern, em conjunto, a San-
ta Comunhão. Estava all, bern vivo,
O exernplo da farn.Ilia mineira, em
tôdas as suas traciiçöes e virtudes.

o Deputado Wilson Modesto e
sua dignissima espôsa 'trazem con-
sigo as lembra.nqas da árdua luta
pela vida, saIdos quo foram am-
bos de lares humildes. Sofreram e
sofrem ainda, juntos, os percal-
ços de sua caaniiThada. Mas soube-
ram vencer, unidos, as d.ificuldades
e são titulares da imensa ventura
que sO é conferida aos chefes das
familias numerosas, onde filhos e

filhas se revelam cidadãos pros-
tantes e queridos pela comunidade.

Sale, das Xteuni6es, 17 do rnaio
de 1966.

José do Castro - Daniel do Bar.
ros - João Bosco - Salim Nacur
- Pinto Coelho - Athos Vieira de
Andrade - Marta Nair Monteiro -
Lücio de Souza Cruz - Raymundo
Albergaria - Pereira de Almeida -
Wilson de Paiva - Orlando Andra-
de - Carlos Eloy - Ataliba Men-
des - Euler Lafetd— Joaquim de
Melo Freire - Wilson Tanure -
Waldomiro Löbo - Alvimar Mou-
rão - Otelino Sol - João Navarro

Florivaldo Dias - Pires da Las
- Nicanor Armando - Martins
Silveira - Homero Santos - Ge-
rardo Grossi - José Maria Maga.
lhães - Ledo Borges - Jorge V;ar-
gad' - Gomes Moreira —'Carlos
Megabe - Maria Pena - Cicero Du-
mont - Expedito Tavares - Sette
do Barros - Artur Fagandes -
Raul Fernandes - João Vaz - Be-
nedito Xavier - Aureliano Chaves
- Alvaro Salles - HOlio Garcia -
Valdir Melgaco - iVianoel Costa -
Jorge Ferraz - Jairo Magalhães -
Paulino Cicero - Geraldo Quintão

Spártaoo Pompeu -IJad.islau
Sables - Jehovah Santos - Souza
e Silva.

- Publicar.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
bléia Legislativa do Estado die Mi-
nas Gerais.

Os Deputados que êste subsere-
vem requerem die V. Exa., ouvido
o Pbenário, conste da Ata de nossos
trabaihos urn voto de congratula-
ç5es corn o radialista Palhano Jü.
nior quo, através da Radio Incon-
fldencia, tern alcançado merecido
suceSSo, corn seu prograrna do di-
fusão musical "Recitais InconfIdên-
cia

Desta decisão, d6-se conhecimefl-
to ao hornenageado.

Sala das Reuniöes, 17 de maio
de 1966.

Manoel Costa - Lider do Govêrno
- Gomes Mjoreira - RayniufldO Al-
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bergaria - Jehovah Santos - Val-
dir Melgaço.

Justificativa: - A p1eocupacão de
Paihano JUnior, ef.iciente radialis.
ta mineiro, ë proporcionar aos ou-
vintes cia Inconfidéncia a divulga-
çäo artistica seleta.

Ernrienha-se em programar corn-
posiçôes agradáveis, principalmen
te as dos grandes autores pdtrios, e
proporcionar momentos de repou-
so e de instruedo musical.

o Poder FUblico, no dever de am-
narar as grandes realizaçOes, de
inequfvoeo alcance social, ao emi-
tir tal regozijo, cumpre urn ato de
justica que, pelas qualldades e pelo
labor do homenageado, näo poderia
ser riegado.

Splq dos ReuniOcs, 17 de maio
de 1966.

Manoel Costa
- Publicar.

REQU-ERIMIENT0

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

0 Deputado abaixo assinado re-
quer a V. Exa. o desarqu.ivamen-.
to do Projeto no 2.572/62, de auto-
na do Sr. Deputado Said Paulo
Arges, que autoriza permuta de
imóveis de propriedade do Estado
corn a Prefeitura Municipal de Trés
CoraçOes.

Sala das Reunlöes, 13 de malo
do 1966.

LUcio de Souza Cruz.
- Pubilcar.
- A Diretoria das Comissöes,

para informar se o Projeto no 2.572/
/62 recebeu Parecer contrdrlo ou
favorável, em sua trarnitação.

COM'UNICAcAO

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

Cornunico a V. Exa. gue, nesta
data, estou assurnindo a Cadeira de
Deputado Estadual, pelo ex-Parti-
do Social Democrátjco.

Sala das Reunióes, 16 de malo
de 1966.

Oswaldo Tolentino
- Ciente. Publique.se .
- A Divisão do Pessoal.

COMUNICAcAO

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

o Deputado que esta subscreve
requer, ouvida a Casa, seja inserido
em Ata urn Veto de Pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Olimplo R.ogdrio
cia Silva, ocorrido na cidade de Pe-
dna do Indaiá, dandose ciéncia da
decisão da Casa a famliia enluta-
da na pessoa de sua viUva, a Sra.
D. Maria Ramos cia Silva, residen-
te em Pedra do Indaiá.

Sala das ReuniOes, 17 de rnaio
de 1966.

Alvimar Mourão.
- Publicar.

COMtJNICAçA0

Exrno. Sr. Presidente cia Assern-
blëia Legislativa do Est,a.do de Mi.
nas Gerais.

0 Deputado que esta subacreve
requer, ouvicla a Casa, seja inserido
em Ata urn veto de pesar pelo fa-
lecirnento do Sr. Francisco Luiz
de Oliveira, ocornido em Divin6•po-
us, dando-se ciéncia da decisão da
Casa a famIlia enlutada, na pessoa
de sua viUva, a Sra. D. Maria Fib-
mena de AraUjo, residente a Av.
Sete de Setembro, 823, em D4vin6-
polis.

Sala das Reuniôes, 17 de maio
de 1966.

Alvirnar Mourão.
- Publicar.

COMTJNICAcAO

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

0 Deputado que esta subscreve
requer, ouvida a Casa, seja inseri-
do em Ata urn voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Adolfo Macha_
do, ocornido em Diviricipolis, dan-

P 	 ciência cia decisão cia Casa
'a familia enlutada, na pessoa de
seu filho, Orlando Machado, resi-
dente 'a Av. Independência, n° 1190,
em DivinOpolis.

Sala das Reuniôes, 16 de maio
de 1966.
- Alvirnar Mourão.

- Publicar.

coMuNIcAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem

bléia Legislativa do Estado de Mi.
nas Gerais.

Cornunico a V. Exa. e a Casa o
falecimento, ocorrido nesta Capi-
tal, do Sr. Murilo Cavaca da Cruz
Machado, casado corn a Sra. ftala
Corrieri Cruz Machado. 0 extinto
era filho cia Sra. Nené Cavaca Cruz
Machado, tendo seu passamento
causado profundo pesar nos circu-
los sociais de Belo Horizonte. Em
face do Infausto acontecimento, so-
licito seja consignado em Ata de
nossos .trabaihos urn voto de pesar,
dando-se, do fato, ciência 'a Sra.
Etala Corrieni Cruz Machado, resi-
dente em Belo Horizonte, 'a Rua
Aipes n 437, Apt° 101, Bairro Nova
Suica.

Sala das Reuniäes, 16 de rnaio
de 1966.

João Navarro.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra a Sr. Jorge Ferraz.
o SR. JORGE FERRAZ - Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
O nosso colega, ilustre Deputado

Pedreira Cavalcanti, tern servido ao
Estado de Minas Gerais em diver-
sos setores da vida pUblica. In-
tegrante de Farthdo R.epublicano
desde sua reorganizaco, apOs 1945,
fol s e rn p r e urn digno repre-
entante do Norte dQ Estado.

Ocupou o cargo de auxiliar do ex.
-Governador ClOvis Salgado, quan-
do cia sua rcipida passagem pelo
Paldcio cia Liberdade. Foi Diretor
do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Minas Ge-
rais e Deputado a esta Assernbléia
por duas legislaturas, sendo que
nesta legislatura, corno Suplente cia
Bancada do Particlo Republicano,

exerceu o seu mandate per algurn
tempo e, em nossa Assembléia,
fez parte de diversas Coniissöeu,
onde teve a oportunidade de dar
vazão 'as usas brilhantes idlas,
pondo a servico do povo rn.ineiro
a sua grande iriteLigência. Fol urn
dos Deputados mais atuantes que
ja passaram per esta Assemblëia.
Mas, assim não entendsu 0 atual
Governador do Estado de M. Ge.
rais, Sr. Israel Plnheiro, ou seto-
res do atual Govêrno. Foi a Sr.
Pedreira Cavalcânti exonerado "a
pedido" Centre aspas) do cargo de
Diretor da CODEVALE e a éste
respeito encaminhou ao modesto
Deputado, que ora ocupa a Tribu-
na, a seguinte carta:
Belo Horizonte, 16 de mato de 1966.
Prezado amigo,
Deputado Jorge Ferraz
Minhas cordials saudaçöes.

Jci são de seu conhecimento as
circunstãncias que cercaram minha
nomeação para Diretor cia CODE-
VALE, ao final do Govêrno Ma-
galhães Pinto, bern coma, parcial.
mente, as que precederam minha
exoneracão, "a pedido", das aludi-
das funçöes.

Não apenas pela forma dada 'a
minha exoneracão, mas, tamb4m,
per tendenciosos noticidrios de jor-
nais e fatos de que sO posterior-
mente tive conhecimento, sinto.rne
na contirigência de prestar urn es-
clarecimento ao povo mineiro, no-
tadarnente a rneus amigos e corre-
ligionCnios.

Infelizmente, jd não tenho a tn-
buna paruamentar para. faze-b. Es-
pero, pois, de nossa lidima arniza-
de, que o meu nobre amigo Se dis-
ponha a transmitJr so povo ml.
ne.iro, por S e us representantes
nessa augusta Assernbléia, as es-
clarceirnentos abaixo.

F. que, meu caro Deputado Jor-
ge Ferraz, não assinei pedido al-
gum de exoneracãO, surpreendefl-
do-me sobremaneira o ato publi.
cado no "Minas Gerais" cia 9 de
marco Ultimo, exoncrando-me "a
pedido".

Conhecendo pessoalmente 0 pre-
dare Governador Israel Pinheiro,
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ciente de seu passado de homem
de bern, não igriorando a elevaco
do sua compostura po1itica, vi, de
irnediato, que algo de errado esta.
va ocorrendo, e que S. Exa., tanto
quanto eu, devia estar sendo vi-
tima de algurna insidiosa manobra
politica.

Dias antes de ssr publicado tal
ato, nosso comurn amigo, Profes-
sor ClOvis Salgado, foi procurado

e10 Secretário Murilo Badaró, a
fim de inforrná-lo da disposicão do
Govérno •de exonerar-me e, para
evitar tal medida, tentava- obter
de minha parte o indispensével pa.
dido, segundo pude apurar.

Não sendo de irnediato recebi-
do, por motivo de saüde do hon-
rado Professor ClOvis Salgado, vol-
tou o Secretário de Govêrno, mais
tarde, para esclareeer que 0 ato de
minha exoneraçäo seria publicado
no cUa seguinte, por ser uma re-
solucão do Exmo. Sr. Governador
Israel - Pinheiro.

Não tendo motivos para duviclar
da palavra do Secretário de Go-
vêrno, aguardel a providência go-
vernamental.
• Qual não f 01 minha surprêsa ao
ler, no entanto, que 0 ato se dava...
"a pedido". Em baixo déste angu h
carOco -. logo pressenti. Não Sd
porque o Governador Israel Pinhel.
ro nada dissera pessoalmente,
como tambdm porque näo d ho-
mem do atitudes clessa natureza.
rvfuito ao contrário, S. Exa. tern
uma tradicao do franquea, e leal-
dade nas atitudes, quo muito o re-
comenda.

Dispus.me, por .isto mesmo a
procurá-lo: homens de bern se en-
tendem pessoalmente e corn leal-
dade.

Ao dizer a S. Exa. que o Pro-
fessor ClOvis Salgado fôra infor.
mado pelo Secretdrio de Govêrno
do que era resolucao do Governa-
dor exonerar-me no dia seguinte,
deciarou-me o Governador Israel
Pinheiro categôricamente: - "Des.
sa particularidade eu não sabia"!
E maior ainda foi S U a surprêsa
quando eu disse que não havia as-

sinado peclido algum de exonera-
cão..

Em tais circunstãncias, pois, fui
exonerado das funcöes de Diretor
da CODEVALE, cargo para. o qual
fui nomeado p o r indicacão do
nosso tradicional Particlo Republi-
cano, mechante a aprovacão desta
Casa Logislativa, em respeito a Lei
n° 3.764, de 15-12-65, nos parégra-
fos 10, 2 9 e 30, oArt. 70

Devo adiantar-lhe, ainda, nobre
colega, que o Governador Israel Pi-
nheiro ficou de reexaminar opro-
blema e dar.me post(-cr solucão.

Tendo hoje ainda malores mo-
tivos para confiar em S. Exa.,
aguardo serenamente a decisão quo
em seu alto descortinio vier a ado-
tar. 	 - -

Eram Os esclarecimentos que,
conflo, serão transmitidos por seu
ilustre intermddio ao nosso povo,
como nova mercê que fez ao seu
sempre

admirador e amigo,
a) José Pedreira Cavalcanti

Q SR. PRESIDENTE - Corn, a
palavra o Sr. Deputado José Maria
Magalhães.

o SR. SUITE DE BARROS -
Sr. Presidente, peco a palavra, pela
ordem.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
consulta o orador se assente na
concessäo da palavra, pela.ordem,
ao Sr. Deputado Sette do Barros.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Corn multo prazer, Sr.
Presidente.

O SR. SETTE DE BARROS -
Sr. Presidente, estando em Fiend-
rio urn representan-te da Rádiio Mi-
nas, e êste repOrter manifestado 0
proposito do fazer a gravacão do
discurso do Sr. Deputado José Ma-
ria Magalhaes, solicito a V. Exa.
perrnissão para que seja gravado o
pronunciamento do ordor cjue se
encontra na Tribuna.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requerirnento de V. Exa.
Continua corn a palavra o Sr. De.
putado José Maria Magalhäes.

O SR. JOSE MARIA MAGA.
GALHAES - Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

Na sexta-feira cia .semana pas-
sada, abordarnos, desta Tribuna, o
o problema da came.
- Desde que 0 Sr. Presidente do
SUNAB, Sr. Guilherme Borghoff,
liberou 0 prego cia came no tern-
tOrio naoional, previrnos 0 quo
aconteceria. E, assirn, Sr. Presi-
dente, Belo Horizonte assistiu ao
aumento exorbitante do preco cia
came de primeira, que sofreu urn
acrdscimo de 400 cruzeiros, enquan.
to que a de segunda teve sea pro-
çø elevado em 300 cruzeiroS.
• Isto jd não significa mais au-
mento na bOlsa do povo. Signifi-
oa urn roubo, exploracäo desco.
meclida sob 0 olhar complacente da
SUNAB. Agora, anuncia S. Exa.,
o Sr. Borghoff, o racionamento cia
dame. Mais urna medida quo vem
justamente contra.riar o nosso p0-
vo - Aqui estarnos para lançar, mais
uma vez, o nosso protesto, agra-

• decendo a co1aboraco cia Radio
Minas que tern levado a opiniäo
pdblica a noses voz, no sentido
dc que as autoridades do Govêmno
Estadual ou Federal, atentem pari
o problema do custo de vida.

Agora temos outro assunto gra-
ve: o arroz. Estabeleceu-se o cam-
bio negro, tanibOm sob as vis-
tas cia SUNAB, o quo foi, alias, de-

•	 nunciado polo Sr. Presidente cia
União dos Varejistas, Sr. Nelson

• Lemos do Carvaiho. Essa denün-
cia diz respeito a atuação cia SU-
-NAB, quo compra o arroz e 0 dis.
tribui sem fazer a ficha dos co-
merciantes que realmente tern di-
roito a uma cota de distribuigão.
Não usa critdrio algum, ensejando
O cãrn'oio negro. Qualquer urn ad-
qutre sacas do arroz pelo preco de
Cr$ 16.740 por unidade, revenclen-
do-o imediatamente per Cr$ 25,000.
Tudo isto acontece, quando o Pals
deveria carninhar para cia-s de
rnaiores esperancas para 0 povo
em decorrCncia da Revolugão, que
foi feita para moralizar e näo p..ra

- dar oportunidade äqueles que es.
poliam e exploram 0 comdrcio em
nossa terra.

Nesta Casa estão vdrios repro-
sentaait,e cia região do Sul de Mi-

nas e do Tringu1o, e toclos elos
sabem que caiu a producO do ar-
roz dêste ano, em decorrêneia do
fatOres vdrios quo influenciaram
na granulacão. Näo houve a Co.
iheita que esperavam. A queda, em
certos setOres do Estado, va-i ate
70%. Assim, urn agricultor de ar-
ros que tencionava coihér 10.000
sacas, por exemplo, Ira coihér, ape-
nas, 3 000 sacas. tsse ci 0 pano-
rama quo estd ocorrendo no Sul
de Mines e no Triengulo e, ate ago-
ma, o Govêmno näo estabeleceu uma
planificaço Para evitar o colapso.
Estarnos vendo que o comdrcio do
So Paulo. atento para. o problema
cia queda cia produçã-o do arros no
Eatado do Minas Gerais, estd corn-
prando todo o estoque dê.sse ce-
real e levando-o para Sào Paulo,
pora san abastecirnento. Disso re-
sulta a conseqUência de faltar or.
roz no Est-,,do do Minas. E ci neste
sentido que fazemos 0 nosso ape-
10 so Sr. Govemador do E.staø.o.
para que, atravds do Orgo desti-
nado a oriefitar a producão e res-
guardar 0 lnterêsse do nosso Es-
tado. no consumo, S. Exa. proj.
ba a saida do arros produzido em
Mines Gerais, porque, do contra-
rio, êle ira todo Para Sao Paulo
e nosso EstadO ficard sem o ce-
real. Aidrn, disco, o preqo sobe, ca-
Oa vez mais e o arroz jd estd sendo
venclido ate a quinhentos cruzei-
ros o quilo. Baseados nas infor-
rnaqOes que nos foram dades por
fonte idOnea, êsse preqo so elevard
e 0 amnoz ficará escasso. pois não
existe possibilidade do major pro-
ducão se näo houver urn plane de
estocagem e armaz.enameflto por
parte do GovCmno do Estado, quo
deveria me s e r v a r a quantidade
necessdria para o nosso consu-
moo. Ficamn. aqui, portanto, as nos-
sas palavras de alerts, pars que S
Exa., 0 Sr. Govemador Israel P1-
nheiro, tornando coithecirnento cia
situaqCo, através de rnanifestaçäo
desta Casa e cia Imprensa falada
o escrita, como a Radio Minas, que
me honra agora corn a sua atoll-
ção, possa tomar providências, as
mais energicas e proveitosas, para
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que esta dificuldade seja afasta:da,
porque o povo näo pode mals es-
perar a sur•presa, que sempre vem
desagradável, mas tern de e'sperar,
sim, as medidas profiláticas, as
medidas que possam enfrentar as
dif.iculdades, porque Minas Gerais
precisa de tranquilidade e precisa,
sobretudo, que o seu Govérno aten-
to Para o custo de vida. São estas
as palavras de protesto, e espera,
mos que S. Exa., o Sr. Governa-
dor, tome conhecimento da apreen-
so que temos e que será, em bre-
ve, Se não tornar as medidas ne-
cessdrias, urna tragédia Para todo o
povo de Minas Gerais.

o SR. PRESIDENTE - Tern, a
palavra o Sr. Deputaclo WalclornL
ro Lôbo.
• 0 SR. WALD0MI LOBO - Sr.

Presidente, Srs. Doputados. Andou
muito bern o Deputado José Maria
Magalhaes, trazendo Para a Tn-
buna ésse probiema cri.tciante, re-
ferente ao abastecimento do arroz
em Minas Gerais. Se o ilustre Go .

-vernador Israel Pinhsjro da Silva
tivesse escoihido meihor alguns dos
seus Secretdrios, o caso seria citfe.
rente. Se o Ilustre Gcvernador Is-
rael Plnhejro da Silva tivesse co-
locado na Secretaria de Abastecj-
reento urn homem capaz, inteligen-
te e trabaihador ,a nossa popula.
cäo não estaria sofrendo, nas unhas
ctos aQambarcadores

Se o ilustre Governador I. P. da
Silva tivesse obrigado 'aiguns dos
senhores Secretdrjos a 'ajudd-lo, na
sua administraçao, as reclamacoes
seriam born menores 2 preciso

-quo os Secretcirios ajam corn cora-
gem e honestidade. SO Se falj 2m
pianos - o que me fa.z 1ernbr.r
urn programa do teievisäo no qua!
sO se falava em piAnos. Não Se fr.z
nada de prov&toso rara o povo.
Ha faihas tremendas no setor cia
saüde, porOm culpa não sabe ao
atual Secretcirjo. 0 Govérno 0 que
não dci condicöes Para quo o Dr.
AustregOsilo de Mendonça possa
fazer alguma coisa. Para exompil-
ficar, ten.ho aqui urn 'documento
quo dirigi ao chefe do Departamen.

to de Tuberculose da Secretarla do
Saüde:

"0 Deputado Waldomjro LObo
cumprimenta-o cordiaimento e
apresenta o Sr. José Miguel de
Souza, quo deseja lnternação Para
seus trés filhos menores, Cleuza,
corn 9 anos, Bernardino, corn 6 anos
e Salmista, corn 4 anos. Todos jd
fizeram os exames necessdnios no
Dispenscirjo Oswaldo Cruz e Os re-
sultados dos trés foram, positivos.
Solicito a Vossa Senhoria sua pro-
verbial valiosa atenção no sentido
de atendê-lo em sua pretensão".

Para esciarecer bern os fatOs, as
trés crianças estão tubercuiosas.
Os sanatOnjos particulares não es-
tao recebendo crianças, porque a'
prOpria imprensa vein combaten -
do êsse fato. Daf serern enormes
as dificuldados, coniforme a idade
da criança. Havia urn convénlo en-
tre o Govêrno do Estado e a Fun.
dacão Benjamin Guirnarães, quo
atendia a êsses casos.

Pois bern, o ilustre' Diretor do
Departamento de Thbercuiose do
Estado de Minas Gerais, alicis pes-
soa trabaihadora, homem do visão,
mas quo tambdm estd algemado,
sem recursos, sem medicamentos
Para distribuir aos necessltadog,
respondeu a minha carta,' cia se-
guinte maneira:

Deputados: êstes Os resuitados
das crianças. Cieusa não necessi-
ta internamento. Quanto a Bernar-
dino e Salmista, foi mandado fezer
BAT Para a Balela, mas, a Funda-
qcio Benjamin Guirnarães não estd
internando. Fo:i-lhes fornecida me-
dicação Cleusa de Souza Oliveira
- 9 anos.
Dr. MaurIcjo Becker - Contrôle

90 dias.
Abreu normal - Teste 22 millme.

tros - Exp. Direito.
Bernardino tie Souza - 6 anos.
Dr. Ely Guirnarães - Gânglio-pul.

monar - IME. 6 gramas 3 ye-
zes ao dia - Bater gula p/ Fun.- -
d.ação Benjamim Guirnarães.

Salrnjsta - 3 a.nos.
Teste 15 milImetros - Abreu em

30/3/66 Normal.

Radiografia  gra.nde em 4/4/66 Hi-
petrofia Gang, p/ direito.
Estreptomicifla 1/3 de grama dici-
rio - IMH. 2 ao dia.
Bater Guia p/ H. da Balela
José UlpiaflO Campos -
Chefe do D. T.
16-05.66.

E eu pengunto, Sr Presidente e
Srs. Deputados: Para onde irão es-
tas crianas?

0 iDoputado DOlson Scarano ía-
lou, desta Tribuna, que 0 Gover-
nadOr 'Ipe" cia Silva estd fazendo
isto e aquilo no setor cia saUde.
Gostaria quo êle aqui estivesse, pa.
ra responder se o ilustre Govorna-
dor poderci fazer aiguma coisa em
beneficio destas crianqas. Nos sa-
natOriOs Para adultos elas não p0-
dem ser internadas e terão quo re-
gressar aO interior do Estado. Não
sO não se curarão da tuberculose,
corno iräo, tambOm, contaminar
outras crianças. Muitos me criti-
cam quando, desta Tnibufla, venho
fazer criticas construtivas so Go-
vêrno do Estado, mas pergunto
aos-Srs. Deputados: quern está corn
a razão? Aqui estão Os resultados
quo não ii Para näo tornar o tem-
po da Casa, acompanhando a res-
'posta do ilustre Diretor do Depar.
tamento de Ttiberculose, da So-
cretania do SaUde. Anda hoje pro-
tendo estar, novamente, corn o Dr.
Joviano, pars yen so 0 possivel a
sua a.utonizaqão Para, quo estas en.
ancas sejam internadas, ou no Mor-
ro das Pedras ou na Fundacão Ima-
culada ou mosmo na Fundação
Waldomiro LObo. Esta autoniza-
• cão 0 necesscinia, pars que estas
cnianqas não tenham que voDtar
Para o interior. As vézes, 0 diff-
cii Para o. reprosentante do povo
resolver certos assuntos. Aqui está
urn assunto d.ificil: se levarmos es.

• tas cniancas Para urn dos nossos
sanatOnios, não faltará, como jci
aeonteceu, urn jornalista., que ti-
re fotografias daS criancas, pu-
blicando-as nos jornais e critican-
do o nosso procedimento
por internarmos juntos cnianças e
adultos. As vézes, entretanto, so-
mos obrigados a agir assirn, por

causa do desprezado tramento do
GovOrno por êste setor. E jci es-
tamos vendo e ouvindo, pela tele-
visão, a propaganda 0 Departa-
'mento Social do Menor jd não
existe. Estd se organizando uma
fundaqão ao passo do caranguojo,
do acOrdo corn o ritmo de Govér.
no que ai estd, que 0 0 ritmo atual
de Brasilia, isto 0, o ritmo do "vai
ter". Minas Gerais, agora, "vai tar"
uma fundação pars proteger as
cniancas abandonadas. Minas Ge-
rais "vai ter" isto e aquilo, mass
tudO nãO passa de promessas de-
magOgicas, de pianos quo não Se.
rãO postos em prdtica, pelo quo
estamos vendo.

Sr. Presidente, reecho a adver-
têneia de V. Exa. de quo o meu
tempo ostd esgotado. Pretendo
voltar ainda hoje a esta Tribune.
so me fOr possivel, so não, amanha,
Para continuar procurando escia-
recer a opinião piisilca do Minas
Gerais, que foi enganada colocan-
do no GovOrno homens quo nada
quorem corn o povo. 2 quo outras
eioicOes virão e 0 POVO precisa es-
tar esciarecido Esta questão do
Partido nao vat mais influir nas
cie.icOes; influirão sim, Os nomes.
0 povo deverci votar nos hornens
que ja fizorarn alguma coisa ou
quo jd provaram poder fazO.la.
Afinal do contas 0 Goveruador
"IPE" da Siiva prometeu que dana
a Minas Gerais 0 ritrno do Brasi-
lia e a opinião pübiica de Minas e
do Brasil af estd Para atestar quo
0 POVO - foi enganado polo "canto
da Sereia". que hoje ocupa o Pa-
lácio da Liberdade.

- Segue-se a
DISCUSSAO e VOTAcAO DE

PROPOSIçOES
0 SR. PRESIDENTE - A Mega

vai. passar a discussão e votaqão
do par000res, requerimentos, mdi-
caOes e cornunieacOe's.

Estão abertas as inscriçOos Para
a Rouniäo do dia 20.

coIvrnNIcAceES
0 SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Comunicacäo do Sr. Depu-
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tado Alvimar Mouräo, qua dá ci-
ência do falecirnénO do Sr. Adolfo
Machado, ocorrido em DivinOpolis.

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

Aivirnar Moutho, qua dá ciência a
Casa do falecirnento do Sr. Fran.
cisco Luis de Oliveira, ocorrido em
DivinOp oils.

- Ciente. Cornunique-se.
Comunicaçäo do Sr. Depuitado

Alvirnar Mourão, dsndo ciência do
faiecimento do Sr. Olimpio Roge-
rio da Silva, na cicade de Pedra
do Indaiá,.

- Ciente. Comunique.se .
o Sr. Deputado João Navarro

comunica a Casa a falecimento do
Sr. Murilo Cavaca da Cruz Macha-
do, ocorrido nesta Capital.

- Cierite. Comunique-se.

REDAOES FINAlS

O SR. PRESIDENTE -A. Mesa
vaj submeter a discussäo e vota-
cão o Parecer de Redacão Final ao
Frojeto n.9 3.613.

Em discussão 0 Parecer. Não he
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussão. Em votacão. Os Srs. De-
putados que o aprovam quelrarn
permanecer como se c4ncontrarn.
(Pausa). Foi aprovado.

- A Sancão.
A Mesa val submeter a discussão

o Parecer de Redacão Final do Pro.
jeto n.c 3.616.

Em discusso 0 Parecer. Para
discutir, tern a palavra o Sr. Depu-
tado Waldomiro LObo.

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

O Projeto n.° 3616/66, do Sr. Go-
vernador do Estado, quo cria car.
gos destinados ao Gindsio Estadual
Agroindustrial "Professôra Dulce
Sarmento", de Montes Claros, C
objeto de discusso no momento.

urna beleza a criacão dêsses
ginásios, porque Cles vão dar car-
gos para os amigos e corroligioná-
rios do Sr. Governador. 0 Depu-
tado Homero Santos encheume de
contentarnento quando elogiou a
"drvore ipe". Naturalmente, êle o
fz em critica a mi.nha pessoa, di-

zendo quo o dnico Deputado a tra-
tar o Sr. Govornador do Estado
diferentemente sou eu.

Getdlio Vargas era urn homeni
popularissimo e ficava satisfeito
quando quaiquer pessoa, por mats
humilde qua fsse, o chamasse de
"GegC". Eisenhower, Presidente
dos Est.a;dos Unidos da America do
Norte, ficava satisfeito tambCm
quando o chamavam de "Ike".
Juscelino Kubitschek, näo se con.
trariava quando o chamavam de
"JK". E em tOdas as homenagefis
qua se prest.ava ao ex-Presidente,
quando so referia ao seu nome, di-
ala-se "JK". Não vai, portanto, fle-
nhurna ofensa ao Governador em
chamd-lo de I. P. Como muit.o
bern disse o Deputado Homero San.
tos, o ipê C uma drvore bonita.
Sou capaz do jurar qua 0 pinheiro
nao dá flOres tao bonitas quanto 0
ipe. Ternos de trazer coisas novas
para a Tribuna, porque a ficarmos
repetindo senipre Os mesnios no-
mes, a nossa permanência aqui tor-
na.se monOtona. Vamos rejuve-
nescer o Governactor, charnando-o
de ipê, porque quando esta drvo-
re dC flOres, torna-se mats nova.

Disse a Daputado Homero San-
tos que näo temos paciéncia para
csperar, qua 0 Sr. "IpS da Silva"
estt apenas ha 100 dlas .no Paid.
do da Liberdade. Entretanto, pro-
rneteu qua em 4 ou 5 dias f aria
coisas qua iriam deixar o povo de
Minas Gerais alegre e satisfeito.
No so pode reclamar, pois sel quo
näo poderia ter feito muita coisa.
0 Deputado Homero Santos apre-
sentou urn Requerirnento, o qual
vai ter uma ernenda porque S.
Exa pede voto do congratuiaçOes
corn o Governador de Minas Gerais
pela reaiizaço do trabaiho do Nd-
cieo Agricola. de BrasilSndia, qua
estd no inicio e, portanto, 0 aplau.
so deve ocr pela iniciativa dête Nd-
cieo. Esse Roquerimento C seme-
ihante ao anterior, em qua apre-
sentamos uma ernenda ao voto de
congratulaçôes corn a Radio Ita-
tiaia, pela iniciativa dos transmis.
sOes dos jogos em Loncires. Se
neste Requerimento mu.itos dos

Srs. Deputados reclamaram que
não poderfamos dar aplausos a Ra-
dio Itatiaia pela transmissão dos
jogoS, e sirn pela iniciativa da
transmissãO, tambCm neste Reque-
rirnento do Deputado Hornero San-
tos o voto de aplausos deverd ser
pela iniciativa do Ndcleo Agricola
de Brasliândia.

A Policia Militar de Minas Ge.
rais, esta, de fato, merece os nos-
sos aplausos porque estd traba-
ihando, au, e ja ievantou algumas
parades. Estd procurando fazer
corn qua 0 Ndcleo Agricola de Bra-
silândia venha a Iser realidade.
Dizem por al qua as terras que
circundam o Ndcleo Agricola de
Brasllândia pertencern a familia,
ou parentes, ou amigos do Sr.
"Ipê da Silva". Muitos estão di-
zendo isto. Eu não conheco a re.
glao, nao posso afirmar. Vejam,
Srs. Deputados, qua a Casa não
vai aprovar 0 Requerimento mansa
e pacificamente como estão pen-
sando. 	 -

A nossa glorlosa Poilcia Mllitar
merece a aplauso desta Casa, pots,
em qualquer lugar, seus hornens
estão prontos a servir a coletivi-
dade. Sei do tra.balho daqueles qua
a compöem e, uma das melhores
olarias existentes em nossa Pátria
pertence a êsses mllitares. 0 sol-
dado "raso", bern como os oficlais,
constroem 0 material qua ninguCrn
fabrica igi.a.l, em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
creio qua êste Requerimento do-
veria ser emendado ou mesmo
substituldo, e vamos examinar is.
to, muito bern. Gostaria quo a
Mesa me informasse se estou dis-
cutindo ou encaminhando a vota-
ço.

O SR. PRESIDENTE - V. Exa.
está discutindo 0 Parecer de Re-
dação Final do Projeto n. 9 3.616.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - E
quanto tempo me ë destinado?

0 SR. PR.ESIDENTE - Dez ml-
nutos, Sr. Deputado.

0 SR. WALDOMIRO LOBO -
Thdo reduzido, no atual Govêrno.
Ate o tempo qua o Deputado pode
falar. Mas, proTieto voitar na die.

cussão de outras proposlçôes para
continuarmos a anailsar êste Pa-
recer, e outros qua aparecerem por
aqui.

0 SR. PRESIDENTE - Não ha
mais oradores inscritos para dis-
cutir o Parecer. Encerro a discus-
são. Em votacão. Os Sm. Depu-
tados qua o aprovam, queirarn per-
manecer corno se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

- A Promuigacão.
- A seguir, o Sr. Presidente

submete a dlscussão e votacão Os
Pareceres do Redação Final aos
Projetos n9s. 3.564, do Sr. Mario
Hugo Ladeira; 3.592, do Poder
Executivo; e 2.612, do Poder Exe-
cutivo, Os quais são aprovados,
oem debates, cada urn por sua vez).

- A Promulgacão.
- Vêni Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputaclo abaixo assinado, na
qualidade de LIder da Bancada do
ex.PR, requer a V. Exa., nos tér-
mos do artigo 94 do Regirnento In-
terno, ihe seja concedida a pala.
vra e, pelo art. 95 do niesmo Regi-
mento transfere-a ao Sr. Depu-
tado Athos Vieira de Andrade, qua
tratará de assunto do natureza re-
levante e urgente.

Sala das Reuniôes, 17 de maic
de 1966.

Jorge Ferraz.
O SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento subscr,ito pelo
Deputado Jorge Ferraz, no qual so-
licita a paiavra, pelo art. 94, para
tranferI-la ao Deputado Athos Vi
eira de Andrade, de acOrdo corn o
art, 95, para qua o orador irate
do assunto urgente e relevante

A Mesa detore a Requerimento e
fixa c prazo de 60 minutos.

Tern a palavra o Sr. Deput'M)u
Athos Vieira de Andrade.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Senhor Presidente, Se.
nhores Deputados. Li ontem na
edicão vespertina do "Didrio da
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Tarde" uma entrevista do Sr. De-
putado Pires da Luz que no me
causou surprêsa alguma, porque,
pelo convivio corn o referido par-
lamentar, sel avaliar 0 quanto é
apaz o caráter dêsse Deputado.

Para que aCasa tome conhecimen-
to da entrevista, passarei a ler a
parte que nos- interessa: "Pires:
denüncia de Athos Vieira é briga de
lavadeiras". - "Fires da Luz, re-
presentante do PSD na Comissäo
dc' Inquerito que invet1ga as de-
nUncias de Athos Viéira de Andra-
de contra o Govêrnô, que estaria
persegu.iñdo seus correligionários,
em Born Jesus do Gaiho e Górre.
go NOvo, disse que "fiquei enojado
e tratei de voltar logo a Belo Ho-
rizonte, porque tudo não passa de
uma simples briga de lavadeiras".
"Fires da Luz não ye motivo Para
o funcionamento da Comissäo de
Inquérito, pois as denüncias de
Athos, em sua opinião, não tern a
minima consistência. Além disso
Fires daLuz acha urn absurdo que
a Assembléia gaste eêrca de .....
Cr$ 3 milhOes Para investigar de.
nüncias como as de: Athos Vieira
de Andrade, quanto tern coisas mui-
to mais importantes Para fazer
corn o dinheiro".
• Sr. ?residente, Senhores Depu-
tados - Aqui estou, em meu prO-
prio nome Para responder de pü-
blico 5. entrevista do Sr. Depu-
tado Fifes da Luz. Ao 16-la ocor-
reram-me as palavras finais de urn
sonêto tie urn poeta patrIcio; que
assim encerrava sua rn.anifestacão
poOtica: "entre osTTañiigos encon.
trei cachorros, e enti-e os cachor-
ros encontre! amigos". 	 -

For cêrca de 15 vézes, Senhor
Presidente, subi 'a esta Tribuna
Para denunciar coth lëaldade, corn
coragern e corn desassombro as per-
eguicOese:asirijustiças que 0

atual Govêrno, através da Secre-
taria da Educação e da Secretaria
de Seguranca Füblica, vem fazendo
contra os nossos modestos, simpies
e indefesos correligionarios,- espa-
ihados pelo interior do Estado

Alem das denuncias feitas nesta
Tribuna, Srs. Deputados, por duas

vêzes estive, pessoalmente, corn o
Sr. Governador Israel Pinheiro, le.
vando a S. Exa. as minhas denün-
cias e reclamacães contra as per-
seguicöes de S. Exa: e de seus au.
xiliares. No entanto, ate hoje, êle
se quedou surdo, mudo e indiferen-
te aos nossos apelos. 0 Sr. Secre-
tário da Seguranca FUblica, Dr.
Crispim Jacques Bias Fortes, fol
por nOs procurado, duas vézes, pa-
ra que atentasse Para a gravidade
das denüncias que fazIamos con-
tra atos praticados na sua Pasta.
Has, ate hoje, permaneceu, tarn-
bern, indiferente aos nossos ape.
los.

For duas vézes, estive no Gabi-
nete tie S. Exa., o Sr. Secretário

• da Eduoacão, Dr. Gilberto Antu-
nes de Aimeida, que foi, por sinai,
o Secretário que tornou algurna liii.
ciativa, nurn jOgo combinado corn
seus companheiros do interior e
quando S. Exa. deu orciens, por
escrito, a urna Diretora do inte-
rior, por trás, rnandou qué ela não
cumprisse a ordem, como ocorreu
no rnunicipio de COrrego NOvo. De-
sesperado, desencantado corn os
homens que administram, hoje, 0
nosso Estado, apelei para. esta As-
sembléia Legisiativa, Para êste Po-
der que é politico, mas que 0 eclé-
tico e que congrega no seu seio
hornens da mais elevadia estirpe
moral e da major envergadura ci-
vica e, atravOs tie urn Requerimen-
to do nobre Deputado Carlos Me-
gale, osta Assembléla achou por
bern constituir uma Cornissão de
Sindicância, Para apurair se pro-

- cedém, ou nao, as denincias do
Deputado Athôs Vieira. Era o que
querIamos, Srs.. Deputados. Can-
s-ado de hater as portas do Srs.
representa.ntes do Governador,
cansado tie ouvir as ironias da-
queles - qué conspurcarn os direitos
aiheios, cansado de sentir a mdi-
ferenca dos hornens que tern sO-
bre seus ombros grande responsa-

- bilidade, batemos as portas desta
Assembidia na esperanca do que
uma - Comisstio eclOtica, composta
de homens oriundos de todos os
Partidos, pudesse diaèr ao povO se

tern ou não razã.o o Deputado Athos
Vieira, quando denuncia, aponta
fatos, traz datas e nornes referen-
tes a perseguicOes no interior do
Estado. Surgiu, então, urn raio de
iuz e esperanca, atravCs de uina
Cornissão cornposta, na sua qua-
se totalidade die homens dignos e
quando tinhamos esperança de que
a verdade haveria tie surgir, o ex-
.PSD, nesta Casa, atravOs da sua
lideranca, corn o objetivo de anar-
quizar o trabaiho digno, sério, des-
ta Comissão, escolheu para mem-
bro da mesnia urn dos mais indig-
nos, mncapazes e corruptos Depu-
tados desta Casa, 0 Sr. Fires da
Luz. E Oste homem inte,grou urna
Comissão coniposta de homens da
estirpe de urn Carlos Megale, de
urn Expedito Tavares, Benedito Xa-
vier e Wilson de Paiva, sob cuja
dignidade e conduta nenhuma, dii-
vida paira no espIrito de quern quer
que seja. Pois bern, Sr. Presiden-
te, 0 objetivo quase foi alcancado,
mas não foi totairnente.
• Mas, näo o foi totalmente, por
que? Porque a palavra die urn Mern-
bro desta Comissão não 0 palavra

• cia Comissão; porque a palavra do
Deputado Pires da Luz não signi-
fica, não retrata 0 resultado do
apanhado, das conclusOes da Go-
missão. S. Exa. tentou baraihar

• as investigacOes; tentou desnor-
tear o obje'tivo corn que ia Co-
missão foi organizada e constituf-
cia. Quatro Deputados estiveram,

• durante três dias, na cidade die
Born Jesus do Gaiho e ouviram

• cerca de vinte e cinco pessoas, al-
gumas corno testemunha, outras,
corno indiciadas. Mas derxaram de
comparecer a Cornissão, proposita-
darnente, covardemente, o Sr. Fre-
feito Municipal tie Born Jesus do
Gaiho, elemento do PSD, Sr. Fran-
cisco Caetano tie Souza Filho, que
101 para isto orientado e aconse-
ihado pelo Deputado Pires da Luz
pois as palavras pronunciadas na
sua entrevista andararri de bOca
em bôoa na cidade de Born Jesus
do Gaiho, e alguOrn as levou ao co-
nhecimento da Comissäo: "0 De-
putado Pires da Luz voltou a Belo

Horizonte, deixando uma recomen-
dacão Para 0 Prefeito, tie que, em
se tratando de brigas de lavadeiras
não devia Ole comparecer a Comis-
são - tambOm não cornpareceram
covardernente, perante a Com.issão,
0 Sr. - Delegado de Foiicia, Major
Jose CornOlio dos Santos, que devia
dar explicacOes sObre seus atos, e
a Inspetora Municipal, Da. Maria
Marta tie Carvalho, espOsa do ex
-Vice-Frefeito, elemento do PSD,
rn0dico do Fôsto tie Higiene cia-
quela cidade, Dr. Sevanir Dutra tie
Carvaiho. Em resumo: Os clue dei
xaram tie comparecer são todos
elementos do FSD.

Então, Srs. Deputados, se as de.
niincias são faihas, se são incon-
sistentes, como diz 0 Dreputado Fi-
res da Luz, por que perderam êles
a grande oporturiidade de desmas-
carar o denunciante, de dizer a
Comissão que se txatava de uma
farsa, de uma mentira, que 0 De-
pubado Athos Vieira de Andrade
estava usando indevidarnente cia
Tribuna da Assembléia Para fazer
falsas acusaçOes? 0 Major fugiu,
ld não estOve. Mas, o Sr. Frefeito,
cinicamente, an dou pelas ruas da
citiade, desafiantio rnoralmente a
Comissão que all estava e que não
recebeu a sua visita - rnas 0 De-
putado Fires da Luz foi por Ole vi-
sitatio. A Cornissão não pOde ou-
vi-lo, rnas pOtie vd-lo pelas ruas,
desafia.ndo a integridadO, a moral,
o respeito, o objetivo e a dignida-
de desta Assemblcila, que não
charnou aqui, mas que foi ate a
sua easa; foi ouvi-lo la, em Born
Jesus do Galho, dantio-lhe.a major
das oportunidades Para desirientir,
Para desmascarar o denunciante -
Por que não compareceu S. Exa.,
o Frefeito, ante a CornLssão de In-
quOrito? Não sabemos, porque não
nos cabe antecipar conclusOes.
Mas, sabe o nobre Deputado Pires
cia Luz.

Quando tomamos conhecimento
tie que o Prefeito não comparece.
na ,porque fol orientado polo De-
putado representante do Fartido
Social Dernoérático, na Comissão,
custava-nos crer nesta afirmativa.
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vadeiras a qua o Sr. Fires da Luz
se refere iia entrevista. Sua refe.
rência, portanto, sObre essas pes-
soas, é no sentido pejorativo. Mas
longe de nós aceitarmos essa afir-
mação! Quern sabe so foi no sen-
tido higiênico? Per que existe la-
vadeiras? A lavadeira existe para
extirpar a sujeira. As lavadeiras
que se reuniram au, atendendo a
urn convite de urna Comissäo, 0
fizeram para pOr as claras, para
lavar as sujeiraS das perseguicOes
doe correligiondriOS do Sr. Fires
cia Luz, que se vêm perpetuando,
sem a atencäo do atual GovOrno.
E oSr. Fires da Luz saiu de id e
voltou a Belo Horizonte, talvez corn
mêdo de que alguma coisa cia sua
vida fOsse lavada por aquelas la-
vadeiras. 	 -

Segundo consta de sua entrevista,
ha uma frase grifada transcrevendO
as palavras dëste Deputado: "Pi-
que! enoj ado e tratei de voltar a
Belo Horizonte, porque tudo não
passava de simples briga de lava
cleiras". Diz S. Exa. que ficou eno-
jado. natural que o Sr. Fires cia
Luz tenha ficado enoj ado corn aque-
la cornisSäO e corn seu trabaiho,
porque S. Exa. estd bern acostu-
mado a outros ambientes. Ha urn
animal quo se sente muito mal,
quando o ambiente 0 limpo e se
compraz, quando o ambiente 0 su-
jb e 0 lama, que não pode supor-
tar a limpeza do ambiente, a dig-
nidade, a seriedade de urna Comis-
são - Certamente 0 compreensivel
que essa pessoa saia enojada dëste
ambiente. 0 Deputado Fires da
Luz voltou a Belo Horizonte e, em
Born Jesus do Galho, estêve parte
da quarta.feira - acompanhando Os
trabaihos da Comissão, e parte da
quinta-feira, e voltou apOs 0 almO-
ço - S. Exa. deixou de acompa'
nhar os trabaihos da restante quiri-
ta-feira ate a noite, e todos Os tra-
balhos reali.zados na sexta-feira.
Fortanto, S. Exa, talvez não tenha
coihido Os elementos totals para
chegar a urna conclusão. Eu con-
fib na Cornissão quo 101 a Born Je-
sus do Gaiho, e creio que essa Casa
pode nela conf jar tambOm. Vamos

ver depois do relatOrio que ela
apresentar, se realmente essa Co.
rnissão chegard s mesmaS conclu-
sOes do Deputado Fires cia Luz; ye-
remos se essa conclusão dird que
as dentincias do Deputado Athos
Vieira de Andrade relacionam-se a
brigas do lavadeiras. Se essa fOr a
conclusão a que chegarem Os Depu-
tados Expedito Tavares, Benedito
Xavier, Wilson Paiva e Carlos Me-
gale, curvar-me-ei cUante daa, afir-
rnativa, porque tOrn autoridade pa.
ra dizer isto. Mas, não aceitarei
a afirmativa de quem não tern au-
toridade moral para dizO-bo. Vamos
aguardar então 0 pronunciarnento,
as conclusOes desta Comissão - Quis
o Deputado Fires da Luz, dentro de
urn esquerna do PSD, como Ole bern
s; , be lacer, enfraquecer as conclu-
ses da Cornissão - - Essa 0 quo 0
a verdade - desrnorallzd-la por an-
tEcipação, para quo -a opinião pci.
blica mineira pudesse var nestas
deniincias, nestas irrespoflsáveis
afirrnativas que S. Exa. fac pare
ciesnortear, para desorientar a Co-
missão, o descrOdito Ca rnesma,
quanclo apresentasse seu relatOrio.
Dal nossa presenca nesta Tribuna,-
nesta hera.

Não sei qual serd a conclusão
cia Cornissão qua terá a assinatura
de 4 Srs. Deputados, mes eu a acei-
tarei porque confio nestes homer's
e sei que Oles não tOrn nenhurna
preveflcãO e näo representam aqul
nenhum instrumento, porque todos
Oles tern urn passado de hombrida-
de, de dignidade, a preservar no
presente - As dentncias, diz 0 De-
putado Fires da Luz, não tern a
minima consistOncia. Para Ole não -
tOrn mesmo, nem poderiam ter. Re-
pito o que disse ha pouco: Se as
deniincias do Deputado Athos não
tOrn consistência, por quo o prefei-
to de Born Jesus do Gaiho, a ins-
petora municipal, o Major delega-
do do Pollcia de Born Jesus do Ga.
iho fugiram a oportunidade do
desmascar o Deputado quo Os
denunciou? For quo, se não havia
consistOncia nestas afirmaçOes? Es- ,
tava lá o prefeito de Born Jesus
do Gaiho caminhando pelas ruas
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Achávamos que seria lmpossfvel tal pois é uma profiss,o tao altrufst
p.rocedimento Mae tao logo the- ou mais do que tOdas porque, se
gcivamos a Belo Horizonte, tivo. näo existissem lavadeiras, as po-
mos a confirmaçâo, atravds das bras e honradas 1avadeiras nO,
mesm'as palavras, ditas ao Prefei- Deputados, estariamos, hoje, aqul,
to, traduzidas pelo Didrio da Tarde corn as nossas camisas suja.s. E d
"Denüncia de Athos d briga de la- gracas a alas e ao seu esfOrco, e
vadeiras". Mas, a razo da vinda ao seu trabaiho anômmo e a sua
do Sr. Deputado Fires da Luz para dedicacão, que podemos nos apre.
Bel o Horizonte, por antecipaçao, sentar condignarnente, nOs, Os De.fol dita a Comissão; três Srs. De- putados, os medicos, Os engenhei
putados a ouviram, o chofer que ros, os advogados e todos aquêles
levou a Comjssäo a ouviu; o ta- que, enfixn, trabaiham. - 	 -quigrafo também ouviu. Mas a in 	 - -
dignid.ade tarnanha o menosprê- E por que razao nao podem bri-
zo ao respeito aiheio d tao gr'ande gar as lavadeiras, de vez que tam-
que nao teiho a coragem do dizer bern b r ig a m os Srs. Deputa-
a esta Assmbléja e ao povo mi. dos? Respeito-as a homenageo,
neiro as palavras que ô Deputado nesta hora, tôclas as lavadeiras do
Fires cia Luz pronunciou a esta nosso Estado; aquelas que, as vô-
Cornissão para justificar sua volta ZS anOnirnamenre, lavam as rou-
a Belo Horizonte. Mas o direi se pas dos outros, a firn de tratar dos
forcado fOr pelas circunstãncias e seus filhos. Nao sea ref erir-me a
so interpelaclo fOr. E; nesta hora, elas corn menosprezo, porque elas
quando interpelado fOr para dizer sao tao dignas quanto nossas maes.
o que disse o Deputado Fires da So esta afirrnaçao foi feita num
Luz, em expressão que não se corn- senciao pejorativo, flOe flao a re-
porta nesta Casa e qüe não pode cebernos assim, •pois estao envol-
ser ouvida pelas rnães do familia, vines naquela smdicancia algums
invocarei o testernunho dos meni- dezenas de pessoas dignas. Foram
bros desta Cornissão em cuja ho- ouvdas pela Comissao cercade 25
norabilidada eu, pliamente crejo. pessoas, entre elas urn veiho mspe-
Ha verdades que o povo precisa co. tor seccional de ensino; entre elas
nhscer a fid verdades que esta Casa uma inspetoria seccional do ensi.
e o povo do Minas Gerais não me- no; entre elas advogado que miii-
recem ouvir, dada a baixeza e a ta no foro do Caratinga- urn far-
indignidade,- e o processo pelas maceutico, resdente emBorn Je-
ouais elas foram pronu'nciadas. 	 sus do Gaiho, Iormaao •pela Urn--	

versidade do Minas Gerais; urn fa-
Atenhorne, agora; especificamen zendeiro; urna normalisba padrãote a entrevista publicada, ontom, M-C, formada na tradicional cida-

no Dthrio cia Tarde: "Briga de La . do do Mariana; vdrias professOrasvadeiras" diz o Deputado Fires da leigas entre as qua devemos des-
Luz. Em que sentido seriam 	 ,

for- 	
gas,

 urns herolna, uma pioneira,madas as denCnclas do Doputado porque dedicou tOda sua vida a
Athos Vieira Vieira de Andrade educação de homens oue para a es.
.como briga de lavadeiras? Se a ex- cola noturna iarn arnados de faca
.pressão foi dita no sentido profis- revObveres, espingardas, facOes; qua
sional, eu a respeito, porque nao pOde clever o conceito daquele dis-
vejo demérito aigam em quo uma trito. Como muito bern disse urn
cigna mae seja lavadejra Minha dos membros da Cornissão, ela me-
mae, minha respeitcivel mae, foi e i cceria uma estátua, polo- sou plo-
e, ate hoje, urea lavadeira. E as nerismo, pela sua dedicação na dr-
maes e as irmãs de nieus ilustres dua tarefa de educar, no lugar
e respeitaveis colegas foram e são, oncle Se manistrava 0 ensino a Iuz
ate hoje, lavadeiras. E no sentido de lampião. Foi ouvido urn corner-
profissional nao vejo razao, repito, ciante, urn izvrador,uma professO-
para demerito, pars menosprezo, rà Padrão M-E. Essas são as la.
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corn o olliar cinico de desa!io a
êstes homens que não eram repre.
sentantes de si mesmos, mas sim,
representavam o Poder Legislativo
de Minas, que foi desrespeitado
moralmente por urn Prefeito, que,
presente a cidade, não coniipareceu,
ainda que charnado, ainda que con-
vocado. Quanto ao Major José Cor-
nélio dos Santos, fiz apêlo ao Sr.
Secretdrio de Segurança, Para que
dali não 0 retlrasse, antes que a•
Comissão lá estivesse. sse apêlo
lot teito também, através da Presi-
déncia desta Assernblétia, ao Co-
mandante da Policia Militar, como
também ao Secretdrio de Seguran-
ça. Sabendo o delegado que a Co.
rnlssão all estaria na data marcada,
fugiu no dia 30, covardemente, e
nao esperou a Cornissäo, isto, de-
pots de têrmos feito apêlo ao Se-
cretdrio de Seguranca e Comandan.
te da Poilcia Militar, através de
Offcio desta Presidêncla, Para que
êle all permanecesse. A Cornissão
nao compareceram nem 0 Prefeito,
nern o Delegado, nem a Inspetora,
numa demonstração de que nossa
denüncia é consistente.

Outro aspecto da entrevista do
Sr. Deputado Pires da Luz, que de-
sejo aqui analsar, é quando S.
Exa. disse que acha urn absurdo a
Assernbléia gastar cérca de três ml-
ihOes de cruzeiros, Para thvestigar
denUnclas, como esses do Depu-
tado Athos Vieira de Andrade,
quando ha coisas mais Importan-
tes, corn as quais se gastar dinhei-
ro.

Primeiro, a Assernbléia não gas.
tou três miiihães de cruzelros, a não
ser que o Deputado Fires da Luz
saiba onde está êste dinheiro. Os
quatro Deputados que la estAveram
receberam, dlárias de 160 mil cruzel-
ros cada urn, inclusive o Deputado
Pires da Luz, que ali permaneceu
sômente dois dias e que, certa.
monte, vat devolver a Assernblëia
duas diárias, correspondentes a 80
mil cruzeiros. Portantci as diárias
dos quatro Deputados que all esti-
verarn montararn a 640 mil cruzej-
ros. Admitindo-se que o carro da
Assembléia tenha gasto 150 litros de

gasolina, o que é absurdo, serlain
mais 30 mil cru.zejros. Somando-se
a isto a despesa corn Os dois fun-
ciondrios que all foram, corn urna
diana de 120 mil cruzeiros pelos
quatro dias, na qual teriam recebi-
do, Os dots, duzentos e quarenta
mil cruzeiros, ter-se-ia urn total de
910 intl cruzeiros, que senia o quan-
to a Assembléia •teria gasto Para
apurar uma denüncia que não me-
receu a atençao, nem do Governa-
dor, nem do Secretário de Educa-
çäo, nem do Secretário de Seguran-
ça. Corn isto, trouxe a Assembléla
urn ralo de esperança a apuraçäo
da verdade. Que se gastassem 10,100
milhOes de cruzeiros, não impor-
ta, mas que a verdade sej'a esela-
recida, ainda que contra o Depu-
tado Athos Vieira de Andrade. 0
que nos importa é 'que a verdade
apareca. .E ela vat aparecer. Fol,
justamerte, por isto, que o Depu-
tado Pires da Luz voltou correndo
de ld. Teve recelo de que a verda-
de fOsse apurada. Não sei onde
estão Os dois milhöes e cern mil
restantes, que o Deputado Pires de
Luz afirma que a Assernbléia gas-
tou. S. Exa. deve saber do desti.
no desta importância.

Lamentàvelrnente, Sr. Presidente,
tal fato aconteceu. Urn Senhor De-
putado que mereceu a coniflança
da Assembléia Para participar de
urna comissäo desrespeitou.a: an-
tecipou pronunciamentos desta co-
rnissão quo nem relatdrio havia
apresentado; deu entrevistas a jor-

- flats da Capital iantes mesmo que a
comissao chegasse a Belo Hori-
zonte. n lamentdvel que isto ocor-
ra nesta Assembléla. V lamentdvel
que o Deputado Fines da Luz, co-
mo membro desta Comissão, tenha
onientado o prefeito, seu correliglo.
ndrio do PSD, Para não comparecer
a Comissão. 2 larnentdvel quo Sua
Excelência tenha instruido urna
das indiciadas, Profa. Selma Soa-
res, do Grupo Escolar de Quartel
do Sacramento, acompanhando.a
acintosamente do hotel ate o re.
cinto onde se reunia a comissão.

lamentavel que Sua Exceléncia
tenha procurado desnioralizar- a

comlssão e, consequentemente, des-
moraliZar o Poder Legisliativo.

Quanto a mini, Sr. presidente,
naG fOsse a necessidade de escia-
recer a verdade, no torn ern que a
costumo dizer, e a dUgo sempre,
desassombradamente, arcando corn
as consequeflciaS, estania eu me-
ihor em minha casa. Não fOsse o
dever civico de levar ao conheci-
mento do povo mineiro fatos dessa
ordem, preferiria mio esta nesta
Tnibufla, nesta hora. Mas nâo p0-
demos do maneira iaiguma fugir ao
cumprimento do nosso dever. Não
podemos recuar ante uma dificul.
dade. Näo podenios fugir a esta
responsabilidade. For isso aqui es-
tamoS, corn corageITi e desassom-
bro. Temos sido leais na maneira
de clizer a verdade Diante dêsses
fatos, surge de nOvo essa desespe-
ranca, essa intranquulidade. Quan-
to amim, nada me atinge pessoal-
mente. Luto porque vejo as pes-
soas humildes da minha região so-
frendo a indignidade de uma per-
seguicão. Luto quando vejo o ma-
jor José CornéliO dos Santos man-
dan dois soldados a casa de urn co-
merciante, nurn distrito e, por nao
encontrar all uma garrucha que
näo existe, levar êste cidadão pre.
so e, comb no Distrito não ha Ca-
deta, coloed-lo assentado na rua,
em frente a casa do nosso adver-
sdrio politico, Para humilhar des-
graçamente urn simples e indefeso
homem. Isto lá aconteceU e näo
podemos nos calar ante fatos des-
ta ordeni. ClamamOS quando vemos
uma indefesa professOra idosa, nor.
malista, nomeada padrão MC, de
cOr preta, mas digna, enxovalhada,
inclusive, na sua honra, e ter sen
direito a diretoria usurpado, Para
que em seu lugar fOsse colocada urna
profesthra quo nern nomeacla é,
num grupo escolar onde a ilnica
normallsta é ela. Come nos pode-
remos calar? E diz entâo 0 Depu-
tado Fires da Luz que não ha con.
sistência em nossas denthiciaS. A
mirn não atinge, mas sofro corn
meus amigos, sofro corn Os que so-
frem, corn os perseguidos, e con-

- tinuarei sofréndo enquanto for

Deputado, porque tenho que hon-
rar a confianca daqueleS quo me
mandaram Para aqul e que nada
podem esperar do GovêmnO e seus
SecretánioS, esperando ao rnenos
clue o Deputado em queln votaraifl
represente seu pensarnentO e diga
ao povo a verdade sôbre as perse-
guiçOes, as injusticas e a indigni.
dade dêsse GovêrflO. Isto näo p0-
demos deixa do d.izer em mornento
algum. Quanto ao episOdio de se
querer desmorallzar uma coIni55O,
menosprezanido urn Deputado quo
tern tido a corageni do sen correto
e teal nesta Casa. Quanto ao epi-
sódio do se querer menOSpne7aI
as professôraS, taxando-as de la-
vadeiraS, episOdio indigno de que a
Assembléia toma hoje conhecimen-
to, coloco-me nurna posicão que
me ocorre nesta hora, quando evo-
Co urn acontecimento quo so pas,
sou comigo e que jd podle ten ocor-
rido corn outnos DeputadoS nesta
Casa: preparava-me Para uma via.
gem aérea; 0 tempo era instdvel e
mau, o ambiente escuro, a chuva
caia e nab se sahia se o aviäo su-
binia, ou não, ate que, liberado o
vOo, naquele ambiente de certo re-

- cob, de expectativa e angdstia, en-
tramos no apareiho. Pouco depots,
transposto aquêle obstácUlo, de nit-
vens escuras e chuvas galgOu as
alturas o apareiho e nossos olhos
contemPlavam enfim o espetácU-
10 maravilhoSO do sot que brilha-
Va sôbre as trevas abaixo. Vejo
todo êste es1JetãculO como Qbserva-
dor daquele acontecimentO. Quero
nesta hera voar nas asas - dêsse

- avião, para contemplar a beleza de
urn sol de esperanca que raia ante
meus olhos, e esquecer a escuridäo
das injürias e calüniaS que existem
no rastejar comezinho de cada dia.
Tenho a esperaflc'a do ver aquêle sot
brilhar nèsta Assembldba em rela-
cao a êste acontecimento, em rela-
ção a esta cOflilSSãb de sindicâfl-
cia. Confio nos homers que a coin-
pOem. Etou certo de quo tudo o
que aconteceu ate agora nada mais
scrá do -que nuvens escuras, do quo
nebulosas passageiras.

Mas, lá em dma, hem em dma,
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estaremos em altura tal que essas
calünias e essas investiclas malëfi-
cas jamais nos atingirão, porque
temos Os nossos olhos cravados na
esperança de urn Deus que 6 vivo e
justo e que, certamente, fard Jus-
tiçaj nesta Casa, e ajudard na
reparação dêsses d an Os morals
corn que procurarn atingir.nos. A
esperança ainda existe em nosso
coraço, porque esta Casa, quase
quo na sua totalidade, d composta
de hornens dignos e eapazes, quo
rspeitam a moral e a verdade.

Encerro, aqul, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, esta ecplicacão
pessoal. Dou ao povo de Minas Ge-
rais êsses esclarecimeritos para não
ser ticlo como urn covarde; paxa
não ser tldo c o m o fugitivo do
uma luta que conclama a meu en.
tusiasmo e a minha energia; para
não ser tachado de indiferente an-
te acusaçöes que me fizeium. Es-
pero o resultado da Comlssão de
Sindicância que esta Casa nomeou;
espero polo seu pronunciamento,
seja êle qual fOr; nêle confiarel e
o acatarei, porque aquela Cornis-
são tern no seu seio homens dig-
nos que merecem a confiança da
Casa.

Corn essas palavras desco, mais
uma vez, desta Tribuna, na certeza
de que rião faltel ao cumprimento
do dever para o qual fui convoca-
do pelo povo mineiro.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem -

bidia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado abaixo assthado, vi-
ce-ilder do ex4'SD, requer a Vossa
Exceléncia a palavra pelo art. 94,
para transferi-la, de acOrdo corn 0
art. 95, ao Deputado Pires cia Luz
que tratard de assunto relevante
e urgente.

Sala das ReuniOes, 17 demaio de
1.966.

Alvaro Salles.
O SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Alvaro Salles que, na quail-

dade do Vice-Lfder de Baricada, re-
q uer a palavra pelos artigos 94 e 95
de n o s s o Regirnento transferin-
do-a ao Sr. Deputado Pires da Luz,
Para tratar de assunto relevante e
urgente.

Defiro o Requerimento e fixo-lhe
o prazo de 60 minutos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Fires da Luz.

0 SR. FIRES DA LUZ - Sr. Pre.
sidente, Srs. Deputados. Srs. Mem.
bros da Cömissão do . Sindicâncla,
que foram comigo a Born Jesus do
Gaiho.

Prijneiramente, devo uma expli.
cacao a Comissão que integrei, de
que nãa dei a, quai quer jornal en-
trevista que puclesse rneno7pre2ar
ou desrespaltar a Comissão. Ape-
nas, interp&ado par urn repOrter
dos motivos pelos quais havia vol-
taclo a Belo Hrizonte, respondi_
.lhe: voitei porque achava que aque-
la denüncja do Deputada Athos Vi-
eira de .4ndrade era uma palhaça.
da; que tudo aquilo nada inals era
do que uma briga de lavadeiras,
porque o depoimento das oito pri-
meiras professOras nos deixou urna
impressão decepcionante, pelo anal-
fabetismo, pela demonstraçao de
OcUo politico, de mdgoa pela der-
rota quo ihes linpingirarn nas ur-
nas. Assirn deixo, aqui 'a Oomls-
são, as minhas desculpas. Se, como
companheiros do viagem daqui ate
Id, usando do meu gênio alegre e
espirituoso, contei-lhes quase du-
zentas anedotas, fl-Jo para alegar a
nossa viagem Ao ilustre Deputado
Athos Vieirade Andrade eu devolvo
as denUncias, as infãrnias e as In.
jürias e aqueie palavreado de sar-
jeta que a mirn foram endereca-
das, porque eu estou nesta Casa
ha oito anos e nunca fui de forma
alguma difarnado e caluniado como
neste mornento. Mas venho aqul
para argurnentar, em colaboração
corn a Cornissão, corn docurnentos
que eu recebi de Born Jesus do
Gaiho, para esclarecer que o Sr.
Prefeito Municipal e algurnas Ins-
petoras ou professôras não corn-
pareceram, e ainda o Major, não
por covardia, Inas por não darem

a manor iniportãncia, a rnenor aten-
cão, as denUncias assacadas con-
tra autoridades daquele Muniel-
pio.

Todos mis conhecernos 0 Depu-
tado Athos Vieira de Andrade. S.
Exa. ë urn fabricante de revolu-
cOos, do calünias e do infãrn.ias,
principalmente quando as assaca
contra urn Govérno em cuja ante-
-sala ha poucos dias S. Exa. estava
para pedir nomeaçOes. Mas nOs
trouxemos aqul nAo sO a nossa im-
pressão, mas trouxemos docurnen-
tos thaqueles que não comparecerarn
e que serão entregues aos mem-
bros cia Cornissão para clue êles to-
mern conhecirnento, porque o se-
nhor Prefeito Municipal de Born
Jesus do Gaiho não deu a me-
nor confiança As acusacOes. Rece-
bj hoje, por urn portador de Born
Jesus do Gaiho, assinada pelo Sr.
Prefeito Municipal Francisco Cae-
tano de Sousa Filho, o medico Dr.
Sevanir do Carvalho, a Inspeto-
ra Municipal, Maria Marta Lima
do Carvalho e mais 0 Sr. Reginaldo
Moreira as seguintes explicacOes:

Vou br o depoimento do Sr. Pre-
feito, que 0 mais claro:

Born Jesus do Gaiho, 14 de maio
de 1.966.

Exmc. Sr. Deputado Fires cia Luz
Em face da evidente interferên-

cia do Depute do Athos Vieira de
Andrade, junto aos Exrnos. Srs.
Deputados, membros da Cornissão
Parlamentar, que aqui estavarn a
I irn do apurarem irregularidades
praticados n e a t e Municipio, as
quals sO existern na imaginação da.
quele Deputado e seus adeptos, pois
a perrnanêflcia do S. Exa., junto
it Cornissão, sO teria urn objetivo
eclipsá-la para encobrir a verdade,
deixei de comparecer perante a
mesma e o que iria dizer perante
aquela respeitável Comissão, 0 faço
aqui e corn prazer passo as mhos
do V. Exa. para o uso quo julgar
convenionte.

As constantes acusaçOes que na
Tribuna cia egrdgia Assembldia Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-

rais vérn sendo feitas polo Depu-
tado Athos Vieira de Andrade, ao
Ex-no. Sr. Governador do Estado,
aos seus auxiliares diretos e ao Pre-
feito dêste Municipio rxão tern ne-
nhurna procedência, pois o que tern
acontecido neste MunicIpio, nos
poucos dias do atual GovêrnO, 0
sanar injustiças, rnoraiização ad-
ministrativa e aprimoramento do
ensino, como abaixo passo a es-
clarecer.

1.0 ) - CorneQamos pelo distrito
de Passa Dez, quo em abril do 1965,
atendendo aos caprichos rasteiros
de urna politicagem barata de S.
Exa. Deputado Athos Vieira do An.
drade e seu chefe politico nesta re-
gião, o ex.Prefeito Kyle Batista, re-
tirararn da direcão do Grupo Esco-
lai Padre JosO Lanzillot, daquela
Vila, a normalista Maria do Carmo
Leal Santos, perguntamos, quern 0
essa senhora? E espOsa do urn Ia-
zendeiro naquela região, CUJO Ca-
sal de prole nurnerosa, todos Os
sons fiihos educados e casados e de
sOlida situacão financeira, porque
essa senhora ainda so bate pelo en-
sino naquela Vila? Não 6 por inte-
rêsse financeiro, não 0 por inte.
resse politico, porque sempre foi
apoiitica, mas C por urn sentirnen-
to superior sos demais, 0 por amor
it causa do ensino, C por urn pa-
triotismo fogOso que nem a safra
dos anos conseguiu apagar, C por
amer aquibo que 101 construIdo pe-
las suas benfazejas mãos, pois em
1935, essa mesma mulher fundou,
no então povoado de Passa Daz,
urns escola particular, lecioriando
gratuitarnente e assim foi atO do-
pois de 1940, dal foi reconhecicla
polo Municiplo, depois de 1945 pas-
sou a ser Escolas Reunidas, trans-
formando em Grupo Escolar em
1964 e, na major falta do reconhe-
cimento em 1965, tel enxotada da.
quela cast de ensino, cujo predio
estava ruirn mas foi tambOrn cons-
truido por ela; assirn nada mais
j usto do que entregar a direcão cia-
quebe Grupo a quern C capaz e tudo
fez, e tudo fará em beneficio do
ensino naquela reglão, retirando
tuna diretora quo nem sequer
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mora naquele distrito e nenhum
interêsse tern pelo mesmo, servindo
apenas de urn instrumento politi-
co nocivo ao iflterêss•e coletivo.

2.0) - Passamos para o cUstrito
de Quartel do Sacramento, cuja
populacão vinha sofrendo cruciante
apreensão corn referência ao futuro
de seus filhos, em face da tremenda
desorganizaçäo de aludido estabele-
cirnento de ensino e o péssimo cor-
p0 docente que o compunha (Se ë
que possa eharnar de corpo docen.
te aquële amontoado do inescrupu-
losos quo sugavam Os cofres p11-
blicos), começando pela diretora
daquela época, uma muiher pouco
alfabetizada, muiher decaida, vi.
vendo maritalmente corn urn ho-
mem que não 6 o seu marido, e êste
estd vivo, e é essa mulher semi-
-analfabeta e sem moral que S.
Exa. Deputado Athos Vielra do An-
drade, corn urn gesto lmpatriOtico e
verdadeiro desprêzo ao interêsse
coletivo, se arvora ern defender
perrnanência na cUrecäo do Gru-
P0 Escolar de Quartel do Sacra-
mento em detrimento de urna nor-
malista capaz de conduzir os des-
tinos daquele estabelecimento de
ensino dentre dos moldes neces-
sdrios, pots seno vejamos a bal-
bürdia que se processava no alu.
dido Grupo, em face das infunda-
das denUncias formuiadas .por aquê-
le parlarnentar, fat enviado pela
Secretaria. da Educacao uma Sin.
dicante aquele distrito, pots corn
O amparo daquele Deputaclo e seus
correligionários a ex-cliretora se
recusava a entregar a direcão do
Grupo, talvez tivesse razão, porque
existia uma matrIcula de 72.0 alu-
nos quando a populacão da séde
do distrito ë de ajpenas 868 habi.
tantes, verificada a freqtiencia, foi
necessdrio a dispensa de 13 fun-
cionários do aludildo Grupo. Dessa
forma, Sr. Deputado, poderd V.
Exa. verificar que de fato os cor-
religionários de Sua Exa., Deputa-
do Athos, estäo realmente señdo
prej udicados, mas, beneficiando o
Estado e a população de Quartel
do Sacramento e moralizando a ad-
ministraçao püblica que vinha corn

a moral caida sob 0 vergonhoso
apandgio de alguns Deputados que
ao invés do canalizar nielhoramen-
tos para urn lugar, proporcioflam
o desrespeito a coisa pübllca.

Do 31 de janeiro de 1959 a 31 de
janeiro de 1963, foi ease IvlunlcIpio
governado pelo Sr. Kyle Batista,
correligiondrio do Deputado Athos;
infeliamente nâo ficou unia obra
sequer, no MundcIpio, construido
nesse perlodo.

Quanto ao vizinho Municfpio de
COrrego Nôvo, também da influên.
cia politica do Prefeito de Born Je-
sus do Galho, o que tern se proces-
siido é coloOar regentes de classes
competentes em lugar de professO.
ras leigas que nab tern sequer 0
curso prirnario, procurando corn
isso dar as criancas de COrrego NO-
vo urn ensino mais efieiente

0 quo 6 realmente estranho para a
populacão dêsses dois Mun.icIpios, é
o baruiho que tern feito o Deputa-
do Athos Vieira de Andrade, quan-
dc estamôs ajudando a urn povo
em suas mais justas e legais aspi-
raçOes. também estranho, muito
estranho mesmo, num homem da
inteligencia e cultura do Deputado
Athos Vieira de Andrade, achar que
é justo, que é legal, antes e duran-
te urna campanha eleitoral, usar
do prestIgio que goza de urn Go.
vêrno e hurnflhar injustificadarnen-
to os seus adversários, inclusive
mandar prendê-los e espancá-los
corno infelizmente presenciamos
aqul, reinaugurar Grupos Escolares
constrüidos na atual administra-
cão do MunicIpio sem nenhuma
interferência de sua parte, chegan-
do mesmo ao absurdo e mesmo ao
desrespeito a uma população de
urn municipio corno o de COrrego
NOvo (onde teve 18 votos) de levar
para ,ali urn carninhão lotado de po-
licia para reinaugurar urn grupo
Escolar que não mereceu a sua mi-
nima colaboração, talvez por isso
que 0 arrombou, porque não Ihe
custou nenhum sacrifIclo, é real-
mente engracudo, quo fanatismo
para inaugurar obras, porque não
construiu nenhuma? 	 I

Ao terminar, Sr. Deputado, con
vém esciarecer que as calünias e as

injdrias proferidas polo Deputado
Athos Vielra de Andrade contra o
prefeito de Born Jesus do Galho
não tern tido sonoridade bastante
para que o mesmo tome conheci-
mento, pots o tempo dêsse Prefei.
to estd sempre tornado, aprirnoran-
do as estradas para que estejam
sempre em condiOes de trafego,
construindo urn préd.io para Esco-
la Normal nesta cidade, construin-
do urn prëdio Escolar no povoado
de So Sebastião do Galho de Ci..
ma iniclando a construço de urn
précUo Es(,.olar em Passa Des 9 ou-
tro em Quartel do Sacramento,
construindo uma rêde elétrica para
servlr o vizinho Municfpio do Cór-
rego NOvo e ainda no mesmo Mu-
niciplo, construindo urn nrédio
para glnaslo e outro para POsto de
SaUde. procurando dessa f 0 r m a
curnprr o dever e corresponder a
confiança tie todo a povo da re-
glao de sua influênela polltioa

Quanto ao Major José Cornëlio
dos Smtos, negar a êsse digno ml.
litar os mats calorosos elogios, pela
sua exemplar atuação como dele ga-
do esnecial desta cldade e de Cór-
reco NOvo. seria ne gar a verdade e
trair a propria conseléncla. Para
todos os cidadãos decantes desta
região o procedirnento dêsse Major
tern sido dignio de mencão, mas,
pode acontecer que para. alguns po-
liticos êae deleado no servird,

F pots a calma a trancU11dade, gra-
as a Deus. hoje estão retn9ndO

aqui. Desaparecerarn as pressOes e
espancamentos.

Aproveito a oportunidade pFara
reiterar a V. Exa. os protestos da
rnais elevada estima e distinta con-
sideracão.
a) Francisco Caetano do Souza

Filho (Quito) - Prefeito Mu-
nicipal".

"Born Jesus do Gaiho, 15 de mato
de 1966.

A POLITICA NO STOR ESCOLR

A Comissão de SindicSncia des-
tacada pela Assembléia Legislativa
Mineira para apurar den11ncias do
Deputado Athos Vieira de Andrade

contra o Governador Israel Pinhei.
ro, referentes a supostas arbitra-
riedades do Prefeito dêste Munici-
pio, Sr. Francisco Caetano do Sou-
za Filho, está coinposta de urn
Deputado do PSD, urn da UDN,
urn do PR, urn do PTB. Iniciou
a distinta Com.issão de inquérito
parlamentar seus trabalhos no edi-
fIcio do Ginásio "Dom Carloto",
desta Cidade, e gran'1e nümero de
perristas compareceu a urn de f a-
zer suas que.ixas e iarnentaçOes corn
a i.reenca do seu trultuoso Dep
tado e alguns correligiondrios que
ensinavam corno deviam prestar Os
esciarecirnentos pedidos. For firn,
apTesentram trOs elernentos pes-
sedistas: a ex-Diretora de COrrego
NOvo, o Prefeito de COrrego NOvo
o a Diretora do Grupo Escolar Pro-
sidente Artur Bernardes, do Dis-
trito de Quartel do Sacramento, D.
Selma de Souza Soares. A esta per-
guntou o Deputado Athos que quo-
na ver quanto tempo ela ficaria
como Diretora do Grupo Eco1ar
do Quartel Geral do Sacrdmen-
to. - - 0 que Ihe rotrucou o Dopu-
tado Fires cia Luz... ela ficarci
otempo que ela quisor. 0 Depu.
tado Dr. Pires da Luz, depots do
ouvir por muito tempo e sucessi-
vamente lam,ürias dos perristas,
tirou suas conclusOes e retirou-se
do recinto voltando a Belo Hori-
zonte.

Os demais elementos representa-
tivos do ex-PSD resolvoram não
prestar esciarecimentos a Comis-
são de Inquërito Parlarnentar. em
vista cia presença do Deputado
Athos Vieira de Andrade no room.
to, onde se encontrava a Comissão,
eciipsando-a, e esciarecem nestas
colunas em conjunto o que ocor.
reu no Municiplo tie Born Jesus do
Galho nestes ültimos moses corn
relacão a Quartel do Sacramento,
Passa Des (Distrito) e no Povoa-
do de Iguacu. 0 Prefeito deste Mu-
nicipio, Sr. Francisco Caetano do
Sousa Filho, ha rnuito tempo vem
observando o quo estava ocorrendo
no ensino escolar através do Mu-
nicIpio: reclamacOes dos pats tie-
vido a ens.ino deficiente, isto em
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tOdas as escolas rurais e nos gru-
pos escolares oficials, mas a-tuava
o govêrno de Magaihäes Pinto e
nada podia fazer. Coin a rnudanca
do Govêrno do Estado para as
rnäos do Governador Dr. Israel P1-
nhe.1ro, tornou-se ento possivel
inciar uma campanha para meiho-
rar e moralizar 0 ensino municipal.

A ex inspctora municipal D. Ce-
cilia Siqueira Batista e a Inspeto-
ra seccional do Raul Soares, D.
Elm Vidal do Castro no davarn
assistência permancnte a fern Es-
celizavam o ens.ino no Municfpio,
deixando tudo correr a revella.

0 que h o u v a no Distrito de
Quertel do Sacramento: 0 Grupo
Escolar Presidento Artur Bernades,
cléste Distrito, estava em complet.a
dcaor2cm. Urn grupo escolar of-
cial dirigido por urna professOra
leiga e as demais professOras tarn
bern leigas, isto é, do curso prima-
rio, scm competência para minis-
trar 0 enSiiio.

A matrlcula do estabelecimento
atinge a. 762 alunos, mas não havia
esta freqttência. A popu1aço do
Distrito é de 868 pessoas. Falta do
higiene e de ordeni; Os alunos to-
inavarn dgua do urns, taiha sam El-
tro oriunda de urn pogo de dgua
barrenta. Certa- yea o chefe do POs
to tie higiane desta Cidade marcou
corn anteeeciência urn dia Dare va-
einacäo contra variola no predio
cscolar do Quartel do Sacramento.
Ao chegar o dia marcado, encon-
trou o grupo escolar deserto, ape-
nas estavarn presentes as profes-
sôras. Perguntando a alguns me-
amos que estavam nas proxirnida-
des do preclio escolar, clisseram que
as professôras avisàram que a va-
dna contra variola day-a febre e
dor tie caber a e ninguern deverta
eornparecer porque c-las não so res-
ponsabilizavam por isto. A ap-li-
caco da vacina antivariOlica e ofi
cial e obrigatOria. El urn bern ex-
traordinárlo em beneficio cia cole-
tivid.a.de . Deviam as professôras do
referido grupo, em vcz de coabo-
rar corn o serviço de Vacina an-
tivariOhica, mandar então Os alu-
nos se clebandarem para evitar a

vacina? Pode urn grupo oscolar ser
clirigido por le.igas? A inspetdra
municipal, D. Maria Martha Lima
do Carvaiho e a inspetora seccio-
nal, D. Nile do Souza a Silva, von-
Iicando quo o grupo estava sendo
dirigido por uma professôra leiga
o corn matricula do cOrca do 762
alunos e ao verificarern a froatln-
cia tie alguns cilas, notararn
sOmente compareciam cerca do 400
alunos e havia 23 professôras lei-
vas no estabelecirnento. Não ha-
vendo alunos para 23 profossOras,
fizeram a fusäo das classes, dando
14 classes. Das 23 professOras, oito
foram dispensadas per sereni lot-
gas e não terem estabilldade pro-
vada. Uroa servente de 17 anos fai
tambElm dispensacia porser menor.
A diretora D. Maria Maiafoi dis-
pensada, recebendo urnaClasse pa-
r lecionar. Em seu lugar foi do-
signada para nova diretora a nor-
malista D. Selnl2 do Souza Soares.
0 Prefeito do municInio, Sr. Fran-
cisco Caetano do Sousa Filho, mam
dou comprar uiltros para águs e
mention instald-los no edificio es-
colCr pare as cnianoas tomarem
Elgua fi lt.rada. Do modo quo não
houve arbitrariedades em Quartel
do Sacramento corn referncia as
professôras. Havia excesso do pro-
fessôras pasando aOs cofres do Es-
taclo. 0 quo houvo no dstrito
de Passa Dez: - No Distrito de
Passa Des a diretora, D. Maria Jose
HlrnOhito , do grupo escolar Padre
Lanselotti n.o reside no distrito
tie Passa, Dez a sim no distrito do
Quartel do Sacramento distante 12
quilOrnetros. Af.irmou que no po-
dia prestar assistêncda didnia ito
grupo, sO comparecendo limit Fez
per sernana para dirigir 0 referido
grupo e que näo desajava residir
em Passa Des. Pode uma diretora
dar assistência a urn grupo escolar
oficial sO urn dta por sernan.a? Pois
o roguiernento do ensino exige as-
sistência dana. Então D. Maria
José HypElhito concordou em pas-
sar a diretoria para as mao do sua
cologa, P. Maria do Carmo Leal
Santos, que reside no distrito, per-
to do grupo escolar, cuja profes-

sOra tambElm El normalista diplo•
mada pela mesma escola normal cia
ex-cliretora. (Mariana), poden.do
prestar assistência diana e eficL
ente aos alimos. Esta substituicão
tambElm foi muito eficiente e le-
gal, não havendo nisto arbitrarie-
dades.

0 que houve no Povoado do Igua-
çu: No povoado do Iguacu a Esco-
la Tipica Federal tambElm era di-
rigida per professôras leigas corn
grando prejuizo para o ensino es-
cohen. - Foram - enitão . substituldas: a
diretora, por urna nOrmalista e as
professôras .-por outrs do - 3•9 ano
de curso de fonrnação normal. As
profesthras por outras do 3. 0 ano
sentararn estabilidade. - Ha muitos
anos- 0 prédio se aElha em. desor-
dem e em péssimo estddo do con.
servação, necessitando neponos.
agua, que foi cedida ao estabeleci-
mento por urn fazendeiro vizinho,
não mais ex.iste pois, roubaram Os
canes quo a- conduziam. Como-pode
urn estabelecimento funcioflar nor-
malmente corn tais deficiências?

Atuacäo do Major Jos CornElhlo
dos Santos: E urn oficial m.ihltar
de reconhecida capacidade intelec-
tual, moderado, cnhecedor e habi-
tuado ao servico policial, eficiente
jd em diversos municIpioS minei-
ros, contránio a arbitrariedades e
perseguição, sO agindo dentro do
regulamento e das normas poll-
ciais. SO temos quo elogiar sua con-
duta no cargo do delegado especial
dêste rnunicIpio.

Compareceu várias vêzes !aos dis-
tnitos e povoados para manter a
ordern e, as vêzes, para prestar as-
sistência policial preventiva.

0 municIplo estd em ordem, não
ha clime de desentendimento e nem
de violências. 0 povo continua
trabaihando cuidando de sues co.
iheitas, o comElrdio funciona nor-
malmente. Tumultos e ameaças tie
correr sangue s(5 existe na Assern-
blElia Legislativa Mineira apregoa-
dos e desejados polo Deputado
Athos Vioira de Andrade, em sua
linguagem antiparlarnen-tar, chegan-
do mesmo a atingir injustamente
ao Exmo. Governador Israel P1-

nheiro. Como no comparemos a
presence da distinta Comissão do
InquElnito Parlarñentar devido
presenca atuante do Deputado
Athos Vieira tie Andrade junto it
referida Com.issão, declaramos em
conjunto nestas colunas o que di-
nIamos it mesma Comissão.
ass.) Sevanir Dutna de Carvalho

- medico.
Maria Martha Lima de Car-
valho - Inspetora Munici-
pal.
Reginaldo Moreira - Pre-
feito Municipal (iegivel).
Fco. Gaetano do Sousa Fi-
I-ho.
Major José Cândido dos
Santos".

Por ai vejam os Srs Deputados
que cram vazias as denUncias do
Deputados Athos Veira de Andra-
de. Ouvimos o depoimento de ot-
to conterrâneas do S. Excelência,
e a principal delas, a ex-diretora
do estabelecirnento de ensino tie
Sacramento, acusada pelo prefoito
tie sen uma mulher de comporta-
mento ilegal, cujo manido El vivo,
residente no Rio do Janeiro,
mona corn outro homem no mes-
mo local em quo leciona, dando mel
exemplo äquelas criancas. A moon.
seqüência das dendncias do Depu-
tado Athos Vicira vai tao honge
que êle autorizou essa dinetora a
nao entregar a chave do estabele-
cimento de ensino a nova direto-
ra. Realmente, . ;algumaS balas de
revOlver foram atiradas nos pEls
cia nova diretora, e quem as jogou
foi o manido de uma professOra
chamada Cleury Pedra, a mais re-
voltada depoente. Essas ameacas
foram feitas para amendrontar a
nova diretOra, que näo podia as-
sumir o cargo, pois sua sucessora
nao quenia entnogar o cargo.

Apesar de tudo isto, esta profes-
sôra continua regendo urna des-
so naquela escola. As arbitrarieda-
des vao mats longe: urn revOlver
caiu em plena sala de aula, caiu
da cintura de urn dos sequazes do
Deputado Athos Vieira de Andrade,
professor também demitido pelo
seu gênio violento, pelo seu esplrito



- 394- 	 - 395 -
de pregar a desordem e implantar
all dentro a anarqu1a e a bagunca.
Foi da cntira dêsse hornem que
caiu o revOlver. Daf haver 0 ma-
jor mandado buscar êste mOco e 0
obrigado a entregar o revOlver. 0
Deptztado Athos Vieira mandou
busear êste moco, levou-o ao DOPS
e registirou sua arma para que êle
pudesse usa-la legalmente naquele
distrito, afrontarido as autoridades.
No dia em que a diretora foi as.
sumir o grupo, foi necessário que
o Major levz.ase a FOrca Poilcial pa-
ra desfazer Os grupinhos do PR que
se postaram defronte a escola para
amedrontar a diretora, a fim de
que ela não tomasse posse. Por
que todo êste médo? - Por que
nque1a escola estavam matricula-
dos 720 (setecentos e vinte alimos),
quando, na realidade, no havia
mais que 400. Mas, para que Os flO-
bres Deputados possam fazer urna
avaliacão do grau de cultura des-
sas professOras, basta lembrar que
urn medico do Pôsto de Saüde,
quando marcou .0 dia para fazer a
vaclnacão, as professOras manda,
ram que Os meninos sumissem pa.
ra a roca, porque a vacina dava dor
de cabeça e produzia febre. o
cümulo do anaifabetismo! E eram
dessa espëcie as leigas que la esta-
yam. E vern dal tOda esta revol-
ta. Desapareceram os 300 alunos
fantasmas de Quartel do Sacramen.
to, desaparecerarn as leigas e, no
lugar delas, foram postas normalis-
tas e môcas que estavam I azendo
curso de forrnação. Portantc,. estão
dentro da lei, para dar urn ensino
mais aprirnorado as nossas crian-
cas. Num distrito, oii cidade de
COrrego NOvo, S. Exa., 0 Deputa-
do Athos Vieira, antes da eleicão,
para fazer cartaz de valente, resol-
veu inaugurar urn Grupo, no qual
flão teve a minima participação;
arrombou a porta e entrou "no pei-
to", colocando la as professoras que
bern entendeu. Agora, a situação
mudou. Estã-se fazendo justiça, co-
locarido-se la as professôras que
tern curso de forrnação e que, por-
tanto, estão aptas para a função. E
para nOs dificil descrever corn mul-

ta preoisäo o nome daqueles luga-
res porque estivemos ld apenas por
dois dias e meio. Voltamos de fato
impressionados corn a educaco
daquelas professOras depoentes..
Mas, o que mais nos impressionou
foi quando a prOpria professOra de-
rnitida, que d acusada pelo Prefei-
to, ela mesma, confessou que aofre
da "iddia", que é fraca da cabeca.
Ela mesma confessou que 4 rneio
doida. Uma pessoa, assim, não tern
condicäo para dirigir uma escola.
Este foi o motiro de tOda a "bron-
Ca". Quando cheguei Id, verifiquel
isto: sO houve uxna moca do PSD,
a depor e esta acabou corn tudo,
porquanto exiblu o seu diploma
aos que a acusavam de analfabeta.
Mostrou, entäo, que não tinham
razão. A verdade 4 que acusar sem
provar 4 muito fdcil.

Outra coisa ainda: por uma ques-
tao de ética, se amanhã eu tiver
que vir a esta Casa, bater nestas
portas para pedir uma Cornlssäo
de inqu4rito em que eu mesmo de-
nuncie urn Governador è trCs Se-
cretdrios de Estado, por urna ques-
tao de educacão, de fineza, e de dti-
tica eu não devo comparecer para
deixar esta Cornissão a vontade.
Mas, não aconteceu assim. 0 De-
putado Athos Vlelra, corn o Regi-
mento da Assernblëia, dizia que ti.
nha o direito de assistir S reu.
nOes e f 01 0 major argtiidbr daque-
las pessoas. Notava-se, por isto,
nas mesmas, mesmo entre aquelas
que estavam prèviamente instruf-
das pelo ex-Prefeito de Born Jesus,
correlegiondrio do Deputado, mes-
mo estas estavarn tremendo, corn
urn pouco de receio. Parecia que
nâo estavan-i falando tOda a verda-
de. A uma delas perguntel: quantas
professOras foram demitida s em

COrrego NOvo? Respondeu-me ela:
"cinco". Perquntei: E quantas já
voltaram, porque provaram que ti.
nham estabilidade? - quatro; eu
não tinha estabiidade - Perguntei
ainda: a senhora sahe se a profes.
sOra que a estd substituindo 4 nor-
maiista ou se estd fazendo o curso
de formacão? - nao sd, nao Se-
nhor. Ora, entäo .profesras do

interior que ãonhecem umas as ou-
tras, urna näo vai saber se a sua
colega 4 ou não normaiista? 0 que
elaS qUeriarn 4 fazer esta "fofoca",
que comurnente chamamos briga de
lavadeira. Porque, na verdade, es-
ta Comissão ouviu corn critdrio,
corn isenção de ânimo e vai ter
que dizer 0 que ouviu dos depoen-
tes. Urn dos depoentes, rapaz, pro-
fessor, que 4 tabelião e cursa o 2.0
ano cientifico, referiu-se aos par.
tiddrios do PSI) coma a uma con
ja de bandidos, safados, de ladrOes,
no mesmo linguajar que usou nesta
Tribuna o Deputado Athos Vieira
de Andrade. E necessdrio, Srs. De-
putados, que tenhamos isençâo de
ãnirnos e saibamos receber uma
derrota. Fornos derrotados ha cm-
Co anos e aguentarnos este tempo
todo sern vir a esta Tribuna profe-
rir palavrOes, levantar infâmias e
indignidade.

Não. NOs procedemos correta-
mente. Se cortavam as nossas pro-
fessOras, 0 que aconteceu comigo,
certa feita, quando o Deputado Eu-
ro Arantes mandou que fôssern
demitidas cinco professOras, corn
mais de 12 anos, de servico - a
que tinha menos, tinha 12 anos -
no municlpio de Ubari, fui dreta-
mente ao Governador e expliquei-
-Ihe o caso. S. Exa. mandou tor-
nar sem efeito o ato. Mas, o que
estamos vendo, por parte do Sr.
Deputado Athos Vieira de Andrade
4 falta de tato politico, I alta de tee-
nica politica, de educacão paria-
mentar, e de ëtica. Nao se resolve
o paoilerna, tentando fazi§-lo junto
ao Secretdrio, "no peito" 'a base da
valentona. Hoje, ninguém mais te-
me ameacas. Se ha urna ameaca de
urna parte, "que rnata, que faz, que
acontece", 4 preciso que Se saiba
que ha tambërn 4 outra parte. Sei
que o nobre Deputado Athos Vieira
de Andrade, hoje, andou arneacan-
do-me dizendo que eu nâo poderia
vir a Assernbldia. Ora, estou aqui e
aqui virei todos as dias, quando fOr
necessdrio, näo naquele estilo de
valentona. Aqul venho e virei, para
provar que o Sr. Israel Pinheiro
e o Sr. Secretdrio da Educacäo,

no caso do Municfpio de Born Je-
sus do Gaiho, estão apenas procu-
rando moralizar o ensino e fazer
o seu aprimoramento. 0 1 ato a que
assistirnos naquebe municipio fod
uma dernonstracao de fôrca, de Va-
lentia dos cornpanheiros do Sr.
Athos Vieira de Andrade, querenda
fazer prevalecer as professOras let-
gas sobre as formadas, no peito,
na raga, e na ponta de revOlver.

0 Sr. Prefeito Municipal, con-
versando particularmente cornigo,
disse que se o Deputado Athos Vi.
eira de Andrade nan estivesse in-
tegrando a Cornissão, ele iria rece-
ber a Comissão, não Id, na Sala do
Coldgio D. Carlotto, mas, como a
iei lhe permite, a ouviria no Salão
da Prefeitura. E que jd sabia corno
estava agindo o Deputado Athos
Vieira de Andrade corn relacäo aos
depoirnentos. Como já these, foi
nesta parte que faltou tato ao no-.
bre Deputado. S. Exa. deveria ter
de.ixado as depoentes 'a vontade.
Neste caso, eu permaneceria 11, em
Born Jesus do Gall-io, durante os
quatro dias, para ouvir os demais
depoimentos. 0 que me interessava
era o depoimento das correligiond-
rias do Deputado Athos Vieira de
Andrade, porque, quando comeca-
ram a depor as minhas correligio-
ndrias, eu preférl vir embora; uma
sO delas esrnaou tOdas as demais;
apresentou urn diploma que não
era portado pela outra. Dai, a grita
que houve.

Tenho, aqui, - porque Os guardel
- Os cartOes em que anotei algu-
ma coisa 'a hora dos depoirnentos.
Estes eram uma coisa de laser rir,
de tanta "besteira" que se ou.via.
A Diretora do Grupo Escolar de
Passa Dez não reside em Passa Dez.
E, sim, em Quartel do Sacramento,
a dez quilOmetros. Esta diretora vai
ao grupo quando pode, quando não
chove, uma vez por semana. Ela
mesma concordou em entregar a
dlrecão do Grupo a urna professô-

ra formada, a unia que iniciou 0
seu trabalho ern 1935, de graca. De-
pods, veio gritar que 101 exonerada
da direcão do Grupo e que o res-
pectivo ato nao saiu publicado no
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"Minas Gerais". Mas, ela não foi
exonerada. Eia prOpria entregou o
Grupo a outra Diretora, para n,o
ir Id e continua recebendo. Ea
sentlu que no tinha condicöes pa-
ra dirigir o Grupo, eis quo mora
noutro Distrito, no podo andar
W o Grupo e näo ha condução em
que possa fazê-lo. No entanto, esta
Diretora vern, agora, por interme-
dio do Deputado Athos Vieira de
Andrade, reclamar que fol destjtui
da de scu cargo e que a ato no
fôra pubdcaclo. A celeunia major
all encontrada fol corn reIaço a
duas Inspetoras, uma dela3 a Da.
Lila Silva de Souza, sthdicante, que
insstia, muitas vèzes, corn a Dire-
tora leiga, demitida, afastada, qua
entregasse as chaves do Grupo, que
entregasse 0 arquivo. Disse, entäo,
a diretora - aquela que confessou
ser melo doida - qua safra palo
fundo do Grupo, quo fOra tomar
urn pouco de dgua e, quando vol-
thu já haMiarn entregue o Grupo.
Ora, seria uma desconsideração pa.
ra corn as duas Inspetoras que all
estavarn para fazer sindicância, a
Diretora do Grupo sair pelos fundos
e nâo entregar-Ihes as chaves, por-
que 0 Deputado Athos Vieira. de
Andrade mandou que não as en-
tregasse, asim corno proibiu quo o
seu Secretdrio entregasse arma
ao Major para êle andar corn ala
patente na rua. 0 clima de Id d
de tal ordem apavorador, quo a Di-
retora confesou que precisava no
Grupo de urna sala para guardar as
armas de alunos que vão para a
escola corn foices, facas e faOes.

(Risos) Isto estd no depoimento
da diretora. Hoje, que entram as
novas normalistas para moraiizar
aquilo, procura-se dificultarJhes o
trabaiho. Era de tal modo o des-
case das professôras leigas pelos
alunos quo chegava a haver mau
cheiro na sala.. A Inspetora, coma
providência, determinou as profes-
sôras quo ensinassem aos alunos
hdbitos de higiene, ou teria que su-
bstituI-las. Pois bern: teve 4que mu-
dar as professOras.

As prineipais autoriclades do lu-
gar não foram convocadas par esta

Assembldia, porque n interessava
ao Deputado Athos Vieira de An-
drade quo fôssem depor pessoas
esciarecidas: Assim, o medico So-
vanir Dutra de Carvaiho não fol
convocado, nem o Presidthte da
Câmara Municipal, nern o Diretor
do Gindsio, nem a encarregado do
Correio. Säo pessoas esciarecidas
que dariani a versäo exata do quo
Id ocorre. Quem mais acusou foi
urna professOra de COrrego Verme.
iho, que não voltou a lecionar,
Dona Eclair Silva, porque no pro-
you a establildade. Poi o marido
desta que encheu o bOlso de balas
e atlrou aos pds da Diretora, fa-
lando: se minha muiher n,o voltar
a leclonar, you pOr tudo isto na
sua barrlga. (Risos) A ex-Diretora
alegou qua o Major convldou-a a
ir a Delegacia para depor e sO salu
As 14 horas Quando entrou a au.
tra professôra, perguntel se tinha
ido a Delegacia, obtendo resposta
afirmativa, perguntai a que hors
chegou e quando saiu. Respondeu-
me que chegou as 9 e satu 15 ml-
nutos depois, ajuntando, ainda,
que almoçara em casa A Diretora
Ls que e louca mesmo, pois confes-
sou que d fraca da oabeça. A acu.
sação mats .sdriaë a do Prafeito. A
servante fol dispensada por ser ma-
nor e não sabia de cousa aigunia.
Tinha tudo decorado.

o quo tamos do deduzir d que as
leigas no se conformam qu:ando
aparecem professôras mats acuan-
tadas. Quanto a persegulção, basta
rememorar urn caso ocorriclo na
prOpria famfila do Deputado Athos
Vieira. Andrade. Demitiu sua prO-
pria tia, Prof essOra Carlota Viei-
ra de Andrade, corn 20 anos de ma.
gistério, porque 0 marido dela era
seu adversdrio politico.

0 SR. ATHOS VIEIRiA DE AN-
DRADE - V. Eza. permite urn
aparte?

0 SR. PIRES DA LUZ - Não.
Ouvi as blasfêmias e as caliinias de
V. Exa. em silêncio, todo aquêle
palavread.o de sargeta.

o SR. ATHOS VIEIEA DE AN-
DRADE - Quem mente näo tolera
a verdade.

0 SR. PIRES DA LUZ - Pode
V. Exa. interpretar corno qu.iser a
minha argumentacão. Trago, po.
rem, a verdade crua a nua. E as
urnas vão falar melhor nas prO-
ximas eleicóes.

Visitaj o municIpio de Born Jesus
do Gaiho e verifiquei que o povo
está temeroso de quo all corra. san-
gue nas ruas, porque 0 povo da-
quela cidade vive na tranqUilidade,
viva na alegria e na lelicidade, em
vista do aprimoramento, da mora-
lizaçâo do ensino introduzido na-
quela cidade.

you encerrar as minhas conside-
racOes, dizendo qua trouxe apenas
uma parte das arbitrariedades que
ocorram em Born Jesus do Galho.

A SRA, MARTA NAIR. MONTEI-
RO - Sr. Deputado. Não posso
esconder a emocäo corn qua estou
assistindo a êste atrito entra dois
companheiros nossos quando fa.
zem como ponto de convergênci.a
para brigas a humilde professra
do interior. Eu chamo a atançâo
dos nossos Deputados para o Se-
guinta fato: de ha muito se fazern
persaguiçöes e quanto mais atra-
sado o lugar, major a perseguic5o.
Seria intarassanta qua os senhores
Deputados, rapresentantes dêsses
lugares, reivind.icassam do Govêr-
no mats ascolas e mats colégios,
para qua não assistarnos a espetá.
cubs tao deprimantas, como 0
prasente; De mais a mais, näo se
coadunam corn o nosso parlarnen-
to êsses insultos tao desraspeitO-
sos, quando tamos vdrias pessoas
assistindo aos nossos trabaihos.
Infelizmante soframos, no govérno
passado, as mats calamitosas per-
segu!içöas: professOras leigas to-
mando lugaras das normalistas,
readaptaçôes a efetivaçôes ilegais;
profassOras laigas dllrigindo e ins-
pacionando normalistas; menoras
contratadas. E hoja ainda astamos
vendo disparidades também ocor-
ridas nos govarnos passados. Con-
tratos de não concursados em de.
trimento dos concursados; contra-
tos de serventes, quando a lei pro1
be; latos de dlireito, apolados em
let; presos per fOrça cIa Arena.

Fazemos, em nome das profes-
sOras,da nossaoc jedade, urn ape-
10 aos sanhoras Deputados, para
qua voltem as suas vistas para as
nossas crianças, para 0 ensino r e
para ia educacäo, deixando as pro.
fessôras a parta da politica. Seria
intarassante que cada govêrno con-
servasse - masmo contra os cr1-
t6rios da poiltica dominante - Os
bons, os eficientes ocupantas dos
cargos püblicos e principairnente
do Magistério, numa damonstraçäO
de espirito püblico. Estamos sando
informadas de qua as professOras
de Belo Horizonte não tarão possi-
bilidadas de ser nomeadas, porque
foram transferidas mais de 400 pro.
fessOras do interior para a capital,
transferência que constitui flagran-
to desraspaito ao COdigo do Ensi.
no Primdrio, pots êste diz que ape-
nas urn quarto das vagas podarão
sar ocupadas por transferência.
Que varnos fazer corn as professO-
ras concursadas, qua trabaiham
para estudar e estäo a espera cIa
norneacäo?

Fica aqui 0 flOsSO apêlo, 0 apêlo
da uma educadora, para qua asque-
cam as professôras em questöes
politicas - Procurem, os sanhores
Daputados, construir, ao invés de
destruir, apanas.

o SR. PIRES DA LUZ - Agra.
deco o aparte da nobre Deputada.
Quero asciarecar que Born Jesus do
Gaiho não e mau municIpio eleito-
ral. Apenas visitei aquala cidade
pala. terceira ou quarta vez e tive
asta . dasagradável notfcia para tra-
zer a asta Casa.

Nobre Deputada, o fate a qua
assistirnos, realmente, e a luta da
leiga corn a formada.

Quanta as palavras insultosas,
quanto as calünias, V. Exa. hd de
compreendar que elas não parti-
ram de mim.

Eu não me referi a profassöra,
a não ser fazando comentários sO-
bra suas culturas. Li depoimento do
autoridadas daquele municIpio e
quanta as calünias e injUrias e in-
fãmias elas se devern ao Deputado
Athos Vieira de Andrade; näo use
o linguajar do Deputado Athos
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-Vielra de Andrade, a nAo ser em
resposta. Hoje preferi trazer es-

• clarecimentos, luzes sôbre conver-
sa informal que tive corn urn re-
porter. Não prestei entrevista, ape-
nas comentando, disse que se tra-
tava de briga de lavadeiras, de uma
"fofoca" quakuer do Deputado
Athos Vieira de Andrade corn 0 Pre-
feito de Born Jesus do Galho. 0
que apurarnos fol isso, a desiguai-
dade da leiga que adqulre estabi.
lidade por muito pouco tempo de
servlço seni.. passar por urn teste
nurn lugar. atrasado como aquele
em que os alunos levam folce;
quando chega -a yes. de ser substi-
tuida ess '.professOra leiga por
uma formada, :ela não se conforma
em salt, .dai a dificuldade de me-
ihorar o estirdo, de meihorar o pro-
fessorado: Isso tira o..estfmulo da
rnôQa formada. Essescursinhos rá-
pidos estäo trazendo desestirnulo
a môa que passa 12, 13 e 15 anos,
estudando .-São conseqUências de
urn Pals subdeserivolvido corno o
nosso.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO - Esses cursinhos são neces-
sários para nossas leigas que tra-
balharn em lugares onde não ha
riormalistas. Elas não estão, abso-
lutamente, corn lugar garantido.
sO tern lugar garantido aquelas que
contdrem, - em qualquer Opoca, 8
anos de efetivo exerciclo. Näo po-
demos- concordar também corn o
fato de a professOra leiga, por me-
ses ou 1 ano para conseguir estabi-
lidade, ser destitulda, a não ser por
urna normalista. -Então, a bern do
cnsino, devemos aceitar- esta situa-
ção. A normalista terá-ou, por ou-
tra, deverd ter sempre preferência
sôbre a lelga, a não se r, como dis-
semos, que a lelga já ésteja garan-
tida legalménte.

A ARENA ë bastante responsd.
vel pelo que estd acontecendo. Ima-
gine que em Cainpo Belo, uma - tOc-
nica de determjnado Grupo Esco.
lar, que conseguiu, ainda agora dois
prémios de Literatura Infantil, na
Secretaria de Educação, pediu lu-
gar de direção ocupado por uma

não técnica, pessoa das rnelhores
qualidades mas que apenas não é
técnica. A atual diretora, não téc-
nica, aceita a situação por - saber
que a técnica tern o- direito de
substitul-la, porque possui as cre-
dencials necessdrias, segundo o CO
digo. Entretanto, 0 Sr. Secretdr.io
da Educação não publica o ato de-
signando a técnica para o lugar a
que tern direito porque a ARENA
nao val deixar. A ARENA segundO
nosso modo de entender, tern urn
limite; ela pode ir ate aonde a lei,
começa. Dai para frente, nada. 0
COdigo ainda nao 1 01 de todo ras.
gado.

0 SR. PIRES DA LUZ - Corn- a
ARENA ou sem ARENA, 0 Cddigo
id foi rasgado, é rasgado e serf
rasgado. Lembro a V. Exa. que
em minha - terra, Ubá, corn quase.
200 professôras, nos primeiros dias
do Govêrno Magalhäes Pinto, I oi
designada uma inspetora munici-
pal leiga para oriéntar as norma-
listas. Então, o COdigo fol rasga.
do, ë rasgado e será rasgado ama-
nhã enquanto adotarem critérlos
que o Deputado Athos Vieira quer,
que defende corn unhas e dentes,
assacando cahinias de tOda espécle,
para fazer prevalecer interêsses po-
liticos sObre Os superiores interés-
ses do ensino.

Jul-go isto urna in!fellcidade para
flOSso Estado: contar corn profes-
sOras leigas e analfabetas clue não
concordam em ceder seus lugares
as formadas e encontram urn De-
putado que quer fazer polltica, aco-
bertando.as .

- Passa-se a

2a PARTE DA OR-DEM DO DIA

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vaj passar a d.iscussão e votacão
dos Proj etos constantes da Pauta.

Discussão ünica do Proj eto n9
3.614/66, do Sr. Governador do E-
tado, o qual altera niveis de yen-
cimentos e dd outras providências.

- Ao Projeto fol apresentada,
em Plenário, Emenda de n° 1.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado 'abaixo assinado, na
forma regimental, requer a Vossa
Excelência o athamento da discus-
são do Projeto n 9 3.614/66, que al.
tera niveis de venclimentos e dá
outras providêflcias, pelo prazo de
3 dias.

Sala das Reunlôes, 17 de malo
de 1966.

Manoel Costa.
o SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerirnento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa, que requer 0
adiamento da discussão do men-
cionado Proj eto, pelo prazo de 3
dias. 	 -

Em Votacão o Requerimento.
Tern a palavra, para encarninhar

a votacâo, o Sr. Deputado Waldo-
m.iro Lobo. 	 -

0 SR. WALDOMIRO LOBO - Srs.
Deputados, 0 meu voto serd con
trário ao Requerimento dO Sr. Do-
putado Manoel Costa. Por que pro-
telar mais a votacão do Proj eto de
n.° 3.614, nesta Casa? 0 Requeri.
mento do nobre ilder do Go-vërno
não tern nenhuma justifieativa.
Tambérn, não é por faita de "quo-
rum", pois não foi feita, ainda, a
verificacão - Ha poucos minutos,
êste Plenário estava repleto de De-
putados que assistiam aos debates
dos Deputados Athos Vieira de An-
drade e Pires da Luz. Mas, isto sO
no inicio po•rque depois, os Srs.
Deputados saIrarn, uns para tomar
cafèzlnho, outros para conversar
no corredor, e nem a metade per-
rnaneceu no Plenário - Quando se
f ala em beneficiar o povo, parece
que não ha interêsse nesta Casa.
S- o ilustre Deputado Manoel Cos-
ta justificasse, no sen Requerimen-
to, éste pedido de adiamento, nOs
iriamos estudd-lo, e talvez yotás-
semos favoravelmente, de acOrdo
corn a sua justificativa. Acontece
que não encontramos nada que jus-
tifique a sua atitude.

Não you me alongar nesta Tn-
buna, Sr. Presidente, porque não

quero contribuir para a dernora da
votacão. Apenas, quero antecipar
o meu voto contrdrio a Caste Reque-
rimento, que visa a prejudicar Os
que serão benefici'ados pelo Pro-
jeto fl.0 3.614.

0 SR. PHESIDENTE - Em vo-
tacão o Requerimento do Sr. Ma-
noel Costa. Os Srs. Deputados que
o aprovaln queirarn permanecer co.
rno se encontra, (pausa). Estä
aprovado.

VERIFICAcAO

O SR. WALDOMIRO LOBO (pe-
la ordem) - Peco vertficacão, Sr.
Presidente.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a verificação reque-
rida. Os Srs. Deputados que vo.
taram a favor do Requerimento do
Sr. Deputado Manoel Costa, de
adiamento da discussão do Projeto
fl. 0 3.614, queiram se levan-tar. -
(Pausa). Podem se assentar. Os
Srs. Deputados que votaram con-
tra, queiram se levantar. (Pausa).
Podem se assentar.

Votaram a favor do Requerirnen-
to, 21 senhores Deputados e 2, con-
tra. Não ha "quorum". A Mesa
vai proceder a chamada dos Srs.
Deputados - Convido 0 nobre De-
putado Joaquirn de Mello Freire pa-
ra funcionar como Secretário "ad
hoc" e proceder a chamada.

0 SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder os Senbores: 	 -

João Navarro - Rny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares - Al-
tair Chagas - Alvimar Mourão -
Artur Fagundes -- Ataliba Mendes
- Batista Miranda - Cicero Du-
mont - Daniel de Barros - Del.
son Scarano - Dermeval Pimenta
Filho - Domiflgos JOrio - Euler
Lafeta - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi.Ac-
kel - Jehovah Santos - João Luiz
de Carvalho - João Vaz - Lad's-
lau SalIes - Lourival Brasil - LU-
cio de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Maria Pena - Marta Nair
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• Monteiro - Nunes Coelho - Or-

lando Andrade - Oswaldo Tolen.
tino - Paulino Cicero Pereira de
Almeida - Pires da Lu.z Salim
Nacur - Sinval Boaventura -
Spdrtaco Pompeu - Waldir Mora-
to - Waithon Goulart - Wilson
Chaves - Wilson Modesto —Wil-
son Tanure.

o s. PRESIDENTE - Respon .
-deram a chamada 41 Srs. Deputa.

dos. A Mesa vai proceder, assim,
a renovação da votação do Reque-
rimento do Sr. Deputado Manoel
Costa.

A Mesa encarece aos Srs. Depu-
tados a necessklade de tomarcpm
seus lugares para meihor andamen-
to dos nossos trabaihos.

Os Srs. Deputados que aprovam
o Requenimento do Sr. Deputado
Manoel Costa queirarn permane-
cer como se encontrarn. (Pausa).
Foj aprovado.

Flea, assim, adlada por trés dias
a diseussao do Projéto n.° 3.614/66.

Diséussão Unica do Proj eto fl.°
3.603/66, do Sr. Nicanor Armando,
que decIara de utilidade piiblica a
"Esco1a Tëcnica de ómdrcjo Tira.
dentes"., na cidade de Sao João
del-Rei.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão. A
Mesa deixa de proceder a votação
por não haver o "quorum" neces-
sdrio:-

2.0 dlscussão do Proj eto n. 9 3.651/
/66, 'da Comissão de Jusiça, que
aprova Convénjo celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e o Insti-
tuto Brasileiro de Reforma Agra-
na.

Em d1scusso o Art, 1.9. Está
inscniba para discutijo, a Deputa-
da Martha Nair Monteiro. Tern a
palavra a nobre Deputada.

A SRA. MARTHA NAIR MON-
TEIRO - Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados.

Discutindo o Projeto n.° 3.651/
/66, da Comissao de Justica; que
aprova Convêrijo celebrado entre o
Estado de Minas Gerais e o Ins-
tituto Brasileiro de Reforma Agrd.
na, queremos d.izer que O1e terd o
nosso apoio.

Aproveitand'o a . äpórtunldade,
queremos pronunciar o seguinte
discurso:

Senhor Presidente, Senhores
Deputados,
Näo ha urn d!ia em que não depa-

ramos nos jornais corn ias notfeias
que cada vez mails nos desorientam,
semeihantes a estas: - "Gusto de
vida teve aumento de 23% em Mi-
nas". "0 Didrio", em 12-5-66. "Pão:
aumento podeser hoje" - "Didriä
da Thrde", em 12-5-66. "Panifica-
clores aumentarn pão para Cr$ 530
o quilo" - • "Diario cia Tarde", em
11-5.66 "Revolução perde "round"
na feira livre de Belo Horizonte" -
"0 Diario". "Came de Primeira so-
be para Cr$ 2.200 o quilo" - "Did-
rio de Minas", em 13-5-66. "Mar-
chante explora. mesmo: Came de
primeira foi para Cr$ 2.200".
"Custo de vida subiu 5,23% em
abril" - "Didnjo da Tarde" em 10-
-566. For outro lado, a grita é ge-
ral: "Reexame salanial", "Trabaiha-
dores ja tOrn cUretnizes da campa-
nha", "Diretor cia FAO yarn ver fo-
me de mineiro em Belo Horizonte",
"Govêrno envia mensagem propon-
do novos niveis de vencimentos pa-
ra o nivel univensitdrio", "Govêrno
propOe novos niveis de vencimentos
pana a Magistnatura".

E agora, modestamente, starnor
nOs, servidores estaduais, pedindo,
não o reajustamento salaniial - que
seria 0 justo - mas, apenas, urn
aurnento de vencirnentos que nos
venha, palo menos, colocar naquela
situacão de rodizio de nossas divl-
das. Não estamos pedlndo o dl.
reito de corner meihor, de moran
meihor ou de matricular nossos Li-
Ihos nos Colégios, pois uma reivin-
dicaçäo de mais 200% sabernos ser
impossfvel, no momento. Estamos
a pedir alguma coisa mats e Oste
"quantum" jd podemos dizO-lo, pois
ontem a noite, •tivemos uma reu-
niào corn esta finalidade.

In.icialmente, jd contamos corn
urn estudo feito palo Presiclente da
"Casa do Funciondrio", Sr. misses
Silva, qua é a seguinte:

"Em 16 de maio de 1966.

Exmo. Sr. Doutor Israel Pthhel-
ro da Silva,

DD. Governador do Estado -
Paldcio da Liberdade.

Senhor Governador,
De acôrdo corn estudos bromato-

lógicos jd consagrados, Os ind.ivl-
duos necessitam :de alimen4acão
que contenha certos Indices mini.
mos de protelnas, caleb, fOsforo,
ferro, etc., etc..

Isso não bastante, o brasileiro
se alimenta mal, por lguorância
dOsses prineipios uns, por falta de
recursos outros, por negligência al.
guns.

Tomando por base os Indices ml-
nirnos de necessidades alimentares
de casa pessoa, fizernos urn levan-
tamento dos precos dos artigos es--
senciais em armazéns, feiras livres,-
supermercados, mercearias e no
Mercado Municipal, concluindo que
urna familia composta de 5 pessoas
- o caa1 e 3 fithos - faz uma
despesa semanal de Cr$ 20.230 e
mensal de Cr3 80.920, não se corn-
putando as despesas de:

Feira (legumes, verduras,
fécula, frutas, ovos, etc.) 40.000

Aiuguel de moradia .. . 50.000
Forca, luz e dgua ......12.000
Gds ................4.005
Higiene pessoal (sabonete,

pasta dental, etc.) .. .. 	 5.000
Medicamentos .. • .. .. .. 10.000
Material de limpeza .. .. 	 1.000

totalizando .. .. Cr$ 202.925
de gastos mensais, exciuldas quais-
quer parcelas para vestudnbo, cal-
cado e diversães.

Estando fixado em Cr$ 64.500 o
ordenado mInimo do servidor pd.
blico, sua descompeflsacäo é de
Cr$ 127.525 mensais, 0 que 0 COfl.

5 quilos arroz
1'/2
	 feijao

11/2
	 banha

3	 came
2	 batata
5	 acucar
1'/2
	 "	 café

1/4 	 manteiga
fubá

duzlrd, näo h subalimentação, por-
quanto é Ole jdum subalimentado,
porOm, a inanicão completa, se
medidias urgentes e imediatas nfto
forem .adotadas.

Corn Osses argumentos, que es-
pelham e retratam friamente a pa-
nasa e insustentdvel situacäo do
servidor püblico estadual, não per-
tencente a alguma das categories
que receberam aurnento, substan-
cial nos ültimos dias, vimos con-
clamar a atenção de V. Exa. para.
Osse gravissimo problema e solici-
tar urn aumento de vencimentoi pa.
ma a classe ,de forma a cobrtr a
deficiOncia apontada.

Em anexo, 0 levantamento a que
nos referimos.

Cantos do melhor acollijmento
• dOsse apOlo, por Vossa ExcelOncia,
qtle se inscreve entre Os hornens
pubilcos cia maior visão dOste Pals,
subscrevem.se

Atenciosamente,
CASA DOS FUN'CIONARIOS Pt-

BLICOS DE MINAS - Ulysses Sil-
va, Presidente; Associacão dos Pro-
fessôres Primaries do EstadO de
Minas Gerais - Martha Nair Mon-
teiro - Presidente; Assoeiacão dos
Servidores Pdblicos do Estado de
Minas Gerais - Francisco Graca
Costa Filho - Presidente; lAssocia-
cão dos Servidores do D.E.R. -
Geraldo Magela, Presidente".

Outros elementos ilustrativos do
Memorial, qua serd enaaanlnhado
ao Exmo. Sr. Govemnadbr Dr. Is-
rael Pinheiro da Silva, por entida-
des reprasentativas do funcionalis.
mo publico estadujal, solicdtando

reajustamento de vencirnentos, tam.
bern foram coligidos.

São necessidades minimas men -
sails de uma familia de 5. pessoas,
para sua sobrevivOncia:

.500 x 4 = Cr$ 10.000
690 x 4 = Cr$ 2.760

.500 x 4 = Cr$ 6.000

.300 x 4 = Cr$ 25.200

.000 x 4 Cr$ 4.000

.500 x 4 = Cr$ 6.000
600 x 4 =Cm$ 2.400
700 x 4 = Gr$ 2.800
450 x 4 	 Cr$ 1. 800

aC$ 500-
aCr$ 40-
a Cr$ 1.500 -
• C$ 2.100 -
'a Cr$ 500 -
aCr$ 300-
aCr$ 400-
a Cr$ 2.500
• Cr$ 300
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1½ " PãO 	 a r$ 500 - 750 x 4 	 Cr$ 3.0001/2 	 " sal 	 a Cr$ 360 -180 x 4 = Cr$ 	 7201/3	 11 sabão 	 a Cr$ 800 - 400 x 4 = Cr$ 1.6006 litros de leite 	 a Cr$ 210 = 1.260 X. 4 = Cr$ 5.140
transporte .............................. 	 9.600

Total ..................Cr$ 81.020

Absorvido o saldrio rnlnimo vi- nimo de Cr$ 64.300) - ressalta-segente para o operdrio - ( 0 funcio- a seguir, a descornpensaco, agra-ndrio pübllco continua corn 0 mi- vada corn a diferenca ex.istente:
feira (legumes, verduras, frutas, Ovos etc.) 	 Cr$ 40.000 (semanal)material de limpeza domdstica ............. Cr$ 1.000 (semanal)
material de higiene pessoai
medicarnentos 	 ..............Cr$ 5.000 (mensal)

($ 10.000 (mensal).........................
aluguel de moradja ....................Cr$ 50.000 (mensal)
educacão de urn filho ..................Cr$ 15.000 (mensal)
telef oneluz e água ..........................C

Cr$
r$ 12.000 (mensal).............................

vestuärjo e calcado .....................Cr$
diversöes .............................

Soma Total ...............Cr$214.020

- .403 -

I-

o SR. AGOSTINHO CAMPOS NE-
TO - Sethora Deputada Martha
Nair, queremos trazer a V. Exa. a
nossa solidariedade a esta carnpa-nba que Os diversos Ilderes de clas-
se do funcionaljsrno estadual estäo
encetando no senticlo tie consegu.lr
o reajustamento salarial. E quero
felicitar, na pessoa de V. Exa., a
todo o funcionaljsmo estadual, por.
que estou verificando que o que se
pleltela estd baseado nurn estudo
dos mais serbs. Porque entende.
mos que 0 Sr. Governador do Es-
tado não tern condçiOes de negar
o aumento solicitado e esta percen_
tagem d aquela em que a classe in.
teressada pode demonstrar a S.Exa., 0 que d mais do que notOrio,
o aumento didrio do custo de vida.
E o funcionaljamo não pode ter ou-
tra mbssão, outra atividade. Por-
tanto, o seu meio de vida é apenas
aquêle quo recebe mensalmente, d
apenas o seu vencjmento ... E a
majorja do nosso funcionalismo,
eiëm de receber o mlnimo para - a
manutencao de sua familia, ainda
o recebe em atraso, Se bem que ês-
te memorial entregue por tôdas as
classes representativas donosso
funcjonaljsmo tambem pondere ao

Sr. Governador do Estado a des-
valorizacao constante da nossa moe.
da.

Receba, portanto, V. Exa. a nos.
sa solidarjedarje Aqul estaremos
tambëm para solicitjar ao Go.ver-
nador do. Estado o envio da Men-
sagem de aumento de vencimento.
do nosso funclonalismo

A SRA. MARTHA NAIR MON.
TEIRO - Agradeco, Sr. Deputado,
em nome de todos Os servidores es-
taduajs o aparte tie V. Exa.. Re-
cebo, tambëm, êste aparte como
urn grande apoio ao nosso movi-
mento. Farei chegar, pois, iaos fun.
cionárjos estaduais êste valioso
apoio.

Queremos dizer, Sr. Deputado,
que nao estamos pedindo aumento
de vencirnentos, mas urn simples
reajustamento

0 SR. HLIO GARCIJA spa,.
Deputada, ouco corn atencao o dis.
curso que V. Eza. profere. Sei da
sua grande luta em favor dos fun-
ciondrios. Trazemos o nosso apolo
e estamos certos de que consegul-
rernos, atravds tie apelos ao Sr. Go-
vernador, o envio da Mensagem,
o mais breve possfvel, concedendo
aumento tie vencimentos aos fun-

ciondrios estaduais. Desejo adian-
tar a V. Exa. que a Fundacão Ge-
tülio Vargas constantemente publi-
ca Os indices de elevação do custo
de vida. Bastaria partir dos dados
desta FLmdacäo, para fundamentar
as razôes para êste aurnento.

A SRA. MARTHA NAIR MON-
TEIRO - Sr. Deputado Hélio Gar-
cia. Agradeco, •tarnbém, em nome
dos servidores, Osse valioso aparte
que V. Exa. acaba de nos, dar.

O SR. JOSE MARIA MAGA.
LHAES - Nobre Deputada Martha
Nair Monteiro. Desde já quero tra.
zer a V. Exa. 0 meu apolo a esta
justa causa que V. Exa. muito bern
defende. Alids, é born que ela seja
defend.ida pela Deputada que re-
presenta o espirito da Mae Minei-
ra nesta Casa.

o problerna d angustthnte. A no-
bre Deputada leu, fundarnentando
o seu discurSo, as bases de 'aurnen-
tos exorbitantes do custo de vida.
Dêste modo a fundamentacão ne-
cessdrba V. Exa. j a demonstra.

Receha, pois, 0 nosso apoio a es-
ta causa que V. Exa. defepde, que
é a luta no sentida de que o Sr.
Goveriiador do Estado envie a Men-
sagern concedendo aumento tie yen.
cimento frente ao alto custo tie vi-
da. Dou a V. Exa. 0 meu apolo,
e por trazer, neste momento, ês:te
problema pam a Assernbléia Legis-
lativa.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO - Agradeco o valioso apoio de
V. Exa. e posso agrantir que nos-
sa campartha ja estd vitoriosa corn
êstes apoios já tie inicio. V. Exa.
como medico do pobre, medico do
sofredor, estando acostumado a
ouvir, a sentir e a constatar a ml-
séria através da pobreza, o apoio
de V. Exa. é para nOs de grande
valia.

0 SR. JOSE DE CASTRO - No-
bre Deputada, ouço' corn atencao
as palavras que V. Exa. profere, em
reivindicacão tao justa, tao legiti-
ma. Inütil seria o meu aparte de-
pois que V. Exa. ja recebeu do
prezado companheiro Jose Maria
Magalhães, que interpretou o sen.
timento dos companheiros de par.

tido tie V. Exa., o IvtDB. Reafir-
mo apenas a V. Exa. que a ban-
cada do MDB acompanha corn sa
tisfacao os seus passos e lhe asse-
gura o mais ample e irestrito apolo
'a causa que V. Exa. abraca, corn
tanta seguranca, porque é tao hu-
mana e tao justa.

A SRA. MARTA NAIR MONTEI.
RO - Agradeco o aparte tie V. Exa.
- Tenho 'a lmpressao que o nos-
so movimento não terd oposição
nesta Casa. Que todos os Deputa.
dos venhain unir-se conosco no
movimento de aumento prO-funcio-
nalismo. Queremos somar o apoio
de cada Deputado, individuammen
te e queremos quo 0 nosso servi-
dor estadual sinta que tôda este
Assembléia estti percebendo a ne-
cessidade tie que êste aumento de.
ye vir 0 mabs depressa possivel:

0 SR. GERALDO QUINTAO -
Meu aparte serd Ligeiro, seth rá-
pido. Seth apenas para dizer a V.
Exa. que como das demais vêzes,
êste huinilde Deputado estd ao la-
do da classe do funcbonalismo pü.
blico. Como sabe V. Exa., ha dias
apresentei urn Projeto de Resolu.
ção solicitando aumento do funcio-
nalbsmo desta Casa; em seguida, no
dia bmediato, apresentel Indlcacao
ao Sr. Governador do Estado, en-
carecendo-lhe a necessidade urgen-
te de remeter 'a Assembléia Legis-
lativa Mensagem tie au ynento ao
funcionalismo em geral.

Polo Ato Institucional n. 9 2, nOs
não temos i.niciativa para apresen-
tacao de Projeto que desfaique o
tesouro, a qual e tie competêncla
do Poder Executivo. Daf a razão
que ao invés de apresentar o Pro-
jeto 'a apreciação desta Casa, fiz
indicacão ao Governador do Esta-
do.

SO isto bastaria nobre Deputada,
para demonstrar 0 meu interésse
a o meu desejo de lutar para anne.
nizar urn pouco 0 sofrimento d'a
classe dos funciondrios pUbLicos
mineiros. Ninguem mais do que eu,
que representa uma zona de ope-
rários, uma rgião, onde ha gran-
ties constrastes, porque lti existem
as grandes miseries e as grandes
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fortunas do Vale do Rio Doce, sabe
portanto, o quanto estd sofrendo
urn operdrio do Vale do Rio Doce
e, mais do que êle, sofrem Os fun-
cionários do Estado, que recebem
vencimentos, na sua rnaioria, info.
riores ao saldrio mInirno, pois 40 e
tantos por cento dos funcionários
püblicos recebern sessenta e três
mil e quatrocentos cruzeiros e isto
näo dana nern para o pagarnento
do aluguel de urna huniilde casa.
Foi feito urn trabaiho pela Funda-
cão GetüLio Vargas, tomando por
base uina fernifia de cinco morn-
bros, cujo chefe recebe a impor-
tncia de Cr$ 350.000 mensais. Gas
ta corn o pagarnento das despesas
indispensávejs a •. alirnentaçao 50%,
gastando, portanto, Cr$ 175.000 cru.
zeiros mensais. Como viveria urna
farn.Ilia, perdebendo menos de Cr$
200 000. cruzejros? Nas maiores
agruras e no maior sofrimento.
Ora, nobre D:eputada , êle teria urn
"deficit" muito grande, "deficit" ês-
to que significa a fome, a insuuiciên-
cia ialimentar, o enfraquecimerito e,
consequentemente, a tuberculose,
porque, cientista, tisiologistas e
mëdicos afirmam que o indice da
tuberculose se deve, muitas . vêzes,
a alimentaçao insuficiente. E, por-
tanto, urn .dever de caridade, urn
dever de humanidade do ilustre
Governador remeter, corn urgen-
cia, a est1a Casa a Mensagem con-
tendo o Projeto de auinento dos
funcionárjos. Dos -trabaihos exe-
cutados por V. Exa., pelo Sr. Ulis-
ses Silva e Geraldo Reis, trabaihos
quo tive a oportunidade de ler, che-
gamos . a conclusäo de quo6 urgen.
te, porque a situaçäo do funcioná.
rio püblico é duffel. As dificuldades
aceroam, rondam as casas dos hu-

• mildes e S. Exa., o Sr. Governa-
dor, como hornem de sentimentos e
do coraçãb, não esperard que os
funciondrios caminhexn at6 o Pa-
lácfo da Liberdade para solicitar.
-ihe aMensagem.Devera mandá-la,
porque dispOe dos elementos ne-
cessários que é êsse trabaiho apre.
.sentado pela Comissão, da qual V.
Exa, faz parte. . Quero colaborar
coin V. Exa. e dizer.lhe que não

me retirarei dêste plenanld, en-
quanto estiver em discussão e vo
taçao 0 Proj eto Governamental,
que aumenta o nivel de vencimen-
tos dos nobres e esforcados funcio-
thrice pithlicos do Estado de Mi-
nas Gerais. Era êste 0 aparte que
queria dar a V. Exa..

A SRA MARTA NAIR MONTE-I-
RO - Sou testemunha do seu earl-
nho, interêsse e devocao, para corn
todos os servidores estaduais, nes-
ta Assemblëia. Contamos, do fato,
corn a continuiclade dèsse apoio e
temos a certeza de que, desta ma-
neira, o. Sr. Governador, mais do.
pressa do que pensarnos, enviard a
Assemblèia a. mensagern do aurnen.
to dos niveis que pretendemos

0 SR. AGOSTINHO CAM..POS
NETO - Volto, novamente, a apar-
tear V. Exa., para ressaltar 0 as-
pecto do problema que julgo do
capital irnportância. Nos tërmos
do Ato Institucionjal n. 0 2 e cia
Emenda Constitucional n.° 14, a
Assemblë.ia não pode rnais, por in-
termédio de qualquer Deputado,
apnesentar qualquer Emenda que
implique despesa. Vossa Excelêncla
sabe que nesses assuntos ha sern
pre as inanobras do bastidores. 0
quo deve- interessar ao funcionalis-
mo não é sômento a urgëncia na
remessa dessa Iviensagern de au-
mento, mas que seja fixadanela a
data ern que êsse vai iniciar-se. E
interessante que 0 Sr. Governador
nesse Proj eto que remeterd a esta
Assembleja deixe consignado a da-
ta em quo êsse aurnento passará a
vigorar, porque V. Excelência sabe
quo urn Proj-eto dessa matureza po.
derci levar uns 60 d.ias na sua tra-
mitaçao. Acredito que êle serci vo-
taclo quanto antes, rnas nem sern-
pre conseguimos suprir aquela mo-
rosidade na tramitanção de Pro-
jetos dessa natureza. Pondero
a V. Exa. 0. seguinte: Como Ii-
den do uma classe ligada ao fun.
cionalismo, que V. Exa. solid-
to ao Sr. Governador consigne a
urgéncia da tramitaçäo dêsse Pro.
jeto, a fim de quo a Assernbléia so
veja obrigada a votá-lo dentro de
30 chas, ou então seja Lixada a data

em quo ésse aumento deverd vigo-
ran - 	 -

A. SRA. MARTA NAIR MONTEI-
RO - Agradeço a sugestão opor-
tuna do V. Eica.. Espero receber
outnas a urn do que possamos, o
mais depressa possivel, obter êsse
aumento. -

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOAO BKJSCO - Sr.
Presidente, peco a palavra, pela
ordem, corn permissão da orado-
ra que se encontra na Tribuna.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavro, pela Ordem, o Sr. Deputa.
do João Bosco, corn a permissão
da oradora.

- 0 SR. JOAO BOSCO - Sr.
Soilcito a V. Exa., Sr Presiden-
to , nos térmos do Regimento
Interno, conceda permiss5o as
ernissoras, Radio Itatlala e Rá.
dio Minas, para que efetuem a gra- -
vação do final do d.tscurso da no-
bre Deputada Marta Nair Montei-
ro, uma vez quo 0 assunto que abor.
cia a nobre Deputada é do major
Lnterêsse püblico -

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requerimento do Sr De-
putado Joäo Bosco.

A SEA. MABTA NAIR MONTEl-
RO.

incontestável, como acabamos
do ver, Sr. Presidente, que a subi-
cia vertiginosa do cuSto de vida vern
colocando no seio da - familia bra-
sileira urn problema angustiante e
do proporcôes desoladoras, impre-
visiveis ate.

Obnigada pela sua condiçäo so-
cial a manter urn nivel de vida não
compativel corn Os seus minguados
vencimentos, a professãra, por
exemplo, se debate entre a seguin
to opcão: desdobrar-se, corn nisco
de sua prOpria saüdo e da desas-
sisténcia moral aos seus filhos ou
pnivar-se do mats elementar, do
essericial para vivor. -

ProfessOnes, para fazer face as
despesas a que são obnigados, para
não cairern no descrédito finan-
coiro, para não morrerem e para
não deixarem- morrer a mingua

sous erites quenidos, hfto quo tra-
balhar ate em trés turnos, coin
graves prejuizos para 0 ensino e
para a saUde. 0 funclonalismo, do
face encovada, nas horas vagas,
trabaiha como motorista de taxi,
na venda de imOvois, it procura de
extraordinárlos, etc..

Como vemos, a situação é do ca.
lamidade püblica.

Acreditamos, ate. que face a esta
desastrosa sjtuacão, nem terernos
que lutar. - Certamente o governo
espera, apenas, nossa reinvidica-
cão, pois, por major que seja fibs-
so devotarnento, por maJor e mats
sobreumano que seja nosso es.
fOrco empenhado, o certo é quo
sem recursos e de ânhno abatido,
assistindo a nossos filhos doentes,
sem lhes poder comprar remédios;
ignorantes, scm lhes poder dar es-
tüdos; famintos sem condicöes
para lhes matar a fome a, sltua-
cão ja se torna insustentavel.

Para divulgacão e o devido co-
nhecimento do servidor pilbilco es-
tadual, pedirnos a Mesa desta Casa
fazer publicar, nos Anais da As-
sembléia, os estudos feitos polo
Técnico Geraldo Reis, dentro do
esquema por nOs apresentado -
do 70% a 30%, corn o critérlo e o
cuidado necessários para so man.
ter a hierarquia salanial.

E isto, a nosso ver, o que nos
convém no momento.

A equipe do lideres do funcioná.
rios e cia Associação de , Profess6-
res so acha em assembléla perma-
nente, a espera da audiência que
será hoje solicitada ao Sr. Gover-
nador do Estado, Dr. Israel Pinhei-
ro.

Desejamos que do -tôda e qual-
quer rnanifestacão do apoio ao nos-
so movimento nos seja enviada
uma cOpia para a necessária divul-
gacão.

As colegas professOras, temos
urna palavra a parte:

S. Exa., o Sr. Governador,- pro.
rneteu a classe uma gratificaçäo
especial do Magistério.

Confiamos em sua palavra, pois
seu honroso passado o credencla
a esta confianca.



Simbolos
C- 1
C- 2
C- 3
C- 4
C- 5
C- 6
C- 7
C- 8
C- 9
C- 10
C- ii
C- 12
C- 13
C- 14

Atuals
108.000
144.000
180.000
216. 000
252.000
288.000
324.000
360.000
396.000
432.000
468.000
504.000
540.000
680.000

Propostos
165.240
210.600
255.960
300:510
345.870
391.230
436.590
481.950
526.500
571.860
617.. 220
662.580
707.940
883.710

COMISSAO
Pere. Indice salário mnimo

Cr5 I.O(JO em centésinor
53% 	 204
46% 	 260
42% 	 316
39% 	 371
37% 	 427
35% 	 483
34% 	 539
33% 	 595
32% 	 650
32% 	 706
31% 	 762
31% 	 818
31% 	 874
29% 	 1.091

TABELA NO 2
CARGOS DE PROVIMENTO EM

NOTA - Foram considerados os sfrnbolos de acOrdo corn Projeto
em curso na iAssemblé.ia.

Belo Horizonte, 16 de maio de 1966
(Geraldo Reis)

TAB ELAN° 3,
MAGISTERIO PRIMARIO

TABELA NO
CARGOS DE PROVIMEN"ro

Nfveis
I
II
III
.IV
V
VI
VII
VIII
IX
X
XI
XII
XIII
XIV
XV
XVI
XVII
XVIII
XIX
XX
XXI
XXII

Atuais
64.500
72.600
78.600
85.050
92.250
99.900

108.150
117.000
128.100
140.400
153.750
168.450
184.500
202.050
280.000
328.000
360.000
396.000
437.000
486.000
540.000
648.000

Proposto
110.160
120.690
127.980
136.080
145.800
154.710
165.240
176.580
190.350
205.740
222.750
241.380
261.630
283.500
381.510
441.450
481.950
526.500
578.340
639.900
707.940
843.210

dL
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Examinando a enorme tabela do

Magisterio Primrio, sem significa-
cão, irrisOria pela dirninuta dife-
rença do padrão, pensarnos em
simp1ific.la. Corn a medida que
sugerimos, o Govérno terá gran-
de econon-ija de tempo, de pessoal,
de serviço e de despesas pela re-
ducão do trabalho burocMtico nas
continuas prornoçOes de tao volu-
moso .contingente. E nOs, profes-
sOres, teremos do uma vez, a van-
tagem pleiteada: o equivalente a
gratificação especial de magisterlo,
prometjda e a simplificacao da bu-
rocracia.

a seguinte, a nossa suges.tão,
tendo como base o Anexo I da Lei
3214, de 16-10-64, corn a majoração
que ora apresentarnos:

Os Regentes de Ensino Primãrio
terâo Os niveis de I a VIII;

O Professor de Erisino Prirnário
terd o de IX a XI;

A diretoria não tdcnica, o nivel
XII;

O Orientador de Ensino, o nivel
XIII;

CI Diretor técnico, o nIvel XIV;
O Inspetor Seccional, 0 nIvel XV.
Os Regentes auxiliares, respectL

vamente, Os nIveis II, III, IV, e V
da rnesma tabela.

As autarquias tero a mesma es-
cala de aumento.

Sr. Presidente, aqui está a ta-
bela elaborada pelo técnico Geraldo
Reis, assessorado pela equipe dos
Ilderes do funcionaljsmo da Asso-
ciação dos ProfessOres que se en-
contra em Assernblëia Permanente,
a espera da votação dêste projeto:

Padröes
- A-i

M - B - i
M - C - i
M - D-1
M-E-1
M- F - i
M-A
M - B
M - C
M-D
M - E
M - F

M - H
M- I
M- J
M - K
M - L
M-M
M - N
M-O
M - P
M-Q

M - S
M-T
M-U

1
EFETIVO

tndice salário
miflirno Cr3..
81.000 em cen-

Perc. 	 tësimos
70% 	 136
66% 	 149
62% 	 158
60% 	 168
58% 	 180
54% 	 191
52% 	 204
50% 	 218
48% 	 235
46% 	 254
44% 	 275
43% 	 298
41% 	 323
40% 	 350
36% 	 471
34% 	 545
33% 	 595
32% 	 650
32% 	 714
31% 	 790
31% 	 874
30% 	 1.041

NOTA - Foram considerados os nivejs do XV a XXII) de acOrdocorn Proj eto em curso na Assernbléja.
Belo Horizonte, 16 de maio de 1966

(Geraldo Reis)

Atuais. 	 Propostos Perc. Cr881.000emcent4sio
102.900 	 158.760 	 54% 	 196
104.700 	 161.190	 53% 	 199
106.500	 163.620 	 53% 	 202
108.300	 165.240 	 52% 	 204
110.100 	 167.670 	 52% 	 207
111.900 	 170.100 	 529/a 	 210
128.500	 191.160 	 48% 	 236
130.500 	 193.590 	 48% 	 239
132.500 	 196.020	 47% 	 242
134.500 	 198.450 	 470/a 	 245
136.500	 200.880	 479/6 	 248
138.500 	 203.310 	 46% 	 251
140.500 	 205.740 	 46% 	 254
142500 	 208.170 	 46% 	 257
160.500 	 230.850	 43% 	 285
163.000 	 234.090	 43% 	 289
165.590 	 237.330 	 43% 	 293
168.000 	 240.570	 430/b 	 297
174.000 	 247.860 	 42% 	 306
177.000 	 251.910	 42% 	 311
180.000 	 255.960	 42% 	 316
183.000	 259.200 	 42% 	 320
186.000 	 263.250	 41% 	 325
189.000	 267.300	 41% 	 330
200.000 	 281.070 	 40% 	 . 347
205.000	 286.740 	 39% 	 354
210.000 	 293.220 	 39% 	 362

Belo Horizonte, 16 de inalo de 1966
(Geraldo Reis)



Atuals Propostos

78.600 127.980
85.050 136.080

108.150 165.240
117.000 176.580
128.100 190.350
140.400 205.740
153.750 222.750
153.750 222.750
360.000 461.950
396.000 526.500
437.000 578.340
486.000 639.900
540.000 707.940
648.000 843.000
684.000 910.530
684.000 910.530
720.000 959.040

fndlce salário
inlnimo Cr$..
81.000 em cen-

tsimos

136
168
204
218
235..
254
275.
275
595
650

'.714
790
874

1.041
1.124
1.124
1.184

Pere.

62%
60%
52%
50%
48%
46%
44%
44%
33%
32%
32%
31%
31%
30%
33%
33%
33%

Cargos

Juis do Tribunal
Procurador
Auditor
Promotor
Advogado .de Oficio

Atuais

495.000
495.000
405.000
405.000
330.000
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TA.BELA NP 6

FUNcES GRATIFICADAS

fndice salário
minimo Cr$..
81.000 em cen-

Simbolos 	 Atuais 	 Propostos 	 tësimos

F - G - 1
F - G-2
F - G - 3

F - G - 5
F - G - 6
F-G-7

S F	 G-8

	

15.000 	 25.920 	 32

	

21.000 	 36.450 	 45

	

27.000 	 46.170 	 57

	

33.000 	 56.700 	 70

	

39.000 	 66.420 	 82

	

45.000 	 76.950 	 95

	

54.000 	 91.530 	 113

	

75.000 	 127.980 	 158
Belo Horizonte, 16 do maio de 1966

(Geraldo Reis)

TABELA No 7

fndlce saldrio
minimo Cr$..
1.000 em cen.

Cargos 	 Atuais 	 Propostos Perc. 	 tésimos

Secretário de Estado 720.000 	 959.040	 33% 	 1.184
sAdvog. Geral do Est 720.000 	 959.040 	 331/o 	 1.184
Consultor Chefe da
Assessoria Tee. Con-
sultiva ...........720.000 	 959.040	 33%	 1.184

-.Mjn.ist. Trib. Contas 720.000 	 959.040	 33%	 1.184
Trib. Contas 720.000 	 959.040 	 330,16 	 1.184

NOTA Para o cdlculo dos vencimentos f o r a m considerados os
novos niveis de vencimentos conforme Projeto remetido a
Assemblëia.

-S	 .. Belo Horizonte, 16 de maio do 1966
(Gerabdo Reis)

Eritâo, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, fica, aqui, o nosso apCbo e
ô nosso major agradecimento pelo
apoioque äcabamos de receber de
tantbs Srs. Deputados e, ainda, c
nOsso apêlo a todos quo näo se rnr
nifestararn, para quo venham unir
as suas vozes a nossa, para qu-.
mais depressa chegue ate o Palácio
da Liberdade o nosso clamor.

Aproveitando o tempo que me
obra, Sr. Presidente, Srs. Deputa-

dos, quero trazer a Casa o nosso
agradécimento ao Sr. Governador
do Estado pela Mensagem, quo
acaba dé enviar a esta Casa, con-

cedendo uma pensão h filha de
nossa cobega, to trägieameflte as-
sassinada no princfpio do ano
passado.
Senhor presidente.
Senhores Deputados.

Logo apOs a tragéclia quo nos
roubou desta vida a colega Nair do
Oliveira Santana, ainda sob o Im-
pacto do tao terrivel acontecimen-
to, apresentamos, na Assembl6ia,
urn Projeto instituindo urna pen-
sâo h sua filhinha, Eliana Magda
de Oliveira Santana, do 13 anos,
cuja orfandade iria ressentir-se,
não sO dos carinhos materrials,

I.
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TAB ELA No 4
POLICIA MILITAR

Postos e Cargos 	 Niveis
Recruta 	 III
Soldado 	 IV
Cabo 	 VII
31, Sargento. 	 VIII
2Q Sargento 	 IX
1 1 Sargento 	 X
Subtenente 	 XI
Aspirante a .Oficiai XI
20 Tenente 	 XVII
1 9 Tenente 	 XVIII
Capitão 	 XIX
Major	 XX
Tenente Coronel XXI
Coronel 	 XXII
Chefe Gab. Mu: Govern:
Chefe Estado Major
Comandante Geral

NOTA - Dos postos de 20 tenente a Coronel foram considerados Os
niveis de acordo corn Projeto em curso na Assembléia.
Quanto aos vencimentos do Chéfe do Gab. Mil . . Govern.,
Chefe do Estado Major e Comandante Geral as vencmentos
foram calculados a exemplo do projeto da Magistratura en-
viaclo a Assembléia. 	 -

Belo Horizonte, 16 de maio de 1966
(Geraldo Reis)

TABELA N o 5
JUSTIçA MILITAR

tndice sald.rio
minimo Cr$..
81.000 em cen-

Propostos Pere. 	 tsimos
792.180 	 33% 	 978
792.180 	 330/s 	 978
747.630 	 33% 	 923
747.630 	 33% 	 923
432.540 	 33% 	 534.

NOTA - Os vencimentos foram , calculados segundo criterio adota-
do ho Projeto da Mag-istratura en via d o recentemente a
Assembléla.

Belo Horizonte, 16 de maio de 1966
(Geraldo Reis)
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como, tambërn, da assistência ma-
terial que ihe era dada par sua
mae, pois o marido vivia constan
temente acamado.

Infelizmente, nem todos são do-
tados de sensibilidade suficiente
para sentir o sofrimento atheio. E
foi essa . insensibilidade, f of essa
desumanidade, essa frieza, essa dis-
tãncia das dificuldades de outros
que fez corn que urn Deputado, na
Cornissão de Finanças, apesar de
nossos veementes apelos, sO libe-
rasse o humanitário e oportuno
projeto quando jd não rnais tinha
condiçOes de tramitar, pois foi apa
nhado pela resolução n 9 14 da As-
sembléia, que adaptou as normas
do Regimento Interno ao Ato Ins-
titucional nq 2, que veda aos Depu-
tados a apresentação de projetos
ou emendas que aumen&am des.
pesas.

Recentemente, isto é, no dia 5
de malo, tivemos oportunidade de
apelar para o Sr. Governador, no
sentido de que atentasse ao dever
do Estado, amparando as filhos
daquela que rnorreu em serviço, e
que se viram, de uma hora para ou-
tra, privados do carinho e da assis-
tência materna 	 -

Naquela oportunidade, levarnos a
S. Exa. a seguinte carta da mae
de Nair Oliveira Santana, hoje res-
ponsável pela manutenção de seus
netos, embora sern o menor recur.
so financeiro, pois seu genro, viü-
vo de Nair, acha.se doente.
"Belo Horizonte, 4 de maio de 1966
Exmo. Sr. Dr. Israel Pinheiro da
-Sliva
DD. Governador do Estado
Paldcio da Liberdade

Senhor Governador
Atendendo a sugestão do Secre-

tdrio do Govêrrio, no sentido de
que flzesse a V. Exa. uma exposi-
cão a respeito do estado de penü
na em que Se encontra a famiiia
da ProfessOra Nair Santana, justi-
ficando, outrossirn, a necessidade
de vlr o Estado a ampard-la, quero
levar ao seu conheclmento o que
se segue:

a - Nair Oliveira Santana, Dire-to
	 das Escolas Reunidas ane-

xas as Escolas de Educação Fisica,
nesta Capital, ha vinte e dois anos
dedicava o meihor de seus esfor-
cos em favor do ensino primdrio
do nosso Estado quando, brutal-
mente, Viu-se prostrada par cruel
mao assassina. Encontrava-se em
seu local de trabaiho, entregue a
sublime tarefa de eduoadora, quan.
do par questOes ligadas a uma
transferência de aluno, foi vitima
de doze facadas, morrendo instan -
tãneamente 0 zêlo que sempre de-
dicou a causa pübLica fez corn que
tombasse no prOprio local de tra-
baiho. Fato püblico e notOrio näo
so nesta Capital, coma de resto,
no Estado e em todo oPais, vi.
ram-se as consciências bern forma-
das estarrecidas ante a brutalida-
dedo fato.

b - Meses antes do tniste fato,
encontrava-se Nair arcando corn
todo o peso da manutençao da fa.
milia,  em conseqüência de perti
naz molestia que acometeu seu
marido, levando-o a invaiidez. Em
consequência da morte daquela se-
nhora, viuse sua familia comple-
tarnent,e desarnparada, passando a
viver de eventuais auxIlios de pa-
rntes, pessoas de poucas posses.
Deixou Nair dois filhos menores:
uma filha corn treze anos de idade
e urn filho corn 18 anos. 0 qdro
da familia, ante a irtvalidez do Sr.
Nelson José de Santana, é de corn-
pleta misOria é desalento.

c - Sentindo tal drama, logo apOs
o assassinato, apresentou a Depu-
tada Marta Nair Monteiro Pro-
jeto de Lei visando a 'aqu.inhoar as
fllhos da professOra assassinada
corn uma pensao mensal Percebeü
aquela Deputada o vivo sentimento
popular a exigir a medida, em re-
paracão a ornissão do E st ado,
grande responsdvel pela tragédla
que se abateu sObre a farnilia.
que D. Nair, reiteradas vêzes, so-
licitara policiamento para sua ES-
cola, alegando inseguranca para si
e demais professôras, nunca sendo
atendida. SOrnente apOs a tragédia
ë que se movimentou o Estado, Co.
locando policiamento na Escola.
Apresentado o Projeto, viria ale,

tempos apOs, a ser prejudIcado pelo
Ato institucional no 2, que prolbia
a iniciativa do Legislativo para
projetos que aumentassem a des-
pesa pübiica. Caiu, assim, par terra
aUnica providOncia efetiva de be-
neffcio a i amilia de Nair.

d - A exposicão supra foi feita,
Senhor . Secretário, a urn de aler.
t0o p.ara a situacão de penuria
em que yivern as familiares da-
quela que tombou no cumprimen-
to do devér. E também para soli-
citar a V. Exa. o envio de mensa-
gem ao Legislativo, na forma do
Ato Institucional fl' 2, reiterando
as térmos doProjeto Lei 2.961, cuja
cOpia já se encontra em poder do
Secretário Murilo BadarO

Assim estaráV. Exa. agmdo corn
espinito de hurnanidade, atentando,
otitrossim, para a responsabilidade
do Estado na morte da professOra
Nair. E, na qualidade de mae da-
quela ue já se considera simbolo
do professorado mineiro, apelo
parao espInito de justica de Vossa
Excélêflcia.

as.) Iramaiha Passos Couto".
Felizmente, encontramos na pes.

soa do Sr. Governador, Dr. Israel
Pinheiro, a melhor receptividade ao
nosso apêlo, pois, sendo homern
sensIvel e cristão sobretudo, auto-
rizou, imediatamente, ao Secretá-
rio do Govêrno, Dr. Munilo Bada-
ró, que providenciasse a Mensa-
gem o mais depressa possivel.

,Ja no dia 7 dêste, ouvirnos de S.
Exa., o Secretánio do Govêrno, a
esperada notic.ia da elaboracão da
referida mensagern.

E hoje, vindo a Mensa.gern a As-
semb101a, vamos ler a bela crôni-
ca do Prof. Alberto Deodato, jorna-
lista que, como mestre que 0, de.
dica as professOras urn carinlio que
transborda atravOs de tantas crO-

nicas a elas dedicadas. Na data
de sua publicacao, ja haviamos
conseguido a autonizacão do Sr.
Governador. A crOnica que apres-
sou, certamente, sua remessa, terd
que ser transcrita nos Anais da As-
semb101a pela oportunidade a pelo

cpie representa de senslbilictadé.
"Urn Apêbo ao Governador

Alberto Deodato
Ninguém se esqueéerã da trage-

dia da professôra Nair de Oliveira
Santana. Era Diretora do Grupo
em Belo Horizonte. Corn vinte e
dois anos a servico do Estado.
Educou centenas e centenas de
criancas. Pela manhã, na sua es-
colinha. Corn urn marido - entre-
vado nurna eama e urn casal de f i-
ihos para sustentar. Deixava-os em
casa, corn o almoco no logo, indo
para. o Grupo. Daquela hora em.
diante não era mais a mae dos seus
filhos, mas dos outros meninos. Ia
cornecar a luta. Instruindo. Dis-
ciplinando. Educando. Formando
as cidadãos do amanhã. Era pro-
fessOra pUbliGa no grande sentido
da palavra. Umadésse Exército do
salvacâo nacional. Dessa admirá-
vel classe a quern o Brasil deve
tudo. E que, Se ainda continua, -in-
tegro, cristão e democrático, é de-
vido a el-a. Essa professôra, em
cumprimento do seu dever, trans-
fere uma cnianca de classe. Urn
ato corniquéiro de disciplina Sern
gritar. Sern bater. Sem alarde. Pois
bern. Entra-ihe, pela escola a den-
tro urn bandido vulgar. Pai cia
crianca. E, sem diálogo, que nào
qu.is ouvir, fuzila essa pobre Dire-
tora, diante das colegas estarreci-
das. Urna poca de sangue. Urn ca-
daver. E mais uina cniatura mor-
ta pebo dever cumprido.

Ate agora, as govérnos de Minas
não deram urn passo para resol-
ver o drama de misdria em que Ii-
caram o viüvo, sôbre 0 catre, a
dois filhos Orfãos - 0 mais veiho,
deu-lhe o Deputado Bonifácbo An-
drada urn lugar modesto na Secre-
taria da Educacão. A menina de
treze anos fob para a companhia
da avO, paupérrima, em Visconde
do Rio Branco. Nem bôlsa de estu-
do conseguiu. A tragedia dessa vi-
da. sem luz e sem pão, foi narrada
pela mae de D. Nair a todos nOs
professôres, funcionários a estu-
dantes, na Secretaria da Facubda-
de de Direito. Uma hora de amar-.
gura. De icigrimas nos olhos. E de
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revolta, tarnbm Revolta so? Hu-
mflhação pam todos as niinelros.
Multlpllcam.se as pensöes a re-
compensas para muitos que pouco
deram. E nega-se ao viüvo e a
dais Orfãos de uma muiher que deu
vinte e dois anos de serviço e de
amor a infâncla montanheza, uma
côdea de päo. E Os deixa de casa
em casa, a pedir esmola. E possi-
vel que o Governador Israel P1-
nhelro ignore o fato. Mas êle aqu
está, verdadeiro e cm, neste apélo
que Ihe fazem todos as mineiros,
pela minha pena".

Confortadas corn esta Iniciativa,
ha tanto aguardada, agradecemos
ao Sr. Governador, Dr. Israel N-
rtheiro, ao Secretário do Govêrno,
Dr. Murilo- Badard e ao Professor
Alberto Deodato, esperando a tra-
mitação rápida de tao humanftá-
rio Projeto.

0 SR. PRESIDEN'rE - Continua
em dlscussão o Art. 19 do Projeto
3.561. Não ha outros oradores ins-
critos. A Mesa encerra a discussão
do Art. 10.

Em discussao o Art. 2 (Pausa)
Não ha oradores inscritos. Encer.
ro a dlscussao.•

Em discussâo o Art.- 3Q• (Pausa)
Não ha oradores inscritos. Encer
ro a discussäo.

Estd encerrada a 2 discussão do
Projeto 3.561/66.

3 discussAo do Proj eto n° 3.503/
66, da Comissäo de Justiça, quo
aprova térmos de resclsão e do
nOvo Convénjo firmados entre a
Govérno do Estado e a Fundação
Servico Especial de Saüde Püblica.

Em discussão. (Pausa) Näo ha
oradores inscritos . Encerro a dis-
cussao. 	 -

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota-

da a matéria em pauta para ser
discutida, e inexistindo nümero
para sua votacào, a Mesa declara
encerrada a presente Reun1ão
convocando Os Srs. Deputados pa-
ra a Extraordlnária, de logo mais,
as 20,30 hs., nos têrmos do Edital
de Convocaçao, e para a Especial
de amanhã, as 14,00 hs., quando
a Casa, solenemente, hornenagea-
rá a memOrla do ex.Presldente
Wenceslau Bras. 	 -

- Levanta-se a Reunião,

t

SUMARIO - Co-mpareeimento -
- Ata - Discussão -dos vetos totais
M Proposicães de Lei ns. 2.784.
2.791, 2.800, 2.860 e 2.896 - En-
cerrada a discussão - Votação
- Chamada - Apuracão - Ma-
- nutenção dos vetos - Encerra-
mento - Ordeni do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 2035 horàs, compareceln
Os - Srs:

Bonhfácio de Andrada - Ledo
Barges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvi-
mar Mourão - Artur Fagundes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Benedito Xavier
Carlos Eloy - Carlos Megale -
Cicero Dumont - Euler Lafetä -
Expedido Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Ge-
rardo Grossi - Gomes Moreira -
Hé	 Plio Garcia - Hermelindo al-
xão - Homero Santos - Jairo
Magalhães-. - Jarbabas Medeiros
- Jehovah Santos - João Bello
-- Joäo Bosco - João Luiz de Car
vaiho - João Vaz - Joaquim de
Melo Freire - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas- - José Luiz Baccarini
- José Maria Magalhães - Ladis-
lau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio de Sou-
sa Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -

Nunes Coelho - Orlando An-
drade Otolino Sol - Pau-
lino Cicero - Pereira de Almeida
- Pires da Luz - Raul Fernan-
des - Rayrnundo - Albergaria -
Sebastião Anastácio - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Souza e Silva - Spártaco Pompeu
- Waithon Go-ulart --- Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

Corn a presenca de 66 Srs. De-
putados, a Sr. presidente declara
aberta a Reuni.ão.

ATA

O SR. PINTO COELHO - ( 30
Secretário , nas funçöes de 2.°)
Procede a leitura da Ata da Reu-
ni.o anterior, a qual é aprovada,
sam observacöes.

DISCUSSAO E VOTA1QA0
DE VETOS

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a Ordem do Dia desta
Reunião Extraordinaria, corn a
discussão dos vetos totals Opostos
as Proposicöes de Lei n°s. 2.784
2791, 2800, 2860 e 2898.

Os vetos serão discuti-dos e vota-
dos globalmente e qualquer Depu-
tado pode requerer destaque para
a discussäo ou votacao. Em dis-
cussão os vetos. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão. -

A Mesa val passar a votaçâ.o,
nomeando, antes, os 'Deput-ados
Sebastião Anastácio e Euler La-
fetá par4 escrutinaores.

292. Reuniäo Extraordinária da Assemb1ia Legislativa,
aos 17 de Maio de 1966.

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E
LEAO - 0RGES 	 -
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CHAMADA

—o Sr. Secretário vai proceder
a chamada.

o SR. SECRETARIO (Faz a cha-
mada).

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

Bonifácjo de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joäo Navarro - Renny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares
- Agostinho Campos Neto
Altair Chagas - Alvaro Salles
- Alvimar Mourão - Artur Fa-
gundes Athos. Vieira de An-
drade -- Aureliano Chaves - Be-
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Euler Lafetà - Expedito Ta-
vares— Florivaldo Dias - Geral
do Quintão -. Gerardo Grossi -
Gomes Moreira - Hélio Garcia -
Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Jairo Magalhaes - Jar-
bas Medeiros - Jehovah Santos
- João Bello - Joä.o Bosco -
João Luiz de Carvaiho - João Vaz:
- Joaquim de Melo Freire - Jor-
ge Ferraz - Jorge Vargas - José
Luiz Baccarini -:- José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Lélls
Chaves -. Lourival Brasil— Lücio.
de Souza Cruz - Luiz Junqueira
- Manoel Costa Maria Pena -
Marta Nair Mónteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Otelirio Sol Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Fires da
Luz - Raul Fernandes - Ray-

-mundo Albergaria -. Sebastião
Anastácjo - Sebastião Nascimen -
to - Sette de Barros - Souza e
Silva -i SpártacO Pompeu -. Wal-
domiro Lôbo - Walthon Goulart
- Wilson de Paiva e Wilson
Tanure.

APURAçA0

o SR. PRESIDENTE - Votaram
66 Srs. Deputados e foram encon-
tradas 66 sobrecartas na urna.

A Mesa solicita aos Srs. escruti-
nadores que procedam a' apuração
dos votos. (Pausa).

SR. PRESIDENTE - A Mesa
anuncia o resultado da votação:

Quanto ao veto a Proposicao de
Lei 2.784, 56 Deputados : votaram
"nâo"; 10 em branco. Mantido 0
veto. Arquive-se

Quanto ao veto a Proposicao de
Lei no 2.791, 56 Deputados vota-
ram "não"; 10i em branco. Manti-
do o veto. Arquivese.

Quanto ao veto a Pro posicão de
Li no 2.800, 56 Deputados vota-
ram "não"; 10 em. branco. Manti-
do o veto. Arquive-se.

Quanto - ao veto total a Proposi-
cão de.Lei 2.860 , 56.Deputados vo-
taram "não"; 10 em branco. Man.
tido o veto. Arquive-se.

Quanto ao veto it Proposicão
de Lei 2.896, 56 Deputados vota-
ram "não"; 10 em branco. Manti-
do o veto. Arquive-se.

ENCERRAMENTO

O Sr. PRESIDENTE - Esgotada
a matéria constante da pauta dos
nossos trabaihos, a Mesa encerra
a presente Reunião, convocando os
Srs. Deputado para outra, Espe-
cial, amanhã, as 14 horas, quando
se homenageara a memOria do
ex-Presidente Wenceslau Bras.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Homenageni a memOria
de ex-Presidente Wenceslau Bras
- Discursos dos Srs. Manuel
Costa, Aureliano Chaves, José
de Castro, Carlos Megale, Gomes
Moreira e Spãrtaco Pornpeu -
Palavras do Sr. Presidente -
Encerramento - Ordern do Dia.

COMPABECIMENTO
- As 14,14 horas. comparecem

Os Srs.:
Bonifáeio de Andrada -. Mario

Hugo Ladeira - João Navarro -
Reny Rabelo - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano Cha-
ves - Batista Miranda - Benedito
Xavier - Carlos Eloy -- Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel de
Barros - Euler Lafetá - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias - Geral-
do Quintão - Gerardo Grossi - Go;.
mes Moreira - Hdlio Garcia - Her-
melindo Paixão - Homero Santos
- Jairo Magalhães - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - João.
Belo - João Bosco - João Luiz
de Carvaiho .- João Vaz - Joa-
quitu de Melo Freire - Jorge Fer-
raz - Jorge Vargas - José de
Castro - José Luiz Baccarini -.
José - Maria Magaihães - Lélis
Chaves - Lourival Brasil - Lu-
cio de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Nicanor Armando - Nunes.
Coelho - Orlando Andrade Ote-
1mb Sol - Paulino Cicero - Pe-

reira de Almeida - Pires da Luz
- Raul Fernandes - Rayniundo
Albergariia - Salim N a cur -
Sebastião Anastácio - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Souza e Silva - Spártaco Pompeu
- Valdir Melgaço - Waldomiro
LObo - Walton Goulart - Wilson
Chaves - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure.

- Corn a presehca de 70 Srs.
Deputados, o Sr.. Presiderite decla-
ra aberta a Reunião -

ATA

0 SR. REY RABELLO (20 Se-
cretário) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sern observacöes.

Passa-Se a

HOMENAGEM A MEMORIA DO
PRESIDENTE WENCESIAU BRAS.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
tern a honra de anotar a presenca
do ilustre Representante do Go-
vernaclor do Estado, o Sr. Secre-
tãrio do Interior; do presidente do
Tribunal de Justica; do sr. Gene-
ral Comandante da ID-4; do Sr.
Prefeito da Capital; dos Srs. Se-
cretãrios da Segurança, Trabaiho,
ComunicacOeS e Obras Püblicas;
de S. Exa. Sr. Corregedor de Jus-
tiça do Presidente do Tribunal -
Militar, do Comandante do Cole-
gio Militar; do Sr. Procurador In-
terino da Reptiblica; do Sr. Re-
presentante do Presidente do Con-
selho do DeserivolvimentO e de
familiares do ex-Presidente Wen-
ceslau Bras.

ReuniAo Especial da Assembléia Legislativa. aos 18 de Maio de 1966.

pREsIDNcrA DO SR. BONIFACIO DE ANDRADA.
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• Numa sessão dedicada, pois, a
hoxnenagear a rnemOria do grande
estadista mineiro Presidente Wen-
ceslau Bras, ha pouco desapareci-
do, a Mesa val dar a palavra aos
oradores inscritos prèviamente

Tern a palavra o Sr. Deputado
Manuel Costa.

0 SR.. MANUEL COSTA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados

Ainda sob a impressão da tarde
de domingo quando, em companhia
dos Deputados Aureliano Chaves e
João Belo, representarnos esta As.
sembléia, na cidade de Itajubã, nos
funerais do ex-Presjdente Wences-
lau Bras , trazethos na retina a fi-
sionomia de cada pessoa que là se
encontrava, acompanhando ao Ce-
mitério, aquela I Lgura admiráyei
de estadista que se chamou em
vida Wenceslaü Bras Pereira Go-
mes. E viamos, naquela hora, no
luto, na tristeza e no pesar daque-
le pOvo que via partir para sua
ültima morada urn cidadão que
dlgnificou em nossa Pátria a vida
püblica, sentia que realmente Ita-
ubá perdia o seu mais dedicado

fiiho e o Brazil, representado pe-
las mais expressivas autoridades,
pelo Vice-Presidente da Repüblica,
em pessoa, representando o Presi-
dente Castelo Branco , o Governa-
dor do Estado, Dr. Israel Pinheiro,
o ex-Governador Magalhães Pinto,
Secretários de Estado e autorida-
des militares e elvis all estavam,
tributando a Wenceslau Bras a Ui-
tima homenagem. E quando esta
Casa, num preito de justiça, se
dispOs a prestar esta homenagem
nos, não • apenas na qualidade de
Lider do Govêrno , mas como ullho
daquela região sul-mnineira. e que
aprendemos desde a infãncia a
adrntrar e exaltar a personalidade
de Wenceslau Bras, nos inscreve-
mos p a r a ser urn dos oradores
desta soleniclade. E, quando bus-
cávarnos Os elementos que deve-
riam Informar o nosso discurso,
fomos a nossa veiha biblioteca
buscar uma crônica de Humberto

Campos sôbre a persoriaijdade
de Wencesiau Bras Näo reslstirnos
ao desjo de 16-la aquj e sabemos

o mês de agôsto de 1914 havia
aberto urn abismo nos pés da Ru-
manidade quando , a 15 de novem-
bro dêsse mesmo ano, assumlu o
goyérno da Nação Brasileira o Dr.
Wenceslau Bras ..Pereira Gomes,
antigo Presidente do Estado de
Minas e, então, vice-presjcjente da
RepUblica. E o que havia diante
de tOda gente era uma interro-
gação de treva ou de logo, como
aquelas colunas que guiavam ou
acompanhavam os hebreus no de--
serto.

Nesse tempo , a imprensa era,
ainda, uma superstição. 0 pUbli-
co acreditava nos jornaise, como
nao havia lei imperativa que de-
tivesse a maldade das penas, os
homens erarn nao o qua erarn
mas o que os jornallstas queriam
que èles fôssem. E como Iim-
prensa, na sua quase unanirnida-
de, vivia ainda do fetichismo de
Rul Barbosa, a eleicão do antigo
presidente de Minas • para a pre-
sidência da RepUblica, aparecia
como uma verdadeira espoliação.

- E urn desastre, - dizia-se. -
0 president escolhido é urn mo
leirão, urn pamonha; e o que o
Brasil reclama, depois do govêrno
Hermes. ë urn homem de -acãb
enérgico, vigoroso, decidido. Val
ser urn titere, nas mãos de Pinhei-
ro Machado.

As aparencias davam, em verda-
de, essa impress.o. A escoiha de-
Wenceslau Bras, quando presiden-
te 'de Minas, para a vice-presi-
dência da Repüblica, e a campa.
nha. que o civilismo the mover,

avjain desviado a atenco pübli-
ca da exceléncia a c o rd u  a da,

sua administracão. E como, eleito
vice-presidente, havia se refugiado
na sua Itajubã, recusando emitir
qualquer opinião sôbre os atos do
presidente e mnesmo a vir presidir
as sessOes do Senado, - a opinião
pUblica admitiu logo a opinião da
imprensa de que se tratava de urn
homem Iàcilmente governãvel. Foi
talvez mesmo essa suposicão que
congregou os politicos em tomb
do seu nome, cuja maleabilidade
era olhada como uma garantia
pela esperteza de todos os ambiclo-
SOS.
• A Sua indicacãO para a presidên-
cia, apOs uma vice-presidência
näo exercida, deu ensejo, então, a
uma phihéria fells de Emilio de
Menezes -

- Sim, senhor! - dizia o grande
satirico.

E corn a mao no queixo:
- a primeira yes que vejo urn

funcionário ser promovido por
abandono de emprégo! - . -
• - Escolhido, eleito e reconhecido,
o nOvo presidente conservou-se
em Itajubà. E sO abalou de là pa-
ra o Rio a 13 de novembro, na
véspera, exatarnente, da posse.

O pals atravessava. então, uma
das fases mais delicadas. Quase to-
dos os Estados sofriam, ainda, a
consequência das intervençOes 0
fechamento do Clube Militar dividi-
ra 0 Exrcito. A Marinha näo se ha-
via restabelecido sequer da Revol-
ta de João Cândido. A guerra eu-
ropOla paralisara 0 comércio. Pre-
valecia o regime do estado de si-
tb: A 14 de novembro, a noite, o
povo matava 0 tenente Puiquério
a porta do Café Jeremias. De tal
forma estavam, em surno, Os ãni-
mos que, ao passar pelo campo de
Santana, corn destino ao Senado, a
fim de prestar comprornisso, o no-
vo presidente foi, a 15, surpreen-
dido por uma fuzilaria de carocos
de laca, partida de jorrialistas,
trepaclos nas ärvores daquele lo-
gradouro..
JJesde a véspera, porém, o pals

cmecara a suspeitar, no antigo

presidente de Minas, uma mdlvi-
duaiidade. A nebulosa imprecisa
consolidava-se, formando urn Ho-
mem corn H maiUsculo. Acostuma-
do a encontrar nos presidentes
que assurniam o poder uma coni-
pleta submissäo, Pinheiro Macha-
do procurara Wencesiau Bras, a 13,
a noite, no Hotel MetrOpole, nas
Laranjeiras, levando-ihes os nomes
dos novos ministros. E o seu es-
panto nâo foi dos menores, ao ter,
como resposta, outra lista, que 0
nOvo presidente lhe dava.

Born, varnos cbscutir - pro-
pusera, dissimulando a ferida do
seu orguiho , o chafe gaucho.

E trancaram-se os dois. No dia
14, a noite, Pinheiro sO havia con-
seguido : urna -vitOria: Carlos Ma-
xirnhiiano, para a pasta da Justi-
ça. Mas corn urna condicão que
era uma humilhacão: - Aureilano
Leal; seu adversärio na Bahia, iria
para a Policia. E quando

'
no dia

16, se conheceu o Ministdrio por in-
teiro, 0 pais viu, corn o primeiro
sorriso entre as suas iàgrimas, que
Sexto V havia abandonado as suas
muletas e qua Pinheiro Machado
havia encontrado, enfim, homem
pela proa. 	 -

0 que sucedeu, depois , êstá na
mernOria do pals Pouco a pou-
co, Ia a nacão entrando no co
nhecirnento de seu chefe. Não era
urn presidente: era urn pai. A sin-
ceridade das suas atitudes era tao
evidente, que tôdas as ambiçOesse
sentiam manhetadas diante da sua
bondade. Assassinado Pinheiro
Machado, esperava-se urna revolu-
cão. Os seus amigos olharam. po-
rem, o presidente e sentirarn-se
desarmados. Arrastado - para a fo-
gueira européia, o Brasil entra ne-
la. A ,coiOnia alernà, qua é reacio-
nária em tOda a parte, torna-se,
aqul, cordata e pacifica. Sobre-
vOm a tudo, a gripe. A cidade - d
devastada assolada. 0 Chefe de:
Estado esquece-se de Si mesm.o e
cuida patemnalmente do seu povo.
Sua espOsa seus fdhos afrontam
o mal de qua todos fogem, distri-
buindo o pào e o rernédio aos en-
fermos. De tal modo, enfim, se

que e do conhecimento de quase
todos os ouvintes mas queremos
trazê-la para uma recordação por-
que ela bern define uma persona-
lidade e fixa corn exatidào as
qualidades daquele grande homem
pUblico.

Diz Humberto de Campos em
uma de suas obras , 'Perfis", volu-
me primeiro..

"DR. WENCESLAU BRAS
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porta o presidente durante êsses
quatro anos de provacao que, ao
deixar o govêrno em 1918, sal, da
cidade que o recebeu corn caroços
de -jaca, entre as bênçOes cornovi-
das de tôda a população.

Cumprido o seu nobre dever de
cidadão, regressou Wenceslau Bras
a I-tajubá, a cuidar do progresso
da sua cidadezinha. E volta-se a
ela, depois de ter governado ô
pals, corn o encanto , a paixão, a
quase infantilidade de urn arqui-
teito que, depois de ter levantado
UM arranha-ceu, Se entregasse a
construçao graciosa de uma casi-
nba de gêsso para os pequeninos
bonecos das filhas.

E all vive tranquilo, corno Diode-
ciano em Salona, seguro das ben-
çãos da HistOrja.

Itajubá e urn jardim, corn
abeihas em atividade - dizem os
que visitam a cidadezinha minel-ra.

- Não, não e isso, - emendarn,
porérn, os que conhecem o homem
que a construiu.

E corn coracão:
- Itajubá é o nicho de São Wen.

ceslau... 	 -
Assim, Sr. Presidente, nOs que-

conheciamos Wenceslau Bras, que
sabiarnos ser êle urn daqueles ho-
mens püblicos de nossa Pátria que
ascenderam pelo mérito, pelo tra-
baiho, pela ded.ieacâo e pela honra-
dez a todos Os cargos eletivos que
dlsputou, da vereanca a Presidên-
cia da Repüblica , não podlamos,
nesta hora, deixar de trazer a nos-
sa palavra porque êle pOde real-
mente, no firn da caminhada,
olhar para traz e exciamar: "Es-.
tou certo de que cumpri o meu de-
ver".

E . nesta hora, nada se aj.usta
meihor a Wenceslau Bras do que
aquéle admirável pensarnento de
Santo AmbrOsjo: "Deus deu-lhe a
vida para viver, gracas para vi-
ver bern e gloria por ter vivido:
bern". (Palmas).

- 0 SR. PRESIDENTE - Tern
a palavra o S. Aureliano Chaves.

0. SR AURELIANO CHAVES -.
Si-. Presidente da Assembléja Le-

gislativa, Sr. Representante de S.
Exa. o Sr. Governador do Estado,
Secretário Luis Fernando 'de Aze-
vedo, Sr. Presidente do Tribunal
de Justiça, Sr. General Cornan-
dante da ID-4, Srs. Secretários de
Estado, Sr. Prefeitio da Capital, de-
iñais autoridades presentes , ilus-
tres membros da familia do Pre-
sidente Wenceslau Bras, Srs. Dc-
putados, minhas se-nhoras e meus
senhores.

Felizes as nacOes que, voltando
O olhar ao passado, encontram
consOlo para as misérias do pre-
sente e estirnulo para as realiza-
cOes do futuro. 0 Brasil, para ufa-
nia nossa , é urna dessas nacOes
No sell passado glorloso encon-
tram-se, sem nenhum favor, Va-
rOes ilustres que ocupariam, corn
destaque, a galeria dos grandes
hornens de qualquer nação. Wen-
ceslau Bras Pereira Gornes, que
depois de quase urnséculo de exis-
téncia bern vivida, f alec e u do-
mingo passado em Itajubá, ha de
Ocupar urn lugar perrnanente na
galeria dos grandes homens desta
Nacão. Mas, mais do que isto, urn
lugar permanente no coracão de
seus compatriotas.

Quem se der ao trabaiho de,
rnesmo superficilamente ler e de-
ter-se sôbre a biografia do .gran-
de Presidente morto , ha -de.verl-
car que êle reallzou uma vida pU-
blica corno poucos homens pUblicos
neste Pals tiverani - a oportunj-
dade de o fazer. Saindo da pro-
motoria de Monte Santo, êle gal-
gou todos Os postos importantes
da Repüblica, desde a deputação
estadual, a Secretaria do Interior
do flosso Estado, a Presidencia do
Estado, a Prefeitura da Capital, a
Cãmara Federal, a lideranca da -
maioria naquela Assernbléia Nacio-
nal, a Vice-presjdêncja da Repü-
blica , a Presidência da Repüblica.

Passou por todos os escalOes hie-
rárquicos da vida püblica do nos-
so Pals mas , o que e mais extraor-
dinário na personalidade do gran-
de Presidente extinto e que ao
longo da sua vida püblica o poder
não não the tirou a modéstia; as

dificuldades não the abateram a
serenidade e a energia. Exerceu
todos os escalOes da vida pUblica
nacional corn aquela dignidade e
aquela modéstia que compOem a
personalidade do - verdadeiro esta-
dista. Basta determo-nos em alguns
aspectos da sua adrninistracão, no
supremo cornando da vida nacio-
flal, para - verificarmos fàcilmente
que a sua atuação foi marcada
por lances extraordinârios, que po-
dem ser feitos scm exagêro numd-

	

-	 -
Citaremos aFguns -dêles para que

esta Assembléia possa ter vivo em
sua memOria o compartamento ex-
traordinário daquele estadista
frente ao Executivo Nacional. - Ate
1914, o Brasil-estava sujeito as cha-
mad as ordenacOes - do Reino. TO-
das as tentativas no sentido de se
implantar o cOdigo civil foram in-
frutiferas. Dom Pedro - II fez a pri-
meira tentativa. Veio, posterior-
mente. Nabuco de Araüjo; Felicio
dos Santos; Rodrigues. Todos pro-
curaram lutar bravamente para
que fôsse dado ao nosso pals o cO-
digo civil. Foi, entretanto, no Go-
vêx'ho - Wenceslau Bras, sob a ins-
piracao de' urn mOco da estirpe
dos bons nordestinos, dos bons
pernambucanos, ClOvis Beviláqua,
recOm égresso da tradicional Fa-
culdade de Dire to de Recife.

Neste ponto, a firmeza de Wen-
ceslau Bras conseguiu pOr têr-
mo a questão do contestado entre
o estado de Santa Catarina e Pa-
raná. - A Grande. Guerra encon-
trou no grande presidente 0 timo-
neiro segurQ para 0 nosso pals,
riaquele mbmento - de inquietacão
mundial. Ele con duziu o pals corn
firmeza, tranqUilidade e serenida-
de: ]Devemos ressaltar-ihe, sobre-
tudo; o - sentimento de patriotis-
mo , quando os nossos navios fo-
ram gradativamente postos a pi-
que, comecando corn o LAPA e
terminando corn o MACAU. A 26
de outubro de 1917 Wenceslau
Bras, através do decreto n° 3.361,
declaroujguerra A Alemanha, e o
fez corn serenidade e equillbrio,

mas corn a firmeza que ihe era
peculiar. E ha de ser, para cada
urn de nOs, que, em maior ou me-
nor proporcäo, modestamente ou
não, exercemos uma parcela de
responsabilidade na conducão dos
destinos dêste pals, urna inspira-
cäo permanente , uma fonte per-
manente , onde cada urn de nOs h
de haurir os exemplos de que sua
vida foi tao proficua. Mas, Sr.
Presidente, o que mais impresslo-
na na vida do grande presidente
nao foram na realidade as suas
muitas vitOrias politicas. - 0 que
mais impressiona na personalida-
de do presidente extinto é, acima
de tudo, o sentirnento profuncla-
mente humano que êle imprirnia
em todos os seus atos. Não houve
nimguém que comparecesse ao seu
sepultamento em Itajubã, que não
se comovesse, as vézes ate as lá-
grirnas , ao sentir que a popula-
cão em peso daquela cidade, mas
mais -do que isto, a populaçäo hu
milde daquela cidade, - procurava
de todos os modos manifestar a
sua dor pelo falecimento do gran-
de brasileiro.

Quando o problema da legisla-
çao traballiista, neste pais ainda
estava no carnpo das cogitacOes,
das especulaçOes a sua indüstria
em Itajubá, a fabrica de tecidos,
- CODORNA - ja Sc preocupava
corn isto, dando assistência aos
seus operários, assistência médi-
Ca, dentária, farmacêutica e, aci-
ma de tudo, recursos para aquisi-
cão da casa prOpria. Poucos são
os operários daquela indüstria que
não encontravam na figura do
presidente extinto o amparo ne-
cessário, para que pudessem ter
a sua casa prOpria. 0 exemplo,
portanto, mais extraordinãrio ,de
sua vida, foi êste aspecto, foi es-
ta faceta, profundarnente huma-
na de sua personalidade. A Assem-
blOia Legislativa ao se associar aos
sentimentos de dor de que tOda a
Nacão brasileira estd possulda,
prestanclo homenagem ao grande
Presidente, o fez na certez. de que
a sua obra de homern püblico e,
principalmente, a sua vida de cida-
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dão, ha de se constituir sempre,
num repositário de virtucles , de
exemplos, para cada urn de nos.
Ele foi aquêle, na expressão feliz
de Tenny, que constitui a "51mph-
cidade na grandeza".

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o nobre Deputado José de
CastrcL

o SR. JOSE DE CASTRO - Sr.
Presidente; Sr. Representante do
Exmo. Sr. Governador do Esta-
do; Sr. Desembargador, Presiden-
te do Egrégio Tribunal de Justica
do Estado de Minas Gerais; Sr.
General Comandante da ID-4, Se-
cretários de Estado; Sr. Prefeito
da Capital; ilustres membros da
farnilia do ex-Presidente Wences-
lau Bras; demais e ilustres auto-
ridades elvis e militares; Srs. De- ,
putados.

Enlutando tôda a Naçao, desa-
parece, quase centendrio, Wences-
lau Bras Pereira Gornes, Ultimo
rernanescente da primeira Repü -
blica e varão cujas virtudes de-
vêrn ser enaltecidas, a fim de ciue
possam servir de exernplo e para-
digma as atuais geraçöes e as ge-
racOes que sucederão a nOs.

Tais exernplos aproveitarão, por
certo, aos nossos hornens püblicos
notadamente àqueles que tern
rnaior parcela de responsabilidade
na condução dos negOcios, quer do
Est'ado, quer do Pals.

Advogado, Vereador, Deputado
Estadual e Federal, Presidente de
Minas e Vice-Presidente da Repü-
blica, galgou Wenceslau Bras , to-
dos Os degraus da vida püblica,
pontificando, ern todos êles, corn
extrema honradez e maxima digni.
dade.

Sua candidatura l Presidêncja
nasceu no momento em que, tu-
multuado o Pais pelos catastrOfi-
c.OS acontecimentos do quatriênio
do Marechal Hermes da Fonseca,
a• Nacão se encontrava a beira da
Ditadura Militar desejada por
aquêles que, violc-ntando, em vã-
dos Estados,. a vontade popular,

pela fôrça. das armas, se instala-
ram no Poder.

Representou, portanto , insof is-
mdvel vitOria do civilismo contra
inilitarismo que ameaçava domi-
nar a Nação e estrangular a Re
püblica -

Retirado de seu z-efdgio na Ita-
jubá, que lhe era tao cara, Wen-
ceslau Bras, não decepcionou aos
que nêle confiaram e, eleito Su-
premo Magistrado da Nação, cui-
dou logo de restabelecer a ordem
püblica e apaziguar as facçöes em
ehoque.

E para que isto poudesse suce-
der , teve que enfrentar e superar
o todo poderoso Senador Pinheiro
Machado, cujas habilidades poilti .

-cas haviam-no tornado o condes-
tável da Repüblica fazendo corn
que sua voz fôsse temida e respel-.
tada.

Entretanto, no dizer de Pedro
Calmon, em sua opülenta HistOria
do Brash, Wenceslau jamahs se ihe
submetteria. Era urn cauto esplrito
respiranclo - na liberdade vigoro-
sa da sua fôrca que Se chamava
apolitica mineira ligada agora 'a
Paulista, - tôda as sugestöes da
reação - contra 0 mal-estar rei-
riante. Compreendera no seu êr-
mo de Itajubá, que arredari Pi-
nheiro, ou tropecariam j u n to s.
Urn ou outro. A incompatlbjlida_
de denunciou-se desde a sua pla-
taforma, em que (reproduzindo a
doutrina de Afonso Pena), susten-
ta de passagem a tese de que o
Presidente governa bra e acima
dos partidos".

Alijando Pinheiro das conver-
saçOes para a formação do Govêr-
no , soube Wenceslau Bras, esco-
iher urn Ministérlo de homens in-
tegros e capazes, para auxiliá-lo
na obra de fortaleciñiento do re-
gime e de defena brava e do in-
transigents das instituiiç&s -

De inicio, deparou o Presidente
corn s6rio e grave problema politi-
co, concernente 'a eleição do Go-
vernador do Estado do Rio.- Tal
problema,- que superou as conve-

ntnciaS partidárias, 101 por Wen-
ceslau resolvido rigorosamente
dentro da lei, marcando, assim, o
episOdio corn o ferrete legalista.

No eplsOdio ocorrido no Estado
do Rio, vale acentuar que Wences-
lau obedeceu e acatou a decisão
emanada do Supremo Tribunal
Federal, que coneedeu ordem de
Habeas Corpus iinpetrada em fa-
vor de Nilo Peçanha.

Tab exemplo, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, e digno de especal
menção e digno, mais ainda, do
ser seguido por todos Os governan-
tes e principalmente pelos quo ho-
je detêm o poder no Estado e no
Pals.

E assim o é. exatamente, porque
descremOs, como descria Wences-
lau Bras, da fôrça, como solucäo
jurIdica, e da iniquidade, como so-
lucão para os problemas sociais-

Nenhuma sociedade, juridica-
mente organizada, pode sobreviver
it margem da Lei ou da fOrça do
Direito, porque "violéncia gera vio-
lencla e sO arnor constrôi para a
eternidade".

Como respeito 'a lei, tambérn se
deve entender uma estabilidade
legal que dê ao Corpo da Nação
a absoluto sentido da confianca e
da tranqttilidade.

Leis não podemser editadas to-
dos os dias, para a satisfacão de
pessoas, de grupos ou de partidos.

Mas que isto, leis sO pod em
nascer do poder Legislativo, que
representa a vontade do povo, tal
qual se inscreve ba,sicamente na
ConstltuicãO de 64.

Wenceslau Bras, através de acôr-
do que recebeu seu nome, pos têr-
mo 'a grave pendência, acêrca de
limites, entre Os Estados do Para-
ná e Santa Catarina., que, em con
I lito sangrentos, disputavam a posse
da região contestada.

Não se pode, de outra face, del-
xar de ressaltar grandiosa obra de
seu Govêrno, que foi o COdigo Ci-
vil Brasileiro, sancionado em 1' de
janeiro de 1916, que substituindo
as velhas ".Ordenaçöes do Reino",
veio atender a maior aspiracäo

dos Direitos e obrigacöes de ordern
privada.

Naquele mesmo ano, referendou
a reforma eleitoral quo garantiu a
representacäO d a s minorias, as
quais, ate então, não eram vali-
damente consideradas.

No ano de 1917, em revide ao
traiçoeiro torpedeamento de na-
vios brasileiros enviou ao Con-
gresso NaciOflal inenSagem, apro-
vada em 24 horas, pedindo a de-
claracão de guerra 'a Alemanha,
declaração que 10i fruto de inten-
sa campanha popular, liderada
pelo gigantesco Rui.

Encontra-Se consignado na His-
tOria das Am é r 1 c a s, organizad'a
por Ricard Levefle, que "o presi-
dencialismo, durante o Govêrno
de Wenceslau Bras, atingiu a sua
plenitude, mas sern a obliteracáo
dos deveres constitucioflaiS do Go-
vêrno, exercido cautelosa e limpa-
mente por urn Estadista concilia-
dor, auxiliado por Ministros ben
lazejos"; e que "0 quatrênio Wen-
ceslau Bras, 101 urn dos rnais prOs-
peros da vida brasileira, exata-
inénte porque a restriçäo das irn-
portacôes européias encorajou a
indUstria nacional e Os Rltos pre-
ços da exportacão desenvolveram a
lavoura, espalhando Os seus esti-
mulos de Sul a Norte da Repübli-
ca.

Após p r e s t a r relevantes ser-
vicos a Patria, retirou-se Wences-
bau Bras humibdemente, da vida
pUbbica, voltando para a sua Ita-
jubá, de onde não mais saiu, sem
embargos dos numerosos apebos
que bhe foram dirigidos, no sent!-
do de quo retornasse a vida pUbbi-
ca.

Desambicioso, não quis, no en-:
tanto ocupar o bugar dos mals no-
v0s, aos quais legou a preclosa
heranca de urn passado probo e
cicatrizante exeniplo de governan-
te quo tinha, por lema, o respeito
e a obediência it Lei!

Seu passainento, par isto mes-
mo, repercutlu dolorosamente em
todos os rincães do Pals, pois era
conhecido e venerado pela Nacão
inteira. Sua agonia foi, minuto a
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iflinuto; acompanhada corn gran-
de ansiedade por tOda a Nacão e
por todo o povo brasileiro.

Assiin, Sr. Presidente Srs. De-
putados, em nome da Bancada do
M.DB, que tenho a honra de liderar
nesta Casa. associo-me as home-
nagens pOstumas que a Casa do
povo Mineiro tributa a memOria
do grande Estadista morto , pedin-do a Deus que 0 Brash, de hoje,
no que concerne ao respeito as
Leis , siga o exemplo do Brasil de
ontem, - 0 Brasil de Wenceslau
Bras.
• 0 SR. PRESIDENTE, - Tern a
palavra o Sr. Deputado Carlos
Megale.
o SR. CARLOS MEGALE - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

TOda a Nacão pranteia, ainda, o
desaparecirn.ento do eminente e j
saudoso brasilejro Presidente Wen-
ceslau Bras. Chegam-nos Os pas-
sos silenciosos daquela populaçao,
daquela simples que, em Itajubá,
acornpanhou, aos dobres do fina-
dos das velhas matrizes da cida-
de, o corpo daquele iriesquecivel e
grand0 homem que ocupou, na Pa-
tria brasilejra, todos os postos ole-
tivos e, em todos êles, se houve
corn dignidade, bravura e patriotis
mo. Os postos, êle não os ganhou,
mas conquistou-os porque possula
urn trato ameno, urna inteligencia
lücida, elevada dose de civismo e
conhecia os problemas de nossa
Pátria. Tratava-os corn grande
carinho corn o mesrno carinho
corn quo tratou a sua velha e quo-
rida Itajubã.

Coube-lhe promulga.r o COdigo
Civil Brasileiro; coube também ao
grande brasileiro, quando os brios
da Naçäo foram ofendidos na guer-
ra de 1914, corn a Alernanha irn-
perialista, afuridando os nosso na-
vios, declarar guerra àquêle pals.
Wenceslau Bras, não praticou ês-
te ato apenas em represalia aque-
les dos alemães: êle assim proce-
deu, sobretudo porque, nascido
nestas montanhas, jamais admi-
tiu. a opressao, jamais comungou
corn aquêles quo queriam tiranizar

O mundo: Filho das AlterOsas, éle
havia de se aliar ao resto do' mun-
do que combatia a tirania, que lu-
tava pela liberdade de todos.

Presidente da Repüblica leni.-
bra-nos êle o velho Catão que, do-
pois das grandes bataihas, retor-
nava a Roma, Para conviver corn
a sua gente, Para arnanhar a terra
Para ter contacto corn os hornêns
que 0 haviam visto nascer e que
O haviam acompanhado em tôda
a sua existOncja.

Recolheu-se Wenceslau Bras a
Itajubá e all, oorno já fol descrito
pelos oradores que me antecede-
ram, - e cito o nobre Deputado
Aure]jano Chaves— cuidou dos pro
blernas da sua terra e da sua gen-
te. As geraçôes quo tiveramn a
honra de corn êle conviver, nas
horas difIceis Para os destinos da
democracja e da nossa pátria, se
comovjam ate Itajubá Para ouvir
os sábios conseiho .. daquele ho-
mern. Por isso é natural que a Pa-
tria esteja onlutada e era impe-.
rioso que esta Assernbléia, que re-
presenta o pensamento e as tradi-
cOes de Minas, fizess0 uma Reu-
niao Especial Para hornenagear
aquêle grande brashleiro. Aqul es-
tarnos Para reverenciar a sua me-
mOna.

A personalidadé dêsse horném,
traçada pelos oradores que me an-
tecederam nesta Tribuna, p o d e
ser urn catecismo civico em que as
geraçOes futuras poderão til-ar Os
seus exeniplos, pois Wenceslau
Bras, durante Os seus 98 anos do
existéncia, soube servir a Pátria e
ao regime.

Aquêles quo já. tiveram 'ocasião
de visitar Paris— leram, no 'Pan-
teon, que guarda Os restos mortalsdos grandes francesses , a seguin-
te inscrição: "Aos grandes filhos,
a pátria agradecida".

Poderia nesta hora a Naçào
Brashleira mandar colocar sôbre o
Pico da Bandeira, quo é o ponto
mais alto de nossa pdtria, a ins-
crição: "A Wenceslau Bras, a eter-
na gratidao do Brash e de todos
Os brasileiros" -

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra 0 Sr. Deputado Gornes
Moreira.

0 SR. GOMES MOREIRA - Sr.
presidente. Exrno. Sr. Represen-
tante do Governador Israel Pi-
nheiro; Exmo. Sr.. General Co-
mandante da ID-4; Exmo. Sr. De-
sembargador Presidente do Tribu-
nal de Justica; Exmos. Srs. Se- ,
cretarios de Estado; autoridades
civis e rnilitares; Srs. Deputados;
ilustres membros da familia do
extinto Presidente Wenceslau
Bras.

Minas e o Brasil encontrarn-se
de luto corn o falecirnento do
grande Estadista Minoiro, Doutor
Wenceslau Bras Pereira Gomes,
quando aos 98 anos do idade, ro-
deado de todos seus familiares, fi-
lhos, netos, bisnetos e do grande
nümero do pessoas, arnigas, que
procuravarn levar a sua solidarie-
dade o confôrto ao extinto nos ül-
tmiOs rnomentos de sua vida.,

Perde Minas urn dos seus mais
ilustres, urn dos mais altos valores
de nacionalidade, cujos dotes mo-
rals, intelectuais e esphrituais fo-
ram sempre usados Para prestr os
mais assinalados servicos it sua Pa-
tria.

Tôda a populacão de Itajuba e
do Minas viveu inomentos de ver-
dadeira comocão, dizendo o ülti-
mo adeus 'aquele que se dodicou
corn todo patriotismo e ardor ci-
vico 'as causas do bern comurn, no
exercicio de atribuicôos do rntaior
relévo em tOda sua vida de hornom
püblico. For ironia do destino, oxa-
tamente, no dia do aniversârio
de sua filha Maria Isabel Bras do
Oliveira Marques completava 60
anos do idade. 0 ex-presidente
Wenceslau Bras Pereira Gomes
passava Para eternidade, deixan-
do a todos nOs o legado de sua
austeridade, do seu civismo, o seu
acendrado espirito püblico de quem
podemos aprender ensinementos
gloriosoS.

Na pessoa de ilustres mineiros
oomo foi Wenceslau Bras Pereira
Gomes, Minas nunca faltou ao
Brasil nas horas inais graves de

sua histOria, cumprindo, assim, 0
seu destino histOrico.

Estudou as primeiras lêtras em
sua terra natal, fez preparatOrios
na Capital Paulista, onde se for-
mou em direito no dia 11 de de-
zembro de 1890, tendo se destaca-
do corno brilhanto orador da sua
turma do forrnandos.

Poucos anos depois, foi Promo-
ton do Justica na Comarca de
Monte Santo.

Exerceu o cargo corn raro bri-
lhantisrno, quando revelou extra-
ordinaria habilidade profissional
como advogado, tendo a sua fama
de grande junista atingido todo o
territOrio mineiro, 0 que conven-
ceu a opinião püblica a indicá-lo
mais tarde Para son urn dos re-
presentantos do Minas no Con-
gresso Estadual.

0 desejo do povo se tornou em
realidade, tendo sido eleito depu-
tado estadual em 1892, mand.to
quo exerceu de 31 de maio désse
ano a 7 do setembro de 1898. Nes-
sa mesmna data, no govêrno Silvi-
ano Brandão, corn apenas 30 anos
de idado, assurniu a Secretaria do
Estado do Interior e Justica, sendo
do então, ate a presente data, 0
Secretdrio do Estado mais môço.

Pouco depois, em 10 do janeiro
de 1909, seu nome foi sufragado
Para o govêrno de Minas, tendo
do, onde so destacou, imnprirnindo
a administracão novas energias
pelos seus tracos pessoais de hO-
rnern cairno, digno, de grande sirn-
plicidade, cnitenioso nas suas de-
cisôes, senso de Justica e equill-
bnio na direção do Estado, assim
como no trato pessoal. Dotado
das virtudes do homem do inte-
rior, seu esporte predileto era pes-
ca. Ha 48 anos, desde que deixou
a Presidência da RepUblica, vivia
em Itajubá, dentro da major sim-
plicidade. Anteriormente, exerce-
ra o mandato de Deputado Fede-
ral por duas vêzes, sendo Lider da
Maioria na Câmara Federal.

Foi eleito Vice-Presidente da
Republica no govêrno do Mare-
chal Hermes da Fonseca e, aos 15
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de novemliro de 1914, assumiu a
mais alta magistratura da Repü-
blica, como sucessor do Marechal
Hermes da Fonseca, tendo gover-
nado o Brash ate os Ultimos ineses
de 1918.

Não obstante contar apenas 46
anos de idade, quando assumiu a
Presidência da Repüblica, empres-
tou o estado de beligerância corn
tacOes seguras,, pOs têrrno a con-
fusão dos costumes politicos e so-
dais, impondo 0 respeito a Cons-
tituicão. A situação do Pais tor-
nava-se mais séria corn os proble-
mas da guerra. Sern precipitação
e eqüid.istante das paixOes, decre-.
tou o estado de beligerância corn
a Alemanha, em decorrência dos
constantes ataques sofridbs pela
nossa Marinha Mercante.

Durante o periodo do Presiden -
te -•Wenceslau Bras foi restaurado
o crédito, comprimidas as despe-
sas, consoliclpada a divida flutuan-
te. 0 COdigo civil chegou a fase
de elaboração. Wenceslau Bras Pe-
reira Gomes, foi 0 . Ultimo Chef e
do Estado da l a Repüblica.

A filtima visita ouicial que rece-
beu fol -a -do atual Secretário do
Interior e Justica, Dr. Luis Fer-
nando Azevedo, seu conterrâneo e
admirador, em 26 de fevereiro do
corrente arm.

Tôda a população de Itajubá
assistiu consternada as exéquias
do extinto, dentro daquele clima
de simplicidade que era uma das
suas caracteristicas tendo sua fa-
inflia dispensado as honrarias mi-.
litares- e civis devidas aos Chefes
de Estado. Resta-nos, agora, Se-
nhor Presidente e Senhores Depu-
tados, rendermos as nossas justas
e merecidas homenagens a memO-
na do grande Estadista Mineiro,
Dr. Wenceslau Bids Pereira Go-
mes e fazermos mencão a Deus
para que conforte Os membros da
familia enlutada". 	 -
• 0 SR. PRESIDENTE -Corn a

palavra o nobre Deputado Sparta-
co Pompeu.

o SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. Presidente da Assembléja Le-

gislativa Exmo. Sr. representan-
tê do Governador do Estado, Exmo.
Sr. Desembargador Presidente do
Tribunal de Justica; Exmo. Sr.
General Comandante da ID-4,
hlustres Secretários de Estado,
magnificas autoridades civis e ml-
litares aqui presentes, nobrés re-
presentantes da familia enlutada.

Sr. Presidente , Senhores Depu .
-te.dos.

-Quando Minas e o Brasil cho-
ram o grande Presidente Wences-
lau Bras , que domingo ültimo,
morreu na paz do Senhor e nos
braços do seu povo e de sum fa-
milia consternada, e fol levado h
morada derradeira, esta Casa conL
pungida tambëm Se solidariza corn
a clor de perdO-lo.
- For isso, neste ensejo, desta Tn-
buna, palavras de dor e de sau-
dade estão sendo proferidas nu-
ma honienagem das mais justas,
pelo varão modelar que a morte
nos rouba, pelo cidadão paradig-
ma que desaparece do seio dos vi-
vos, onde foi espeiho de virtudes
no lar, uma linha de exatidão nci
parlarnentos, urn escrinio de va-
lor moral no convivio corn os ho-
mens de tôdas as classes.

Morreu Wenceslau Brás. E Mi-
nas e o Brasil que ficam na Orfan-
dade de urn Inesquecivel fllho. E
urn varão de Plutarco que nos del.-;
xa depois de urna existéncia vol-
tada ao bern, ao born e ao belo.
E nesta trilogia, realmente, Wen-,.
ceslau Bras soube viver desde que
penetrou no convivio dos hornens,
ora se preparando para as jorna-
das cia vida, nra perlustrando a
lica de pugnas diversificadas a que.
Se impOs, pela vocacão e pela per- -
sonalidade de lidador incansávei,
nas causas do bern comum.

Nascido nas regiöes rornânticas
do serpenteante Sapucal, criado
sob os ares perfumadOs dos cô-.
moros verdejantes do Sul de Mi-
nas, identificado corn o homem
comum daquela região, (onde nos-
orgulhamos de viver sob a dgide
de uma zona cansada de civlliza-

cão), Wenceslau Bras, desde mo-
o ainda, exibiu sua alma simples
e auténticO democrata, estenden-

do a todos suas mãos cordiais e
dando a todos os sul-mineiroS a
forca de sum inteligência, na defe-
sa dos fracos e dos necessitados de
liberdade e do direito. No pretO-
rio da democracia que, então, en-
mas, e vibrou, e viveu pela Lei e
pelo Direito, como urn passioná-
rio da democracia que, então en-
gatinhava nos pacos de urn Bra-
sil nôvo, que surgira na pregacão
de Benjamin Constant e de Silva
Jardim. Na banca de advogado
tornou-se farnoso na minha re-
gião, sendo convocado aos man-
datos legislativos e, depois, aos
parlamentares, de que nos deixOU
sinais vivos de uma capacidade
espiêndida em aliciar fôrcas e con-
duzir homens pela dialética e pela
oratOria facil. Dai por diante,
coIn êste espirito püblico acentua-
do, Sr. Presidente, teve sua mar-
cha para os altos cargos do Esta-
do e da Repüblica, veio a ser Go-
vernador de Minas e, -num perID-
do dos mais agitados, Presidente
da Repüblica do Brasil.
- Nesta cupula, Wenceslau Bras,
alcanqou o auge de sum carreira
püblica, mostrando ao Brash, e ao
Mundo, sua serenidade e seu valor
de homern, destinado a grandes
designios nos Conseiho de Esta-
do e declarando guerra a Alema-
nha, durante o conflito, apesar
dos percalqos, conduziu a grande
nacão brasileira para uma sitüaqão
que não lhe custou grandes e con-
tinuados sacrificios no apds guer-
ra.

Dêle, Sr. Presidente, Srs. - De-
putados. podemos muito falar. De-
le ha muito que encarecer. "por-
que morto parece maior do que
vivo". Dêle, agora como sempre,
a nacão ha de se lembrar como
urn manancial de licöes de sim-
plicidade e de bondade, de elvis-
rno e de democracia.

Wenceslau Bras, que esta Casa
agora chora sob o crepe da dor,
denunciada a sua morte e a sum

ausência sentida, para nOs da-
queles de que jarnais poderemOS
nos afastar quando evocarmOs -Os
grandes estadistas do mundo. Se
o mundo livre nao se esquece de
ClemanceU se o mundo livre te-
rã sempre vivo o grande e valente
Churchill, da inesquecivel retira-
da de DunquerqUe se o mundo
livre chora e lamenta a vida fas-
cinante e vitoriosa de Kennedy,
sacrificado pela incoflsCiêflCia do
despotismO; por certo, Sr. Presi-
dente e Srs. DeputadoS, o mundo
livre, mais do que Minas do que
o Brasil, não poderá se esquecer, -
não poderá olvidar, urn cidadâo
marcante como Wenceslau Bras
que, depois da haver cumprido
sua misSão de homem e de cida-
dão, de defensor do direito e da
hiberdade, corno urn anjo da demo-
cracia, -recolheu-se a a sua vida
familiar, voltou a terra onde nas-
ceu. (na expresSão lirica de Ma-
cedo) e, all, longe de se preocupar
em criar obstáculOS para Os brasi-
leiros de outras geraqôeS, alheou-
se da vida püblica para, conio urn
simples cidadão. cooperar corn os
outros, na grandeza da grande
Pátria que tanto amou.
• Na reclusão que se impôs, ja-
mais desejou penetrar na tessitura
das lutas politicas, ate rnesrno ins-
tado a faze-b. Era WenceslaU
Bras, urn idealista. Viveu como
urn idealista. Deu as veras de sum
vida e de seu talento pra que sum
Pátria fosse feliz e, corn isso, sem-
pre sonhou, certo de haver cum-
pridD seu dever, aO sefli tempo.

Foi urn politico de ideal. 	 -.
Longe dêle o profissienalismo

perigoso que, infelizmente, tern
sido a causa de ta.ntos de nossos
males, de tantas de nossas crises
institucioflaiS -

Wenceslau Bras, urn exemplo de
dernocracia. Wenceslau Bras, uma
rnaravilha de inteligência, que se
furtava a falar, quando sum pala-
vra por certo era uma büssola, era
uma estrêla polar para Os outros,
era urna dlreqão do born senso e
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do patriotismo para o Brasil,quo
so debate nas vascas de urna in-
cornpreensão e de urn deserto de
lfderes.

Wenceslau Bras, Sr. Presidente,
fechou-se corno urn cofre mágico
cuja chave, urn dia, atiraria ao al-
to mar, emm, latitude desconhecida,
pórque sempre entendeu que cada
geracão tern sua vez, cada grupo
merece conduzir o I acho dos des-
tinos da nacão, cada cidadão pos
sUi urna oportunidade e a nm-
guém dentro da democracia, é
dada a auddcia de casar e de ti-
rar , de outros brasileiros o direito
sagrado de lutar pela paz e pela
grandeza do Brash, nossa grande
patria querida.

Esta, Sr. Presidente, 101 urna ii-
cão -das maiores que legou o gran-
de morto. Amou 0 Brasil, mas te-
ye a coragem de não querer ser
dono do Brasil, teve a ombridade
de não desej ar impedir que outros
brasileiros tambéin o quisessem,
como êle, dentro do coracäo, co-
mo uma •nacäo próspera e feliz.

Que Deus tenha sua alma nas
auras do descanso eterno, sob os
signos do refrigerio da paz e do
puro amor

Wenceslau Bras, neste mornen-
to e urn modêlo de democrata:
bondoso, perfelto e belo,: sornos
por charná-lo, sern exagero, 0 mag-
nifico e eterno "anjo da democra-
cia", que nOs choramos hoje, e
choraremos pelos seus feitos, e pe-
ha sua vida ünica no exemplo dc
bondade e de singeleza.

- Minas e o Brasil choram,
Presidente Wenceslau Bras, a dor
perd.ê-lo. Durma em paz no seio
da. terra que .tanto arnou entre as
lagrimas e as saudades do sea povo;
a sua querida e solitária Itajubá.

0 SR. PRESIDENTE -
A Mesa une as suas' as palavras

brllhantes dos oradores, na admira-
qäo, no aprêo e na homenagem ao
grande estadista que t1gnificou o
nosso Estado, nos mais altos pos-
tos da Repübllca. Foi o Presiden-
te Wenceslau Brãs,de fato 4 a ex-

pressão daquele "grave senso da
ordem" que I az dos lideres minei-
ros elementos de equillbrio e pon-
cleracão no concerto nacional. A
sua vida e bern, urn exemplo as ge-
racães atuais pelos serviços que
pOde prestar a sua Pátria e . pela
sua intensa militância politica. A
Mesa, pois, deixa registradas tam-
bern as palavras de dor pelo seu
desaparecirnento e, sobretudo, as
palavras de homenageni a sua me-
mOna. Vai encerrar a presente
Reunião Especial; antes, porém,
agradecendo o comparecirnento
quetanto honrou êste Plenario, do
Si. Representante do Governador
do Estado, do Sr. Presidente do
Tribunal de Justica , do Sr. Co-
mandante da 1D-4, dos Srs. Se-
cretários de Estado, Autoridades
Judiciárias e Militares e, especial-
mente dos netos do ex-Presidente
morto, Drs. Hello Bras de Oliveira
Marques e Joel Bras de Oliveira
Marques;

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - Encerro
a presente Reunião Especial , con-
vocando Os Srs. Deputados para a
Ordinária do dia 20, as 14 horas
horas corn a seguinte Ordm do
Dia:

ORDEM DO DIA

20-5-66

la PARTE

DaE 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão do pareceres, proje-
tos, cornunicacöes, requerimentos
é indicacOes.
Das 15 as 16 horas:

Discussão e votacão dc parece-
res, requerimentos, cornunicacôes
e indicacöes.

Discussão e votacao de redacôes
finals.

Z.a PARTE

Das 16 as 18 horas:

• Votacão, em discussão ünica, do
projeto n° 3.625/66 (Resolucão),
da Comissão Executiva, o qual
acrescenta parágrafo ao art. 91
do Regimento Interno.

Votacão, em l a discussão, do
projeto n° 3.604/66, do Sr Agos-
tinho Campos Neto, que dá deno-
minação ao Centro do Saüde de
ConseiheirO Lafalete.

Votacão, em la dicussão, do
no 3.619/66, do Sr. Jarbas Medei-
ros, o qual dã a denorninacäo de
"Presidente Kennedy" ao Ginásio
Estadual de Monsenhor Paulo.

Votacão, em l a discussãO, do
Projeto no 3.620/66, do Sr. Aure-
liano Chaves, o qual concede o ti-
tub de "CidadãoHonorário de
Minas Gerais" ao Marechal Ado-
mar de Queiroz.

Votação, em la discussão, do
Projeto no 3.622/66, do Sr. João
Navarro, o qual dã a denomina-
ção de "Professôra Elzi Machado
Martins" a Escola Infantil Corn-
binada, da cidade da Mar de Es-
panha.

Votação, em 2 a dlscussão, do
Projeto n° 511/63, do Sr Sparta-
co Pornpeu, o qual localiza na ci-
dade do Varginha, junto ao Gru-
po Escolar da Vila Pinto, urn play-
ground, previsto no art. 2 0 , Item
I, da Lei no 2.645, de 27-11-1962.

Votação, em 2a discussäo, do
Projeto no 3.578/66, do Sr. Pauli-
no Cicero, o qual dá denominação
ao Ginásio Estadual de Antonio
Dias.

Votacão, em 2a discussäo, do
Proj eto n' 3.584/66, do Sr. Carlos
Eloy, o qual dd ao FOrum da cida-
de de Entre Rios de Minas a de-
nominacão de "Ccl. Joaquim Re-
zende".

Votacào. em 2a discussão, do
Projeto no 3.589/66, do Sr. Do-
mingos Jório o qual determina
que o Curso Complementar da ci-
dade de Bicas passe a denorninar-
so "C u r S o Complernentar Aurea
Aliada Pereira Lemha".

Votacão, em 2 disëusSãO, do
Projeto n° 3.596/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dâ a denomina-
cao de "Professor Guedes Fernan-
des" ao GinásiO Estadual de Car-
rno do Minas.

Votacão, em 30, discusSão, do
Frojeto no 3.558/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denornina-
ção de "Professor FabregaS" ao Gi-
násio Estadual da cidade do Lumi-
náriaS.

Votação, em 3a discussãO'do
Projeto no 3.562/66, do Sr Cice-
ro Dumont, que reconhece do uti-
lidade pubhica o Centro EducaciO-
nal do Belo Horizonte.

Votacão, em 3a discusSãO, do
Projeto no 3.571/66, do Sr. JarbaS
MedeiroS, o qual reconhece de uti-
lidade pübhica o ConselhO Particu-
lar da Sociedade de São Vicente
de Paulo, do São Gonçalo do Sa-
pucaI.

Votacão, em 3a discussão, do
Projeto no 3.572/66 (ResolUcão),
da ComiSSãO ExecutiVa, o qual dã
a denorninacäo de "Sala José de
MedeiroS Chaves" a sala da Dire-
toria Geral da Assombléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais.

DiscusSão ünica do Proj eto no
3 603/66, do Sr. Nicanor Neto Ar-
mando, que declara de utilidade
pibhica a "Escola TécfliCa do Co-
rnérciO TiradonteS", da cidade do
São João Del Rei.

2- discussão do projeto no 3.561/
/66, da CornissãO de Justiça, que
aprova ConvniO celebrado entre
o Estado do Minas Gerais e o Ins-
tituto Brasiloiro de Reforma
Agrária.

3a discuSsão do Projeto n o 3.503/
/66, da Comissão de Justica, que
aprova têrmos do reseisão e do
nôvo ConvêfliO firmados entre o
Govêrflo do Estado e a Fundaçäo
ServicO Especial de Saüde Pübli-
ca.

—O SR. PRESIDENTE convoca,
ainda, para a Reunião Extraordi-
nãria do mesmo dia, as 20 ,30 ho-
ras, corn a seguinte Ordem do
Dia:
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ORDEM DO DIA

Reuniäo Extraordinia
20-5-66

As 20,30 horas:
fliscussão dos vetos totais opostos
as ProposiçOes de Lei n°s:-

2. 705, que cria Agendas de Ins-
tituto de Previdência dos Servido-
res do Estado em Itajubá, Ouro
Fino DivinOpolis, Pocos de Cal-
das, Santo Dumont, Itaüna, Cae-
tC, Jacinto, Guanhães , Visconde
do Rio Branco e Almenara.

2.706, que autoriza o Govêrno
do Estado a oonstruir uma ponte

sObre o rio Suacuf Grande, entre
São João Evangelista e Coluna.

2.729, que dispöe sôbre a cons-
trução da Casa do Trabaihador de
Minas Gerais e contdrn outras pro-
vidências.

2.759 , que autoriza o Govêrno
do Estado a construir Hospitais-
ColOnias para alienados mentais
nas cidades que enumera.

2.761 , que autoriza o Govêrno
do Estado a construir duas pontes
sObre o Rio do Tanque, entre Ipoe-
ma e Senhora do Carmo, distrito
de Itabira.

- Levanta-se a Reunlão.

SUMARIO - CompareeimentD -
Ata - Expediente: Mensagens de
nos. 1.083 e. 1.084 (Projetos n(?s.
3.648 e 3.649) - OfIcio no 1.062
- Oficios diversos - Leitura e
Apresentacão de Proposiçöes -
Pareceres: para discussão tinica
do Projeto 3.631; . para 2' discus-
são dos Projetos 3.543 e 3.601;
sObre a Emenda no 2 ao Projeto
de Resolucão n o 3.488; deReda-
cão Final ao Projeto no 3.552;
sObre o Requerimento n g 1.122 e
Indicaçôes nos. 1.105, 1.112, 1.119
e 1.121 - Projêto no 3.649 (Re-
solu(;ão), da Comissão Executiva
- Proj eto no 3.650 e Indicacão
no 1.132, do Sr. Geraldo Quin-
tao; Projetos n os. 3.651 a 3.655
e IncUcaçOes n°s. 1.133 a 1.136 e
Requerimento do Sr. Spartaco
Pompeu - Requerimento no 1.243
e Indicacão no 1.131, do Sr. Ni-
canor Armando; Requerimerito
no 1.244 e ComunicacãO do Sr.
Batista Miranda - Requerimen-
to no 1.245, do Sr. Florivaldo
Dias; Requerimento no 1.246, do
Sr. Mario Hugo Ladeira - Co-
municaçöes dos Srs. Manoel Cos-
ta, Lourival Brasil e Anuar Fa-
res - Discursos dos Srs. Waldo-
miro Lobo e Cicero Dumont -
Visita do Dr. Dênio Nogueira,
Presidente do Banco Central -
Palavras do Sr. Presidente - No-
meação de Comissão - Suspen-
são dos trabalhos - Reabertura
da Reunião - Discursos dos Srs.
Batista Miranda e do Sr. Dénio
Nogueira - Palavras do Sr. Pre-
sidente - perguntas dos Srs. De-
putados e respostas do Sr. Dênio
Nogucira - Paiavras do Sr. Pre-

sidente - Nomeação de Comis-
são - Suspeflsão e reabertura d.a
Reunião - 2.' Parte da Ordem ik
Dia - Votação, em discussão üxiI-
Ca, do Projeto no 3.625 - Discur-
so do Sr. Athos Vieira de Andra-
de - Aprovação - Verlfioacão -
Chamada - Falta de "quorum" -
Palavras do Sr. Fresidente - En-
cerramento - Ordein do Dia.

COMPARECIMENTO
-- As 14,10 horas ,comparecern os

Senhores:
Ledo, Borges - Mario Hugo La-

deira - Reny Rabello - Pinto Coe-
lho - Anuar Fares - AgostiflhO
Campos Neto - Altair Chagas -
Alvaro Salles - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Expedito Tavares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Hélio
Garcia - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Ibrahim Abi-
-Ackel - Jehovah Santos - João
Bosco - João Luiz .de Carvaiho -
João Vaz - Jorge Ferraz - Jorge
Vargas - José de Castro - José
Maria Magalhães - Lourival Bra-
sil - LiIcio de Souza Cruz - Luiz
.Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Marta Nair Monteiro
- Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Nunes Coelho - Oswal-
do Tolentino - Otelino Sol - Pau-
limo Cicero - Pereira de Almeida
- Pires da Luz - Raul Fernandes
—Raymundo Albergaria --Salim
Nacur - Sebastião AnastáCio -

578. Iteuniäo Ordinária da Assembléia Legislativa
aos 20 de Maio de 1966

PR.ESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES
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Sebastião Nascimento - Sette d
Barros - Souza e Silva - Spar-
taco Pompeu - Valdir Melgaco -
Waldomjro Lobo Waithon Gou
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva - Wil-
son Tanure.

- Corn apresehça de 62 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

0, SR. PINTO COELHO - ( 39
Secretário, na g fi.mcOes de 2 0 ) -
Frocéde a leitüra da Ata da Reu-
riião anterior, a qüal é aprovada,
sérn restriçöes;

EXPEDIENTE

OSR. RENY•RABEI.,LO - (2 9 Se-
cretário, nas funcoes de 1 9 ) - Lê
o seguinte Expédiente:
Belo Horizonte, 16de maio de 1966
Ao Exmo. Sr.
Deputado Bonifdcjo Tamm de An-

drada
DD. Presidente. da Assembléja Le-

,gislativa
Capital

Senhor Presidente, -
Tenho a honra de submeter, por

intermëdjo de V. Exa., a elevada
co-nsideração dessa egrégJa -Assern-
bléia Legislativa o Anteprojeto de
Lei, que .reestrutura o Quadro de
funcionarios dos serviços adrninis.
trativos do Tribunal de Justiça,
acornpanlTlado do Pareoer da Co-
missão Permanente.

2 -. Justifica a iniciativa o dis-
posto na. Constituicao Estadual
(art. 62, item II), em consonância,
alids, corn o estabelecido pela Cons.
tituiçäo Federal (art. 97, item II),
que credencia o Poder Judicidrio
para deliberar sôbre os assuntos de
sua economia. interna, confirmado
pela Lei. Constitucional n o 14 (,art.
29), em cumprimento a determi,na-
cão expressa no Ato Instjtucjonal
no 2.
-3---- A reestruturacão se concre-

tiza apOs minuciosos estudos pro-
cedidos pela Comissão- Permanen
te, em que o critério,.a ponderaco

e o espfrito püblico foram as tOni-
cas absolutas, sendo o nOvo Qua.
dro aprovado por êste Tribunal, em
reunião plendria do dia 11 do cor-
rente mês.

4 - A subordinaçao administra-.
tiva e financeira da Corregedoria
de Justiça ao Tribunal se irnpOe
por ser aquela, Orgao auxiliar dêste
(Constituição Estadu'al - Titulo V
- Do Poder Judiciário; Lei de Or-
ganizaço JucUcidria n° 3.344, art.
27, no II, arts. 195 a 246, Quadro
Pessoal, ta-bela n' 5).

5 - Solicito o interOsse de V.
Exa. para a tramitacao prioritäria
do. Anteprojeto, riGs têrmos do art.
25, da Resolução- n° 754, de 26 de
abril do corrente ano.

Na oportunidade renovo a V.
Exa. Os protestos de minha alta
estirna e distinta consideração.

Raymundo Goncalves da Silva
- Presidente -

- Publicar.

PROJETO DE LEI NO 3.647/66

Reestrutura o quadro dos fun-
cionários dos servicos adrninis-
trat.ivos do Tribunal de Justica,
e dd outras providências.

A Assernbléia Legislativa do Esta-
do de Minas Gerais .de.creta:

Art. 19 - 0 quadro dos fimcio-
nários dos servicos admjnistratjvos
do Tribunal de Just .iça é 0 constan-
te dos ithexos I e II, que fazem
parte integrante desta Lei.

Art. 2' - 0 Orgao adrninistrati-
vo "Jurisprudência Mineira" passa
a denomiinar-se Diretoi'ia de Ju.
risprudência e Legislação, corn as
atribuiçOes que the forem dadas
em Resolução do Tribunal... -

Art. 30 - Os valores dos venci-
mentos dos cargos constantes - dos
anexos I- e II, feita a equiparaqão
constitudional aos dos funciond-
rios da Assemblia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, são Os: do
Anexo III, aos quais se dá o p-re-fixo "Till.

Art. 4° - Os cargos de Diretor
Geral, Secretário, Diretor, Chef e :de
Divisão, Chefe de Servico e Oficial
de Gahinete, -são de con-fianca: do

presidente do Tribunal de Justica,
a êles se aplicando a legislacão em
vigor sObre aposentadoria para car-.
gos de provimento em comissão.

Farágrafo ünico - Os atuais ocu-
pantes do cargo de Chefe de Ser-
vico, que forern nomeados Direto.
res, contarãO neste cargo. e para
efeito de - aposentadoria - o tempo
de servicO prestado nquele.

Art. 5° - Poderão . ser contrata-
dos dois medicos pelo Presidente
do Tribunal de Justica para assis-
téncia profissióflal aos magistrados
de 2° instãncia e funcionárioS dêsse
Orgão, cumprindo-lheS a expedição
de laudos para Ucença de trata-
mento de saüde.

Parágraf 0 ünico - 0 contrato
será firmado por urn ano, corren-
do a despesa por verba orçamen.
tária prOpria. 	 -	 -

Art. 60 - As funçOes de Chefe de
Garagem e Chef e de Portaria serão

gratificadas, competindo ao Presi-
dente do Tribunal a flxacão das
mesmaS.

Art. 79 - A Corregedoria de Jus-
tica fica administrativa e finaflcei-
ramente subordinada ao Tribunal
de Justiça, ressalvada a competén-
cia atribuIda ao Corregedor pela
Lei de OrganLzacão Judiciária.

Art. 8° - Os servidores cia Cor-
regedoria de Justica serão nornea-
dos pelo Presidente do Tribunal e
a posse e exerciciO dados pelo Cor-
regedor.

Art. 90 - As despesas decorrentes
da aplic8cão desta Lei correrãO
por conta das verbas orcamefltá.
rias prOprias, ficando o Poder Exe-
cutivo autorizado a suplementd-laS,
se neceSSári-O.

Art. - 10 - Esta lei: entrard em
vigor na data de sua - publicacão,
revogadas as disposicOes em con-
trãrio.

ANEXO I

CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSA0

N° Cargos -, 	 Nivel de Vencixnento

1	 Diretor Geral....................TJ I
1	 Secretário ........- ........-. . - 	 Ti	 2
7	 Diretor ..........................TJ 	 2
2 	 Chef e de flivisão ......................... 	 ;	 TJ 4

11 	 Chef e de Serviço ...................TJ 5
2 - Oficial - de Gabinete .............. 	 TJ 5

II - CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EFETIVO

1	 Redator de Estenografia -.. - 	 -TJ 2
1	 Contador ........................Ti 	 2
1 	 TesoureirO .......................Ti 4
1	 Bibliotecdrio .....................TJ 6
1	 Contabilista - -. - .......- .. - ........ . . - 	 Ti	 5
1	 Almoxarife .......................Ti 	 6
2	 Auxiliar - de Contabilista ..............- 	 Ti 10

- 2;	 Fiel de Tesoureiro....................- 	 Ti 5
• 1	 Arquivista-.. . - 	 - .... ... . 	 ..........Ti	 8

2	 Escrevente CartOrio Criminal ...........TJ 8
,3 - Secretärio de Cãmara ................TJ 9
,4	 Auxiliar de CartOrio Criminal ........ Ti 10
- 1 - Bibliotecário Auxiliar ................Ti 10

2-	 Ascensorista ......................TJ 18
1 	 Telefonista .......................Ti 18

13 - - Almoxarife Auxiliar ................TJ 10

I -



1	 ..................................2.. 	 ..	 .......................
. ..............

...........................5 	 ................-
6 	 ..................................7 	 ..................................
8 	 ..................................9 	 ..................................

10 	 ..................................

TJ
Ti
Ti
Ti
TJ
TJ
TJ
TJ
Ti
Ti

I
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III— CARGOS DE CIARREIRA

20
15

22

3
4
4
6
8

4
2

8

2
4
6

Motorista II .....................
Motorista I ........................
ContInuo_Servente III ............
Continuo-Servente II ..............
Continuo-Serverite I .................

DatilOgrafo II ......................
DatilOgrafo III ....................

DatilOgrafo I .... .. ............
Oficial Judiciário III ................
Oficial Judiciárjo II ..............

TaquIgrafo Revisor ................
Oficial Judicidrio I ................

Taquigrafo Apanhador I ............
Taquigrafo Apanhador II ............

IV - CARGOS VITALICIOS
2 	 Escrivão CartOrio Criminal ..........2	 Escrivão OartOrio Civel ..............
6	 Oficial de Justia ..................

ANEXO II

T A B E L A N°..4
I - CARGOS ISOLADOS DE PROVIMENTO EM COMISSAO
N9 C argos 	 Nivel de Vencimento
1 	 Diretor ........................TJ 	 22 	 Chefe de Serviço ...................TJ 5

ANEXO III

NIVEL DE VENCIMENTO

Cr$ 506.700
467.250
435.000
387.300
353.400
319.950
306.000
292.200
281.100
263.850
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TJ	 11 	 .....................................
Ti	 12 	 ......................................
Ti	 13 	 .................................

Ti	 15 	 ...................................
TJ	 14 	 ....................................

TJ	 16 	 .................................
TJ	 17 	 .................................
TJ 	 18 	 ..................................
TJ	 19 	 ...................................
TJ	 20 	 ...................................

	

249.000
241.050

215.400

236.550
229.500

206.550
199.500
191.250
138.750
130.500

atendendo a que o quadro funclonal tUna. da Tesouraria, corn o ServicO
do Tribunal de Justica, ha muito de Preplaro de Autos e Trabaihos de
inalterado, necessita de uma rees- Pagamentos.
truturação de fundo, como proce- 	 A Portaria e a Garagern passarão
deram as outros Podêres do Esta- a ser funçôes gratificadas.
do: o Executivo, pela Lei n° 3.214, Pelo projeto, os cargos de Dire-
de 16 de outubro de 1964; o Legis- tor Geral, Secretdrio, Diretor, Che-
lativo, pela ResolucäO n° 646, de 18 fe de Divisão, Chefe de Servico e
de dezernbro de 1964; o Tribunal Oficial de Gabinete, são de con-
de Contas, pela Lei n° 3.230, de 27 fianca do Presidente do Tribunal.
de novembro de 1964, - resolveu 	 Além da carreira de oficial judi-
aprovar o segu.inte quadra propos- ciário, outras são instituidas, como
to pela Comissão. 	 as de datilOgraf a, de contifluo.ser-

Orgão administrativo mais elevado, Adotou.se u m a denorninacãO,
tendo sob sua orientacão e fisca- prOpria, urn nOva prefixo para OS
lização imediata a Diretoria de Le- padröes, o "Ti" para, corn êle, dis-
gislacão e Jurisprudência - a an- tinguir as funcionãrioS do Tribunal
tiga "Jurisprudência Mineira", e a de Justica dos demais do Poder Ju-
Gabinete. 	 diciário.

Administrativo estd a Diretoria Ge- dendo a que 0 .Ato Institucioflal fl9
ral, corn duas chefias de Divisão 2 manda igualar os vencimentos
—a da Biblioteca e a do Material, dos três Poderes, pnincIplo segul-
esta cornpreendendo Os Servicos de do pela Lei Constitucioflal n: 14,

f ado. Sob a direta fiscali.zação da de vencimentos, tomando-se por
Diretoria Geral estão sete Direto- base o adotado pela Assembléia Le.
rias, Civil, Criminal, Expediente e gislativa.
Arquivo, Pessoal, Taquigrafia, Con- Belo Horizonte, 16 de abril de 1966.

PatrimOniO, Compras. e Almoxari- organizou-se urn quadro de nivel

tabilidade e Tesouraria. Cada Di- 	 Raymundo Gonçalves da Silva -
retoria, por sua vez, corn as seus Presidente. 	 -
Serviços: a) Diretoria Civel, corn o 	 Dado no Palaclo daJustica, aos...

nal, corn o Serviço Criminal c) Di- em Ordern do Dia.
Serviço Civel; b) Diretoria Crimi- 	 - Publicado 0 Projeto, mclua.se

retpria do Epediente e Arquivo,
corn Os Servicos de Protocolo e Ar- 	 MENSAGEM NO 1.084,

A egrégia Comissão Permanente,, Regstros de PagarnentOS; g) Dire- ,

A Pres.idência do Tribunal d o vente e de motorista.

Supervisionando todo a Servico 	 Quanta aos vencimentos, aten-

PARECER DA COMISSAO 	 Taquigrafia e de Datilografiia; f)
PERMANENTE 	 Diretoria da Contabilidade, corn Os

Serviços de ContrOle Contdbil e de

0

.0

C,

E

0

.0

i
a

0,

0,
a

0

quivo; d) Diretoria de Pessoal, corn
o servico de ContrOle da Magistra- Belo Horizonte, 18 de malo de 1966.
tura e ContrOle dos FunciofláriOs Exrno. Sr. presidente da Assem-
AdministratiVOs e) Diretoria da blOia Legislativa do Estado de Mi-
Taquigrafia, corn os ServicOs de nas Gerais.

Ti 9
Ti 8
TJ 7
TJ 9
TJ 8
TJ 7
TJ 14
TJ 12
Ti 11
TJ. 18
TJ 17
Ti 15
TJ 18
TJ 17

TJ 2
TJ2
TJ14

II - CARGOS ISOLAJJOS DE PROVIMENTO EFETIVO
7	 Redator Especialjzacjo ..............TJ 2
9 	 Revisor Especializado ..............TJ 71 	 Contabilista ......................TJ 55	 Auxiliar AdInjnjstratjvo ..............Ti' 8
2	 ContlnuoServente ...............TJ 17
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Tenho a horira de submeter, por merito de ensino do Estado, assas-

intermédjo de Vossa Excelência, ao sinada em serviço, a pensã,o men-
alto pronuncjamento da Egrdgia sal de Cr$ 140.000 (cento e quaren -Assemblëia Legislatjva, o iricluso ta mil cruzeiros).
Projeto de Lei que objetiva con- Parágrafo Unico - A pensão de
ceder a Helena Magda de Oliveira que trata êste artigo será concedi-
Santana, filha menor de D. Nair da enquanto solteira a beneficiá..
Oliveira Santana, ex-Diretora das na.
Escolas Reunidas anexas a Escola Art. 2 0 - As despesas resultantesde Educacão FIsica, a pensão men- desta lei .correrão pelas verbas or
sal vitalfeja de Cr$ 140.000 (cento e camentarjas prOprias.quarenta mil cruzeiros) 	 Art. 39 - Revogam.se as dispo-- tA professOra Nair Oliveira San- siçöes em contrdrio, entrando esta
tana foi brutalmente assassiriada lei em vigor na data de sua publi.
quando no pleno desempenho de cacao.
suas atribuicOes, apOs o exerciclo 	 Dado no Paldcio da Liberdade,dedicado e eficiente, por mais de aos...
vinte e dois anos, de sua nobre 	 - PubLicado, flea o Projeto sôbremissão de mestra. 	 a Mesa pelo prazo de 3 (três) dias

0 desaparecimento da ilustre edu- para receber emendas, nos têrmos
cadora, em circunstâ.ncjas que dei. da Resoluçao n g , 754.xaram estarreejr.Ja a opinião pü. 	 OFiclo No 1.062
blica, velo privar a sua familia, Belo Horizonte, 18' de maio de 1966.composta do marido inválido e de 	 Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

dois fithos, dos quais urn menor,
beneficjarjo desta medida, dos re-
cursos indispensgvejs a sua manu-tençao. 	 Tenho a honra de acusar 0 re-

Daf o objetivo da presente ml- cebimento do Offcio n 833/66/LL,
dato de 26 de abril do correnteciativa, pela qual o •Govêrno, além arm, em que Vossa Excelência me

de expressar o seu reconhecimen_t

	

	 comunica haver essa egrégia As--
tados por sua professOra, procur
o pelos relevantes serviços pres- sembléja Legislativa aprovado 

Osam	 vetos totais opostos as Proposicöes
thorar a situaçao aflitiva em que de Lei nmeros 2.864, 2.873, 2.874,ficaram os seus dependentes 	 ü

2.878 e 2.884.As razOes expostas, pelo seu con-Ao manifestar a Vossa Excelên..
teüdo de justiça, social, dão-me a cia 

Os meus agradecimentos pelacerteza de que essa Augusta Casa
acotherá a proposta em anexo.

	

	 gentileza da cornunicacao, desejo
Valhome da OpOrtunjdade para prevalecer-me do ensejo para re-

novar.lhe os protestos do rneu altotradüzir a Vossa Exceléncia os pro- aprêço e consideração
testos de meu aprêço e ddstinta
consideracao Israel Pinheiro da Silva - Go.

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

rais. 	 - Ciente. PubJ.icar.
- Publicar.- 	 0 F f C I 0• PROJETO No 3.648/66 	 Belo Horizonte, 17 de maio de 1966.Concede pensão a menor He- 	 Exmo. Sr. Presidente da Assem-

lena Magda de Oliveira San- bléia Legislativa do Estado de Mi-tana. 	 nas Gerais.A Assernbléja Legislativa do Es- 	 'Cuinprimento mui atenciosamen-tado de Minas Gerais decreta: 	 te Vossa Excelêncja e agradeço_lhe,Art. 10 - Flea concedjda a me- em nome de mhTha familia e em
nor Helena Magda de Oliveira San- meu prOprjo nome, o convite para
tana, fliha de D. Nair Oliveira San. a solenidade de entrega do titulotana, ex . Diretora de estabeleci- de Cictadão Honorrio do Estado

de Minas Gerais , ao Senhor Minis-
tro Mauro Thibau, oa mesmo tem-
po em que tenho a honra de ma-
nifestar Os meus aplauSOs a essa
ugU5ta Asserflbléia, pela justa a

oportUfla homenageifl aquele emi-
nente brasileirO -

Eng°. Eliseu Resende - Diretor
Geral do Departamento de Estra-
das de Rodagem do Estado de Mi-
nas Gerais.

- Ciente. Publicar.
0 F I C I 0

Belo Horizonte, 12 de rnaio de 1966.
Exmo. Sr. presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais .	-

'Em atenção ao Of icio n o 908/66/
ECR, de 4 do corrente, vimoS in-
formar a V. Exa. que o forneCi-
mento de e n e r g ia elétrica pela
CEMIG ao Distrito de Martins Soa-
res depende da montagem de uma
sLib-eSta(;ãO abaixadora na linha de
transmiSsão IpatingaCarang0la, a
Qual se destinaria ao tornecimento
de energia as cidades de Marihuacu,
Manhumirim, Simoflésia, Presiden-
te Soares e outras da mesma re-
glaO.

Como esta sub-estacão exigirá da
CEMIG urn pesado jnvestimento,
pois déverá ser ligada a uma linha
de 138.000 volts, torna-se necessá-
rio garantir o mercado de energia
dé tOda a area, a fim de que se
tome just.ificdvel econOmicameflte
aquêle investimento.

Esciarecemos que estanios man-
tendo contatos iniciais naquela
area, como ja se deu corn Simoflé-
sia e Presidente Soares, corn a fl-
nalidade de estabeleCerniOS urn
programa global. Porém, é de su-
ma importància que se defina tarn-.
bern a posiçäo de ManhuacU e de
Manhumirim perante o mesmo
assunto.

EstamoS anexando a esta uma
minuta de carta qua deverá ser en.
caminhada a CEMIG pelo 'Sr.. Pre-
feito Municipal de Manhumirim,
dando-nos as informacöes indica-
das, relativas a Martins Soares, as
quais servirão de orientacãO para
a coriducão de nossos estudos.

Sendo o que tInhamoS para o

mornento, aproveitarnos 0 ensejO
para reiterar-ihe os protestos de
nossa estima e consideracao.

Atenciosamente,
Mario Bhering - Presiden.
te da CEMIG.

As
Centrals ElétricaS de Minas Ge-

rais S. A.
Rua Itambé, 114
Belo Horizonte - MG
Atenção: - Superintendêflcia e

Distribuição.
Vimos solicitar a Vs. Sas. o es-

tudo e as condicôeS para o forne-
cimento de energia elétrica pela
CEMIG, as localidade de.......

e, rieste
sentido, damos as seguintes infor-
ma(;öes inicials:
1 - Nome do atual concessiOflá-
rio- ......................
2 - NümerO, data a registro da
concessäo na Divisão de Aguas do
Ministério das Minas a Energia:

3 - CondicOes do atual forneci-
mento: 	 -
a) Fonte de abastecimeflto. e po-

tência d.isponivel em servicoS:

b) Tensão prirnária.......
c) Tensão secundária.........
d) Condi(;ôes atuais cia rêde de

distribuicãO.............
a) Nümero de postes existentes:

I) Nümero de consumidoreS Liga-
dos- 	 ------------------

g) Nümero de prédios existentes:

h) Càrga da major indüstria exis-
tente.....................

i) Consumo total em kwh anual
atual; 	 ............

j Cargas maiores de 100 kw pré.
vistas corn seguraflca, no pra-
zo Luturo de5 anoS..........

Outrossirn, anexamOs cópia de
declaraQâo do concessionAriO de
qua estd dente do pethdo e de
acOrdo corn a transferência da con-,
cessão apOs a construcão da nova
rêde de distribuicãO pela CEMIG,
corn retiracla dos bens a instala-
Qes que ihe pertencem e compro-
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- 436 - PARECER PARA 2c DISCUSSAO

DO PROJETO No 3.610/66
ComissãO ExecutiVa

O Projeto, desta ComiSsão, visa
a suprir uma faiha no servico do
comuflicacOeS da Casa que cada dia
se avoluma. SObre a sua conve-
niCncia a justificativa aborda a
quëstão nos seus principaiS aspeC-
tos.Sou, entäo, de parecer quo seja
aprovado, corn as ernendas que ora
apresento 	 -

EMENDA No 1
- Onde se lê no Art. 1.1:
"ServiçO de Radiotelegrafia do

Poder Legislativo".
Leia-se:"Servico de RadiocOmUniCacoes

do Poder LegislatiVo".

metendo-se a assinar todo expe-
diente que fOr necessdrio.

Anexamos, ainda, cOpia da plan.
ta semi-cadastral (se tiver) em ori-
ginal, atualizada ate esta data, in-
dicando as linhas rurais existentes,
corn seus comprimentos respecti-
vos e capacidade dos transforma-
dores individuais instalados.

Atenciosamente,
Data- ...................
Assinatura- ................
Cargo- ..................
- Ciente. Publicar.
- A Diretoria do Expediente

0 F I C 10
Belo Horizonte, 9 de rnaio de. 1966.

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

Acuso o recebimento do Oficio no
784/66/ECR, de 19 de abril Ultimo,
em que me transmitem Os têrrnos
do telegrama subscrito pelos Srs.
Otto Ribeiro e outros, de Além Pa-
raiba e POrto Nôvo.

Em resposta, tenho o prazer de
informar Vossa Excelência de que
a Portaria que autoriza o funcio-
namento do Ginásjo Estadual de
Alérn Paraiba foi publicada no Mi-
nas Gerais de 20-4.66.

Sirvo-me do ensejo para renovar
a Vossa Excelência as expressOes
de meu cordial apreco e estirna.

Gilberto Antunes de Almed.ia -
Secretário de Estado da Educação.

- Ciente. Publicar.
CARTAO

Belo Horizonte, 6 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Marcello Klein Ferreira, Diretor
da Escola de Engenharia da UFMG,
agradece o convite corn que fol dis-
tinguido para comparecer a sole.
nidade de entrega do Titulo de i-
dadão Honorári,o do Estado de Mi-
nas Gerais ao Dr. Mauro Thibau,
digno Ministro de Estado das Mi.
naS e Energias.

- Ciente. Publicar.
PARECERES

Pelos respectivos relatores são

enviados a Mesa os seguintes pa-
receres:

PARECER PARA DISCUSSAO
IYNICA DO PROJETO

NO 3.631/66
Comissäo de Constituição, Legis.

1ação e Justiça.
0 Poder Executivo submete ao

pronunciarnento cia Casa 0 Projeto
n° 3.631/66, o qual dispOe sObre a
concessão de pensão mensal vita-
licia a viüva do Dr. Américo Bra-
sil Martins da Costa, ex-Deputado.
Estadual.

Ouvindo preliminarmente a dou.
ta Assessoria Técnico-Legislativa,
diz ela que a proposição é consti -
tucional e legal.

Quanto ao objotivo da med.ida,
reconhecemos o seu alto conteüdo
social, sobretudo devido aos the-
gáveis bons serviços prestados a
causa püblica pelo ex-Deputado
Américo Brasil Martins cia Costa.

Assim sendo, nosso parecer é
pela aprovação do Projeto no 3.631/
166, em discussao iiriica, nos ter-
mos em que foi enviado ao Poder
Legislativo.

Sala "José Proença", 20 de maio
de 1966. 	 -

Expedito Tavares - Presidente -
Carlos Eloy. Relator - OtelinoSol
- Souza e Silva.,

- PubLicado o Parecer, inclua-se
o Projeto em Ordem do Dai.

PARECER. PARA DISCUSSAO
IYNICA DO PROJETO

NO 3.631/66
Comissão de Finanças, Orçarnento

e Tomada de Contas
0 Poder Executivo submete ao

pronunciamento da Casa o Pro-•
jeto no 3.631/66, a qual dispóe so.
bre a concessão de pensão mensal
vitalicia a viuva do Dr. Américo,
Brasil Martins da Costa, ex-Depu-
tado Estadual.

A Cornissão de Jusica apresen-
tou parecer favorcivel a aprovação
do . Projeto, em discussão Unica,
sern ernendas.

Esta Comissão, examinando a
presente proposição, é de parecer
favordvel 4 sua aprovação, em dis-

EMENDA N°......
Acrescente-Se, onde convier:
"Art . .... - Poderá a Com.issão

Executiva contrata .r pessoal para
prestacão de servicos certos e de-
terminados, sem que do ato decor-
ra athnissão do contratado nos qua-
dros cia Secretaria da AssemblOia
Legislativa, e importe o contrato
em outras obrigaçOes que não as
no mesmo definidas".

Sala da Comissão Execijtiva, aos
de abril de 1966.

Presidente - BonifáciO de Andra.
da - Relator - Anuar Fares -
João Navarro - Pinto Coelho -
Reny Rabello - ãrio Hugo La-
deira.

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

EMENDA Nc 2
Substitua-Se a redacão do artigo

2 9 pela seguinte:
Art. 20 - 0 Poder LegislatiVo 0

o Poder Executivo estabeleCerão,
por via de convêfliO, as normaSqUe
discipliflaräo o sistema de radiocO-
rnunicacão cia Assembléla Legisla-
tiva".

Sala de ReuniOes cia CornisSão
Executiva, 3 de rnaio de 1966.

BonifáciO de Andrada - Presiden-
to - Anuar Fares - Relator - João
Navarro - Mario Hugo Ladeira -
Pinto Coelho - Reny RabellO.

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

PARECER SOBRE A EMENDA
No 2 AO PROJETO DE
REsoLucAO No 3.488/66

E de autoria da ComisSãO Exe-
cutiva o Projeto no 3.488/65, quo
releva, para fins do contagem de
tempo, as faltas cometidas por fun-
ciondrioS cia Secretaria da Assem-
bléia Legislative, do Estado de Mi-
nas Gerais. Pela viabilidade de sua
apresentacão, o p in o U, favoràVel-
mente, em longo e substancioSo pa-
recer, o Sr. Deputado Anuar Fares,
exarninando aspec-tos constitudiO-
nais da medida. Fj o Projeto a
Plenário, obitendo aprovacãO. Na
Comissão ExecutiVa, para receber

CUSSO Unica, nos têrmos em que
se encontra elaborada.

Sala "José . Proeflca", 20 de maio
de 1966.

Martins Silveira - Presidente -
Maria Pena - Relator - Sebas-

tião Anastdcio - Geraldo QuintãO -
— Publicado o Parecer, .inclua-se

o Projeto em Ordeni do Dia.
FARECER PARA , 2a DISCUSSAO

DO PROJETO No 3.543/66
RELATORIO

O Sr. Deputado Artur FagundeS,
através do Projeto n° 3.543/66, pre.
tende revogar a admissão, por con-
trato. na Secretaria da AssemblCia.
Solicitamos pronunciamento dos
Srs. lc Secretário e Diretor Geral.
Ouvido, preliminarmeflte, Oste iii-
timo, pronunciou-Se pela adoção do
Projeto, conquanto se ihe acrescen-
te urn dispositivo que atenda ao
interêsse da AdministracãO. Fez-
-nos remessa do Projeto o Sr. 1°
SecretdriO, apondo sua :aprovaqão
as conclusOes do Sr. Diretor Geral.

PARECER
Nada temos de acrescentar ao es.

tudo feito - Adotamos o Proj eto e
propomos ao mesmo uma emenda
nos seguintes têrmos:
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parecer Para 2. 4 discussäo, o ilustre
Deputado Bonifácio de Andrada
apresentou emenda que recebeu
parecer favorável; em Plendrio -foi
apresentada emenda ao Proj eto
pelo Sr. Dputado Homero Santos,
para que se convalescesse o direj-
to a percepção da gratificacão de
ehefia a funcionárjos afastados da
funcão.

Volta o projeto a esta Gomissão
para que, sôbre a mesma, nos ma-
nifestemos.

Nosso parecer firma-se em deci-
são da Comissao que teve coma de-
liberaçao sua o douto .parecer do
desembargador Dario L.ins, negan-
do provimento a pedido de funcio-
ndrios da Secretarja. da Casa, be-
neficiários, em ültima andlise, da
emenda que Se propOe, se transfor-.
mada em Resolução. Entendernos
não poder a Comissão, em face da
Deliberação n. 16, que tornamos
parte integrante déste, emitir pa-
recer favordvel a proposicao.
Assim, somos pela rejeiçäo da
emenda n° 2, do Sr. Deputado Ho-
meroSantos.

Sala da Comissão Executiva, aos
18 de maio de 1966.

Bonifdcjo de Andrada - Presiden-
te - João Navarro - Relator -
Pinto Coelho - Reny Rabello -
Anuar Fares - Mario Hugo La-
deira

Art. 1 - Fica criado o Conseliio
de Cordenação do Crédito Rural,
em que se transforma a Coordena-
cão do Crédito Rural, prevista no
Decreto no 7.362, de 2 de janeiro
de 1964.

Parágrafo ünico - 0 patrimOnio
e quaisquer outros recursos da
Coordenação do Créd.ito Rural fi-
cam transferidos para o Conselho
de Coordenação do Crédito Rural.

Art. 2 - 0 Conseiho de Coorde.
nacão do Crédito Rural é o Orgão
de planejamento e de coordenação
da politica de crédito rural dos es-
tabelecirnentos crediticios subordi-
nados ao Govêrno do Estado, ou
sob seu contrOle acionário, e dos
que vierem a integrar êste sistema,

Art. 3' - Ao Conselho de Coor-
denacão do Crédito Rural compe-
te:

I - elaborar pianos de crédito
rural, em funcão cia poiltica de de
semolvimento ru1aJ do Govêrno e
teréo em vista as oisponibilidade
flnanceiras dstir adas ao crédt':o
n ral bern co no coordenar, acm-
panhar e fiscalizar sua execução,
avaliando as respectivos resulta.
dos, para determinaçao das corre-
cOes necessárias;

II - orientar a acão dos órgãos
financiadores e promover seu en-
trosamento corn as serviços de as-
sistência técnica, econOmica e so-
cial ao produtor rural;

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

IV - estabelecer o zoneamentó
dentro do qual devam atuar as es-
tabelecimentos financeiros, em fun
cão dos pianos elaborados;

V - promover acôrdos e convé-
nios corn entidades e órgãos, na.
cionais ou rião, de natureza priva-
da ou oficial, abrangidos ou nâo
pelo Conselho de Coordenação do

rddito Rural, v.isando a obtenção
de recursos financeiros e técnicos
julgados necessdrios 'a execucãb de
programas assistenciais de eréthto
e ao aprimoramento educacional
do homem do cainpo;

VI - incentivar a organizacãO e
expansão de Cooperativas de Pro-
dutos RuraiS.'

Art. 40 - A politica de crOdito
rural será executada peias cartei-
ras especializadas da Caixa EconO-
mica do Estado de Minas Gerais,
dos estabelecimentOS bancáriOS sob
O contrôie aciondrio do Estado, .e
de quaisquer outros que venham
a integrar 0 sistema, na forms da
legislacão vigerite.

Art. 50 - Para as efeitos do art.
3° desta lei, a Carteira Agricola e
Industrial da Caixa EconOmica do
Estado de Minas Gerais fica yin.
culada a poiitica de crédito esta-
belecida pelo Conseiho de Coorde-
nação do Crédito Rural.

Paragrafo inico - Para as mes-
mos fins, previstos neste artigo,
fica o Govêrno do Estado autori-
zado a promover a vinculacão das
carteiraS especializadaS em crédito
agricola dos Bancos sob o contrôle
acionáriO do Estado 'a politica de
crédiito rural estahelecida pelo Con-
selho.

Art. 60 - 0 Conseiho de Coorde-
nacão do Crédito Rural se consti-
tui do Governador do Estado, que
.o presidirá, e de mais 3 (trés)
membroS, cuja escoiha deverã re.
cair em pessoas de notOrio conhe-
cimento ou de comprovada expe-
riência em assuntos de crédito ru-
ral.

§ 1 - 0 ConseihO terá urn Vice.
-presidente, escolhido dentre as
seus membros, pelo Governador do
Est ado.

§ 29 - Caberá ao Vice-Presiden-
te representar 0 presidente do Con.
selho.

§ 3° - 0 meinbro designado Vi-
ce-Presidente, cam função execu-
tiva, no Conseiho, terd prerrogati.
va e vencimentos de Secretário de
Estado, atribuindo-Se aos demais
o vencimento correspondeilte ao va-
lor do nIvel XXII, acrescido do
abono especial de 1/3 (urn têrço),
a que se refere o artigo 49, e seus
parágrafos, cia Lei n' 3.422, de 8
de outubro de 1965.

§ 40 - 0 abono especial de que
trata o parágrafo anterior extin-

guir-se-ã, autornäticamente, no case
de incorporacãO dessa vantagem
ao respectivo nivel de vencimento.

Art. 7° - Ficarn criados 3 (trés)
cargos de Membros do Conselho
de Coordenacão do Crédito Rural,
no .Anexo III, III.b, da Lei n° 3.214,
de 16 de outuro de 1964, de provi-
rnento em comiSsão e recrutamen-
to amplo.

Art. 80 - 0 Conselho de Coorde.
nação do Crédito Rural terá urn
setor técnicO integrado par servi-
dores requisitadoS de órgãos cia
Administracão centralizada ou não,
ou par servidores pertencentes as
entidades executoras.

Paragrafo Un.ico - 0 Conslho
de CoordenacãO do Crédito Rural
poderá instituir grupos de traba-
lho para 0 desempeflho de funçOeS,
previaniente determiflada.s, que se
relacioflem corn a sua cornpetên-
cia.Art. 90 - Mediante prOvia e ex-
preSSa autoriZacãO do GovernadOr
do Estado, o Conseiho deCoorde-
nação do Crédito Rural poderá,
ainda, contratar, pelo regime da
Consolidacão das Leis do Traba-
Iho, pessoal tdcnico pars o desern-
pertho de funçOeS aitamente espe-
cializadas.

§ 1' - 0 contratO previsto neste
artigo poderá ser renovado sern-
pre que a necessidade do servico
assim o exigir.

§ 29 - 0 contrato, para sua va-
lidade, depende de registro no Tri-
bunal de Contas do Estado, déle
devendo constar, entre outras con-
diçOes, a natureza da funcão, a
qualificacão profissioflal do contra-
tado, o tempo de duracãO, 0 yen.
cimento e bern assim as recursos
par que correrão as despesas.

Art. 10 - 0 Conseiho de Coorde-
nação do Clrédito Rural dontará
corn recursos provenientes de:

I - verbas que forem consigna-
das so ConselhO no Orcamento do
Estado;

II - acOrdo e convênios cele-
brados corn a União, bancos e en
tidades püblicas, privadas, naclo-
nais ou nOo;

PARECER DE REDAçAO FINAL
Comissiba de Redaçâo

0 Projeto no 3.552/66, de autoria
do Poder Executivo, que dispOe so.
bre a criiação do Conselho de Coor-
denação do Crédito Rural e dd ou-
trasprovidências, foi aprovado corn
emendas.

Samos, portanto, de parecer que
se lhe de, coma final, a redação
abaixo, que estd de acOrdo corn o
Projeto e o vencido, para que, sob
esta forma, seja enviado a saricão.

PROJETO N' 3.552/66
Cria o Cönselho de Coordena-
ção do Crëdito Rural e dá ou-
tras providOncjas.

A Assemblëia Legislat,iva do Es.
tado de Minas Gerais decreta:
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III - fundos entregues por lèi a
administraçao do Conseiho.

Art. Além dos recursos a
que se refere o artigo anterior,
contaré o sisterna de crédito rural,
mediante acôrdos e cOflvfl jo-S cele-
brados pelo -Conselho, corn recur-
SOS provenientes de dotaçoes das
carteiras especiallzadas em crédi-
to agricola dos bancos -dos quais
O GovSrno possua o contrO-le ado.
nário, da Caixa Econômica do -Es-
tado de Minas Gerais, e de outros
que atuem no programa de crédito
rural e que venham a integrar o
sistéma.

Art. 12 -- Os recursos de que
trata 0 artigo 10 desta lei consti-
tuirão o Fundo Esta dual de Cré.
dito Rural, administrado pelo Con-
seiho de Coordenação do Cré.dit-j
Rural, e serão destinados:

I - aos programas de crédito a
se r e rn executados direta.mente
pelos bancos e outras instituiçOes
de assistêncjas técnica e creditIcia
integrados na poiltica de crédito
rural do Govêrno;

II - a manutenção dos serviços
do Conseiho de Coordenação do
Crédito Rural.

Art. 13 Para obtenção de recur-
sos destinados ao crédito rural,
nos térmos da presente Lei, fica 0
Govêrno do Estado autorizado a
contrair empréstimos internos ou
externos corn entidades do Direito
Püblico e Privado, ou a dar sua ga-
rantia a operacão desta natureza,
realizadas por estabelecimentos de
créthto integrados no sistema.

Art. 14 - Nos térmos do art. 42,
combinado corn o artigo 43, item IV,
da Lei Federal n o 4.320, de 17 de
marco de 1964, fica o Poder Execu-
tivo autorizado a abrir crédito es-
pecial, ate o montante de Cr$....
150.000.000 (cento e cinqUenta mi-
lhôes de cruzeiros), para atender
as despesas resultantes da criação
de novos cargos, contratos de pes-
soal e instalação do ConselhO de
Coordenaçao do Crédito Rural, p0-
dendo, para isto, realizar s ope:
racöes de crédito necessárias.

Art. 15 - Fica o Poder Executjvo
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• autorizado -a regularnentar a pre-
sente lei.

Art. 16 - Revogam-se as dispo.
siçöes em contrário.

Art. 17 •- Esta Lei entrard em
vigor na data de sua publcacao.

Sala "José Proença" 24 de maio
do 1966.

José Maria Magalhaes - Presiden-
te - Carlos Megale . Relator -
Jairo Magalhaes.

PARECER SOBRE 0 REQtJERI-
MENTO N9 1.122

Comissão do Educação e Cultura-

-0 nobre Deputado Feliciano Oli-
veira, atraves da presente Proposi-
cão, solicita informaçöes ao Serthor
Coordenador Geral cia Com.issão de
Educacao da Area Mineira do Po-
ligono das Sêcas (CEPOL).

Tratando-se de medida justa e
oportuna, opinamos pela sua apro-
vação e o consequnte enoarninha-
mento.

Sala "José Proença", 18 de'maio
de 1966.

Lourival Brasil - Presidente -e
Relator - Benedito Xavier - Ni.
canor Armando.

- Publicar..

PARECER SOBRE A INDIqAçAO
NQ 1.105

Comissão tie Educaçäo e -Cultura

0 nobre Deputado Euler Lafetá,
através da presente Proposição, re-
quer seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Governador do Estado e ao
Secretário cia Educação Indicação
no sentido da necessidade de que
se institua o curso normal no Gi-
ndsio Estadual de São Francisco.

Trata.ndo.se do medida justa e
oportuna, opinamos pela sua apro-
vacäo e o conseqUente encaminha-
mento.

Sala "José Proenca", 10 dè maio
de 1966.

Lourival Brasil - Presidente -
Nicanor Armando - Relator -- Be-
nedito Xavier.

- Publicar.

pARECER  SOBRE A INDIcAcAo
N6 1.112. 	 -

ComiSSãO de EdueacâO e Cultura

o nobre deputado Euler de Arad.
joLafetá, através da presente Pro
posicàO, ixidiOa -- abs Srs. - Gover-
nador do -Estado e Secretcirio da
Educac.O,a neáessidade de se criar
e instalar na Vila 'do Morro, Muni-
cipio - de, São Francisco, - Escolas
Reuflidas corn a denomiflacão de
"Brasiliano Bras".

Tratando-se dernedida justa e
oportufla, opiflamos pela sua apro-
vacão e -0 consequente encarriiflha-
mento.
- Sal-a "José Proenca", 18 de rnaio
de 1966.: - -

Lourival Brash - Presidente -
BeneditO Xavier - Relator - Ni.
canor Arma.ndo.

-- Pubilcar. -

PARECER SOBRE A INDIGAcAO
- . 	 - N° 1.119

isSãO de EducacãO e Cultura
- 0 nobre Deputado Nicanor Neto
Armando, através da presente Pro-
osicãO, iflc.lica ao -Sr. Secretci-

rio cia - EdUcacão - e ao - Exmo. Sr.
Diretor do Plano Nacional de Edu.
cacao em Minas Gerais, a necessi-
dade urgente de serem tomadas as
mëdidas necessciriaS a construcâo
da escola rural de Ibitutinga, dis-
trito de Caburu.
- Trata-se de medida justa e opor-

tuna. Sornos, portanto, favorciveis
'a sua aprovacão, corn o conseqUefl-
te enoaminhamento.

Sala "José Prbenca", 18 de maio
do 1966 :

- Lou- rival Brasil - Presidente e Re-
lator - Niäafior Armando - Be-
riedito Xavier.

- Publicar. -

PARECER SOBRE A INDIcAcAo
N° 1.121

Comissão de EducacãO e Cultura

0 Deputado Salim Nacur, através
-da : presente Proposicão, indica ao

Sr Governador - do Estado a ne-
cessidade - do so criar, na cidade de
Aguas Formoas, mais -urn grupo es-
colar, uma vez que OÜflidO existen-
to naquela comuna é insuficiente
para a matricula de tOdas as crian-
ças, em. idade - escolar, que ali re-
sidem.

- A rnedid'a é justa e oportufla. So-
mos, portanto, favorciveis a .sua
aprovação.

Sala "José Proença", 18 do malo
de 1966.

Lourival Brasil - Presidente -
Nicanor Armando— Relator - Be.
nedito Xavier.

Publicar. -
Vêrn 'a Mesa: 	 -

PROJETO DE .REsoLtlrcAo
- NO 3.649/66

- -- Modifica a redacão dos arti-
gos 3° e 79 cia ResOlucão no 138,

- - de 27 de dezembro de 1965 e dci
outras providênoias. 	 -

A Assernbléia Logislativa do Es-
tado de Minas Gerais dcre-ta:

Art. 1 9 - A redação do artigo 30
passa a ser a seguinte

"Art. 30 - 0 Prêmio de Jorna-
lismo "Assis Chateaubriafld" serci
aSsim distribuldO: .....

10 lugar: Cr$ 3.000.000 (trés ml.
lhOesde cruzeiroS); 2° lugar Cr$.
1.200.000 (hum milhão e duzentos
mil cru.zeiros); 3° lugar Cr$ 800.000
(oitocentos mil cruzeiroS), que Se-
rão entregues em sessão pUblica,
anualmente, no primeiro cia Util
do mês de dezembro".

Art. 21? - Passa a ter a redacão
quo segue o artigo 'lc a- seu parci-
gthf 0 dnico: 
- "Art. 70 - Para concorrerem ao
Prêmio "Assis Chateaubriand" os
trabaihos - deverão ser publicados.
no periodo do 10 de janeiro a 30
de outubro.

Parégrafo Uriico - No ano do
1966, serão considerados Os traba.
lhos, cuja publicacão seja feita no
periodo compreendido de 1' de ju-
lho a 30 do outubro".

Art. 30 - iAcroscente-se urn arti-
go a Resolução no 738, de 27 de de-
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zembro dè 1965, coma seguinte re.
dacãô:

"Art. ... Em cada ano da vi-
gência do concurso, será escoihido
pela Comissäo Executiva urn Pa
trono a quern caberd fazer a en.
trega do Prêmià go, jornalista clas-
sificado em primeiro lugar".
-Art: 4° •-'Nos.tOrnosdo- Regi-
mento Interno, sO cabe aos depu-
tados e as Comissöes permanentes
emendarem Os projetbs referidos
na Resolucão no 754, de 26 de abril
de 1966.

Art. 51 - Revogarn-se as dispo.
siçOes em contrdrio, entrando a
presente Resolucão em Vigor na
data de sua publicacão

Sala de ReuniOes da Comissão
ExecUt1va, aos 18 de rnaio de 1966.

Bonifcio de Andrada - João
Navarro - Mario Hugo Ladeira -
Pinto - Coelho - Anuar Fares -
Reny Rabello.

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

PRO3ETO No 3.650/66

Declara de utilidade PiIblica a
Entidade "Fundo de Melhora-
mentos e PromoçOes de TimO-
teo", corn sede na cidade do
mesmo nome.

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

Art. 1° - Pica considerada de uti-
Edade pübllca a entidade "Fundo
de Meihoramentos e Promoçôes de
-TimOteo", corn sede na cidade do
mesmo norne.

Art. 2 9 - Revogadas as disposi.
cOes em contrdrio, esta lei entra-
rá em vigor na data de sua publi-
cacao.

Sala das Reuniôes, 20 de malo
de 1966.

Geraldo Quintão - Joäo Luis de
Oa.rvalho - Otelino Sol - Wilson
de Paiva - Luiz Junqueira - Sousa
o ii1va.

Justificativa - 0 Fundo de me-
iborarnento e Promoçöes de Timó.
teo - PROMET, é urna sociedade
civil corn finalidade recreativa, so-
cial, cultural e assistencial, corn sede
em TimOteo.

Proporciona aos seu -associadds
atividades recreativas, esportivas,
culturais e assistenciais, proporcio-
nando ainda todos os meihoramen-
tos nesses setores de atividades.

Assim, esperamos quo os nobres
pares apr.ovem o presente Projeto,
por ser de justiça. 	 -

Sala das ReuniOes, 20 de malo
de 1966.	 -

Gëraldo Quintäo. 	 -
- Publicado o Projeto, fica sôbre

a Mesa pelo prazo de 3 dlas para
receber emendas, nos trmos da
ResoluQão no 754.

INDIOAA0 NO 1.132

- Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
- Requeiro a V. Exa., ouvida a

Casa, na forma do Regirnento In-
tomb, seja feita indicação ao Exmo.
Sr. Governador do Estado, enca-
recendo a S. ' Exa a necessidade
de remeter a esta Assemb1.la Le-
gli:slativa Mensegem alterando los
niveis da Magistratura, pois a ta-
bela constante do Proj eto em tra-
mitação na Casa não satisf-az as
ncessidades e a justica. que deve
ser feita aos membros do Poder
Judiciário.

A tabe-la que propomos é-,a Se-
guinte:
Desembargador .... . Cr$ 960.000
Juiz do Tribunal de Al-

çada............. Cr$ 900.000
Juiz do Entrância Es-

pecial .. .. .. .. .. Cr$ 840.000
Juiz de 3a Entrãncia.. Cr$ 770.000
Juiz de 2q, Entrãncia.. Cr$ 710.000
Juiz do la, EntrSncia e

Juiz Municipal de 1'
Classe .. .. .. .. .. Cr$ 650.000

Juiz Secäional a Juiz
Municipal de 2°
Classe .. .. .. .. .. Cr$ 600.000
Sala das Reuniöes, 20 de rnaio

de 1966.
Geraldo Qu.intão - Wilson do Pai-
v-a - Gomes Moreira Joäo Car-
vaiho - Spártaco Pompeu.

Justificativa: - A tabela propos-
ta pelo Sr. Governador, em que
pese sua boa vontade, no satisfaz

A: MagistratUra, porque a inclusão
do Juiz do Tribunal de Alçada no
escalOflarnento, comb se êss-e Tri-
bunal fOsse Entrãncia, prejudicou
extraordifl'ariameflte Os demais re-
presefltaflteS da Justiça. Ademais,
os vencirnentos propostos para 0
iriicio de carreira são pequoflos,
nab atraindo Os candidatos ao con-
curso. E tanto isso é verdade que
temoS, vagas, 114 comarcaS e, corn
as prOxirnas promocöeS, estas de-
verãb subir a 150.

0 concurSo está aberto e conta
corn 180 carididatos, mas a niaioria
deseja apenas titulo para concur-
SOS em outras unidades da Federa-
ção, onde OS vencinientos da Ma-
gistratura säo condignoS corn a
função que exercem.

Minas nao pode continuar pa.
gando. tao irrisOrio vencimento aos
juizes. A função quo exercem 0 a
mais nobre possivel e não podern
êles, no dia a dia, preocupar-Se corn
sua situação financeira, pOis ISSO
poderia prejudica-r, senSlvelmeflte,
as decisöes que tern de prolatar.

Confiarnos em que o Sr. Gover-
nador sentirá a justica do que se
indica, enviando a esta Casa ta-
bela idêntica a que sugerimoS, do
yes que flOS sentimos impossibili.
tados de faze-b, face ao disposto
na Lei Constitucioflal n o 14.

Sala das ReufliôeS, 20 do ma.io
do 1966.

Geraldo Quintäo.
- A Comissãb do Financas.

PR0ET0 No 3.651/66

Dá o titulo de Cidadäo Hono-
- rário de Minas Gerais ao De-

putado Federal João Calmon.
A AssemblOia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. ic - Fica consideradc Cida.

dão Honorário de Minas Gerais o
Deputado Federal João Calmon,
pelos relevantes servicos prestados
a Revolucão e ao Brash.

Art. 29 - Revogadas as disposi-
côes em contrário, esta lei entrará
em vigor n-a data do su-a publica-
cao.

Sala das Reuniôes, 20 do maio
de 1966.

Spartaco Pompeu - Lourival
Brasil - Pinto Coelho - João Luiz
de Carvalho - Sousa e Silva -
Geraldo Quintão - Otelino Sol -
Wilson de Paiva - RayrnundO Al.
bergaria. 	 -

Justificativa - Esta- Proposiqão
yarn inspirada em idênticaS e jus-
tas condecoracôes honorificas quo
vêm sen-do aprovadas e sancionadas
pelos Podêres L-egiSlatiVb e Execu-
tivo de Minas, em relacãO a emi-
nentes paredros quo, comb lideres
autênticos e valorosos, se destaca-
ram pelas atitudes patrioticas na
defesa da democracia, de que n-as-
ceu a Revolucão de 31 de marco do
1964.

Minas, que estêve corn o Brasil
republicanO, em tôdas as horas a,
ainda, nesta herOica arrancada, não
faltou, polo destemor de seus vathes
inclitos ate o mais modesto cida-
dão, e sa$a rnulher, do fo-rmaqão
cristã e civica, sahe reconhecer a
necessidade de se evitar urn ca-
minho tãci confuso, como estava a
tomar a Nocão antes da Revolucão
em aprêco. For isso, comb vem
acontecendo, mercê o destaque que
esta Casa já vem dando aos lideres
do movimento Revolueiondrib que
revogou uma caminhada que so
mostrava sinistra as instituicöes da
liberdade e de democracia, cu.ida-se
justb seja tambOm João Calmon,
urn lütador do tOdas as horas que
amanheceu na barricada desta Re-
vo-lucão vitoriosa contra o mal do

- comunismo, homenageado - corn a
honra déste titulo. 	 -

Spártaco PornpeU.
- Pubhicado o Projeto, inclua-se

cm Ordem do Dia.
PROJETO No 3.652/66

Reconhece de utilidade püblica
a Sociedade de São Vicente de
Paulo, da cidade de Três Cora-
goes.

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

Art. 10 - Fica considerada de
utilidade püblica - a Sociedade do
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São Vicente de Paulo, da cidade de
Três Coracôes.

Art. 20 - Esta lei entrarci em
vigor na data de sua publicação,
revogadas as disposicöes em con.
trcirio.

Sala das Reuniôes, 20 de maio
de 1966.

Spcirtaco Pompeu -. Manoel Cos-
ta - João Luiz de Carvalho - Ote-
1mb Sol - Raymurido Albergari.a.

Justificativa: - Se uma entida-
de, se uma organizacão, se urna
associação, se uma corporação,
pelos seus objetivos estatutcirios e
pela efetiva acão, durante urn certo
nümero de anos, realiza o bern-es-
tar de seus :associados e, assim, 0
bern e a tranqUilidade da sociedade
onde atua, estd realmente realizan-
do trabaiho de ut,ilidade püblica.
No Brasil, pals de di.ficuldades para
a gr,ande malaria do povo, tOda en-
tid'ade de beneffcio de urn modo
geral, deve ser declarada de
interésse do povo. H, cotudo,
ent-re nOs, desde longos e inume-
rciveis anos, esta beatifica socieda-
de dos vicentinos, que •tem dado
e vem dando para os necessitados
do Brasil a dedieacão e a caridade
imensa e rnodesta de milhares de
cidadãos valorosos, nossos dignis
s.imos patrhcios, que seria desneces-
scirlo discrirninar. 2 urna montanha
de filantropia que a histOria de ca-
ridade registra corn orgulho , e corn
gaihardia. "Amax ao prOximo, como
a Si mesmo": principio e firn da
felicidade nesta terra e postulado
demo e triunfante de criistianis-
mo. Par isso, quando se fala
Sociedade de São Vicente de Pau-
lo, sern favor, significa rnatriz da
caridade e, portanto, instituição
de incontestcivel utilidade püblica.
Vern assim esta proposicão para
que esta Casa reconheca de utilida-
de püblica a Sociedade de São Vi-
cente de Paulo, de Três CoracOes: 7
conferências em 3 vilas, urn dis-
pensário, fundado em 1936, corn re-
gistro legal e dentro das forinali.
dades exigidas, prestam a populacão
pobre tricordiana os mais dignos
e aplaudidos socorros materials e
de amor, visitando e levando aos

pobrezinhoS a presenca de tuna pa-C

lavra, de urn carinho, de urn afeto,
na dor da indigéncia, da doença e
do infortünio. Por êsses titulos es-
pero seja êste Projeto aprovado.

Spdrtaco Pompeii.
- Publicado 0 projeto, fica so-

bre a Mesa pelo prazo de 3 Was
para receber emendas, nos térmos
cia Resolucão it0 754.

PROJETO Nq, 3.653/66

Declara de utilidade publica a
Liga Operciria de Paraguacu,
corn sede na cidade de Para-
guaçu.

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

Art. 1° - Fica considerada de
utilidade pUblica a Liga Operdria
de Paraguacu, cOrn sede na cidade
de ParaguacU.

Art. 2 9 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicacão, re-
vogadas as disposicöes em contra-
rio.

Sala das Reuniöes,. 20 de malo
de 1966.

Spcirtaco Pompeu - Manoel Cos-
ta - Jocio Luiz de Carvalho - Ote-
1mb Sol - R.aymufldb Albergaria.

Justificativa: - A Liga Operciria
de ParaguacU fbi fundada em 1946,
corn objetivos recreativos assis-
tenclais dos operdrios da° cidade
sul-mineira de Paraguacu. Tern
realizado plenamente seus objeti-
vos e as aspiracôeS de seus assO-
ciados, credenciando-Se junto dos
mesmos, e, mais ainda, junto da
populacãb cia florescente comufla
que ye na Liga uma - das suas or-
ganizacöes vitoribsas e marcantes
em relacao ao bem-estar de sua
gente. Fazia-se necessdria uma en-
tidade que agrupasse Os operdrios
daquela cidade, pois são cêrca de
1.200 os homens que ali constroem
o progresso do Brash, em uma M-
brica  de tecidos e em outras jndüs-
trias vitoriosas. A Liga pbssui pr&
dio próprio, rnOveis e instalacão
completa. Abs seus associados dci
tOda assistência: mcidica, hbspiia-
lar, enterros.. - urna organizaqcio
que atende e dci assistência aos

nienos protegidos, seus assoclados,
ao lado de colaborar dentro do seu
prograflia corn iniciativas clue dizem
respeito ao bem-estar da cornuni.
dade.

Corn estas ponderacöes, espera-se
que a egrcigia Assernblciia Legisla-
tiva acoiha êste Projeto corno tern
acoihido todos Os da mesma na-
tureza, pois bern o merece. -

Spdrtaco Pompeu.
- Publicado o Projeto, fica sO-

bre a Mesa pelo prazo de 3 . dias
para receber emendas nos tOrrnos
cia Resolução n° 754.

PROJETO NO 3.654/66

Reconhece de utilidade pübli.
ca a entidade de protecão a in-
- fcincla e a veihice denorninada
"Lar Cristo Rei", corn sede em
Trés ComacOes -

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

Art. i' - Fica considerada de uti-
lidade .publica a entidade de pro-
teqcio a infcincia e A vethice deno-
minada "Lar Cristo Rei", corn sede
em Três ComaçOes.

Art. 29 - Esta lei entrard exit vi-
gor na data de sua publicacão, re-
vogadas as disposicOes em contra-
rio -

Sala das Reun.tOes, 20 de maio
de 1966.

Spcirtaco Pompeii - Manoel Cos-
ta-- Raymundo Albergaria - João
Luis de Carvaiho - Otelino Sol -
Geraldo Qui.ntcio.

Justificativa: - Desde que se or-
ganize para prestar servicbs a co-
rnunldade, no campo da asslstên-
cia social, no qual nos debatemos
corn crises de maxima dificuldade,
nunca se deve deixar dc' reconheoer
que a enticlade ci de utilidade pdbli-
Ca. A AssistCncia Social em todo a
pals constitul 0 fulcro de civilizacão
e de cultura do povo, em tôdas as
classes. Para o hornern dc' qua1quer
classe, sempre ha maneira de co-
laborar na assistêncla de seu se-
melhante. 0 hornem quase sernpre
precisa de nOs outros. Mais, ci ver.
dade, de assistência material, mas

- tainbcirn hci, e de esplêndido valor,

a assistência moral: uflia -visita,
uma palavra de confOrto ma hora do
luto, da dor e do mnfortiin.io.

Nesta Proposição pleitela-se urn
reconhecimento para uma organ.i-
zaccio cuja ,denorninacão ja bern
traduz suas altruIsticas finalidades:
"Lar Cristo Re.i", da Cidade de Trés
CoracOes. E urna institu.ição que
ampara o rnenor e o veiho. Urn
objetivo dup-lo que nos don.forta
e que merece dos ilustres Deputa-
dos da Assemblciia Legislativa de
Minas o mais decidido apoto para
que continue e cresça e fnutifique
na obra de dam o amer cnistão àque-
les que sofrem as desventuras e as
distorçOes do destine e da vida.
Spdrtaco Pompeu. 	 - -.

- Publicado o Projeto, fica sO-
bre a Mesa pelo prazo de 3 dias
para receber emendas, nos têrmos
cia Resolucão n° 754

PROJETO N° 3.655/66

Reconhece de utilidade püblica
a entidade estudantil "União
Municipal dos Estudantes S-c'-
.cundanistas - LIMES" corn sede
em Belo Horizonte.

A .Assemblciia Legislativa do Es
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 10 - Fica considerada de
utiUdade pübliea a entidade estu-
dantil "União Municipal dos Estu-
dantes SecundaniStas - (UMES)"
corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2 9 - Esta lei entrarci em vi-
gor na data de sua publicacãO, re-
vogadas as disposicOes em contra-
rio.

Sala •das ReuniOes, 20 de maio
d- 1966.

Spdrtaco Pompeii - Manoel Cos-
ta.— João Luiz de Carvalho - Ote.
1mb Sal - Raymundo Albergania.

Justificativa: - Uma entidade ci
de utilidade pdblica, quando pres-
ta abs seus associados e pessoas
que congrega reals servicos de as-
sistência, que trazern reflexos de
bem-estar no meib social, cujos
componentes vivem necessitando, cia
solidariedacle hurnana, de altruis-
mo, de espirito assistencial, sern-
pre capaz de dim.inuir as. duficulda-
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des de tOda ordem existentes na
vida hurnana. Urn povo clviliado
precisa manter e conservar entida-
des que reünarn associados e inte-
ressados para abrilgar seus interês-
ses diversOs As do beneficios ge-
rais, corno as filantrOpicas, não
carecem de justificativa. Mas ou-
tras que iião. são especificamente
declaradas de utilidade püblica fa-
zem urn servico de aSsistênia em
cámpo que preclsa de informa-
çöes Para, que se enqüad:rern en-
tre as entidades desta natureza. A
UMES 6 urna organizacão quo as-
siste oestudante sécundarista de
Belo Ho1-izonte ha 16. anos. Vern-
-the prestando- assistência médica,
dentária juricUca e moral, desde a
sua fuñdcão polo entãó estudante
Waiter Licinlo que ihe deu perso-
nalidadé juridica e ampliou-a iatd
esta data, quando tarnbém ja to-
ma parte em eampanhas de ampa-
ro ao manor abandOnado e aos me-
nos pthtegidos. Pot êsses titulos
e por algo que ora näo venha re-
gistrado por omissao, deve ser
deolaräda de utilidade püblica, ja
que os ilustres Deputados cia As-
senibléia Legislativa de Minas
apOiarn unânimemente organizaçöes
que prestam serviços reals a Co.
munidadO. Esta d a justificativa.

Sp.rtaco Pompeu.
- Publ.icado 0 Projeto, flea so-

bre a Mesa pelo prazo de 3 dias
para receber emencias, nos têrmos
da Resoluçao n. 754.

INDICAcAO N 9 1.133
Exmo. Sr. Presidënte da Assern.

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais. -

0 Deputado Spártaco Pornpeu,
qua esta subscieve, devidarnente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V Exa. que se digne mdi-
car ao Exrnô. Sr. Governador do
Estado, Dr. Israel Pinheiro, e a
CARRPE, a necessidade de ser ter-
minada, o quanto antes, a reforma
do Grupo Brazil, da ciclade de Var-
ginha, que serve, na situação que
se acha dentro do perirnetro urba-
no daquela florescente comuna sul-

-mineira, a diversos bairros popt-
losos de operdrios.

Sala clas ReuniOes, 20 de maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Manoel Cos-
ta - João Luiz de Carvaiho - Ote -
1mb Sol - Rayrnundo Albergaria.

Justificativa: - Varginha é uma
cidade corn caracterlstiea do ca-
pital. Possu.i, na area das iniciati-
vas privadas, magnificas realiza-
çOes industrials e comerciais. Inve-
jdvel pelo seu urbanismo e palo
confôrto de seus esplênd.idos re-
cursos. Quem a visita, logo sente
0 grau elevado de cultura de urn
povo que caminha corn o trabaiho
e a iniciativa de seus valorosos ft.
lhos. 0 Estado all arrecadasoma
ponderável de tributos que são car-
reados Para o erdrio, sem que all
se aplique ao menos 10 por cento
do montante anual. Por isso, ao
rnenos corn relaão aos prOprios do
Govêrno, torria-se imprescindIvel
sejarn conservados em condiçOes do
funcionarnento e asseados Para Os
fins a que so destinarn. Por isso
vem esta Ind.icacão que so empenha
Para que a reforrna do, Grupo Es-
colar daquela cidade não fique es-
tacionada, já que a adrninistração
anterior já a deixou bastante adian-
tada, carecendo sOmente de urn fi-
nal impulso Para que seja termi-
nada e entregue novameite ao ele-
vado objetivo de preparar Os futu.
ros cidadãos mineiros, Para que
Minas continue feliz, prOspera e
livre.

Spártaco POmpeu.
- A Cornissão de Transportes.

INDICAcAO N° 1.134

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
que esta subscreve, devidarnente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa. se digne de indicar,
ouvida a Casa, ao Exmo. Sr. Cris-
pim Jacques Bias Fortes, DD Se-
cretário da Segurança Püblloa do
Estado de Minas Gerais, a necessi-
dade de quo a cidade do Varginha,

coflf0lm0 anterior deliberaAão, seja
cluIda entre as cidades oonstantes

da portaria n° 5.696, de -1 9 de so-
tembrO de 1964, que serão sedes de

elegaCiaS Regionais do PolIcia,
atendendo ao piano do descentrali-
zação administrativa dos serviçOs
policiaiS e sua dinamizaQão, pon-
tualidade e perfeicão -

Sala das ReuniOeS, 20 de rnaio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Manoel Cos-
ta - João Luiz do Carvaiho - Ote-
lino Sol - Rayml.mdO Albergaria.

Justificativa: - Merece aplausos
O piano já em execucão de descen-
tralizar Os serviçOS policiais do Es-
bado, corn a criacäo e instalacáo
des Delegacias Regionais de policia,
em cidades mais desenvblVidaS e
ecoflOmicarxleflte mais importan.
tes. DividifldO-Se 0 Estado em re-
giOes e numa comuna mais adian-
tada e major colocandO-se todos
os recursos policiais necessáriOs
Para urna cobertura completa nos
casos mais diversos de crimes e
ocorrãnclas quo intaressem it Se-
guranca das populacOes, por certo
se consegUe urn domlnio mais per-
feito das prciticas delltuosas, impe-
dindo-se 0 que de nocivo puder
surgir de imprevisto - Na Delegacia
Regional de Poilcia, urn delegado
de carreira supervisiofla e dirige,
não sO Os trabalhos policiais da
sede, ebmo, corn a equipe de técni-
cos e auxiliares tarimbados, corn
aparelharnentO mais exato e pea-
soal mais adestrado, poderá socor-
rer muitas cidades de sua jurisdi-
ção, deixando easos maiores Para
a Secretaria da Segu.ranca.

Eis, pois, a razão desta Indica-
cao.
SpártacO Pornpeu.

- A Comissão de Seguraflca Pu-
blica.

apoiado na forma regimental, re.
quer a V. Exa., ouvida a Casa, se
digne indicar ao Exrno. Dr. Israel
Pinheiro, DD. Governador do Es.
tado, e ao Sr. Sec.retáriO da Agri-
cuitura, Evaristo de Paula, a neces-
sidade do determinar estudos Para
a, localizacão, no municipio de Car-
mo da Cachoeira, em local prOximo
a Rodovia Fernão Dias (BR-55),
que passa dentro cia zona rural da-
quele rico municIpio agro.pastoril,
de urn Centro de Zooteenia Para
assistëncia espec&ali.zada ao reba.
nho da região Sul Mineira, inclu-
sive Para ia aplicacão da insernifla-
cão artificial na raga bovina.

Sala das ReuniOs, 20 de malo de
1966.

Spártaco Pornpeu - Manoel Cos-
ta - João Luiz do Carvalho - Ote-
lino Sol - Raymundo Albergaria.

Justifiéativa - Governar em Mi-
nas, pri.ncipaimente, sempre foi
assistir a agricultura e, sobretudo,
a inddstria pastoril. H quo dar
recursos aos criadores de gado
Para que haja gado do corte e
rebanho leiteiro do raga valiosa e
de producãO compensadora. E,
então, vein as ajudas quo so re-
clamarn Para os agricultores o cria.
dores, estirnulandO-OS a lutarem
pela rnelhoria da producão agrIcola
o polo aumento do gênerbs e de
producäO de came e bite, fon-
tes da aiimentacão do povo em go-
ral e riqueza Para todos. Do todos
os au.xilios reclarnados, urn precisa
ser sirnultãneO corn o crédito fá-
oil e o financiamonto, e êste é a
assistência técnica por intermédio
do Centros do Zootecnla, jd pres-
tando ricos serviçOs em outras re-
giOes do Brasil e do Minas. E,
como o Govêrno atual, segundo a
progacão e o pass.-ado do ilustre Go-
vernador Israel Pinheiro, vom Para
ajudar a agricultura e os pasto.
readores, apresento esta Ind.icação
em arrimO ao piano quo o senhor
secretário EvaristO de Paula já co.
mega a executar em Minas. Os
grandes e pequenos criadores por
tudo seriern favorecidos, e corn
o posto.. de mnseminacäo, mais sin-

INDICAcAO N. 1.135

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

0 DeputadO Spártaco Pornpeu,
que. esta subsereve, devidamente
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• Exmo Sr. Presidente da Assern
bidia Lgislatjva do Estado de Mi.
nas Gerais.

0 Deputado Spértaco Pompeu
quo esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re
quer a V Exa., ouvida a Casa, se
digne indicar ao Exmo. Sr. Dr.
Israel Pinheiro, DD. Governador do
Estado e ao Sr. Secretdrjo do De-
senvolvimento EconOmjco (Presi-
dente do Conseiho do Desenvolvj-
mento EcoriOrnico e - Qréd.to, re.
cém-criado); a necessidade dode-
terminar estildos para a localiza-
cäo na cidade de Varginha, onde
o Instituto Bra.sjlejro do Café pos-
sui urna agéncia e val construir 0
mais modei-no e major armazém
de café de Minas, de uma fábrica
de café solüvel, que será de magnf.
fica valorizaco e recuperaçao da
lavoura dé café no Sul de Minas,
ue Se. debate corn a COntinuada

crise de café, apesar de all Se achar
a drea da mais fina rubiácea do
Brash;

Sala das Reuniöes, 20 de maio
do 1966.

Spdrtaco Pompeu - João Luiz
de Carvaiho - Otelino Sol - Ray-
mundo Albergaria -- Manoel Costa.

Justificatjva - Quando o I. B.C.
deliber.a construfr em Varginha o
rnais moderno e major armazém
de café em Minas, por iniciativa do
Sr Leônjda.s Lopos BOric, DD.
Presidente do Instituto, ha que Se
cuidar do outras iniciatjvas que vão
atender ao impôi-tante problema
de assistéricia a producão de café
do Sul do Mines; sofrendo, desde
muito, dif.icüldades de tOda orden-i,
a pontode haver certo desânjmo
em persistjr flesta monocultura, de

ratao ricas tdicOes Por isso Se in.-
dica ao Govérno de Minas, urn es-
tudo no sentido de so ijistalar em
Varginha, na regiãO. de Furnas, ser.
vida por todos os recursos, como
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Exmo. Sr. Presidente da Assern-
blOia Legdslativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spdrtaco Pompeu,
quo esta subscreve, devidamente
apoiado na forms regimental, re-
quer a Mesa, ouvida, a Casa, fa.
çaso consignar, na Ata dos nossos

• trabaihos, urn voto de congratui_
cães corn o operdrio Francisco Se-
•b:astião dos Santos, corno atul
Presidente da Liga Operdria de Pa-
raguaçu, no Sul do Minas, pela bela
e solene festa do 1' do Malo que,
na sede da referida organizaçao,
fez realizar, dando mostras degrau
avancado da democracia roinã.nte
naquela florescente o tradicional
cidade sul-minojra

Feds o abaixo assinado que da
Resoluçao seja dada ciênoja ao Sr.
Francisco Sebastjão dos Santos, em
Paraguaçu. 	 • -

Sala das ReuniOes, 20 de rnaiio
de 1966.

Spdrtaco Pompeu. •
- PubLicar,

• REQUERIMENTO NO 1.243
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléla Legislatjva do Estado de Mi-
nas Gerais,

0 Deputado signatárjo dste, na
forma regimental, requer; ouvida ::a

thCase, seja encamJiad •ào Exrno.
Sr. Governador do Estado e ao
Exmo. Sr. Diretor

pedido de informacöes sôbre 0 Se-
guinte:

1' - Estão paralizadas as obras
do Balneário de "Aguas Santas",
rnu.nicipio de Tiradentes?

20 - Qual a causa (ou quais as
causas) desta para1ização?

39 - Quanto foi gasto, ate agora,
na construcão do Balneário de
"Aguas Santas"?

49 - Qua.1 a natureza do contra-
to celebrado entre a Hidromifflas
o a firma LEMA S. A.? Foram cum.
pridas as obrigaçes assurnidas por
essa Ultima sociedade?

59 - A Hidrominas apiicou, no
Balneáriô do "Aguas Santas", a mi-
portância correspondente a venda
das acöes da Hidrominas, naqueie
setor, conforme consta de cldusu-
las contratuais ou estatutárias?

Em hipOtese afirmativa, mencio-
nar o respectivo "quantum".
• Em caso negativo, esciarecer a
quem cabe a responsabilidade -

Sala das Reuniöes, 18 do malo
de 1966.

Nicanor Armando - Valdir Mel-
gaço - A:lvimar Mourão - Euler
Lafetd - João Vaz.

Justificativa: - Anunclou o "Es-
tado dé Minas", em reportagem
sObre a Hidrorninas, publicada em
15-5-66, quo a emprêsa mista em
referência estd construindo urn
cbnfortável Bahieário corn duas
piscinas prontas, duchas restaura-
das o, ao lado, urn hotel ainda em
projetO -

A notfcia seria auspiciosa, so näo
ocorresse nela urn grande equivo-
co. Na verdade, as obras em ques-
tao acham-so páraiizadas. 0 Bal-
neário de "Aguas Santas" está ro-
logado a segundo piano pela Hi-
drominas.

No entanto, aquolas dguas são de
acentuado valor radioativo. Ali se
poderia formar urn importante
centro turIstico.

Pode acontecer, entretanto, que
haja aig-urn motivo técnico ou al-
gum obstdculo quo venha impetUn-
do o prosseguirnento dos traballios.

Não é intencão do Represontan-
te do Povo daqueia região forma .

-lar urn juizo temerário no tocante

a opérosidade do GOvêrno e a
pacidade dos dirigentes cia Hidro-
miflas.

Em face desta situacäo, é do
aprovar-se 0 presonte Requerimen-
to.

Nicanor Armando.
A Com.issão do Agricultura.

INDICAcAO N° 1.131

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
blOia Legislativa do Est,aclo do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado slgnatario desta, na
forma regimental, requer a V. Exa.
se digne do, ouvido o Plendrio, en-
doroçar Indicacão ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado e so Exmo. Sr.
Secretdrio de Cornunicacöes o
Obras, no sentido cia absoluta no-
cessidade de so roconstruir, corn
urgência, a ponte sObre o Rio das
Mortes, ligando o municlpio de São
João del Eel aø do Ritapolis, na al-
tura do quiiOmetro 110 da Rode
Ferroviária Centro Oeste (ex-Rêde
Mineira do Viacão), thteiramente
destruida psia veemência das en-
chentes do mencionado rio.

Sala das Reuniöes, 18 de maio
do 1966. 	 -

Nicanor Armando - Spártaco
Pompeu - Benedito Xavier - Lu.
cio do Souza Cruz - José Luiz Bac-
carinj.

Justifleativa: - Ligando São João
Del Rei, Ritcipolis o Resende Costa,
existia uma ponte sôbre o Rio das
Mortes. Era uma ponte utiissima
ao trânsito dos moradores da re-
gião: operdrios do mineração, agri-
cuitores, cornerciantes, fazondeiros
e aos prOprios funciondrios do Pôs-
to Agropecudrio Federal. Essa pon-
te localizava-se no h.istOrico "SItlo
do Pombal", onde nasceu 0 Alferes
Joaquim José da Silva Xavier, por
alcunha, Tiradentes.

Atendia ac progresso, a economia
e ao desonvolvimento econOmico
da região, notadamente Penedo,
Prainha, Garcia, R,rtinga, e Ra-
mos. Descobriram-se j azidas de
cassiterita e minério de estanho.
Surgirain indtlstrias - de trarifOr.

cia Els, pois, a razäo desta In-
dicacäo.

Spdrtaco Pompeu:
- A Comlssão de Agricultura.

INDICAçA0 N o 1.136

ciciade chave da reglâo Sal-Mit el.
ra, urna fébrica de CaféSolüvel.
Seria uma conjugacão de recursos
financeiros, nuina companhia mis-
ta, talvez, e, somaclos aos capitals
dos cafeicultores ul-niineiros, -que
necessitain de valorjzar sue grande
fonte dc renda, corn 0 poder, do
Estado. Teriamos feito algo no sen-
tido do reequilibrar a producão.e
venda do café Por isso, els esta
Indicacão quo atende aos reelamós
da região e aos prograrnas do atuàl
Govêrrjo.

Spártaco Pomp,--U.
- A Cornisso do Agricultura.

REQUERIMENTO
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macaU e aprovejtamento dos pro-
dutos animals e agricolas.

0 povo arnava essa ponte porque
ela o servia e ihe trazia o desen-
volvimento, ligando urn passado
agricola a urn futuro industrial.

Efetivamente,. cassiterita, man-
ganés, cereais, leite, rnanteiga, etc.
eram mercadorjas que passaram
pela ponte a fim de lastrar a gran-
deza econômica local.

Vieram enchentes que destrul-
ram a ponte. E nota-se, então, a
incüria dos administradores res-
pOflSávejs. Rstes näo so preocupa.
ram pela ocorréncia perante os go.
vernantes pela construção de uma
ponte, no rnesmo local, eis que
dela não se poderá prescindjr. E
o Deputacjo signatário desta faz-se
eco dêsses clamores e perle que a
Indicação seja atendida, para quo
não se macule o conceito dos admi-
nistradores que se esqueceram do
reconstruir a ponte que tantos be-
neficios prestava a regiao.

Nicanor Armando.
- A Cornissão de Transportes.

Nunes Coelho - Athos Vielra de
Andrade - Pereira de Almeida -
Jorge Vargas - Wilson Tanure -
Hdlio Garcia - Lourival Brasil -
Carlos Megale - Pinto Coelho -
Sebastião Nascirnento.

Justificatjva - Enfrenta a Am-
rica Latina, urna crise politica l eco-
nômica e social que constitul urn
desafio a exigir, para superá-la,
uma acao integrada de organismos
regionais e mundials. E que, inse
rida no contexto das reglOes sub.
desenvolvidas, juntamente corn a
Asia e a Africa, a America Ltina

• está afetada por males resultari-
tes de faihas seculares em sua eco-
nomia, prêsa iniludivelmente a uma
estrutura prd-capitalista que the
obsta o desenvolvjmento

0 crescimento econômico, nesta
parte do continente americano, so
apresenta Infirno, levadas em con-
ta as exigências do progresso, ace-
lerado avassaladoramente corn a
revolucao industrial ;e 0 aprirnora-
mento da Ciência. Releva, ainda,
considerarmos as novas exigências
decorrentes do aumento demogra.
fico em progressão desnorteante,
pois, na aurora dêste sdculo, a Ame.
rica Latina era habitada por 63
nitlhOes de pessoas, crescendo a
razão de 1,8 por cento ao ano, en-
quanto que, em flossos dias, tem
220 milhôes de habitantes, corn 0
mndice de aumento elevado para 2,9
por cento. A renda "per capita"
dessa extraordjnarja massa huma-
na d irrisória, comparada aos ele-
vadissirnos padrOes de vida que
atingirarn os paises desenvolvidos.

Ha mais de urn sdculo a econo-
mia latino-aniericana so articula
corn a economia internaclonal,
mas, apesar disso, mais da metade
de sua população ainda vive em
forrnas prd-capitalistas incompa-
tiveis comas sempre crescentes as-
piracOes humanas.

0 triste quadro configuraclo
prende.se aos critdrios thlquos das
relaçOes de mercado, vigentes en-
tre os paises desenvolvjdos e sub-
desenvolvidos

Não resta düvida de que a estru-
tura legada pela tradiçao latino-

-americana assegura prlvllegios que
aproveitam ünicamente a minoria,
em prejuIzo da mobilidade social,
do acesso das classes desfavoreci-
das aos conhecimentos e aos bene-
ficios trazidos pelo avanco tdcn.ico,
em prejuIzo, enfim, de uma distri-
buição mais equ.nime das riquezas,
visando a consecucão do bem.estar
de todos ou polo menos da malo-
na, atravds da iirnitacão dos exa-
gerados mOduios de consumo, vi-
genre nos extratos superiores da
socledade, e seu conseqUente au-
mento flas camadas inferiores.

Os pontos - de estrangulamento
originários da estrutura econOmi-
co-social latino-arnericana se re.
surnern nas condiçOes de intercâm.
bio. de produtos primários dos
paises existentes nesta parte do
cont.inente . por manufaturas e
equiparnentos fabricados pelas na-
çes a it amen t e industniaiiza-
das, principalmente os Estados Uni-
dos da America do Norte. Trata-se
do urn sistema do trocas anti.eco-
nOmico, prejudicial, altamente des-
favordvel aos paIses subdesenvol.
vidos ou em desenvolvimento. Els
a principal causa do desequilIbrio
econOmico, que não pode persistir.

A estrutura agraria, por outro
lade, em bases rud.imentares, feu-
dais, e outro jaton negativo, urn dos
principais responsáveis polo atraso
em que vive a America Latina. E
0 contraste perturbador de uma
economia rural, coletora, e a eco-
nomia urbana, transformativa.

Tanto em escala regional quanto
continental, êsses problemas apre-
sentam as mesmas caracteristicas
básicas e obedecem as mesrnas co-
ordenadas. Todos se inserem no

-. contexto do sistema capitalista,
atravds de cujas reiacOes de troca
so verifica quo os palses desenvol-
vidos tern para corn os paises atra-
sados urn comportamento anacrO-
nico, alargando o abismo entre Os
mercados de produção e os de con.
sumo

No intercâmbio corn as naçOes
subdesenvolvidas, os grtpos eco-
nOinicos internacionais auferem Iii-
cros exorbitantes pela diferença de

precos entre a manufatura expor-
tada, cujo valor está sempre em as-
censão, e Os produtos primários im-
portados, de precos em permanen.
te deciinio

Os paises latino-arnericafloS, ape.
san de alimentarem os mercados
internacionais, são mal conceitua-
dos, pois, via do regra, uma infla-
cão incontrolávei Os corrOi inter-
narnente, destruindo a confiança
em sua Administração e em suas
instituiçöes juridicas.

0 homem comum latino-ameri-
cano e desprezado, em vista de seu
baixo nIvel social e do estágio de
ignorãncia em quo e mantido, a tal
ponto que ate os rudimentos de al-
fabetizacão trazem a marca do pri.
vilegio.

Dentro dêsse panorama desola.
don, a America Latina caminha a
passos de tartaruga, sob a ameaca
constante da acurnuiacão de uma
fOrça emocional considerável, a
fOrça emocional dos grandes mo-
vimentos coletivos, portadores das
mais iegitimas asplraçOes naclo-
fl:ajS

Diante do risco de se esgotarem
as reservas de paciência das comu-
nidades lat,ino-americanaS, reina a
inquietacão, acarretando preocu-
pacão dentro dos prOprios paIses
dosenvolvidos. Peri&dlcamente, Os
executivos de organismos interna-
cionais, as comissOes interamenica-
nas e as con.ferências diplornáticas
estudam e discuteni nossos probie.
mas. E recomendani pianos para
a .ascensão da America Latina.

Planos de inspiracOes democrátl.
cas, em que so insere urn profun-
do contoüdo de soiidariedade hu-
mana, destinam-se a conquista do
bem-estar econOmicO e social peio
povo latino-americaflo. Tal d o caso
de Alianca Para 0 Progresso, que
tao grande alento velo trazer as
nossas esperaflcaS. Ha de se res-
saltar, todavia, que a execução dos
pianos do ajuda econOmica e £inafl-
ceira estd condicionada, em detni.
rnento do progresso das regiOes
subdesenvolvidas do continente,
por uma conjuntura que vem obs.
tando seus resultados e na qual

REQUERIMEN N: 1.244
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais

0 Deputado que êste subscreve,
corn apoiamento e na forma regi-
mental, requer seja transcrjto nos
Anais da Assembldja Legislativa 0importante discurso pronuncjado
pelo Embajxador AntOnio Francis-
co Azeredo da Silveira, na reuniäo
do. Sub.Comjssão da Comissão Es.
pecial da Organizacão dos Estados
Americaiios (OEA), em 9 de marco
do 1966, oportunidade em que, na
quaiidacle de representante diplo-
mático brasileiro, teceu judiciosas
consideraçoes sObre a posiçao hi-
cida e avançada de nosso Pais no
que se refere a reformulacao da
Carta da OEA.

Sala das ReunlOes, 20 de maio
do 1966.

Batista Miranda - Jose de Cas-
tro - Jehovah Santos - Carlos
Eloy - Martins Silveira - Expe-
dito Tavares - Salim Nacur -
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preponderam: a preocupaçao ex-
cessiva corn o lucro irnediato nos
investimentos; as deficiências das
atuals classes dirigentes, corn 0
prevaiecirnento do patornalisino
do autoritarismo e cia intangibili-
dade estrutural das intitulçöes que
representam; as modalidades de
ação ctipiomdtica e juridica em res-
guardo de privilégios sociais e eco-
nômicos.

A politica de investimentos para.
a America Latina exige, portanto,

- raforrnuJacão total, tendente a ca-
nalizd-la a fins produtivos que ii-
qtiidem a estrutura pré-eapitalista
dominante em imensas areas do

•Continerite.
E, sern düvlda algurna, säo os or.

ganismos interamericanos que de-
vem dar solução a êsses angustian-
• tes problemas, responsciveis pela
marginalizaçao de enorme parcela
da coletividade. A uma instituiçäo
como a Organizaçao dos Estados
Arnericanos, .de ãmbito continen-
tal, cabe a drdua tarefa de encon-
trar os caminhos reclamados pela
realidade latino-amerjeana

Dada a amplitude dessa tarefa,
• urge eorganizar a OEA, darido-
-Ihe malor funconaljdade e efi.
ciência. A reforma da Carta clue
rege os destinos do organismo in.
teramericano é urn dos importan-
tes assuntos em pauta, estanclo a
merecer os esforços de grande ml-
mero de diplomatas e juristas con-
tinentais, no afa de encontrarem
ocaminho mais efioaz para a con-
secução das finalidades cia OEA.

0 discurso do Embaixador AntO-
nio Francisco Azeredo cia Silveira,
cuja transcricão nos Anais da As-
sernbléia. Legislativa ora propomos,
traz uma excepcional contribuiçao
ao encanhinhamento daquelà refor.
ma . Trata-se de urn docurnento po.
iltico cia mais alta valia, digno de
leitura atenta e cuidadosa. Digno
do figurar entre Os documentos re-
levantes que Os nossos Anais - re-
gistrarn.

Sala das ReuniOes, 20 de maio
de 1966.

Batista Miranda.
A:- Comissão .Ezecutiva

COMUNICAcAO

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

O Deputado infra-assinado co
munica a Casa 0 falecimento, ocor.
rido no cia 9 do corrente, em Fret
Inocénejo, da ProfessOra D. Maria
da Conceição Pereira, e pede que a
Casa manifeste o seu pesar a fami-
ha enlutada, na pessoa de seu ir .

-mao, Sr. José Donato de Alvarenga.
Sala das ReuniOes, 20 do maio

de 1966.
Batista Miranda - Pereira de Al-

meida.
- Pubhicar.

REQUERIMENTO NO 1.245
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-nas Gerais.
Os Deputados abaixo assinadós

- requerern a V. - Exa seja encami-
nhado urn veemente apêlo ao Exmo.
Sr. Dr. Oscar de Oliveira, DD. Prë-
sidente da Companhia Vale do Rio
Doce, no sentido de determinar
providências urgentes para a. re.
cuperação da ponte metáhica doada
por aquela Co-mpanhia ao povo cia
Vila de Barra de Cuité, Mtmicfpfo
de Conseiheiro Pena, e quo as en-
chentes de 1963 danfficarath corngrave prejuizo para Os habitantés
de extens-a -região que dela fazia.m
uso.	 -

Sala das ReuniOes, aos 20 de rnaio
de 1966. 	 -

Florivaldo Dias - Martins Sil-
veira - Anuar Fares - Batista Mi-
randa - João Vaz.

Justificativa - Ha três anos, Sr.
Presidente, venho-me empenhando
corn Os responsdveis pelas Admi-
nistraçOes Federal e Estadual no
sentido de recuperar a ponte
danificada em Barra de Cuité, Mu-
nicipio de Conseiheiro Pena, pelas
enchentes de 1963, que assolaram
aquela região. InUteis tern sido os
meus esforços. A ponte 4 metci].laa
e foi urn presente da Compaa-thia
Vale do Rio Doce ao povo, dada a
sua utihidade, pois liga o Municiplo

de Conseiheiro Pena pelo Sul com
outros MuniciPiOs, economizando
uma volta de mais de trinta quilô-
metros para quem, estando em
Barra de Cuité, tenha que ir a Tu-
iniritinga ou Gaiiléia .Quern fez o
"mais" poderd fazer o "menos". E
ninguém meihor do que a Compa-
nhia Vale do Rio Doce para reali-
zar êsse reparo, através cia RFVM,
que estd constantemeflte realizan-
do obras ao longo da ]inha férrea
e possUi gixindaste possante que,
em poucas horas, poderá reco-locar
em seu lugar o lastro da ponte. E
0 que se pede corn 0 máxirno em-
penho e espera-Se que a poderosa
Companhia, que tantos e relevan-
tes servicOS tern prestado aOS Mu-
nicIpios ao longo de sua rêde fer-
roviária, faca mais êste cOITlO corn-
plernento da doaqão.
• a) Florivaldo Dias.
- - A ComissäO de Transportes.

REQUERIMENTO Nc 1.246
Exmo. Sr. Presidente cia Assem-

blëia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
• 0 Deputado inira.assinado, na

forma regimental, requer a V. Exa.,
ou'idO o Plenário, que se digne de
enviar, em nome da Casa, mensa-
gem de apOlo ao Exmo. Sr. prefeito
Municipal de Belo Horizonte, para
que sejam solucionadoS os seguin-
tes problemaS da Capital:

1 - -Asfaltameflto ou calcamento
cia Avenida Central, na vila 'S§,o
Francisco, ate a B-R--262, facilitan-
do o trafego de velculos que se di-
rigem 'a Cidade Industrial, Rodovia
FernãO Dias a BR-3;

2 - Complemefltacão urgente das
obras da Avenida AntOniO Carlos,
na altura de nQ 3.016, tendo em
vista a prOxima estacão das chu-
vas, pois que as enchentes que all
aparecem anualmente perturbam
inteiramente o trdfego para vcirios
bairroS da Capital e para Brasilia;

3 - Informar, por gentileza, it
Assembléla Legislativa, sObre a
questão do alargarnefl'to da Ave-
nida AntOnio Carlos, inclusive sO.
bre a metragem, tendo -can vista
estarem sobrestadOs vdriOs proje.

Ingressando na polltica, na atual
legislatura, a primeira cia história
do municiplO, foi eleito Vereador
a Cãrnara Municipal do Chapada
do North e, no desempenho de seu
mandato de representante do povO,
demonstrou; em inürneras inicia-

tos de construcão naquela via pti-
blica.

Sala das ReuniOes, 20 de maio
de 1966.
- Mcirio Hugo - L-adeira - Jehovah

Santos - Geraldo Quintão - Athos
Vieira de Andrade - Lourival Bra-
sil - Gomes Moreira.

- A Comissäo de Transportes.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente cia -ssem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
- 0 Deputado ahaixo assinado, na
forma regimental, ouvida a Gaza,
requer a inserção na Ata de nossos
trahalhos de hoje de urn voto -de
pesar pelo falecirnefltO, em D-ia-
mantina, no dia 10 do- corrente, do
Vereado-r Jose Maria Soares, de
Chapada do Norte, onde era afe-
tuosamente tra-tado pelo apelido de
Bedeu. Requer, ainda, que - da de.
cisão se dê conhecimento 'a faint
Ha enlutada, na pessoa cia senhora
sua mae, D. Maria Aveliria Scares,
residente na cidade de Chapada do
Norte. - 	 -

Sala das ReuniOes, 18 do maio
do 1966. 	 -

Manoel Costa - Jehovah Santos
- Fires cia Luz - Otelino Sol - -
Homero Santos - Lourival Brasil.

Justificativa- - 0 extinto era ii-
iho do Sr. João Soares, .já falecido,
e de D. Maria Avelina Soares, pea-
soas que desfrutam- cia mais alta
estima da comunidade do Chapada
do Norte.

Sua morte se deu ainda no pleno
vigor da sua mocidade. Não ohs-
tante a idade, 28 anos, já havia êle
alcancado uma posiqäo de destaque
no meio social, devido 'as suas ati-

- vidades no cornérciO cia regiãO, gra-
ças 'a adnTinistraQão de uma grande
loja instalada por Ole e seus
irmãoS.
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tivas, urn extraordjnárjo espirito
püblico e grande vocacão para as
atividades superiores de adm.inis-
tração püblica.

Fol, pois, corn a rnaior conster.
nacao que o povo de Cha.pada do
Norte e de outros municipios do
Estado, inclusive da Capital, rece
beu a noticia do falecimento do

. Joad Maria Soares.
o extinto deixou os seguintes ir-

rnãos: Joäo Gualberto Soares, Ca-
sado corn D. Maria Inês de Oli-
veira Soares; Lutz Gonzaga Soares,
casado corn D. Calu Soares; Zenith
Soares, tabeliã ern Chapada •do
Norte, casada, recenternente, corn
o Sr. Vicente Carnargo Santana;
Joel Soares e Geraldo Soares.

Manoel Costa.
- Publicar.

COMTJNICAcAO

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

0 Deputado qua esta subscreve
vern cornunicar it Casa o faleci-
mento, ocorrido ontem, na cldade
de Juiz de Fora., do Sr. Dalmo Na-
varro, irmão do Deputado João
Carlos Ribe:iro de Navarro, Primel.
ro Secretdrjo desta Casa.

Zeloso funciondrjo do Instituto
de Aposentadorja e Pensöes dos in.
dustriários, Agenda de Juiz de
Fora, o Sr. Dalmo Navarro foi vi-
tima de mal sUbito, tendo seu pas-
•samento tido dolorosa repercussâo
nos meios soc:iais de Juiz de Fora
e de Barbacena, onde era estima-
do, por suas qualidades de espi-
rito a Ihanheza de trato. 0 sepul-
tamento do Sr. Da:lmo Navarro
foi efetuado hoje, na cidade de
Barbacena, tendo a famflia enluta-
da recebido as condoléncias de
seu vasto circulo de relaçöes.

Ao fazer esta Comunicacão, o De-
putado abaixo-assjnado so ii c it a
seja consignado em Ata de riossos
trabalhos urn voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Dalmo Navarro,
dando.se ciência do fato 'a Exma.
Sra. Celina Seima Valle Navarro,
genhttora do extinto, residente na

cidade de Barbacena, 'a Rua Virgi.ho Mello Franco n g 98, e ao Depu-.
tado João Navarro, Prirneiro Se-'
cretárjo desta Casa.

Sala da.s Reuniôes, 20 de maio
de 1966.

Manoel Costa - Oswaldo Tolen-
tino - Raymundo Albergaria -
Lourival Brash.

Publicar.

COrvt(JNICAcAO

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

Lamento cornunicar it Casa o Ia-
lecimento, ocorrido nesta Capital,
cia Exma. Sra; D. Emilia Sara.iv
cia Costa Rios, cigna espOsa do Dr.
Geraldo Azevedo da Costa Rios, in-
tegro Juiz do Belo Horizonte

Era a extinta filha de D. Izabel
Valadares Ribeiro, que Ihe sobre-
v.ive, a de Francisco Saraiva de An-
drade, e irma do Sr. Antonio Sarai-
Va, digno Diretor do Banco Mineiro
da Produçao; do Sr. Raul Saraiva
Ribeiro, tabelião em Betim; Rul Sa-
raiva Ribeiro, aposentado cia Secre-
taria da Agricultura; Paulo Saraiva
Ribeiro, exator, residente em Pard
de Minas; José Saraiva Ribeiro, in-
dustrial, residente em Divi.n6po1i;
Lutz Saraiva Ribeiro, resiclènte na
mesma cidade; ErcIlia Sarãhtva RI-
beiro, residente em Florestal; Vera
Saraiva Ribeiro de AraUjo, viüva
do Dr. Silvio Romeu César de
Araüjo, residente em Florestal;
Maria Saraiva Ribeiro; Domingos
Saraiva Ribeiro, exator aposenta-
do, e Olga Saraiva Ribeiro Lara,
casada corn o Dr. Geraldo Lara,
digno Procurador cia Fazenda Na-
c:ional em Minas Gerais.

Deixa D. Emilia dois filhos: An-
tOnio Saraiva Rios e Fernando Sa-
raiva Rios, ambos universitcirios,
residentes nesta Capital.

Dama de excehsas virtudes, de
trad.icional famllia mineira, D. Emi.
ha Saraiva da Costa Rios gozava
da asthma e da admiraçäo de largo
dIrculo de ami.zades em todo o Es.
tado, razão por que seu passamen-
to foi dos mais sentidos.

prestando-ihe esta hornenagem,
solicito que dela se dê conhecimen-
to 'a cigna familia enlutada, na pes-
soa do Dr. Geraldo Azevedo cia
Costa Rios, honrado Juiz em nossa
Capital, it rua Carangola, n° 32,
apartamento 24.

Sala das ReufliOes, 20 de miaio
de 1966.

Lourival Brasil.
- Publicar.

COMUNICAcAO

Exmo. Sr. Presidente cia Assem-
blciia L,egislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

ComurncO it Casa o falecimerito
ocorrido ontam, em Barbacefla, do
Sr; Dalmo Ribeiro de Navarro,
moo estimável, pertencenta a tra-
dicional famulia daquela cidade e
irmäo do Sr. Deputado Joâo Na-
varro.

Seu sUbito passamentO causou
profundo pesar na sociedade bar-
bacenensa,. onde o falecido desfru-
tava cia largo cIrculo de relacOes.

o pesar da Casa daverd ser
municado a sua inconsolável geni-
tora, Sra. Celina Sena Valle Navar-
ro, residente 'a Rua Virgilio Melo
Franco, 98, e ao seu ilustre irm'ao,
10 Secretdrio cia Assemblciia Legis.
lativa.

Sala das ReuniOes, 20 de maio
de 1966.

Anuar Fares
- Publicar.
0 SR. PRESIDENTE -A Mesa

vai passar a deferir a palavra aos
oradores previamenta inscritos.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Waldomiro Lobo.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
presidente, Srs. DeputadoS.

Não sei se os Srs. Deputados ja
repararam uma coisa: quando uma
müsica las muito sucesso e todo
mundo comaça a cantá-la, bern cia-
pressa, dizem, vem o azar e ela de-
saparece; ningucim mais a canta.
Lembram-se Vs. Exas. de "Ramo-
na"? Ate os cachorroS a assobia-
yam. Depois, veiO o azar e ela de-
sapareceu por completo.

E, por falar em azar, o Secretá
rio do "Planejaumento" de Minas
Gerais ontem estOve na TV-12,
programa "Esquema ci NotIcia",
e, assim que o locutor anun-
ciou 0 nome cIa S. Exa., saiu a es-
tação do ar. Não voltou mats. 0
hornenzinho ja cornecou a dar
azar ate no Orgão de pubhicidade
do qual estd-se valendo, como ma-
tciria paga, para dizer qua preten-
de fazer alguma coisa. Não deu
nem tempo de o lucutor clizer 0
nome do Secretário cia Abasteci-
mento. Quanclo ia dizer o nome
todo, a estação saiu do ar.

Cuidado, Governador I. P. da
Silva. Azar ci doenca qua pega
mesmo. Se comecar a espaihar,
como coisa invisIvel, esta doença
qua todos conhecem, o negOcio vai
alastrar-se ate o Paldcio cia Liber-
dada a ate o Palácio das Mangabel.
ras. Muita gente estcI rindo, inclu-
sive o Deputado Quintão, cujo no-
me faz lambrar a bebida qua preci-
sa ser feita corn rapadura. Para fazer
a rapactura precisa cana a para ha-
ver cana 4 preciso plantd-la. Para
haver producão ha necessidada de
uma Sacretaria cia AhastecirnantO,
que faca alguma coisa para all-
mentar o povo corn 0 produto cia
terra dadivosa cia Minas Gerais. 0
dinhairo gasto nos jornais, radio
a TV deveria ser gasto am banafi-
cio do povo. Eu ache que estou
ajuciando o GovernadOr I. P. da
Silva Estou praticando urn "adju-
tOrio", corno diz o caboclo. Mas
tudo qua pratendemOs para 0 pOVO
nos ci negado. Inclusive 0 paga.
mento dos hospitais e entidades
filantrOpicas que estao ajudando o
Govcirno. 0 Didrio cia Tarde, de
quarta-feira, dia 18, publica na la
pagina, "Pobras anfermOS, dor
mindo em baixo de cIrvoras na Ca-
pital minaira", assa formosa Ca-
pital. Na saxta pdgina ha urn gran-
de noticicIrio corn 0 titulo: "Doen-
tes ao desabrigo ocupam as Ruas
cia Belo Horizonte". A reportagem
ci grande e Os minutos de qua dis-
ponho, naste Pequano Expediente,
não dariam para ler todo o noti-
ciário. Mas, Sr. Presiciente, requei-
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ro que seja 0 mesmo transcrito
nos Anads da Casa paraqüe o povo
do interior pOssa tornar conheci-
mento do que Se passa na Capital,
através do "Dicirio da Assembléia".

Infelizmente, como não disponho
de tempo suficiente, terei de dei-
xar a Tribuna, POiS 0 meu está
esgotado Mas, p r 0 met 0 voltar
em nova oporturLidacie para conti-
nuar as denüncias relativamente ao
desprêzo do Governador I. P. da
Silva para corn Os habitantes desta
infortunada Minas Gerais, habitan
tes que têin, agora, urn Govêrno
que êles nao esperavam que fOsse
tao ruim.

0 notici6rio 6 o seguinte:

DOTES AO DESIGQ.
OCUPAM AS RUAS DE

•	 BELO HORIZONTE

• Deprimente e aflitiva a s.ituacão
dos doentes pobres, que vêm a ci-
dade em busca do tratamento me-
dico gratuito, dada a recusa do
Abrigo Belo Horizonte em aece-
be-los e conseqtiente falta de
urn lugar onde permaneçam, ate
que obtenham vaga num dos hos
pitais. 0 Secretcirlo da Seguranca
Püblica, .considerando quo a fun-
cão. do Abrigo 6 sOmente recoiher
por curto perlodo individuos sadios
que não tenham onde dorrnir. de-
terminou que aquêle estabeleci.-
mento não mais recehesse enfer-
mos Em sua decisão, argumentou
ainda que 0 Abrigo, sem condiçöes
para tanto, estava desviando-se cia
finalidade pana a qual fôra criado,
e transformando-se em hospital.

0 assunto foi debatido por urn
grupo de autor:idades na sede cia
"SERVAS" quando se concluiu que
a função de receber Os doentes 6
da Secretaria de Saüde e Assistên-
cia, ficando decidido quo seria pe-
dida àquela entidade a criacao ur-
gente do urn local para preencher
a lacuna.

COMO ERA

AW ha pouco, doentes que che.
gavam do interior jam ter ao Abri-

go Belo Horizonte, onde aguarda
yarn vagas nos hospltais, freqtien-
temente a pediclo déstes mesmos
estabelecimentos, tornanclo-se mes-
mo rotina seu encaminhamento
äquele albergue. Au, apesar da falta
de higiente e de enfermagem ade-
quada, risco de contdgio por outras
molëstias, além de outrbs pontos
faihos, recebiam do Serviço M6dico
urna assistêncja precciria corn o que
eram m:antidos nas meihores con-
dicôes possiveis, ate quo se inter-
nassem para tratarnento definitivo.
Os enfermos que nao podiam se 10-
comover eram conduzidos aos hos-
pitais pelo serviço de encarninha-
mento, ficando também por coMa
dësse setor a orientacao dos do-
mais pacientes junto aquelas enti
dades, atendendo a triagem ni6dica

DOENTES NAS RtJAS

O que agora se vê em dêcorrên-
cia do estado de coisas ré.inante, 6
urn nUmero crescente de doeMes,
inclusive crianças, a habitar, as
ruas cia cidade, vivendo da carida-
dc püblica, pois raramente encon-
tram uma vaga num hospital, de
imediato, e não tern mobs para pa-
gar estada em hotel ou pensão. -
dosolador o espetdculo propprcio-
nado pela grande quantidade do
peasOas que Se cOncèntram junto
ao Hospital da Santa Casa de Mi-
sericOrdia, Hospital daS Clinicas,
Hospital cia Cruz Vertheiha e ou-
tros a espera de que ali vaguem
leitos.

Quando, desanirnados. fla p vol.
tam as suas cidades de origem,
através de passes ou dinheiro obti-
do pela mendicäncia, scm obterem
o devido tratamento, ficarn expos-
tos ao tempo, agravando sua enter-
midade ou ate mesmo falecendo,
sem chegareni a receber assistên-
cia médica. Muitos dêstes mdvi-
duos, para obterem recursos neces.
scirbos a vinda a Belo Horizonte, na
esperança de cura, vendem todos
seus pertences. Por fim, frustra-
dos em seus objetivos, voltam a
seus locals de origem, ainda doen.

tes e em pior sltuacäo financeira
do que antes.

DEScENTRjALIZAcAO

Das reuniöeS havidas para deba-
ter o problema, convocadas pala
Sra. Coracy Uchoa Pinheiro, parti-
ciparam também os secretários de
Seguranca Püblica, de Acâo Social,
representante do secretárlo de Sail-
de e AsSiStêflCi&, represefltaflteS da
SERVAS, diretor e médicos do
Abrigo Belo Horizonte, diretor do
Departamento de Assistêflcia So-
cial, alCm de outzos pessoas liga-
das ao assunto.

A descefltralizacao do atendirnen.
to medico aos mndigentes foi reco-
nhecida como a medida fundamen-
tal para a resolucâo do problerna.
Isto porque Belo Horizonte nao
consegue mais atender ao afluxo
constante de doentes pobres que
provêifl do interior e Os hospitaiS
que os atendem estão permanente
monte cheios e a Secretaria de
Sailde e Assisténcia, rnesmo tendo
eonvêfliO corn vcirios estabelecimen-
tos particulares, näo tern também
cond.icöes para atender h procura.

Acrescente-se quo a prOpria Se-
cretaria de Saüde mandava pacien-
tes para o Abrigo Belo Horizonte,
onde ficavarn ate quo surgissem
vagas. E agora êste albergue não
mais destina aos enfermos nümero
superior a 120 leitos, como ate ha
pouco acontecia. Deduz.se quo a
sobrecarga aquela Secretaria foi
muito significativa.

COMPLEXOS

Mas 6 extremamente compbexo e
dificil o processo do descentrabza-
çäo sugerido. Grande nUmero do
casas de saUde de interior rece-
bern subvencOes da Secretaria de
SaUde, para que destinem 10% dos
leitos para Os enfermOS quo näo
podem pagar tratamento. MesmO
quo isso esteja sendo cumprido ri-
gorosamente - coisa irnprovdvel
- a ci.fra 6 precdria. Além disso,
ha grande nilmero de cidades do
Minas sein n-idico, algumas delas

ate mesmo corn posto de saüde
montado.

ApOs as rouniôos, 0 representan-
to do Secretdrio cia Saüdo prometou
providenciar urn levantamonto cia
real situação no interior do Esta-
do. Se isto jd demandará conside-
ravel tempo - meses, pelo menos
- quo dizer do necessciriO para So
colocar em prátioa algo do efetivo
para a citada descentralizacãO? E
urn trabaiho que éxigiré, anos para
sua consumacão, pois compreende
urna s6rie do medidas complexaS,
como dar condicôes ao medico para
fixar-se no interior, criaçao de no-
vos hospitais regioflais, dispêndio
do vultosas yerbas, rotencäo do
doente no interior, a mefloS que
sea tratamento seja especiabisado,
etc."

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

0 SR. Cf CERO DUMONT - Sr.
presidente, Srs. DeputadoS.

Em 1959, na qualidade do Pre-
sidente recém-ebeito da Campanha
de EducaciOfláriOS GratuitOs do Mi-
nas Gerais, eu paclia a esta Assem-
bléia apobo para urn Projeto do Lei
que então apresentei dando o Es-
tado, pela primeira vez, a sua cola.
boração financeira a êste movi-
mento.

Na ocasiãO, pude infornTlar a êste
Plenário as razöes por que pleitea-
va o apoio do Govêrflo, para a cam.
panha dos educandánios gratuitos.
Recebia eu, naquela época, em Mi-
nas, urn movirnonto corn 39 esta-
belecirnentOs atendendo perto de 8
mil alunos. 0 Estado näo dav
colabOracãO financeira, apenaS cc-
cia, a titubo do empréstifliO, Os seus
prédios de ensino pnirn6io, scm
prejuizo das suas atividades nor-
mais. Näo havia sede da campa
nha, seus funciofláriOs näo passa-
yam de dois, näo havia recursos
nem comprornisso. Agora, em 1966,
portanto, seis anos dopois, proce-
demos a uma nova eleicãO, quando
OS destifloS da campanha passam
as maos do urna outra diretoria,
sob a Presidêflcia do Sr. Deputado
Gui]herrniflO de Oliveira.



RelatOrio da administraçao
para o VIII Congresso Esta-
dual da ONEG, no ano do 196.6.

Prezados Companheiros:
Mais uma vez, como Adrnjrjistra-.

dor Estadual cia Campanha Nacio-
flal de Educandcirjos Gratuitos, ye.

I. METAS DA C'NEG

Ao abrir o nosso relatOrio, jul-
gamos de born alvitre apresentar..
•-lhes, de urna maneira clara, as me.
tas a que se propôe a CNEG -

sabido quo de cada 100 brasi-
leiros em idade escolar, apenas 50

- 458 -
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sucessor, devo informar a esta Casa
que a situacao em 66 é a seguinte:
1959: Sede: •aiugada

Funcionárjos : 2
Estabelecimentos . 39, em B. Ho.
rizonte: 3, no interior: 36, alu -'los: 8.000
Contribujcao federal: Cr$ 150.000
P/ turma
Cornunidade pouco
Estado: nada
Municipio: sO o de Belo Hori-zonte
Veiculo: nenhum
1966: Sede: PrOrja
Estabelecimentos : 146, C U r S o S- 173: Em B. Hte.: 8, Interior: 165,alunos: 28.000
Fuflcionärjos : 10
Contribujcao Federal: Cr$ 300.000
interior e Cr$ 450.000 Capital. 0
Estado contribuj hoje corn .....
Cr$ 160.000 por turma
M'unieipjos: todos, menos Belo
Horizonte
Veiculos: 1
Teleforie: EncomendadoC'ompromisso : nenhum. •Fres;ta-
cão de contas: em dia. Terrenos
rnunicipajs legJ .Iizados: 350.000metros quadrado
FrOcUos prOprjos: 75 u.t:ilizados,
do Estado 44.
Lerei, para fazer parte do meu

discurso, o -relatOrjo do Admirijs-
trador da Campanha, Sr. Helv&jo
Dahe, Adrninjstrador Regional, cu
jos documentos passa,rei a Taqui-
grafia. Estou •certo, Sr. Presiden -
te, que a diretorja que nos suceder
ira realjzar trabalho rnais proffcuo
que cofltinuard a ser utiiissirno a
juventude sadia de Minas Gerajs

o seguinte:
OAMPA NRA NACIONAL DE EDU.
cÁO ESTADUAL DE MINAS
GERAIS.

mo-nos diante da Assembidja Ge-
ral que 'deverá. traçar ' Os destinos
da CNEG, em Minas Gerais, no
biênjo 66/68.

Se a Campanha d trabaiho de
equipe, integracão comunjtárja,
educaçao para. todos, tendo .por
meta born educar, sentimo-nos, no
momento, na obrigaçao do, como
parte integrante desta grande equl-
pe que é a CNEG ni.ineira prestar
contas das atividades a nOs confja-
das,- apontando aquilo que' Lizemos
bern, o que fizemos mal e o que
resta fazer.

Cada companhejro leva consigo
uma cOpia dêste relatOrio. E'spera-
mos que êle seja lido, analisado e
criticado, e quo cada colnpanh'ejro
do -interior, present,e ou ausente,
envie a Secção Estadual ias suges.
t&es que julgar necessdrjas e as cr1-
ticas construtjvas para quo possa,
doravante, a CNEG contjnuar a sua
caminhada ', cada voz mais cons-
ciente dos deveres e responsabjlj..
dades que a aguarclam.

o presente relatOrjo conterd ver.
dades e talvez ncio agracte plena-
mente a todos. Mas o que sempro
caracterizou o verdadeiro cenegis-
ta foi a franquez, o 'amor. a jus-tica, a lealdade e o dever de ser
intransigente corn a verdade,

o quo aqui serd exposto 6 a
sultante do trahaiho de todos des-
de o do presidente do Conseiho Na-
cional, Deputado Paulo Sarazate
ate 0 daquele aluno •que, a noite,
no anonimato, aida quilOmotros e
qui16metro a pe, sob a luz -das
estrêla •ou cia chuva torrenejal
Para receber alguma coisa daque-
Ic professor que certamente não
conheco Os altos escalOes cenegis.
tas, mas quo trab all-ia pala obra,
sem tempo, 'as vOzes, para corner ou
dormir.

fazern seus estudos primcirios e quo
20 dêles in.iciam 0 curso médio,
chegandO apenas 1 'a escola supe-

•	 rior
pensando na triste realid:ade ox-

posta, foi que Felipe Tiago Gomes
criou, em 1943.1 a Campanha do
EducaridciriOS Gratuitos, entidade
civil, sern fins lucrat,ivos, reconhe.
cida de utilidade püblica pelo Do-
creto nq 36.505, de 30/11/54;

a CNEG (corno é mais conhecida
a Campanha) coordena a malor
rëde de educandciribs gratuitos do
PaI, corn os seus 878 cursos de en-
sino;
• ela miflistra ó ensino em todos
os seus graus e tipos, mantendo,
inclusive, urna Faculdade do Direi-
to, no Rio Grande do Sul;

- auxiliada, nos demais estados,
assirn: . o Cearci concede 'a CNEG
(Lei n° 4587) Cr$ 250.000 por ano
e por turma, estando em cia corn
sua contribuição; Goicis (Lei n°
4026/62) corn Cr$ 510.000 por ano
o por turma; Pernambuco (Lei n°
2207/55) corn Cr$ 350.000 por lan,o
e por turma.

Apesar do possuir a maior réde
estadual na constelacão cenegista
nacional, Minas Gerais d o Estado
quo dci, quando dci, a menor con-
tribuiçãO, por ano, por turma, aos
educandcirios cia CNEG. Ha lei es-
tadual (fl° 2046/60) quo beneficia

• CNEG corn' -Cr$ 42.000 por ano
o por turma. Dêsse beneficio o an .

-tigo govérno sO pagou a parte re.
ferente aos anos do 1961 e 1962;

em Minas Gerais ela mantëm 167
cursos do nIvel rnëdio, atendèndo

• a 143 cidades e a 22.782 alunos
(1965);

a Campanha Nacional do Edu-
candcirios Gratuitos vivo do qua-
tro fontes de renda:

a) a comunidade, através do Se-
tor Local, que 0 o Orgãp responsci-
vol pelas finanças do eclucandci-
rios;

b) o poder publico federal;
c) 0 podor püblico estadual; e
d) o podor pübl.ico municipal.
-As vorbas do poder publico são

pagas corn bast.ante atraso:

a) a federal 0 paga normalmen-
to em agosto;

b) a estadual 0 paga corn mais
do urn ano de atraso; o

c) a municipal nem sompre 0
paga;

o Setor Local é o organismo quo
congroga todos Os homens do boa
vontade da comunidade (no mini-
mo 100) cada urn dando a sua p0-
quona colaboração financaira. Estes
ologern entre si uma diretoria quo
tern a responsabilidade do zolar
pelo movimento uinancoiro da
CNEG;

Os componontos do Setor Local
colaboram gratuitamonte corn a
obra, levados polo alto espirito de
interésse pela solucäo do angus-
tiante problerna educacional bra-
sileiro;

o aluno quo pode contribuir fi-
nanceiramente dci aquilo do que
pode dipor: urn dia dc sua ativi-
dade profissional ou do •trabalho
a favor do gincisio etc.;

gracas 'a colaboracão de todos,
dos 167 estabolocimontOs do nosso
Estado 10 (doz) ja tern sua prOpria
sede tot-almento construida e 70 ou-
tros estão corn seu prOdio prOprio
em construcão;

o professOres da CNEG são, no
interior, o padre, o advogado, 0
juiz de direito, o pastor, o rndthco,
a professOra primdria, o aluno de
Faculdade do Filosofia, onde ela
exista. Elos tarnbOm entram corn
a sua parcela de colaboracão, pots
recebem uma infima gratilicaccio
por aula dada que costuma chegar,
'as vezos, ate corn seis moses de
atraso. Muitos dêlcs chegam a dis-
ponsar a gratificacão a favor do
p.rOpriO gincisiO;

Não C necesscirio ser sOcio do Se-
tor Local para obter matricula nos
educandcirios cenegistas, muito ao
contrdrio, a CNEG quer, principal-
mente, a educaçäo dos monos fa-

, vorecidos financeiramente.
- Como as Faculciados do Filosofia

nao licenciam elementos humanos
em quantidade suficionte tao aten-
dimento cia procura, a Campanha,
e todos os domais educandcirios,



2" CICLO

de Abre Campo
Abaeté
João XXIII
Prof. Sérgio Ferreira
Jose Manoel
Dr. AntOnio Lanna
Domiciaflo Vietha
Leonel Franca
São Jose
Dom Carboto
Coraão de Jesus
Senhor do Bonfirn
Cachoeira de Minas
Alcion
Candeias
Santa Luzia
N. S. do Carmo
Prof. Eugênio Rubião
Pe. Francisco
Coronel Rozendo
Quinto Alves Tolentiflo
Cruz Vermeiha
João Nassif Mizziara
GetUio Vargas
Ourense
Desembargador Barcelos
AntOnio Martins Borges
Napoleäo Reis
Tiradentes
Coração de Jesus
Odilon Behrens
Silo Jose
Inconfidente Oliveira Lopes
Divinense
Cornélio Caetano
Conde Francisco Matarazzo
Nossa Senhora do Rosárlo
EugenOpolis
Esperafelicense
São Mateus
N. S. da piedade
Galibéia
Alberto Behrens
Santo AntOnio
Serra da Canastra
Santa Isabel
Operário Rufino

11)

I - GINASIOS SECIJNDARIOS

1 - Abre Campo
2 - Abaété
3 - Airuoca
4 - Alérn Paraiba
5 - AraUjoS
6 - Barra Longa
7 - Barreiro (Belo Hte.)
8 * Barro Prêto Belo Hte.)
9 - Barroso

10— Born Jesus do Gaiho
11 - Born Jesus do AmparO
12 - Bonfim
13 - Cachoeira de Minas
14 - Campo do Melo
15 - Candeias
1 - Carangola
17 - Oarrno da Cachoelra
18 - Carmo da Mata
19 - CarrnOpolis de Minas
20 - CarrancaS
21 - Cláudlo
22 - Centro (Belo Hte.)
23	 ConceiçãO das Alagoas
24 Conceição do Ipanema
25 - Conceicão dos Ouros
26 - ConcOrd.ta (Belo Hte.)
27 - Conquista.
28 - Conseiheiro Lafalete
29 - Conseiheiro Pena
30 - CoraçãO de Jesus
31 - Coroaci
32 - COrregO Danta
33 - Deifim Moreira
34 - Diviflo
35 - Dores do Indaid
36 - Engenheiro Dolabela
37 - Entre FOihas
38 - EugenOpoliS
39 - Espera Fells 	 -
40 - Faria Lemos
41 - FelixiOndia
42 - Galiléia
43 - Gameleira
44 - Gouvela
45 - Guia Lopes
46 - Heliodora
47 - Hôrto Belo Hte..)

Gin.

a) Colégios Secundários
b) Colégios Cornerciais
C) Colégios Normals

Sub-Total ........
TOTAL ..........

= 3
= 13
= 14

30
- 173

I
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principalmente do interior, são
obrigados a lançar mao do pessoal
de major grau de cultura da cida-
de.

Nãose pode negar a colaboração
inestimdvel prestada pelo leigo a
favor da educação brasileira, as
tori-ia-se necessário atender-se a so.
licitação dêsses elementos, forne-
cendo-Ihes meios de aperfeiçoa-
rem seus conhecjmentos e obterern
assim o seu registro definitivo de
Professor no Ministérjo de Educa-
ção e Cultura.

Os meios empregados pelo Minis.
térlo de Educação e Cuitura Para
atingir tal meta, forçoso ë reco-
nhc•cer, não tern produzido os re.
suitados necessdrios a urn meihor
anctarnento do sistema edrnacjonaj
brasileiro.

A CNEG, como responsdvel pela
major réde educaciorial da America
do Sul, corn sua Secção Estadual de
Minas Gerais coordenando 20% da
recte de cenegista, sente-se na obri-
gaçäo de procurar aperfeiçoar
mejos Para o aprimorarnento do
professorado de nlvel mêdio.

Precisa também dar ao seus edu-.
candários condiçOes materials ml-
nimas de funcionarnento.

Coerente corn os principios que
sempre a nortearam, 'a CNEG, Sec.
cáo Estadual de Minas Gerais, pre-
tende continuar a execução no se.
guinte piano de atividade:

a) Fazer corn que orienta(;Oes di-
dático-pedagOgica .s, bern como as
orientacOes das autoridades educa-
cionais ,cheguem corn inalor ur-
gência e facilidade aos nossos 11-
deres do interior.

b) Continuar levando o ensino
mCdio gratuito, em tOdas as suas
modalidades e graus, principalmen.

te, aonde, por razOes diversas, - ou-
tras entidades não puderam le-
VA-10.

C) Fazer corn que os nossos cur-
SOS tenharn, tanto quanto possfvel,
as praticas educativas desejadas
pela comunidade integrada no edu-
candário.

d) Fazer corn que os nossos alu-
nos sejam homens integrados na
sociedade como pane viva e atuan-
te dela.

e) Promover a valorizacão das
profissöes manuals e técnicas

f) Fazer corn que Os nossos esta.
belecimentos sejam uma fôrça viva
e urn todo ümico como integrante
da cornunidade a que êbe pertence -

g) Fazer corn que cenegistas do
interior possam comparecer aos
curses da OADES e assirn aprimo-
rar Os seus conhecimentos.

h) Colaborar corn urria parcela
de recursos para construção dos
prédios prOprios, coroando os es-
forcos da cornunidade e auxflio
dado pela CNEG.

i) Fazer corn que o educanddnio
tome-se, reairnente, o Centro da
Comunidade, transformando-se em
urn centro irrathador de cuitura e
de politização de nosso homem do
interior.

2. A CNEG EM MINAS GERAIS

A CNEG, que aportou em Minas
Gerais em 1952, criando ja no ano
seguinte seus 2 prirneiros educan-
dários, é hoje a major fôrca edu-
cacional de nivel médlo do Estado,
atendo a 142 mimicIpios, mantendo
173 cursos, nos quais ministra Os
diversos ramos de ensino, confor-
me discriniinação infra:

1' CICLO
I) 	 - 	 a) Gindsios Secundários 	 = 112b) Gindsios Cornerciajs 	 = 28

C) Gindsios Normals 	 =	 2d) Gindsio Agricola 	 =	 1
Sub-Total ................ 143



GINASIO AGRICOLA

1 - Brasilãfldia
	 Ginásio Brasilãndia

COL1GIOS SECUNDARIOS

1 - ConcOrdia (B. Hte.) 	 Colégio Desembargador Barcelos
2 - Machado 	 " 	 Cenegistas de Machado
3 - Uberaba 	 " 	 Prof. José Ferreira

- 46 - 	 - 463 -

V

48 - Inhapim
49 - Itaguara
50 - Itamarandiba
51 - Itamonte
52 - . Itumirim
53 - Juiz de Fora
54 - Juiz de Fora
55 - Juiz de Fora
56 - Lagoa da Prata
57 - Laranjal
58 - Lavras
59 - Leopoldina
60 - Manhurnirim
61 - Mariana
62 - Martinho Campus
63 - Matutina
64 -- Merêês
65 - Medina
66 -- Mendes Pirnentel
67 --- Minas Novas
68 - Moeda
69 - MOnte Sião
70 - Morada Nova de Minas
71 - Mesquita
72 - Muriad
73 - NatOrcia
74 - Passa Tempo
75 - Passa Bern
76 - Patrocinio
77 - Patrocinio do Muriaé
78 - PerdOes
79-- Pirapora
80 - Porteirinha
81 	 Pouso Alegre
82 - PousO Alto
83 - Prados
84— Recreio
85 -- Re-splendor
86 -- Resende Costa
87 - Rbieirão Vermeiho

-88 -• Rio- Paranaiba
89 - Santa Maria do Itabira
90 - Santa Margarida
91 - Santana do JacarO
92 - Santana da Vargem
93 - Santo Antonio (Belo Hte.)
94 - Santo AntOnio do Amparo
95 - São Francisco do GlOria
96 - São Goicalo do Pará
97 - São João Nepomuceno
98 - São Paulo (Belo Hte.)
99 - São Rornão

100 - São Tiago
101 - Sete Lagoas
102 - Simondsia
103 - Sobrdlia
104 - Tarurnirim

Inhapim
Monsenhor João Rodrigues
Francisco BadarO
João Pinheiro
São José
Eudildes da Cunha
Monteiro Lobato
Vital Brash
Monsenhor Otaviano
Laranjal
Pedro Sales
Cel. Luiz Salgado
Elias Gomes Correia
Don Frei Man&el da Cruz
N. S. daAbad.ia
Frei Leopoldo
Mercês
Santa Rita de Medina
Mendes Pimentel
Minas Novas
Monsenhor Mario Silveira
Monte São
N. S. do Loreto
Santo AntOnio
José EutrOplo
NatOrcia
São José
N. S. cia GlOria
Prof. OlImpio dos Santos
Plo XII
PerdOes
Pirapora
EugOnio Pacelli
Senador Eduardo Amarci
Pouso Alto
São José
Recreio 	 -
Resplendor
N. S. da Penha
Ribeirense
Cap. Franklin de Castro
Trajano ProcOpio
Santa Margarida
Duque de Caxias
Tiradentes
Mons. Artur de Oliveira
D. Maria J. Pa.iva Agu.iar
São Francisco de Assis
Rui Barbosa 	 -
Augusto GlOria
Alcindo Vieira
Cel. Luiz Salgado
Santiaguense
Dr. Márcio Paulino
São Simão
Sede Sapiehtiae
São Sebastião - -

105 - Tiradentes
106 - TomboS

107 - tlbá
108 - Uberaba
109 - Unal
110 - Varginha
iii - Virginia
112 - VirgiflOpoliS

1 - Barão de Monte Alto
2 - CaetanOpohS
3 - CaparaO
4 - Caputira
5 - CataguaseS
6 - Chácara
7 - Caratinga
8 - Caxambu
9 - Cordisburgo

10 - Dona Eusdbia
11 - Dores do Campo
12 - Florestal -

13 - Itamarati 	 -
14 - Juiz de Fora
15 - Machado
16 - Nazareflo
17 - Nova Lima
18 - Focrane
19 - Raposos
20 - RibeirãO das Neves
21 - Santa Rita de Itueta
22 - Santana de Cataguases
23 - São João do Oriente
24 - Silverâflia
25 - TahuleirO
26 - Rodeiros
27 - Três Marias 	 -
28 - Tumiritiflga

GINASIO NORMAL

1 - BraüflaS
2 - Dores de Guanhães

Sao Joáo Evangelista
Centro Educacloflal LevirO Oliveira

pierucett.i
Ginásio Dorn Bosco

Prof. José Ferreira
N. S. do Carmo
Catanduvas -
Virginia

"• 	 VirginOpoils

Ginásio Corn. Joäo Duarte
Bernardo Mascarenhas

"	 CaparaO
Santa Helena
AntOnio Amaro
Riachuelo
João C. do Nascimento
Caxambu -
CordisburgO
Lidia de Castro
N. S. das Dores
Prof. Cel. Cristiano Alves
Ferreira
Itamarati
Prof. Osvaldo Veloso
Machado
COnego Heitor
Tiradentes
Pocrane
N. S. de Fatima
Ribeirão das Neves
N. S. de Cdssla
Senhor Santana
São João Batista
Pio XII
João XXIII
de Rodei.ros
Três Marias 	 -
Tu.miritiflga 	 -

Ginásio Presidente Kennedy
Nossa Sra. Aparecida

GINASlO COMERC1AL



3 SITUAçAO GERAL DAS cONSTRUcOES

Iniciamos Obras em ..................20
Obras em andamento ...............14
Em fase final de construçao ............ 44
(Os glnsios cia CNEG já estão funcionando nos prédios

prOprios que estão 'em fase de construção).

CIDADES .E •SITUA(oES

Em fase final de construção (corn préclios ja em use)

Corn Obras em Andamento:

1 - Além Paraiba
2 - Araujos
3 - Barra Longs
4 - BrasOpolis
5 Carmo da Mata
6 - Conseiheiro Lafaiete
7 - Delfim Moreira

Onde Iniciarnos Obras:

1 - Barroso
2 - Born . Jesus do Amparo
3 - Caputira
4 - Caxambu
5 -- Chdcara
6 - Conceiçäo do Ipanema
7 - DOres de Guanhães
8 - Dona Euzébla
9 - Gouvela

10 - Itagitara

4 - A SEDE
Gracas a Deus o volume de ser-

vico continua aumentando, quer
seja pelo aumento de colOg.ios, quer.
seja pelo aurnento das atividades
do CNEG, tanto no campo educa
cional quanto no de construcOes.
Para exempUlicar, sO no preseflte
exercIcio entrararn em funciofla-
mento os colOgios normais de San-
ta Maria de Itabira, Varginha, Abre
Campo, Pouso Alegre, GailOia e
VirginOpolis. Todavia o pessoal que
presta a sua colaboraão na equipe
da sede continua o mesmo do biê-
nio passado. 0 que obriga a equl-
pe a trabalhar normalmente, ate
as 22 horas e não raro amanhecer
o dia no trabaiho.

T
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C OLE 0! OS COMERCIAIS 10 - DivinO
11 - DOres do Indaiá
12 - Farla Lemos
13 - Galiléia
14 - HeLiodora
15 - Inhapim
16 - Itamarand.tba
17 - lamonte
18 - Lagoa da Prata
19 - Laranjal
20 - Machado
21 - Mariana
22 - Matütlna

32 - Rio Paranalba
33 - Santa Maria Itabira
34 - Santo AntOnio do Amparo
35 - Santa Rita do Itueto
36 - São João Nepomuceno
37 - São Romão
38 - São Tiago (aqu.lsiçäo)
39 - Sobrálla
40 - Tombos
41 - Uberaba
42 - Unal
43 —Varginha
33 - VirginOpolls

1—Abaeté
2 - BrasOpolis
3 - Caxambu
4 - Conqüista
5 -- Juiz de Fora
6 - Lpoldd1.

7 - Machado
8 - Mar.iana
9	 Patrocinio

10 - Perdães
11 - Tombos

12 - Ubéraba
13 - Varglnha

C 0 L E G,1,0 S

1 - Carmo da Caehoelra
2 - Cons'ethelro Lfaiete
3 —:Dlvin.o.
4 - Mati.itina
5 - Perdöes
6	 Sãb Francisco do GlOria
7 - São. Tiago -,
8	 m- Tobos
9 - Santa Maria de Itabira

10 - be Campo
11 - Pouso Alegre

12 - Vargtnha
13 - Gali101a
14 - Vlrglnópolis

I - Abre Campo
2	 Aiuruoca
3 -- B. Jesus do Gaiho (aquls.)
4	 Cachocira do Minas
5 - Candeias
6 - Carrancas
7 - Cldudio
8 - Concelção das Alagoas
9 - Conselhefro . Pens

Colégio Abaeté
"	 BrasOpoLis

Caxambu
AntOnio Martins Borges
Machado de Assis
Cel. Luiz Salgado
Machado
Dom Frei Manoel da Cruz
Prof. 011mph) dos Santos
PerdOes

Centro Educacional Leviro Oliveira
Pierucetti

Coldglo Prof. José Ferreira
11 Catandüvas

ColOglo N. Sra. do Carmo
"	 Napoleão Reis

Divinense
Dom Bosco

"	 PerdOes
São Francisco de Assis

"	 Santiaguense
LOviro Oliveira Pierucetti
Normal Trajeno ProcOpio

"	 Abre Campo
Normal Senador Eduardo
Amaral
Catanduvas
GalilOja

"	 VirginOpolls

23 - Medina
24 - Morada Nova de Mnias
25 - MuriaO
26 - Passa Tempo
27 - PerdOes
28 - Prados
29 - Porteirinha
30 - Pouso Alto

- Resplenclor

- Entre F011ias
9 - Espera Feliz

10 - Nazareno
11 - Felixlândia
12 - São Francisco do GlOria
13 - Martinho Campos
14 - Sete Lagôas

11 - Itaniarati
12 - Iturnirim
13 	 Juiz de Fora (Gin. Euclides

da Cunha
14 - Lavras
15 - Manhumirim
16 - Recreio
17 - Ribeirão Vermeiho
18 - São João do Oriente
19 - São Roque de Minas
20 - Tarumirim

5 - CONQUISTAS PARA 0 BOM
FUNCIONAMENTO DA SEC

A0 ESTADUAL

0 sonho dos componentes da
secção estadual começa a se tor-
nar realidade, gracas a aquisição
cIa sede prOpria, o que possibili-
tard ampliar as atividades cIa Cam-
panha, inclusive passando a pen-
sar no aprofundarnento ainda
major das necessidades educacio-
nais, criando-se, em futuro muito
prOximo, na Orientação PedagOgi-
ca pelo radio e na instalação de
urn colégio de aplicação, condicOes
para aperfeicoar o nosso pessoal
docente no prdprio meio ambiente.

As condiçOes materials pars fun-

N 0 R M A I S
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clonamento da sede ainda deixam
muito a desejar. Não dlspomos de
urn maquinario especializado para
a Assistêncja Financejra. 0 "tele-
-spich", tao necessdrio a econon'tia
de tempo, ainda d moviclo a feijão
e a sua peça fundamental d 0 pul-
mao.

6 - A GRAFICA

Todos aquêles que trabaiharn em
educandarios sabem que a manu-
tenço do uma secretaria, no que
COncerne ao material necessárjo ao
seu funcionamento, ê onerosIssima•
Para evitar tais despesas, preten.
demos uniformizar, no que fOr
possIvel, Os impressos para estabe-
lecimentos cenegistas e confeccio-
nar, na nossa prOpria grdfica, os
impressos necessários Assim, pre.
tendemos revendê-Jos por urn pre-
ço acessIvel, sem lucro, uma vez
que a grdfica, que ora montamos,
f oi adquirida corn recursos doados
por companheiros nossos, através
do desconto de lO% da lei 3557,
nos exercIcjos de 1964 e 1965.

E born lembrar que parte da doa-
cão I ol empregada na aquisição da
sede prOpria que sO so reaLizou
graças a esta ajuda e ao auxilio do
Conseiho Nacional que também
deu a sua parcela do colaboraçao
para tal fim.

Atendendo a justa pretensao do
compalThejro do interior, pretende-
mos editar, na grdfica, urn jornal
que dê noticias de tOdas as ativi.
dades cenegista no Estado e bra
déle, pois ë voz geral que •a Cam-
panha, embora seja a major fOrça
educacional da Amrica do Sul, não
tern a divulgaçao que merecia ter.

.Como se tratou de aquisição
oportuna, corn reunião de peças
avulsas, ainda nao se cornpletou a
sua inteira rnontagem, mesmo
assim, algurn serviço ja vem sendo
feito. For outro lado, não estan-
do apareihada completamente, jul.
gamos thoportuno contratar fun-
ciondrios para aciond-la, preferin-
do tentar disponibilidade de grd-
fica e de ajuda material atravds da

Imprensa Oficial do Estadb, o que
nos fol negadO.

A nossa secção de arquivo, ratd
aqul, vinha sendo representacia por
urna pitha de papel devidamerite
amarrado. Graças a colaboração do
Conseiho Nacional, dispomos agora
de duas prateleiras de ago que pas.
sarão a i'uncjonar como arquivo
morto. Ainda não organizamos a
sede, pois aguarddvamos a desocu-
pacão da casa grande, para onde
pretendjamos transferir a nossa
"mdquina burocrática". A desocu-
pação sO se deu em marco de 1966,
mas flão a transferimos para ld
porque pensava-se em iniciar, de
imediato, a construçao do novo
prédio, corn dependêncjas para co-
légio experimental, sede da Seccao
Estadual, biblioteca, serviço de rd-
dio, auditOrio para conferências e
alojamento para o companheiro do
interior.

- MINAS NO XV CONGRESSO
NACIONAL CENEGISTA

A Secçao Estadual leva ao conhe-
cimento dos senhores congressls-
tas, corn prazer, a noticia de que
em 1965, por ocasião do XV çon
gresso Nacional, Minas Gerai se
colocou em primeiro lugar na apre-
sentacäo da prestação de contas,
ficando devendo apenas a do setor
local de Turniritinga, tendo em
vista que o mesmo seria reorga-
nizado corn a presença do elemen-
to da secçao estadual, como se ole-
tivou posteriormente

Cabe aqui, por parte do Admi.
nistraclor, urna palavra de agrade-
cimento ao companheiro do inte-
rior e urn voto do louvor a equipe
da admin.istratração quo, não me;
dindo esforços, se dividiu, viajan-
do para o interior, apanhando pres
taçOes de contas dos eternos re-
tardatários, passando sem dormir
bites e noites, desempenhanclo a
função que Ihe fOra confiada, mes-
mo estando o administrador "em
perfodo de fcirias";

8 - IA? C

Mats uma vez lembramos ao
compaflheirO, conforme nossa cir-
cular 03/64 e 11/65, que ë ohrigatO-
rio o desconto e recolhimento do
8% (olto por cento) sObre 0 que
ganha o colaborador cenegista,
mensalmente, em favor do IAPC.
Não esquecer: a) o não desconto
e recothimento implica em compro.
misso cujo responsdvel é 0 setor
local; b) embora born nUmero de
fiscais daquele inst.ituto não o acei-
te, somos beneficiados pela Lei
3.577/59 e pela Let 3.863, artigo 35,
de 29 do novembro de 1965, a qual
nos isenta das contribuicOes do
terceiros, inclusive saldrio famIlia,
saldrio educação e Banco Nacional
de Habitacão. (Nossa circular 2/66).

9 - IMPOSTO DE CONSUMO -
IsENcAo

Novamoflto damos conheelrnefltO
aos companheiros quo somos isen-
tos do ImpOsto de Consumo, Irn-
pOsto de Sêlo etc., conforme des-
pacho exarado no Processo 192.854/
65 do Departamento do Rendas In-
ternas da Fazenda Nacional. (Nos-
sa Circular 5/66).

TOda a atenção dos cornpanhei-
ros, principaimente daqueles cujos
setores estão construindo, deve
voitar para o referido favor, pois
Sle representa uma fonte de renda
em prol da construção.

10 - DOCUMENTAcAO FALTOSiA
E BUROCRATIZAcAO

Ha urn velho adagio popular que
diz que ninguërn pode ver defunto
sem chorar. E nOs também não
poderlamos deixar passar e s t a
oportunidade, quando se encon-
tram reunidos numerosIssimos corn-
panheiros do interior, para fazer-
-lhes urn candente apêlo no senti-
do de nos enviar tOda a documen-
tacão faltosa ate 31 do maio pro-
ximo porque:

a) o MEC sO pagará os auxIlios
de 1966 a CNEG, apOs encaminhada
tôda a documentacão de 1965, in.

elusive a prestacão de contas dos
auxIlios recebidos;

b) sendo a prestacão de contas
cia CNEG una, basta que urn setor
local se atrase no encaminhamento
de parte cia sua prestação de con-
tas para prejudicar a Campanha
em todo o Brasil;

c) de acOrdo corn a legilaçâo
vigente, em ano eleitoral, 90 dias
antes das eleicOes e 90 apOs a sua
realizacão, o MEC estd proibido de
pagar quaisquer tipos de subven-
cOes e auxilios;

d) sabemos clue não é fdcil en-
viar a documentação ate 31 de
malo, mas contamos corn a pros-
tirnosa ajuda dos companheiros do
interior para que a CNEG possa re-
ceber os auxilios la. que tern direito
em 1966.

Somos criticados por burocrati-
zar demais a CNEG. GostarIarnos
do lembrar aos companheiros que
não nos agrada a função de cata-
dores de papel. A verdade ë que:

1) sem êles, a "gaita" não vem;
2) corno não podemos manter

contato humano corn cada compa-
nheiro, sOmonte o mensageiro mudo
pode dar o mInimo de conhecimen-
to do como vai cada setor local;

3) torna-se necossário quo a
prOpria comunidade, responsável
direta por nosso movimento, saiba
como andam as coisas no quo eon.
comb a CNEG na sua cidade. SO-
cios são arregimentados, contas são
exarninadas pela Assembldia Geral,
tOda a comunidado precisa ser en-
volvida no movimento para que
näo so entregue a Campanha a
determinado grupo politico, religio-
so ou filosOfico, para que Os jo
vens - esperanças do nossa pa-
tria - ostojam imbuidos o propa-
rados para a responsabilidade que
Os aguarda.

11 - OS AUXILIOS
Dentro da filosofia Ceneglsta, o

fundamental é a ajuda cornunitd.
na. E o prOprio povo, através do
setor local, o responsdvel pola ma-
nutoncao do seu eduoandário. A
contribuição dos podéres püblicos
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representa uma parcela do colabo-
ração.

Vejamos qual tern s i d 0 essa
ajuda:

a) FEDERAL

1) Manutenção: Tal auxflio tern
sido pago religiosamente, dentro
dos prazos previstos, graças a corn-
preensão do Ministério da E'duca-
ção e Cultura e aos esforcos dos
Orgãos superiores cenegistas, prin-
cipalmente por parte do presiden-
te e do vice-presidente do Conse-
iho Nacional, deputados Paulo Sa-
razate e Guilhermlno de Oliveira,
respectivamente

Os setores que não receberam o
auxflio, perderam-no por culpa 1a
sua prdpria omissão:

Brainas, Brasilândla Passabérn e
Patrocinjo são casos a parte. De-
vem-nos, ainda, o balanço de 1964.
As promessas são nu.merosas, mas
o seu cumprimento, infelizmente,
flão Se concretiza.

2) Construção: As ajudas assim
destinadas, (;rnbora no seu total
apresentern urn quant1t1vo res-
peitdvel, tornarn-se pequenas se
nos lembrarmos de que ternos cêrca
de 80 obras em construçao.

As parcelas destinadas aos séto-
res locais tern sido pagas religio-
samente, desde que o setor local
cumpra corn as exigências do ME-C,
no que coneerne ao etricaminha-
mento de documentação.

Lamentamos, profundarnente, que
verbas conseguidas corn tanto es-
fOrco, as vézes, não sejarn entre-
gues aos seus donos por falta de
encaminhamento da documenta.
cão, perdendo o setor o auxiio a
que tinba direito. Estão neste caso,
exerciclo de 1965, Caputlra - 7 ml.
lhes; CaparaO - 3 milhôes; Ca-
rangola - 7 m.UhOes; CarmOpolls
de Minas - 6 milhöes; Natércja

2 milhöes; Resende Costa - 3
rnilhöes; Ubd - 4 rnflhöes; Bon-
fim - 4 milhôes.

0 setor do bairro Manoel HonO-
rio, mantenedor do Glnásio Mon-
teiro Lobato, em Juiz de Fora, per-
deu 5 mllboes de ôruzéiros por

falta da escritura do terreno. To-
davia lutou bravamente Para obtê-
.la e, segundo promessa do poder
pUblico de Julz de Fora, breve te.
rernos a doação do terreno, pols
a comunidade jd vem trabalhando
pela construção do prddio prOprlo
do educandário.

Al-guns companheiros nossos per-
derarn, por falta de documentos,
parte de sua verba. Para evitar a
perda do auxillo, a Secção Esta-
dual envidou todos os esforços pos-
sIveis, mas ainda asslrn, alguns Se-
tores nao atenderam nosso apélo,
preferindo perder o restante da
verba.

b) ESTADUAL

Embora haja lei (2046/60) quo
mande auxiliar a CNEG corn
Cr$ 40.000 por turma, anualmente,
é forçoso reconhecer quo o Estado
tern sido para a CNEG uma ma-
drasta de rnau coração, pols o dl-
timo auxllio recebido fol o relat.Ivo
ao exercicio de 1962, pago em 1964,
mesmoass1m em ap011ces e do qual
id prestarnos contas.

Diz o Orgão compentente que
não ha dinheiro Para pagar a
CNEG mas existem Cr$ 50 rnllhOes
para o Estado dar-se ao luxo de
manter cada coleglo estadual ern
cidades jd atendidas pela CNEG,
cuja lnstalacão não obedeceu nem
as mmnlmas exig(Incias legals.

C) MUNICIPAL

lvi ul t as prefeituras municipats
tern auxlLlnIo a CNEG. Todavia,
grande nümero delas ou não paga
a subvenção a que temos direito
ou realmente não nos auxilia.
preciso que Os podêres pdbllcos
municipais entendam que educação
ó urn campo do invest.imento, a
longo prazo 4 verdade, mas cujos
lucros são realmente compensado.
res.

12— CONTRIBUIcA0 COMUNI-
TARIA

Mals urna vez queremos lembrar

ao nosso companheiro que a con-
tribuicão comunitdria 4 a susten-
tdculo do nossa obra. A educação
e o patrimOnio que cada setor lo-
cal apresenta representarn urn re-
flexo fiel da presenca comunitária
na obra cenegista. 0 patrimônlo
mineiro do CNEG pode ser esti-
macb, a grosso modo, atualmente,
em Cr$ 2 bilhöes, sessenta por cen-
to (60%) dos quals levantados pe-
la propria comunidade, usando Os
mais diversos processos, desde a
campan.ha do ovo ê da garrafa ate
a rifa do carro ou o leilão do gado.

13 - 0 ZELO PELt) PATRIMONIO
MORAL CENEGISTA

Sempre que houve deniincias de
possivels irregularidades dentro de
algurn setor local, al estava a Sec.
ção Estadual Para apurar Os fatos
denunciados e tornar as medidas
cabiveis, sempre tendo o cuidado
de sO partir de dado concreto, atra.
yes do deniincia devidamente for-
malizada e instrulda corn prova por
escrito, sempre ouvindo tOclias as
partes interessadas, antes do dar
o seu veredicto

Procurou ainda a Seccão Esta-
dual demonstrar a todos quantos
colaboram no movimento cenegis-
ta que a nossa obra representa uma
necessidade e uma obrigacão para
a educacão do nosso povo, onde
cada urn cumpre corn o seu clever
e sabe que a recompensa 4 repro-
sentada pelo amadureolmento da
consciênciâ elvica dos nossos alu-
nos.

Jamais permitimos em nossa
obra movimentos nocvos ao ama-
durecimento da consciência demo-
crdtica, tais como greves, pressöes,
imposicoes, tendo.se o cuidado de
näo assumir tanibdm o êrro con-
trárlo cia atitude ditatorial, 1 azen-
do ver aos interessados que o bi-
nômio Direito-Dever não pode ser
decomposto, e quo tOdas as vêzes
em que cada urn curnpre corn seu
dever, o direito lhe 4 dado por con-
seqUencia.

14 - AS NOSSAS DIFICULDADES
DE PESSOAL

Assim como o interior, tern di-
ficuldade em formar ia sua ecjui-
pe de colaboradores, seja ela no
campo educacional ou no canipo
material, dificuldades estas quo
nâo são apenas dos estabelecirnen-
tos cenegistas, mas decorrentes da
falta de pessdal especializado, in-
clusive nos estabelechnentos ofi-
ciais, a SecQão Estadual também
luta corn dificuidades Para formar
uma equipe una e homogênea, seja
por falta do pessoa humana ou por
I alta de recursos financeiros. Vale
lembrar que somos nove na a dm1-
nistração Para coordenar a Oarn-
panha em Minas, alguns dos quais
dando apenas meio expediente, ou
por serem estudantes ou porque na
outra metade do dia precisem ga-
nhar o necessario Para 0 sustento
prOprio e do seus dependentes.

15 - NOSSAS ATIVIDADES EDU-
CACIONAIS

A assessoria, PedagOgica
Assim corno o Estado pe fun-

ciondrios seus, as vêzes em nümero
elevado, A disposição de várias en-
tidades, também a CNEG consegulu
quo duas univorsitdrias do curso
do Pedagogia fOssem postas a sua
disposicão para auxiliar os compa-
nheiros do interior na elaborac,
e aperfeiçoaniento de seus métodos
oducacionais.

Tern elas, jd levantado, o quadro
geral da situacão em que so en-
contram nossos professOres perante
o MEC. Urn modêlo de regimento
interno quo serd enviado aos corn
panheiros a tftulo de sugestão ja
101 feito e, apOs ser discutido por
professOres da Capital, será rornoti-
do a tacos os nossos estabeleci-
mentos do ensino. A par disto, tern
aquelas universitdrias prestado as-
sistência aos companheiros quo
vCm it sede Para a solucão de pro-
ilemas educacionais, enviado ro-
teiros do trabalho, planejamento de
curso, informacöes sôbre currf-
culo e orientacão Para compared-
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mento a cursos d aperfeiçoamen-
to de professOres etc.

Esperamos conseguir excelentes
resultados corn êste trabaiho, to-
davia isto sO serd possIvel se Os
cornpanhejros do interior se dis-
puseram a nos auxiliar, responde.
do-nos a correspondêncja corn
major brevidade possivel, fornecen-
do-nos os dados precisos porque
não nos adiaritaria querer exportar
uma educação Para o interior que
não refletisse a realidade do cada
melo ambiente.

16'- EDUCACAO PEW RADIO

O MEC tern se preocupaclo muito
e dado numerosos curses de pre-
paração de professOres nos gran-
des centros. For coso 0 reconhecer,
entretanto, qu' necessitamos au-
mentar o nümero de oportunjdade
do aprimoramento dos professôres
de urn mode geral, porque grande
nUmero dles não comparece aOs
cursos do MEC pelas mais diversas
razOes: 0 a falta de recursos finan
ceiros, 0 o padre que não pode
se afastar; é a professOra prirnárja
que se vier fazer curse de aperfei-
coarnento e especializacão. prejudi-
cará o ensinca primário corn seu
afastarnento, 0 0 pastor quo não
pode abandonar a sua igreja. Pelas
razöes expostas, pretende a CNEG
fazer a orientaçao dos professôres
atravOs do radio, valendo.se  do au-
xflio dos professOres das faculda.
des de filosofia que faräo palestras
de orientação aos professOres, cada
urn sôbre a sue matOria, a noite,
uma vez per sernana, utilizando-se
de urn hordrio de aulas dos colO-
glos.

ApOs isto pretendemos obter do
MEC licença Para que as bancas
exarninadoras comparecam a cida-
des chaves, onde a CNEG tern prO-
die prOprie, onde prestarão exa-
mes, nao sO Os professOres cene-
gistas mas todos aquêles que 0
desejarem. Para tanto preltende-
mos construir a sede prOpria,a ton.
do um estação radiofOnica a qual
ja foi solicitada a Fundação Ford.

17 - A CNEG .AOS OLHOS DA
COMUNIDADE

A equipe da Seccão Estadual tern
procurado fazer urn trabaiho ao
rnrsmo tempo sOrb, henesto, jus.
to, voltado a não perrnitir quo de-

.terminados setores sejam preteri-
dos em cletrimento de outros, quer
per influência politica, ideolOgica
ou religiosa de lideres locals. A tO-
nba da nessa linha tern sido a de
não permitir afilhadismo, rnas dar
a .cada urn o que 0 seu Os setores
atuantes, operosos, a qua Coflsegui-
ram colocar a comunidade na obra,
tern recebido a contrapartida do
estfmulo da Secçäo EstaduaL. Os
setores omissos precurarn as yeses,
buscar padrinhos politicos fortes
Para cobr.irem seus erros. A ufls
e outros temos dado trataniento
franco e leal, não menosprezando
ninguOrn, rnas fazendo ver a todos
que o meIhor cart6o do apresen-
taçao que o companhebro do inte-
rior nos pode trazer 0 0 relatOrio
do parte da obra reallzada com a
presence. da cemunidade

Sentirnos, graças a Osta linha, de
comportamento, que temos Inspi-
rado conflança aos companheiros e
assim êles encontrarn argumentos
e se nutrem de entusiasrno papa
despertar novas lideranças 1ocai,
envolyencjo 0 povo em tOmb bas
metas do educandárjo

18 - OS NOSSOS FINS DE
SEMANA

Desde que assumimos a adminis-
tracao, os nossos fins de sernana
tern side dedloados, quase que ex.
clusivarnente, a "perturbar a pa.
ciência" do companhejro do inte-
rior. Urn domingo ou outro que
passamos na sede foi empregado
fazendo planejamento ou defen-
dende interOsses do prOprio corn-
panbeiro do interior, per exemplo:
planejamento de pedido de verba
ao PNE Para 1966; pedido de au-
xilio a Fundaçäo Ford; exposição
de motives Para a Inspetoria See-
cional de B. Hte. sObre possibili-
dades da criação de gindsios orlen-

-iados para o trabaiho na CNEG,
etc.

Infelizrnente, entretanto, ainda
nae censeguirnos visitar todos Os
cernpanheiros do interior e sabe.
mos que esta visita 0 importante,
razão per que pedirnes desculpas
pela falha aos seteres ainda não
visitados e pronaetendo faze-la as-
sim quo possivel. Alias, ë pensa-
mento da administracão propor a
nomeacão de urn visitador itine-
rante que ficaria incumbido de es-
tirnular do perto e ao Vivo os corn-
panheiros do interior, ajudando-os
a resolver "in-loco" os seus pro-
blemas.

19 - AS VERB-AS PAR 1966

I - Pela nossa circular 6/66, of e-
recernos-ihe trezentos e cinqUenta
e dei* m i I h 6 e s de cruzebres
(352.000.000), cern milhOes do do-
tacão global (100.000.000) e duzen-
tos e cinqUenta e dois milhOes
(252.000.000), pelo convênio geral
Para construcäo.

II - For medida de economia, e
MEC determinou urn corte nas
verbas da CNEG da ordem de
37,5% na rnanutencão e 30% na de
construção.

III - Se fOssemos obedecer Os
mesmos critéros de tais certes, te-
names o auxilio manutenção igual
eu mesmo inferior ao de 1965, isto
0, trezentos mil cruzeiros per tur.
ma, anualmente.

IV . - Do nada adiantaria avari-
car-se nas construçOes, esquecen-
-so dos professOres.

V - Mesmo assim o Conselho Na-
cional foi obrigado a subvencbonar
cada turma corn Cr$ 450.000 (qua-
trocentos a cinquenta mil cruzei.
res), fazendo urn corte de 10% sO-
bre o previsto inicialmonte.

VI - Para cobrir o "deficit" res-
tante, decorrente dos cortes, o
Conseiho Nacional houve per bern
cortar o total da dotacão global,
destinada a censtrucOes.

VII - Polo exposto, sO recebe-
rae verbas de construção aqueles
Setores Locals que estejam rela-

cionados no Convênio Geral publi-
caclo no Didrio Oficlal.

VIII - Caso se consiga, no firn
do ano, receber Os auxiiios corta-
dos, serão eles destinados as cons-
trucOes e voltaremos a nos comu-
nicar corn os companheiros sObre o
assunto.

20 - 0 CONVENIO COM 0
ESTADO

O Estado criou estabelecimentos
of icials em 90 cidades servidas por
nOs, as quais, por suas dimensOes
e escassez de recursos, não corn.
portarn mais do que urn estabele-
cimento.

NOs sornamos o esfOrço da co-
rnunldade ao pouco que Os gover-
nos dão e, rnesrno assirn, Os nossos
prefessOres, na sua maioria, não
recebern gratificacão alOm do Cr$
800 per aula.

Como o Estado paga Cr$ 3.214
per aula, o estabelecimento fada-
do a desaparecer 0 0 nosso, pois
Os nossos professOres nos abando-
nam Para servi-lo.

AlOrn disto , trabaihos cornuni-
tdrios de coristrução de prOdios Ii-
cam paralisados, prOdios de nossa
propriedade ficarn fechados, estu.
dantes fazern grove e problernas
anti-educacionais de tOda ordem
minarn a nossa estrutura.

Näo suportando esta carga do
desestirnulo, a CNEG procurou Os
governantes estaduais, propondo.
-ihes trabaiho conjunto nas cofldi-
cOos abaixo.

NOSSA PROPOSTA DE
CON VNIO

A CNEG quer:
1. Que o governo dê 1/3 (1 sa-

lário mInirno da Capital, por alu-
no, por ano) do que éle vab gastar
corn 1 (urn) aluno do ColOgio Es-
tadual Para que possa pagar Os
seus professOres, entre Cr$ 1.600
o Cr$ 2.000 por aula, a estencler a
gratuidade a todos os alunos, nos
rnoldes dos colOgios oficiais;

2. Que o governo transforrne o
colOgio estadual (em cidades ser.
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vidas por nOs) - em estabelecimen-
tos de 20 ciclo (Normal, Cornercial,
Clássico ou CientIfico), deixando o
P ciclo a cargo da CNEG, como
já vinha ocorrendo ate aqui, a fim
do permitir a existéncia horirosa
do seu estabelecimento e dando a
comunidade uma modalidade nova
de ensino, etiminando a concorrën.
cia desleal, desnecessdria e preju-
dicial aos verdadeiros interêsses da
comunidade e da educacao, uma
vez que o nosso estabeiecirnento
seria fechado.
3. A sobrevivéncia, independen-

to, dos dois estabelecimentos, de
acOrdo corn a densidade popuiacio-
nal.

A CNEG oferece:
1. Extenso de gratuidade a

major parte de jovens;
2. Cessâo, gratuita, atualinente,

de seus 50 prédios prOprios para
funcionamento de colégios of icials
de 29 ciclo e, brevemente, de mais
18 que estäo em construcão, corn
ajucta da comunidade;
- 3. Ampliacão de v a g a s nos
seus estabelecirnentos, determinan-
do, nas cidades em que possua
prCdio prOprio, que o educanddrio
zuncione em trés turnos;

4. Meihor uso do thnheiro pü-
blico, multiplicando o recurso que
seth gasto na manutencão de urn
(1) aluno na educ,acão de mais dois
(2), atendendo a trés (3) mineiros,
portanto.

5. A sua experiência corn o pro.
blerna educacional. pois .já atende
a 138 cidades sO em Minas, corn
apenas 13 anos de vida, aquA.
6. Cessão, gratuita, de prédi®s

para Iuncionamento de giupos es-
colares, como já vein ocorrexdo
em várias cidades.

OUTRAS VANTAGENS

1 - Custeard o pagamento do
pessoal administrativo, retirando
êste onus do Estado (Cr$ 1.340.940,
por colégio oficial, por mOs, no ml-
nimo);

2 - Elirninacão de despesas corn
manutencão, construçäo e conser-
vacao;

3 - Eliminacão de despesas corn
material de expecuente;
4 - Não haverd encargos corn fun-
cionalismo parasita;

5 - Igual atendirnento as comu-
nidadas dentro do princIpio de gra-
tuidade;

6 - Fortalecimento de uma rOde
particular sem fins lucrativo.

21 - FOR QUE CONFIAR A EDTJ-
cAcAo DE NtVEL MEDIO
(1° CICLO) A CNEG

A concorrOncia entre o Estado e
• CNEG não traz vantagens para
• educacão de nosso povo ê nem
arnpliacão de oportuni.dades para
niaor atendimento cia juvontude
mineira. Muito ao cont-rãrio, criar
colégios estadurais em cidades ja
atendidas pela CNEG, representa
urn desestlmulo ao árduo trabalho
educacional comunitário feito pela
Cam.panha, e a criacão de. colégios
cia CNEG, em cidacles ja atendidas
polo Estado, é canalizar esforcos a
uma area ja socorrida, ainda que
precàriamente, em detrimento de
inUmeras outras comunidades que
procuram ansiosarnente conquistar
mais Oste beneficio para seus corn-
ponentes.

0 FROFESSORA1X

Onde se cria urn colegio estadual
verifica-se logo a corrida do pes-
soal docente do educandário cene-
gista para o estabelecimento oficial,
levado pela vantagem financeira
quo 0 Estado the oferece. Não ha,
portanto, meihoria de pessoal do-
cente.

Além do mais, pelo demonstrado
no anexo 2, d altamente econOrni-
Co para 0 Estado confiar a educa-
cão secundária a CNEG quo náo
tern finalidade lucrativa.

OS PREDIOS DOADOS AO
ESTADO

Poderia parecer aos rnenos avi-
sados que a exigOncia legal de doa-
ço de urn prédlo prOprio para nOle
funcionar o educanddrio oficial,

traria vantagens para 0 EstadO. To-
davia, parece-nos que o Estado não
visa ao aurnento do patrlrnOn.io,
mas, sirn, ao atendimento dos ci-
dadãos em todos Os campos de ne.
cessidade.

Ocorre ainda que Os predios doa-
dos ao Estado, corn raras e hon-
rosas excecOes, são prCdios veihos,
adaptados, que, legalmente, talvez
nem resistissem a uma Inspeccão
para nêle funcionar 0 educandd-
rio. Sof rem adaptacão provisOrla
e pouco tempo depois torna-se no-
cessdria a sua demolicão e recons-
trucã-o total ou parcial. ExernplOs
tipicos são: Inhaplm, Oarrno da
Mata, Resplendor (Se é que houve
doacáo).

Mesmo recebendo urn imOvel ye-
iho para instalar o coldgio esta-
dual, a comurxidade trans'fere ao
Estado a responsabilidade de do-
td-lo de mobiliOrio -

Muitas das honrosas excecOes,
nOste particular, pertenceram, ou-
trora, h Campanha Nacional de
EducandOriOS Gratuitos, que fe-
chou o seu estabebecimento e o Se-
tor local entregou 0 imOvel ao Es-
tado: MatipO, Pratópolis etc.

OS NOSSOS PRDIOS

O patrimOnio da CNEG e a re-
sultante do urn trabaiho conjunto
e uno do povo e govOrno. 0 go-
vOrno entra corn pequena verba
para coroar Os ésforços do povo
O poder pOblico municipal, as ye-
zes, dd ô terreno. 0 povo se redne
em tOrno da obra, fazendo leilOes
de gado, barraquiflhas, concursos
de rainha, desfiles, clubes de joo.
-de-barro, doacfto do salas por par-
te de pessoas dotadras de meihores
recursos, campanha junto aos con-
terrâneos residentes em outras 10-
calidades, campanha do "xarO"
(tOdas as pessoas corn o norne do
patronb do ginOslo devein colaho.
rar), bingos, doacão do bite (urn
dia) feita pelos fazendeiros que
poSsuem filhos nos ginOsios, doa-
çäo de tOda a comunidade de urn
ovo a favor do educanddrio etc.

Graças a tais expedientes, Per-
dOes tern hoje urn prédlo corn 16

salas de aula, Muriaé construtu o
seu prOdio prOprio em apenas 90
dias, Uberaba tern urn ediffciO que
bbedece a tOdas as normas do MC,
sendo o meihor predio sob jums.
dição da Inspetoria Seccionab da-
quela c.idade. Cidades que dispoem
de major ndniero de fazendeiros
constroem corn major facilidade o
seu educandOrio: Cachoeira de Mi-
nas, São Francisco do GlOria, Aiu-
ruoca, etc.

0 povo assirn age porque sabe
que, caso haja o deseparecimento
da CNEG, per fOrca do seu prO-
prio estatuto, ou 0 patrirnOnlo se
reverte a prOpria comunidade ou d
entregue ao poder püblico: Artigo
60, parOgrafo 10.

Mas. -. ha o reverse da medaiha.
Corn a criacão dos colégios esta-
duals o povo, por sugestão de po.
liticos, quer transferir ao govOrflo
mais Oste pesadissimo Onus. Em
decorrOncia disto, numerosas obras
nossas ficararn paralisadas, pro-
vocando prejuizos que sobem a
centenas de milhOes do cruzeiros
que, em Ultima andlise, prejudlicam
a prOpria educacão da juventude
mineira, porque, se completados os
prédios, poderfamos partir pam
novos tipos do ensino tals como:
gindsios agricolas (tao necesadrios
ao nosso interior); ginOsios volta-
dos para 0 trabaiho - quo dana
ao jovem, ao lado de urn conheci-
mento intelectual tradicional, uma
forrnacâo técnlca profissional quo
ihe possibilitaria garthar abgum di-
nbeiro pam o seu prOprio susten-
- to - 0 que iria do encontro a urna
das tnetas dO MEC; haveria ainda
cursos técnicos profissionais, pre-
parando Os jovens pam atendOrem
a uma necessidade tdcnica do sua
prOpria região, prendendo-o o seu
prOprio rneio.

22 - A CONCORItENCIA DES-
LEAL DO ESTADO A-
CNEG

A partir do 1963, o goverriador
Magalhães Pinto resolveu instalar
colégios oficials em Minas Gerais.
A sua disposlção ganhou êco na
Assembléla Legislativa do Estado e
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sob o sOpro cia sua protecäO a ban.
cada governista apresentou cente-
nras de projetos de leis, orlando Co.
egios estaduals em suas reglOes

eleltorais.
Deputados da oposicäo, em "re-

vanche", apresentaram outro tan-
to de igual teor para evitar que
se fizesse disto urn melo de pro-
mocão pessoal e crlacão de areas
privilegiadas no Estado.

Tais iniciativas foram tomadas
sem •audiêncla do Cons elho Esta-

:dual dë Educacäo, do Orgão compe.
tente da Secretaria de Educacão
e sem consultar Os verdadeiros in-
Lerêsses educaclonais do Estado.

Assim, uma "avalanche" de mais
de 400 projetos fol aprovada e se
transformou em leis, sem prevenir
conseqUências para o ensino par-
ticular, para as cofres püblicos mi-
,neiros e para Os reals i.nterêses da
educacao em Minas Gerais.

Por ser a mantenedora da major
réde de estabelecimentos de ensi-
no mdio do Estado, a Campanha
Nacional de Educanddrios Gratu.i-
tos fol a entidade que sofreu, mais
durante, as conseqtiêflcias cia
acão impensada do govêrno e dos
Senhores Deputados.

Inümeras cidades . servidas por
nOs, e onde possuimos precuo prO-

• Rrio, passaram a ser alvo das pre-
ferências dos Deputados, urna vez
que era condicionada a instalacão
do coldgio estadual .ä doaco de
•pr&Iio em condicöes de nle fun-
cionar o educandário.

Diante disto, denunciamos o fato
ao Conselho Estadual (Of. AE MG -
940/65), pedifldo-lhe providencias

• junto ao governo a fim de que me-
didas d:ssa natureza não fOssem
tomadas em prejuizo da obra pio-
neira cenegista e dos inUmeros mu-
nicipios desatendidos.

0 Conseiho Estadual, em seu off-
cio 31/65, solicitou do govêrno pro.
vidências saneadoras das faihas
Uma comissão fol constitufda; urn
projeto de solucão foi apresentado

• (Of. 2106/65); as promessas foram
-muitas... medidas reals, nenhuma!

Nos fins de 1965, a situacào se
agravava intensamente e 0 Conse-

iho Estadual (Of. CE - 59/65) vol-
ta ao governador. Novas promes-
sas... Novos desenganos!

A frente da Secretaria de Educa-
ção, o conseiheiro cenegista - Bo-
ntfácio de Andrada - nomeia cornis-
são para instalar todos Os colëglos
oficiais. Esta os instala a todo va-
por e, quanto a CNEG, o secretci-
rio manda, no ültimo dia do seu
govêrno, urn projeto de convênio
que se perdeu nos restos mortals
do seu prOprio govêrno. Tal pro-
jeto de convênio beneficiaria en-
tidades particulares corn as quais,
"ad-referendum" da Assembldia Le-
• gislativa, o secretdrio Bonifdcio
• Andrada ja havia assinado corn-
promisso e no qual, uma yes apro.
vado, poderia ser incluida a cNEG.

Paralelarnente a adrn.inistracão
oferece aos Deputados Hilo Andra-
de Le Murilo BadarO (êste Ultimo
conselheiro estadual cia CNEG e
atual secretdrlo do govêrno), ele-
mentos para urn., pronunciamento
alertando seus pares para alasti-
mdvel situacão em que colocavam
a CNEG é 0 ensino médio do E-
tado. Não houve pronunciamentos
a favor cia CNEG na AssembléjaLe-
gislativa do Estado de Minas Ge-
ra.s, embora ia existam varies De-
putados que se dizem cenegistas.
De tudo isto, sO ligeiros protestos
fejtos pela administração bstadual,
através de pdlidas notas nós matu-
tinos mineiros, gracas aos favores
dos redatores dos jornaiS

Prevenindo-o dos males feitos a
educacäo mineira corn a criaçfto
dos "oficials", a Secção Estadual
procurou, em janeiro de 1966, o go-
vernador e 1 e ito, entregando-Ihe
"dossier" completo sôbre a situa-
cão e sugestöes para medidas sa-
neadoras concretas.

Uma vez eleito, 0 Senhor Israel
Pinheiro confiou o problema ao Se-
cretdrio de Educacâo.

Visitamos 0 novo Secretdrio e pe-
chmos-lhe providéncias. Sua Ekce-
lência honrou-nos corn visita it sede
e garantlu que estava convencido
de que 0 melhor carninho serla aju-
dar a CNEG e pedlu-nos para pre.

• parar "dossier" especial capaz de

convencer 0 Governador (Exp. 14-
2.66).

Como medida concreta, apOs o
encontro, o secretdrio Gilberto de
Almeida baixa a Portaria n q 11, es-
tabelecendo normas rigorosas que
mais tarde êle mesmo iria descurn-
prir.

Em apolo ao Conselho Estadual,
fomos buscar a ajuda do conse-
iheiro GuilherrniflO de Oliveira, pe.
dindo-ihe mostrar ao govêrflo a
convefliêflcia de auxiltar a CNEG
em favor do prOprio ensino em Mi-
nas.st e Deputado apresentou
então urn coflVêrjO que vai ao en-
contro do pensamento do gover-
nador.

Todavia o Srcretário Gilberto de
Almeida corneca a ceder aos inte-
rësses politicos e a descumprir o
que êle mesmo estabelecera na
Portaria n° 11.

De ordern do Sr. vice-presidente
do Conseiho Nacional da CNEG, de.
nunciarnos as irregularidades (AEM
- 304/66), solicitando do secretd-
rio o integral cumprimento da Pon
taria n° 11.

Paralelamente o Deputado Gui-
ihermiflo de Oliveira faz-lhe apSlo
no sentido de não instalar colOgios
ofjciais em cidades ja atendidas
per nós, sem antes ouvir a Secçäo
Estadual de Minas cia CNEG, pelo
rnenos ate a assinatura do convê-
nio. Embora acatasse a sugestão,
não quis p6-la em prdtica

Face as denüncias formuladaS
pela administracão aU secretdrio
Gilberto de Almeida, o deputado
Guilhermiflo de Oliveira sugertu-
-ihe la, criacão de usa cornissão
qualificada p a r a verificaçâo dos
prédios doados ao Estado, naque.
las cidades em que a CNEG resis-
tiu doar seus prOdios e em tOdas
de urn modo geral.

TambOm esta sugestão não 101
posta em prática.

ja em cardter de desespêro, pre-
sente o Deputado Guilhermino de
Oliveiiac reüne-se o Conseiho Es-
tadual e chega a conclusão de que
o govêrno, embora pron1etesse aju-
da, de 1 ato continuava a causar
dissabores e prejufzos 4 educacãO

do povo mineiro, mandando insta-
lar novos ginásios oficiais em ci.
dades jd atendidas por nOs, sem
atendimento a Portaria n o 11: San-
to Antonio do Amparo, AbaetO,
Cordisburgo, Iturnirirn, Unaf, Torn-
bos, Faria Lemos, Mariana, Santa.
na cia Vargem, Morada Nova de
Minas, Heliodora e o curse notur-
no de Ubá.

Na raiz de tôda esta luta, sO lo-
calizamos Os seguintes interOsses;

1 - Do chefe politico para a sua
auto-promocão

2 - 0 cabedal de empregos pu.
blicos para beneficiar apadrinha-
dos;

3 - 0 atrativo econOmiCO que
representa para o professor que
ganha no interior: no colOglo par-
ticular Cr$ 1.500 per aula Cr$ 400
a Cr$ 800 na CNEG e Cr$ 3.214 per
aula, no colégio oficial;

4 - 0 aproveitamento de urn pes-
soal docente ja preparado pelo
CNEG

5 - 0 aproveitamento de urn
p-redo jd construido pela CNEG e
pelo povo, atendendo a tOdas as
exigénciaS pedagOgicas.

Depois de tOda esta luta, come o
convOflio retardava, recorremoS aos
Orgãos superiores cenegistas e aqui
estêve, corn o Governador Israel P1-
nheiro e o Secretário de EducaOão,
Gilberto Almsida, usa comttiva do
Conseiho Nacional cia CNEG, da
qual faziam parte, dentre outros,
os Deputados Paulo Sarasate, pre-
sidente nacional da CNEG; Gui'
Ihermino de Oliveira, seu primeiro
vice-presidente; prof. Colombo
Etienna Arreguy, presidente do Di-
retOrio Nacional da CNEG; Dr.
Felipe Tiago Gomes, seu fundador.
Neste encontro fol nomeada uma
comissãO integrada per elementos
da CNEG e do Estado para estu.
dar o problema e apresentar solu-
çOas, ficando combinado ainda que
o Secretdrio Gilberto Almeida não
instalaria colégios ofjciais ate que
a comissão apresentasse as suges-
tOes para a solucão do problema

Em data de 10 de abril a coniis-
são apresenta o seu trabalho que
pode ser visto em anexo.
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Ao encerrar o capitulo das es-
tadualizacöes, resta-nos estranhar
que não tenha a CNEG encontra-
do no govérno passado e no atual
polo memos ate agora, interêsses
em solucionar o problerna criado
pelo prOprio govérno corn insta-
laçäo do coidgios ouiciais em ci-
dacIes por nOs atendidas, scm
maiores vanragens para a educa
ção de nosso povo, quando sabe-
mos que leis estão sendo aprova-
das e convênios estão sendo assi.
ma dos corn entidades educacionais
particulares, convènios êstes muito
m.ais onerosos para o Estado do
quo o da CNEG e que atendrn, in-
clusive, municlpios servidos pole
Campanha, como d o caso de Ma-
chado, no qual o Estado vai cus-
tear a despesa de todo o corpo do-
Conte, pagando a aula a Cr$ 3.214.
Por que não fazer 0 convênio corn
• CNEG, dando a mesma educaco
• que a nossa juventude tern di.
reito por urn preço muito mais
ecoriOniico? Parece-nos que as fi-
nancas do nosso Estado näo corn-
portam tal luxo. Seria conven.ien-
te então, a nosso ver, que a CNEG
entregasse todo o seu patrimnio
ao Estado, de irnediato, e que 0
E s t a d o criasse estabelecirnentos
oficlais em tOdas as cidades por
nOs atencUdas, urna vez que o ideal
seria urn plaiiejam<'nto conjunto
para se atender a tOdas as cidades
do Minas e não aquelas que tern urn
born padrinho politico.

Se o Estado quer fazer discrimi -
nacão, ao invés de resolver o pro-
blema educmcional, que Ole instale
de imediato estabelecimentos of i-
ciais em tôdas as cidades por nOs
atenthdas e que a CNEG se retire
do Estado de Minas porque, se tal
nOo se der, näo suportard por mui..
to tempo a carga de desestimulo e
a concorrOncia desleal que, em ül-
tirna anlise, e que é grave, repro-
senta a deseclucação do nosso povo
e a desvalorizaçao ao trabalho hu
mario j a realizado.

Ha quem proponha que a CNEG
seja indenizada pelo Piano Naci.o-
nal de Educação, aplicando Os re-
curses recebidos em cidades que

não disponharn de prddio prOprio,
0 que seria, em Ultima andiise, urna
compra e venda em favor do ter-
ceiros.

Ora, tal finalidade ficaria muito
melhor a urna empresa imobilidria
0 jamais a urna entidacle educacio-
nal, principalmente, it CNEG que
nap tern fins lucrativos.

Quando a Campanha constrOi o
seu prCdio •prOprio pensa em fazer
educaçäo integral, transformando-o
em centro comunitdrio, criando
novos tipos de ensino e jarnais pen-
sando em negOcia-lo ou em dar,
simplesmente, urn diploma, a mais
urna turma de alunos.

Outro problema verdadeirainen-
te mesquinho que ocorre corn a
criação de estabelecimentos oil.
ciais, em cidades servidas por nOs,
é 0 de arneaca de transferência de
cidade aos companheiros nossos
que se prontificarn a colocar 0
nosso estahelecimento em funcio-
namento, porquè, como e sabido,
no interior, quase sempre, o pro-
fessor de nivel rnédio já é funclo.
ndrio püblico, pois o saidrio de pro-
fessor, qualquer que seja Ole, não
permite, ma grande maioria das
vêes, dedicar-se . excluslvamente
ao maglstério.

3 - PALAVRAS FINAlS .

Sej am nossas palavras finais do
agradecimento a todos aquêles que
colaboram corn a Campanha, lu
tando bravamente pela mao insta-
lacão de estabelecimento oficial e
pedindo. por medida de economia
para o próprio Estado, a assinatu-
ra do convOnio corn a CNEG. A de.
sigualdade cia luta é fato inegâ-
vel, mas tranqUilidade do consciên-
cia de urn dever cumprido deixa-
nos em paz corn nOs prOprios e corn
centenas de municipios que não
dispOem de estabelecimento de ni-
c?! rnédio gratuito.

Os nossos agradecirnentos, ainda,
a todos aqueles que lutam pela
CNEG, desde o aluno e o professor
que se sacrificam denodadarnente
no interior, fazendo urn autêntico
traballio de desbravamento do

camPO intelectual, ate o presiden-
te do Conseiho Nacional, que não
mode esforcos em prol de nossa
obra, rnostrando ao govêmo que
cia C o rumo certo para a solucão
do problema do ensino médio no
Brasil.

Ao Conselho Estadual, que den-
tro de poucas horas deverá ser
eleito, a nossa palavra de estImulo
e de confianca, na certeza de que
Os momentos obscuros que atraves-
samos agora mais não são do que
uma tormenta em alto mar e quo
breve atingirernos urn pôrto segu.
ro que nos permitirâ continuar o
trabaiho ectucacional cenegista,
desde que Os entraves aqui apon-
tados sejam sanados por quern de
direito. Todos e cada urn, govOrno
e povo, sentindo a responsabilida
de que ihes pesa sôbre 0 onibros,
procurem ver, acima de tudo, o
bern comum, esquecendo-se dos In.
terOsses politicos e pessoals, lem-
brando-se de que ha, neste mo-
mento, milhOes e milhOes de mi-
'ieiros aguardando e esperando a
,ua oportunidade educacional.

CAMPANHA NACIONAL DE
EDUCANDARIOS GRATUITOS

Seeção Estadual tie Minas Gerais

Belo Horizonte, 8 de marco de
1966.

AEMG-304/66
Da AdministraçãO Estadual d.a

CNEG em Minas Gerais.
Ao Secretário de Educação do

Estado de Minas Gerais.
Assunto - Esciarecimento, preS-

ta; solicitacãO, faz.
Senhor Secretãrio,
Tendo em vista que Os colégios

estaduais abaixo relacionados não
preenchem as exigOncias da Porta-
na n. 11, baixada por V. Exa., de
ordern do Vice-Presidente do Con.
seiho Nacional da CNEG, Deputado
Guilhermino de Oliveira, e a urn
de salvaguardar os interêsses da
Campanha Nacional de Educandã-
rios Gratuitos, pedimos-lhe raexa.
minar o processo de autorizaçäo
dos seguintes colégios estaduais,

localizados em cidades Jâ atendi-
das pela CNEG, porque:

1. ITUMIRIM
a) Não houve all doacão de pré-

dio ao Estado;
b) o educandário funcioflard em

urn prédio alugado scm onus para
0 Estado;

C) 0 terreno para a construção
da futura sede do educandãrlo fol
doado ao Estado;

d) o povo de Itumirirn está cer-
to de quo o prddio serd construldo
corn recursos do Plano Nacional de
Educação, destinados pelo MDC ao
Estado de Minas Gerais;

e) o prddio cedido ao Estado náo
satisfaz, de modo algum, as cxi-
gOncias da Portaria n. 11, porque:

I - e urna residência particular,
velha, adaptada as pressas para
funcionarnento do ginâsio;

II - nenhuma das salas do aula
tern a area de 25 metros, o exigi-
do pela Portaria n 9 11;

III - ha salas do aula corn me-
nos de 15m2;

IV - tarn apenas duas (2) ins
talaçöes sanitarias de 2xlr3i ca-
da;
V - parte do prddio C forrada

do esteira e parte não possul for-
ro;
VI - Os quadros-negros são de

madeira, de tamanho irrisOrio, do
pendurar ma parede;

VII - as carteiras não suporta-
riam uma verificacão prévia e de
maior profundidade, pois "do
atendem aos minimos requisitos
educacionais.

2. FARIA LEMOS
a) Não existe prédio nem adap-

tado para funcionarnento do esta-
belecimento de ensino oficial;

b) o patrirnOnio doado ao Esta-
do e urn conjunto de trés imóveis
velhos: 2 casas e o prédio do ci-
nema local; 	 -

c) nos imOveis doados estão fun-
cionando ainda o cinema e uma
sapataria. 0 prédio de Faria Le.
mos, segundo fomos iniormados,
serã construIdo corn recursos do
PNE;
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d) para que V. Exa. tenha uma

iddia de quanto o llud.iram na
sua boa fe, veja nas fotografias 2
e 3 a fachada do ginásio estadual

3. TOMBOS
Não e menos constrangedora a

situação do educandário oficial de
Tombos. Por mais que seja bene-
volente, urn inspetor verificará que
O prédio não atende a Portaria n°
11.

Iambém os tombenses esperam
que o PNE construa o predio pro.
prio do Ginásio Estadual.

Não vimos o interior do prédio
do Ginãsio..-Estadual de Tornbos
mas ... pelafachada, foto 4, pode-
se prever o que 0 mesmo seja por
dentro. Que •foi feito da portaria
n. 11?

4. MARIANA
Em Marianao panorama não se

modifica muito, 0 prédlo onde
funcionará o ginásio estadual já
é utilizado por uma escola de
aprendizagem. de nivel primário e
por uma tipografia particular.

As condicöes da Portaira n. 11,
cremos, nâo foram atendidas.

As fotografls e as informaçöes
aqui apresentadas foram resultado
de visitas "in-loco" feitas por
equipe da CNEG, dirigida por nOs
mesmos.

Isto pôstQsentimos que 0 Depar.
tamento .de . Ensino Médlo e Stipe-
nor dessa Secretaria não tern usa-
do métodos eficazes para atender
as exigéncias da Portaria n.° 11,
baixada pot T. Exa., permitindo
que haja faltas graves aqui denun.
ciadas.

Diante do exposto, solicitamos-
ihe destacar pessoa de conuianca
de V. Exa. para comprovar as in-
formaçOes prestadas, pedindo.lhe
ainda adotar niétodos novos e eli-
cazes através do Departamento de
Ensino Mdio e Superior a fun de
que tais irregularidades não sejam
apontadas em comissdes futuras.

Como supomos que nas localida-
des acirna relacionadas burlaram.
ihe a boa fe, nao atendendo as exi-
gências mInimas da Portaria n. 11,
sO podernos esperar de V. Exa. a
cassação da autorizaçao de funcio-

namento dos estabelecimentos oIl-
ciais de TOMBOS, FARIA LEMOS,
II'(JM1RIM e MARIANA, localidades
já. atendidas pela CNEG, pelo me.
nos ate que sejam rigorosamente
atendidas aquelas exlgênclas.

Cordial ceneglsticamente
(a.) Helvéclo Dahe.

CAMPANHA NACIONAL DE
EDUCANDARIOS GRATUITOS

Seccäo Estadual de Minas Gerais

Belo Horizonte, 4/2/66.

Senhor Secretário,
De acôrdo corn a Portarla n. 11,

de 24 de fevereiro dêste ano, tor-
na-se necessária a verificacão, "in-
loco", das condicOes que apresen.
tam Os prédlos que, apressadarnen-
te, foram doados ao Estado para
instalacäo dos Ginásios Oficlais ou
daqueles que estejarn sendo ofere-
cidos em doacao para o mesmo
urn.

Tal verificação deverá apurar se
os prédios preenchem as condicOez
minirnas exigidas pela Portaria n.
11.

Tomo a liberdade de sugerir a
V. Exa. que nomele uma cornissäo
composta de 2 (dois) funcionárlos
estaduais de ensino e urn insptor
federal, para êste fim solicitado a
Inspetoria Seccional do Ensino Se-
dundário, uma vez que Os funcio.
nârios sediados na localidade inte-
ressada, alérn de não terem habill-
tação para a verificacao, sofrem
compreensivel pressão local quo
ihes retira a liberdade e indepen-
déncia de pronunciamento.

Julgando estar prestando urna
c.o]aboração a V. Exa.

Subscrevome,
Atenciosamente,
(a.) Guilhermino de Oliveira.

CAMPANHA NACIONAL DE
EDUCANDARIOS GRATUITOS

Secção Estadual de Minas Gerais
Belo Horizonte, 4 de marco de

1966.

of. AEMG-288/66.
Da AdmirliStracãO Estadual cia

CNEG-MG.
Ao Secretário da EducacãO do

Estado de Minas Gerais.
AsSUfltO - Esciarecimento, pres-

ta; solicltacão, faz.
Senhor Secretârlo,
Em adlantaniento aos entendl'

mentos mantidos por V. Exa. corn
O Deputado Gulihermiflo de Olivei-
ra, e de ordem dêle, passamos.lhe
as rnãos a relacão de cidades aten-
didas pela Campanha Nacional de.
EducanddrioS Gratuitos, cujos esta-
belecimentoS de ensino estão
ameacados de fecharnento, tendo
em vista a existSncia de lei para
1nstalação de coléglos of iclals.

Ao fornecer.lhe tal relação, so-
licitamos-Ihe, em norne do depu.
tado Guilherrnlno de Oliveira, e
de ordein dêle, a não lnstalação
ou a expedição de portaria autorl-
zando funcionanlento nas referl-
das cidades, ate que se concluam
Os entendirnentOS para a assinatu.
da do convênio Estado-CNEG.

Ao seu inteiro dispor para maio-
res esclarecimentos, subscrevemos.

Ce'-'i 1 e cenegisticarnente.
(a.) Helvéclo Dahe.

RELAcAO DE CIDADES
SERVIDAS PELA CNEG

Reneficiadas corn estabelecimeUtOs
oficiais em fase de instalação OU
aguardando portaria autorizati-
va de funcionarnento.
1. Abaeté
2. Aluruoca
3. Barroso
4. Conceicão dos Ouros
5, Candeias
6. Conquista
7. Caxambu
8. Campo do Melo
9. Carmo da Mata
10. Cordisburgo
11. Cldudio
12. Coroaci
13. CarrnOpolis de Minas
14. ConseiheirO Pena
15. CarrancaS
16. Conceicão das Alagoas

17. Concelção do Ipanema
18. Dlvino
19. Dores de Campos
20. EugenOp011S
21. Faria Lemos
22. FelixlSndia
23. Gouvela
24. GalIléla
25. Heliodora
26. Itumirlm
27. Itarnonte
28. Lagoa da Prata
29. Monte Sião
30. Mesquita
31, Medina
32. Morada Nova de Minas
33. MartirillO Campos
34. Mercês
35. Minas Novas
36. Natércla
37. Mariana
38. Moeda
39, Nazareno
40. passabém
41. Pouso Alegre
42. PerdSes
43. PirapOra
44. Prados
45. Raposos
46. Resende Costa
47. Rib eirão Vermeiho
48. Rio paranalba
49. Recrelo
50. Resplendor
51. Santana da Vargem
52. Santa Maria do Itabira
53, São Rornão
54. Santa Margarida
55. Santo AntOnio do Amparo
56. São João Nepomuceflo
57. Santana do Jacaré
58: Tiradentes
59. Tombos
60. Tarumirlm
61. Unai
62. TJberaba
63, VirginOpolls
64. Virginia
66. Alérn Paraiba
67. Porteirinha
68. Focrane
69. Simonésia
70. Born Jesus do Amparo
71. São Tiago
72. Barra Longa
73. Born Jesus do Galho
74. Cachoelra de Minas
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75. Machado (ha convênlo)
PS - 0 levantamentO acima toi

feito mediante dados fornecidos
pela Secretaria da Educacao e pe.
la Assembléia. Legislativa de Minas.
4s cidades porventura omitidas
sero encaminhadas em relação a
parte a essa Secretarla.

Da CornIssãoDestjnada a Estu-
dar Convênlo Estado-ONEG.

Ao Secretárió de F4ucação do
Estaclo de Minas Gerais.

Assunto: Conclusöes; Iapresenta
Belo Horizonté, 10 de abril de

1966.
Senhor 8ecietário,
Passamos suas rnãoz, pára

exame e éncarninharnnto ao Che-
fe do Executivo, as conclusôes a que
chegarnos :corno membros da Co.
rnissão const4tuida para estudar Os
problemas •criados corn a Instala-
çao de unldades oficiais de enslrto
mf)dio em ciclades ja atendidas pe-
la CNEG.

Oonfoirne :. determinaçao de V
Exa.. sebararnos as cldades em tres
grupos:

1. Cidades cujas portarlas de
autorizaçao de funcionarnento dos
xIucandárjos oficiais ja haviam
sido publicadas.

CONCLUSOES
Após considerar a lei que cria 0

educanciário; a Port aria n. 11, de
V. Exa., o piéd10 da CNEG (onde
Ole exista, idém do Estado) e o
confronto da data de lnstalacão de
srnbos,,proTksmos soluçöes especlais
para c.sa, caso, tanto qüanto pos
sivel dentro do critérlo geral de
deixar 0 1 .0 ciclo paraLa CNEG e 02.0 para o Estado (ANEXO - 1
us. 4 a 7);

2. Cidades cujas portarlas de au.
torizaçao foram lavra4as mas que
anda não foram assinadas por V.
Exa.

C0NCLUSES
Adotaiios o mesmo processo do

item anterior e propomos uma so-
lução para ôada caso. (ANEXO. 2
- fls. 8 a 10).

3. Cidades atendidas pela CNEG
que foram beneficiadas Corn esta-
belecirnentos oficials •e que, ate o
momento, nao completaram a do-

cumentaçao necessária a porta-
na de autonlzação.

CONCLUSOES

Propornos soluçOes diversas, con-
forme Os grupos abaixo:

a) Em 36 cidádes a CNEG pos-
sui préprios prOprios que serão Ce-
didos ao Estado, para funclona.
mento do 2.0 ciclo, mediante con-
vOnio. Onde houver 2. 1 ciclo pela
CNEG, êste passard para o Estado,,
e onde houver 1.0 ciclo oficlal 8ste
ficará corn a CNEG (ANEXO 3 -
fIs. 11)

b) em 9 cidades o Estado deverd.
ceder o seu prédlo para a ONG,
nas mesmas condiçães do item "a".
(ANEXO 4-41s. 12);
C) se forem aprovadas as yen-

ficaçöes prévias, mals 4 outros
prédios do Estacto deverão ser ce-
didos a CNEG, flcando 0 Estado
corn o 2.0 ciclo. (ANEXO 4 - fis.
12);

d) em 12 cidades acredlta a co-
missâo ser possivel , a sobrevivên.
cia dos dois educandários, sem pre.
juizos para a educacão e para. 0 co
fre püblico mineiro. (ANEXO 4 -
us. 12);

e) em 23 cidades (em 11 das quals
a ONEG está .inlclando a construção
do prédio prOprio), porque nem 0
Estado e nein a CNEG possuem
prédio prOprlo, propornos, log!-
camente, a não instalaçào de co-
légios oficials. Como jâ são aten-
didas pela CNEG, 0 prlineiro ci-do continuará corn ela e, quando
houver prédio prOprlo, o Estado sO
poderá Instalar nelas coiegio oft-
cial de 2. 0 ciclo (.ANEXO 5 - fls.
13);

Verificarnos, outrossim, que em
18 cidades, não beneficladas corn
leis criando colégios estaduais, a
ONEG possul prédios próprlos que
deverão ser cedidos ao Estado pa
ra a iustalacao do 2.° ciclo (ANE-
X0 7-- fis. 15);

Além disto, conclulmos tambérn
que a CNEG atende a 31 cidades
que não foram benefleladas corn
colégios estaduais e que serAo am-
paradas pelo Estado corn a ass!-

natura do convênlo (ANEXO 6 ha.
14).

Juiz de Fora e Bélo Horizonte,
einbora tenham numerosissifliOS
educafldãnios, tanto da CNEG co-
mo do Estado, necessitam ainda de
major nümerO de estabelecimentOs
gratuitos, dentro de urn planeja-
mentO.

CONCLUIMOS IVIAIS:

1. Seria de born alvitre que 0 en-
sino médlo (1 .0 ciclo) fôsse entre
gue b, CNEG porque, enquanto urn
aluno em urn estabelecimentO of!-
ci.1 custa, anualmente, aos cofres
pUblicos r$ 231.340, no mmnimo,
(ANEXO 8: - liz. 16), mediante
COflVêfllO êste niesmo aluno custa
rá menos de Cr$ 80.000, uma vez
que 0 Estado auxiiiará a CNEG na
rnanutencão sórnente dos alunos
carentes de recursos. Assim o Es-
tado corn os recursos destinados a
educação de 1 aluno poderá edu-
car 3;

2. Deve sen assinado 0 convênlo
nos têrrnos propostos pela Campa-
nha Nacional de EducandãrioS
Gratuitos, atravOs do deputado
GuiihermiflO de Oliveira, seu vice-
presidente nacional. (ANEXO 9 -
fis. 17 e 18);

3. Pela venifiiacão que fizemos
iios casos conflitantes é imperloso
cniar-se urna comissäo de funcio-
nários especializados, para promo-
ver a verificacäo prévia "in-loco"
dos prédios estaduals que se desti-
nem ao funcionarnento de estabe-
lecirnentos de ensino mnédio of!-
cial, porque ha faihas graves e
muitos dêles não preenchern Os
minimos nequisitos educaciOflalS.

0 coletor estadual, que vern
exencendo essas funcöes, não pos-
sul independOfleia de julgamento e
nem conhecimeritO especializado
que o caso reclama.

Esperando ten cumprido, a con-
tento, a rnissão que nos foi con-
fiada, agradecidos, e ao seu lntei-
ro dispor para rnaiores esciareci-
mentos, subscrevemO-nos

Cordialmnente,
(a.) Jenner P. Alvarenga -

Vice-Presidente da CNEG em Mi-
nas Gerais - em exerciclo.

(a.) Helvécio Dahe - Adm.
Est. da CNEG MG.

(a.) Maria Antonieta Silveira -
Chefe do DepartamentO do Ens!-
no Médlo e Superior.

(a.) Maria Lina Ferreira - Fun-
cionãnia.

PS - Em Anexo Especial, corn-
posto de 8 fOthas, demonstratiVo da
situação geral de 57 prOdios da
CNEG, de alguns dos quais V. Exa.
já tern fotografias, que seräo cedi-
dos ao Estado para funcioflameflto
de estabelecirnentOS oficiais de se-
gundo ciclo. (Fis. 19 a 26).

ANEXO 1

Conclusöes da Comissão designada
pelo senhor Secretário da Edu
cacao incumnbida de estudar Os
problemas criadas corn a insta-
lacão de unidades oficiais de en-
sino m&lio em cidades já ateir
didas pela C. N.E.
1. ABAETh - Funcionarâ o 1.0

ciclo peia Campanha Nacional de
Educandários Gratuitos em prédio
do Estado.

0 2.9 ciclo, mantido peia Cain-
panha, passará ao Estado corn a
assinatura do convêniO.

2. CORDISBURGO - Pedin ou-
tra planta corn as respectivas di-
rnensOes.

Como é possivel construlr-se
346m2, se a area total construlda
é de 233m2?

A CNEG possui terreno seni pré-
dio, mantendo o 1.0 ciclo.

3. FARIA LEMOS - Foi Infor-
mado ao Sr. Secnetário pela
CNEG, através do oficio 304/66, de
8/3/66, que não existia prédio, nem
adaptado para o funcionamento
do Ginásio Estadual. A Carnpa
nha tern prédio próprio pronto
por parte de Inspetor do M.E.C.

A CNEG mantOm 0 1.0 ciclo Se-
cundánio. Propôe-se a manuten-
ção do ginásio pela Campanha e
a cn!ação do 2.° ciclo pelo Estado
nopnédio da CNEG.

Como fazer funclonar urn esta-
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belecimento de nlvel médllo em
466m2?

4. HELIODORA - A Campanha
mantém o Curso Ginasial secun-
ddrlo em urn prédlo prOprio que
obedeceu a planta tipo 1 do Mi-
nistério, num total de 869m2 de
construcão.

Propöe-se a crlaçäo do 2. 0 ciclo
pelo Estado.

5. ITUMIRIM - A Campanha
mantérn lo 1.0 ciclo secundário,
funcionando no Grupo Escolar.
Estava iniciando o prédio obede-
cendo a planta tipo 5 b do Piano
Nacional de Educaçäo, mas não
chegou a iniciar a obra, embora
tenha o terreno e urn pouco de

verba a disposicao, em virtude cia
promessa do Colégio Estadual.

0 Ginô.sio Estadual - Não hou-
ye a doaçäo do patrimônio. 0 imO-
vel onde está funcionando o edu-
candário e cedido ao Estado, me-
diante aluguel, scm onus para o
Estado. A planta que acompanha
näo corresponde h construcão exis-
tente. Não ha prédlo prOprio do
Estado iniciado.

Uma vez que nem 0 Estado nem
a Campanha possuem prédlo, Se-
na o caso de manter o Gináslo cia
Campanha corno esta e sustar 0
funcionamento do Estadual.

6. MARIANA - Näo existe a
doação do prddio por inexigência
da id.

o prédlo onde está funclonan-
do o educanddrlo oficial não aten-
de as exigências da Portarla 11/
66.

A Campanha mantém em Maria-
na urn prédio prOprio corn 16 sa-
las de aula de 58,50m2. Mantem
curso ginasial secundário e Cole-
gial comercial.

Propomos a manutencão do Gi-
násio pela Campanha e a criacão
do 2.(? ciclo pelo Estado, funcio-
nando no imcSvel da Carnpanhá:

7. MORADA NOVA DE MINAS
- A Lei exige a doacão de urn p-
trirnônio ao Estado, porern a mes-
ma não 101 efetivada.

A Campanha tern urn prédio em
fase final de construção cuj a plan-
ta está anexada thdevidarnente ao

processo de criacão do estabeleci-.
mento oficial.

Propöe-se a manutencão do 1.0
ciclo pela Campanha e a. criacão
do 2.0 ciclo pelo Estado. utilizan-
do-se do prddio da CNEG.

8. SANTANA DA VARGEM -
Embora a Lei exija a doacäo de
prédio foi Leito so a de terreno.

Consta do processo que o GinA-
sio funcionará em 2 salas cedidas
pela Prefeitura e em 2 cia ParO-
qula.

0 que foi Leito da Portarla 11/
66 e das exigências do M.E.C.?

A Campanha mantém all 0 1.0
ciclo secundário, funcionando no
Grupo Escolar.

Propomos a suspensão das ati-
vidades do estabelecirnento oficlal,
mantendo-se o da Campanha co-
mo está.

9. SANTO ANTONIO DO AMPA-
HO - Embora a Leiexija doacäo
de urn prédio adequado para fun-
cionamento do Gindsio. e haja no
processo planta demonstrando a
sua existência, de fato o estabele-
cimento oficial vem funcionando
em salas esparsas, enquanto pro-
videncia a adaptacão do prédlo.

A CNEG tern all urn prédlo em
construcão, cuj a parte totairnente
'construida compöe-se de 4 salas
de aula de 8,20x6,10, secretaria; ga-
binete do diretor, sala de profes-
sores, depOsito de material didático
de 24,40 cada, biblioteca corn 73m2
e 2 gabinetes sanitdrios.

A construir: 1 sala especial de
14x8; 2 outras salas especials de
8,15x10; 2 gabinetes sanitãrios corn
instaiação em cada; instalacoes
sanitárias independentes para pro-
fessôres e professôras, aién de urn
auditOrio. PropOe-se a permarxên-
cia do 1.0 ciclo pela Carnpanha, co-
mo também a instalacão por cia
do Ginásio Industrial, ficando o

Estado corn a responsabilidade do
2. 9 ciclo a ser criadp. Cessará,
então, o funcionamento do Gina-
sio Estadual.

10. TO1VLBOS - A Lei não exi
ge doação. Funcionará no prédlo
do Grupo Escolar Ivlarieta Gua-

rilo Bravo", que contrarla a Porta-
na n. 11/66.

A Cainpanha ministra em Tom-
bos o ensino ginasial secundárlo,
colegial normal e coiegiai corner-
cial am urn prédio prOprlo dc 2
pavimentos, cuja parte já cons-
trulda cornpOe-se de 9 saias de
aula,saia de professôres, de dl-
retor, secretaria e dernais depen-
dências.

Proponios a manutenção do 01-
násio pela Campanha e do 2. 0 ci-
do, a sen criado, pelo Estado.

11. UNAr - Houve doacão de
prédio e tenreno corn 3.000m2.

0 prédio da CNEG cornpãe-se de
6 salas de aula de 6,5Ox8,00. A bi-
blioteca de 6,50x7,00; sala de pro-
fessôres de 3,00x4,70; secretaria de
7,25x4,70; cantina de 4,00x2,50;
uma sala de recepçäo corn
10,50x14,50; 3 bebedouros automci-
ticos; 1 gabinete sanitárlo corn 8
instalaçOes e outro corn 3.

Tanto a Campanha quanto o
Estado mantêrn em Unal 0 1 .0 ci-
do secundário. PropOe-se a per-
rnanêncla do 1.0 cicbo pela Carnpa-
nba e o 2.0 pelo Estado, a ser cria-
do.

12. CONQUISTA - Houve doa-
ção de prédio excelente. A CNEG
manténi o 1.0 cicbo secundário fun-
cionando no prédio doado ao Es-
tado que, nao sendo de sua pro-
priedade, fôra construido para seu
uso.

Assim, propOe-se a continuar a
CNEG a manter 0 1.0 ciclo secun-
dário, ficando a cargo do Estado
o 2.0 ciclo, caso seja criado.

13. CAXAMBU - Houve doacão
de prédio e terreno ao Estado, p0-
rem, não existe rnobiliario, razão
por que o Sr. Secretário autorizou
o funcionamento do Ginásio Esta-
dual no Grupo Escolar "Fe. Cor-
rêa de Almeida".

A Campanha mantém no rnesnio
Grupo 0 1.0 cicbo secundário e 0 2.0
comercial que funcionam em hora-
rio noturno.

Propomos a continuaçäo do ci-
do ginasial pela Campanha e o

2.0 secundârlo pelo Estado no pré-
dio próprio do Coléglo Estadual
fbcando a CNEG responsãvel pelo
mobiliário necessário as salas de
aula.

Belo Horizonte, 6 de abril de
1966.

14. RESPLENDOR e 15. INHA-
PIM - Ha, Sr. Secretãrio, dots
casos que, embora enquadrados na
situação prevista pelo Governador,
encontram-se em funcbonarnento
ha mais de ano. Nas cidades de
Resplendor e Inhapirn propomos
seja entregue a CNEG o 1. 0 ciclo
secundário em ambas as cidades,
ficando o 2. 0 cicbo a cargo do Es-
tado, funcionando no prédlo de
propriedade da CNEG. Assim pro-
cedemos porque:

a) RESPLENDOR - A Let que
criou 0 ginãsio fez a exlgencla de:
doação de prédio. Contudo, o en-
tao Governador Magalhães Pinto
recomendou a instalação do gina-
sio no prédlo da Casa Parocjuial,
cedido, scm onus, ao Estado por 4
anos. Conforme déciaraçao pres
tada pela CNEG, 0 imOvel não
oferece as condicOes exigidas pelo
Ministério de Educacão e Cultu-
ra.

b) INHAPIM - A Lei que crlou
o Coléglo Normal Of iclal de Inha-
pirn exigiu doacão de précuo ade-
quado ao seu funcionarnento. Em-
bora não conste do processo, tern-
se cnhec1mento de que foi doado
ao Estado urn prédbo adaptado,
mas que não oferece as condlcOes
estabelecidas pelo MEC.

0 povo de ambas as cidades es-
pera que o poder pübilco construa
urn prédlo para Os educandãrios
referidos.

Tendo a CNEG, em arnbas as ci-
dades, prédio que atende a tôdas
as exigências educacionals, sornos
de parecer que se econornizem re-
cursos econôrnicos para o pobre
erárlo estadual, determinando-se
que Os cursos normals funcionem
sob a responsabilidade do Estado,
no prédio cia Campanha.



-484--
-485-ANEXO 2

Processos informados sem portarla
publicada

1. CARMO DA MATA - De
acôrdo corn a Portaria n. 11/66,
o Colegio Estadual de Carmo da
Mata não poderá funclonar pois
náo dispOe de prédio para tal fim.

A CNEG tern naquela cidade urn
préciio em fase final de constru-
ção corn as seguintes dependên-
cias: 8 salas de aula corn 36m2
cada; salas de professOres corn
16,50m2; diretoria e secretaria corn
23rn2 cada; gabinetes sanitários, 2
conjuntos corn 3 instalaçOes .com-
pietas cada e• demais dependên-
cias.

Assinado o Convênio, a ONEG
manterá 0 curso ginasial, e o Go-
légio Secundârio, do Estado, fun-
cionará no prédlo da CNEG.

Fazernos tal proposta porque ye-
mos que a adaptaçao prevista no
prédio a ser cedido ao Estado é
onerosissima, sobrecarregando des-
necessàriamente a comunidade e o
Poder Püblico Municipal.

2. ESPERA FELIZ - Enquanto
não se conclui o prédio que esti
em fase final de construção pelo
Piano Nacional de Educacão, o Gi-
násio Estadual funcionará em sa-
las cedidas pelo Educandário Sa-
cramentino, sem Onus para o Es-
tado.

0 Ginásio da CNEG funclona
provisóriamente no Grupo Escolar,
es.tando já construindo o seu prd-
dio prOprio em ponto central da
cidade, composto de 10 salas de
aula corn 50m2 cada; 1 sala de
ciências corn 120m2; 1 salão de fes-
tas corn 240m2; biblioteca com.
30m2; diretoria e secretaria corn
24m2 cada; gabinetes sanitários
corn instalaçOes em nümero de 4,
corn urn total de 8 instalaçOes;
salas de professôras corn 24rn2.

Estrarihamos a superposicão de
urn mesmo tipo de ensino em uma
cidade que estaria . atend.ida e bern
corn urn educandário apenas.

Sugerimos que o Estado crie urn
outra ramo de ensino médlo ou o

2.0 ciclo secundárlo, ficando cada
educandário no seu prédlo.

3. CARAN GOLA - 0 Coleglo
Estadual "João Belo dc Oliveira"
finciona durante o dia em prédio
prOprio do Estado e a ONEG fun-
ciona it noite em urn prédio do
Grupo Escolar. Dada a grande
densidade populacional estudantil
cia ciclade, Carangola necessita dos
dois educandários gratuitos, razAo
por que somos pela rnanutençao
das •duas unidades.

4. . ALEM RARAfBA - Acredita-
mos que o Ginásio Estadual de
A1Em Paraiba não funcione, pols,
apesar de ter a Portaria lavrada,
nâo existe no processo a doação de
prédio conforme o exigido na Lei.

Existe no processo a doacão de
urn terreno para a ediflcação do
prédio do Ginásio Oficial, todavia
a Lei nQ 3.288, de 14/12/64, exige a
doacão de prédio adequada ao fun-
cionamento do Ginásio.

A CNEG rnantérn curso secun-
dário de 1.0 ciclo funclonando,
temporàriamente, em prédio do
Grupo Escolar. Está construinclo
urn prédlo composto de: 13 salas
de aula de 40m2 cada; secretariae
diretoria corn 40rn2 cada; sala de
professOres corn 12 m2 e tOdas as
dernais instaiaçöes.

Uma vez comprovada a falta de
condicOes de funcionamento do GI-
násio Estadual, sornos pela manu-
tençao do Ginásio cia CNEG e taO
logo fique concluida a construção
do respectivo prédio, nêie poderá
funcionar o 2.° ciclo a cargo do
Estado, apOs criado.

2. C0NCEIcAO DOS OUROS -
A Lei que criou 0 Ginásio Estadual
éxlge doacão. Contudo, o Piano Na-
cional de E.ducação , está construin-
do urn prédio a êle destinado, em
fase de acabamento.

A CNEG, corn o 1. 0 ciclo secun-
dário, funciona em prédlo do Gru-
P0 Escolar, possuindo terreno pa-
ra edificação de seu prédio prO-
prio	 -

Estando a CNEG atendendo ha
mais tempo a cidade,propomos
que se mantenha 0 funcionamento
do seu 1.0 cicio, ficando o Estado

corn a responsabilidade de urn dos
ramos do 2.0 ciclo após criado.

6. CAMPO DO MEIO - Foi fei-
ta a doacão exigida em id, scm
que, contudo, se presto o prédio ao
I irn a que se destina. Basta dizer
que o predio está localizado em
uma area inferior a 500m2.

0 Ginásio da CNEG funciona no
prédio do Grupo Escolar, minis-
trando 0 ensino ginaslal secundã-
rio. Tendo em vista cue o prédlo
doado não atende a Portaria n.
11/66, somos pela näo instalacão
do ginásio oficlal.

7. LAGOA DA PRATA - Existla
em Lagoa da Prata uma sociedade
civil que construlu urn lmOvel corn
o fim exclusivo de nêle funcionar
estabelecimento de ensino de ni-
vel rnédio. 0 prédio 101 cedido a
CNEG para seu uso, enquanto exis-
tir 0 educandário cenegista.

Poster1orrnenie, houve em reu-
niao de assembléla geral da socie-
dade o cornpromisso de doacö.o do
patrirnOnio a CNEG corn a extin-
ção automática da socledade. Corn
a criacäo do Coléglo Normal al-
guns elementos locais doaram ao
Estado o patrirnônlo destinado h
CNEG.

0 Educandário da Campanha
funciona no prédlo ora doado ao
Estado. Dada a situação. somos de
parecer que 0 curso ginasial secun-
dérlo continue corn a Campanha e
c Normal corn o Estado.

8. MONTE SlAG - A Prefeitu-
ra doou prédio e terreno na Praca
cia Bandeira corn. 2.589m2 destina-
dos it instalação do ginaslo esta-
dual. 0 Educandário da CNEG
funciona no prédio do Grupo Es-
colar ministrando 0 ensino secun-
dãrio de 1.0 ciclo h 4 anos.

Dada a antiguidade de funciona-
ni ento do Ginásio cia Campanha,
somos pela permanência do curso
ginasial pela CNEG e criacäo de
urn dos ramos do 2.0 ciclo, pelo
qual se responsabilizarã o Esta-
do.

9. CARMO DA CACHOEIRA -
0 Professor ClOvis Salgado, quan-
do Ministro da Educacão, auxiliou
a Fundacão "Santa Terezinha" a

construir urn imóvel para instala-
cão do educandário cenegista. Não
ternos a escritura do patrirnOnlo,
nias a CNEG e a ünica usuárla do
im6v:1. 0 prédio de Carmo da Ca.
choeira atende as condiçOes cxl-
gidas pelo NEC e parece, foi
doado ao Estado. A CNEG fun-
ciona no imOvel. Por isto so-
mos de parecer que seja
0 ginâsio pela Campanha
mal ja existente pelo
criando-se, se necessérlo,
lIormal Oficiai.

Belo Horizonte, 6 de
1966.

ANEXO 3

Cidades em que a CNEG possni
predlo próprio e que cederá, suas
imsta!acôes para o Estado, para
funcionamento de 2.° ciclö of!-
cia!, em virtude da cria.co de
Coléglo Estadual.

1. Abre Campo.
2. Alérn Paraiba.
3. Aluruoca.
4. Born Jesus do Galho.
5. Candeias.
6. Carmo da Mata
7. Carrancas.
8. Cláudlo.
9. Conceição das Alagoas.
if) Conseiheiro Pena.
11 Divino.
12 Faria Lernos.
13 Galiléia.
14 Heliodora.
15 Inhapim.
16 Itamonte.
17 Lagoa cia Prata.
18 Mariana.
19 Martinho Campos (para..

1967).
20 Medina.
21 Morada Nova de -Mina-s.
22 Nazareno.
23 PerdOes
24 Prados.
25 Porteirinha.
26 l'ouso Alto.
27 Resplendor.
28 Rio Paranalba.
29 Santa Maria de Itabira.
30 Santo AntOnio do Axiparo.

mantido
e o Nor-

Estado,
o Curso

abrtl de
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31 S6o Joäo Nepomuceno
32. São Rornão.
33. Tarumirim.
34. Tombos.
35. Unal.
36. VirginOpolis.

ANEXO 4

Cidades em que ha prédios do Es-
tado que deveerão ser cedidos a
CNEG, niediante convênio.

1. Abaeté.
2. Carangola.
3. Caxambu.
4. Carmo cia Cachoeira.
5. Conceicão dos Ouros.
6. Conquista.
7. Manhumirirn.
8. Monte Sião.
P. Tiradente.

Se I orem aprovados na "verificacão
prévia", deverão ser cedidos
ainda:

10. Campo do Mob.
11. Cordisburgo.
12. Santana do Jacaré.
13. Santana da Vargem.

Cidades que comportam a sobre-
vivência dos dois educandãrios:
1. BrasOpolis (por se tratar de

cursos diferentes).
2. Caratlnga.
3. Conselheiro Lafaiete.
4. Lavras.
5. Muriaé.
6. Patrocinio.
7. Pouso Alegre.
8. Sete Lagoas.
9. Uberaba.
10. Ubd.
11. Nova Lima.
12. Varginha.

ANEXO 5

Cidades em que foram criados es-
tabelecimentos oficiais e que são
atendidas pela CNEG, e nas
quals êste órgão já iniciou a
.construcão do prédlo próprio:

1. Barroso.
2. Born Jesus do Amp'aro.
3. Conceição de Ipanema.
4. Coroaci.
5. Felixlândia.
6 Gouvêia.
7. Itumirim.
8. Minas Novas.
9. Manhumirim.
10. Recreio.
11. Ribeirão Verrnelho.

Cidades, servidas pela CNEG, quo
foram aquinhoadas corn a ella-
cáo de Colégios Estaduais, nas
quais nem CNEG è .nem o Esta-
do pOssuem prédio próprio:

CarmOpolis de Minas.
Mercés.

3. Moecla.
4. Mesquita.
5. Natércia.
6. Passabém.
7. Pirapora.
8. Resende Costa.
9. Santa Margarida.
Jo Virginia.
11 Poórane.
12 Raposos.

ANEXO 6

Cidades não presenteadas corn o
Coléglo Oficial C que serão iiéne-
ficiadas pelo convênio, porqiie já
são atendidas pela CNEG:

Belo Horizonte (8 educandá-
rios).
Bonfim.
Brasilândia.
Braünas.

5. Caetanópolis.
Cap araó.

7. Cataguases.
8. Caputira.
9. Chácara.
10 Corrego Danta.
11 Dares de Campos.
12 Dores do Guanhães.
13 Dona Euzébia.
14 Engenheiro Dolabela.
15 EugenOpolls.
16 Florestal.
17, Itaguara.

18. Itarnarati de Minas.
19. Juis do Fora (5 educandá-

rios).
20. Mendes pimentel.
21. Monte Alto (Barão).
22. Patroclnio de Muriaé.
23. Ribeirão das Neves.
24. Santa Margarida.
25. São Gonçalo do Park.
26. São Roque de Minas.
27. São Tiago.
28. SilveMnia.
29. Taboleiro.
30. Tumiritinga.
31. Trés Marias.
32, Rodeiros.
33. Simonésia.

ANEXO '7

Cidades que nâo possuem, ainda,
Colégios Oficials e em que a
CNEG possul prédios que pode-
rão ser cedidos ao Estado para
instalacão de colégios ofioiais, do
2.0 . cielo, mediante convênio:

AraüjoS.
Barreiro (BH).
Barra Longa.
Cachoeira de Minas.
Caratinga.
Caputira.
Delfirn Moreira.
Dores do Indaiá.
Dores de Guaflhães.

Entre Fôlhas.
Itarnarandiba.
Laraflial.
MachadO.
Matutifla.
Passa Tempo.
Santa Rita do Ituto,
São Francisco do Gloria
Sobrãlia.

ANEXO 8

Custo de urn aluno por ano, em
urn estabeleeimeflto de ensino
oficial, no ano de 1965:

Tomamos como ponto de parti-
cia urn estabelecirnento oficial, corn
6 turmas, cada uma das quais corn

35 alunos, segundo dados coihidos
na Secretaria de EducaçãO.

Custo dêste estabelecimeflto -
Cr$ 48.581.376.

DEMONSTRAcAO:

Nürnero obrigatório de aulas,
por turma, mensalrnente, (108) -
(LDB)

108x6 - 648 aulas mensais.
Se cada professor nivel XV re-

cebe Cr$ 221.600 (Lei 3.214), men-
salmente, dando 11 aulas sema-
nais, teremos:

11x4,5 (quatro semanas e rneia).
Cada professor dando 50 aulas

niensais, e corno são 10 professô-
res, teremos 500 aulas, custando
ao Estado - Cr$ 2.216.000.

As 148 aulas restantes (648
500 = 148) são pagas a Cr$ 3.321,
poi' aula .-. Cr$ 491.508.

Total de despesa corn pessoal
administrativo - Cr$ 1.340 .940.

Total Mensal - Cr$ 4.048.448.
Cr$ 4.048.448 x 12 (ineses) =

Cr$ 48.581.376, ou seja Cr$ .....
8.096.896 por ano e por turma, 0
ciue equivale dizer Cr$ 231.340 por
aluno, anualmente.

Deixamos de considerar:
1. As vantagens do funcionaUs-

mo pilblico, tais como: qülnqü&
nios, férias-prêmio, abono do farni-
ha, etc., que oneram altamente o
curso do aluno;

2. construcão e conservacão do
prédio que e carissima;

3. despesas de rnanutencão do
educandário;

4. despesa corn pessoal especia-
lizado, dos 6r-.dos superiores da

SecEetaria de Educacão, encarre-
gado, especificainente, cia orlenta
ção dos estabelecimentOs oficials
de nivel médlo.

ANEXO 9

Convênio Proposto

Art. 1 .0 - 0 Estado de Minas
Gerais e a Campanha Nacional de
EducandãriOs Gratuitos. S'ecão 'de
Minas Gerais, resolvern estabele
cer o presente eonvênio, nas bases

1.
2.
3.
4,
5,
6.

8.
9.
10.
11.
12
13
14
15
16.
1'?
18
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abaixo, corn vistas a conjugação de
esforcos para extensão do ensino
a todo o Estado.

Art. 2.0 - A CNEG se obriga a
ministrar ensino inédio gratuito a
toclos quantos dêle necessitarem,
atravs de sua rêde de estabeleci-
mentos educacionais, mantendo
urn alto nivel de ensino e obede-
cendo hs normas e recomendaçöes
do MEC, do Conseiho Estadual de
Educacão e cia Secretaria de Edu-
cacao •do Estado.

Art. 3.0 - Considiera-se gratuito
o ensino quando a contribuicão
anual do aluno não exceder de
10% (dez por cento) do salário ml-
nirno vigente na região, niensal-
mente.

Art. 4.0 - Aos alunos matricu-
lados nos estabelecirnentos da
CNEG, carentes de recursos, o Es-
tado concederá urn auxillo anual,
sob forma de bôlsa de estudos,
correspondente a urn salário mini-
mo mensal, vigente na Capital do
Estado.

Art. 5.0 A coneessão de Bôl-
sa de Estudos, referida no artigo
anterior. cabe ao Secretário da
Educacão, devendo Os pedidos ser
informados por urna comissão mu-
nicipal, instituIda para êsse fim,
composta pelo promotor de justi-
ça, pelo presidente do setor local
da CNEG e mais duas pessoas de-
signadas pelo Secretário da Edu-
cacao. Quando o rnunicIpio näo
for sede dc cornarca, ou na ausên-
cia do promotor, funcionará o pri-
meiro juiz de paz dacidade.

§ 1.0 - A comissão prevista nes-
te artigo serã presidida pelo pro-
motor de justica ou pelo juis de
paz cia cidade.

§ 2. 0 - 0 Estado baixarb, instru-
cOes sObre Os critérios a serern
atendidos no julgamento dos pedi-
doe de bôlsa de estudos feitos pe-
los alunos matriculados •nos gludi-
sios da CNEG.

Art. 6.0 - Ficarã a cargo da di-
recão do estabelecimento de ensino
incoiher Os pedidos de bôlsa de es
tudos, forrnulados pelos zeus alu-
nos, e encaminháJos a cornissão
referida no artigo anterior, devi-

damente relaclonados por tuna e
eerie, atestando em cada pedido a
matricula do aluno no estabeleci-
mento.

Art. 70 - Os estabelecirnentos
de ensino da CNEG nao poderão
receher dos alunos, aos quals how
ver sido concedida bôlsa de estu-
dos, a qualquer titulo, contribüicao
que exceda o limite fixado no art.
30

Art. 8.0 - Ao requerer o paga .
-mento das importâncias corres-

pondentes as bolsas de estudo con-
ceclidas aos zeus alunos, a CNEG
apresentarã a relaçao dos benefi-
ciados em cada urn dos seus esta-
belecirnentos de ensino, o local on-
de estej am situados e a import&-n-
c i que a cada urn dêles deva caber,
a fim de que o Estado pague dire-
tarnente a cada urn dêles, mensal-
mente, em duodécimos, através da
Coletoria Estadual local.

Parágrafo Unico 0 pnlmeiro
duodécirno será pago no més de
marco e os trés ültimos no més de
dezenibro.

Art. 9.0 - Nenhum estabeleci-
mento de ensino médio ou superior
poderá funcionar em prédios per-
tencentes ao Estado e que se des-
tinem ao ensino primário.

Parágrafo ünico - Os glnásios
da CNEG que ainda não posuem
prédio prOprio e que em 165 ja
vinharn funcionando em prédio
estaduais, poderào, excepcional-
mente, continuar funcionando, pe-
lo prazo niáxirno e irnprorrogável
de 3 (trés) anos.

Art. 10.0 - Nenhurn ginásio no-
vo cia CNEG poderá ser criado e
instalado, senão em prédio prO-
prio.

Art. 11 - A CNEO cederá Os
prédios de sua propriedade, por so-
licitaçao do Senhor Secretârlo de
Educacao. para funcionarnento de
escolas normais oficiais, em horá-
rios compativeis corn o funciona-
mento de seus cursos.

Art. 12 - A CNEG se obriga a
realizar urn programa intensivo de
construcäo de prédios, usando zeus
prOprios recursos ou aquêles obti-
dos por intermédlo cia coinunidade

e da Prefe1t.ura local ou, ainda, Os
que, pelo Piano Nacional de Edu-
cacao, ihe forem expressamente
destinadOs.

Art. 13 - 0 Estado die Minas
Gerais e a CNEG estabelecerão as
normas e providénclas necessárias
a não cc sobreporem nem competi-
rem no campo do ensino médio, a
firn de tornar possivel a extensão
da oportunidade ao major nümero
de pretendentes e de localidades.

Situacão geral dos prédios da
CNEG que serão cedidos ao Es-
tado, para funcionamento do
coléglos oficiais, em 2.1 ciclo,

mediante convêniO.

1. ABRE CAMPO - 0 ginasio
ja funciona em seu prédlo prOprio.
Está localizado na parte central da
ciciade. A parte concluida compOe
cc de: 5 salas de aula 6x8m, dire-
toria e secretaria, instalacOes sa-
nitárias completas, bebedouros,
area coberta; urn salão nobre em
fase final de construcäo. Cursos
mantidos: ginasial e normal.

2. AIURIJOCA - 0 ginaslo j&
funciona no seu p.rédio própnio,
utilizando-se de 4 salas de aula
6x8m; sanitários completos, bebe-
douros e varanda coberta. Previs-
to. a construcão de 7 salas de
6x8m; dois depósitos de material
corn 24m2 cada e 6 conjuntos de
gabinetes sanitarios; sala de pro-
iessôres corn 36m2, gabinete médi-
Co e dentárlo corn 12m2 cada; sa-
la de esporte corn 24rn2, vestiârios:
1 coin 24ni2, outro corn 14rn2, scene-
taria e diretoria, corn 20rn2, e sala
para o setor corn 15m2. Já mante-
mos o curso ginasial.

3. ALM PARAIBA —0 ginásio
Prof. Sérgio Ferreira funciona
temporäriarnente a noite no grupo
escolar. A sua construcão em fase
adiantada prevê 13 salas de aula
corn 40m2 cada; secretaria e dire-
toria, corn 40rn2 cada, sala de pro-
fessOres corn 12m2 e demals Ins-
talaçöes. Mantém curso ginasial.

4. ARAJOS - A CNEG man-
tern all o curso ginasial num pré-
do em fase final de construcão,

composto de 9 salas de aula, se-
cretarla, diretorla, saläo nobre,
etc., que satisfaz, corn vantagens,
as exigências do MEC.

5. BARRA IJONGA— 0 setor 10
cal estã construindo urn prédio de
dois and ares, corn 6 salas de aula
6x8m, saião nobre, secretaria, di-
retoria, sala de professôres, etc.,
para onde se transferirá o educan-
dário a partir de agosto.

6. BARREIRO (BH) - Enibora
funcione em urn prédio de pronnie-
dade municipal de uso exciusivo da
CNEG, acreditamos que all poderá
funcionar urn segundo ciclo pelo
Estado.

7. 130M JESUS DO GALHO -
Existe urn irnOvel cedido a CNEG
pelo paroco cia cidade que 0 COflS-
1;ruiu para servir a Campariha. Es-
ta j a estã promovendo a aquisicão
do imOvel que e dotado de 2 pavl-
mentos e satisfaz, de fato, as ex"
gCncias do MEC. Curso mantido:
gin asial.

8 CACHOEIRA DE MINAS —0
educandárlo passará a funcionar
em urn prédio composto das se-
guintes dependências: 4 salas de
aula corn 49rn2 cada; uma sala es-
pecial coin 62rn2, secretaria corn
22,30m2; dois conjuntos de sanitá
rios corn 5 gabinetes cada e mals
gabinetes para professôres do sexo
ferninino e masculino, separada-
niente. Salão nobre projetado de
204rn2. 0 prédio e de proprierlade
cIa CNEG que mantérn all curso
ginasial secundânio.

9. CANDEIAS - 0 gin asio do.
CNEG funciona diurna e noturna-
niente em seu prédio, de dois pavi-
mentos, dando ensino ginaslal Se-
cundãrio. Está dotado de urna sa-
la de 6,7Ox7m; duas salas corn
6,90x6,70n1; uma sala de 7x6,70 e
um -a sala de 8x5,70 m; secretanla e
diretoria, corn 12,60m2 cada, 7 con-
juntos de instalaçOes sanitá.rlas.
No rnomento, o setor local estâ.
construindo mais duas salas de au-
Ia.

10. CARMO DA MATA - 0 gi-
casio da CNEG vem funcionando
desde 1958, ano de sua fundação
nc prédio do grupo escolar. A
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CNEG estã coneluindo naciuela ci-
dade urn prédio composto de duas
alas de salas corn varanda e area
livre. Possul 8 salas de aula, coin
36rn2 cada. Sala de professôres
corn 16,5m2, diretoria e secretaria
corn 23m2 cada; gabinetes sanitã-
rios: dois conjuntos de 3 instala-
cöes cada e gabinete separado pa-
ra Os professôres. 0 estabe1ecimen
to ministra curso ginasial secun-
dário noturno.

11.CARRANCAS -0 gin ãsio da
CNEG ja funciona no seu prédlo
próprio. P, do tipo 1 do MEC, corn
grandes meihorias. Já se fez in-
clusive urn salão nobre. Carrancas
tern, como numerosas outras cida-
des servidas pela CNEG, possiblll-
dades de criar, de imediato, cursos
técnicos orientados para o traba-
iho. Mantém curso ginasial secun-
dário. Prédlo localizado na zona
urbana da cidade.

12. CLAUDIO - A CNEG possul
prédlo próprio em Cláudio, no
quai, do ha muito, funciona o ethi-
candárlo. Estã localizado no cen.
tro urbano da cidade, possuindo 5
salas de aula, auditório, sala espe-
cial de clências, dois conjuntos
snitarios corn 3 gabinetes cada,
sala de professôres, secretaria, di-
retoria, praca de esportes e demais
dependências exigidas pelo MEC,
numa Area do 7. 500m2. Mantérn
o curso ginasial secundário.

13. C0NCEIçA0 DAS ALAGOAS
0 ginásio do CNEG funciona

em seu prédio prOprio, o qual sa-
tisfaz plenamente as exigênclas
minimas do MEC. Ministra o en-
sino secundário de prirneiro ciclo
e o seu prédio está localizado na
zona urbana da cidade.
• 14. CONSELHEIRO PENA - 0

educandário da CNEG funciona
em prédlo de sua propriedade,
tendo já totalmente prontas 6 das
8 salas pre-vistas na planta inicial;
4 conjunto sanitários corn 3 gabi-
netes cada, sala de espera corn
32rn2; secretaria corn 30m2, sala
de professôres corn 6m2 e sala do
dirètoria, corn 6rn2. Possui ainda
urn auditOrio em construcão corn

120m2. Mantém 0 curse ginaslal
secundário.

15. DELFIM MOREIRA - Ja no
agundo semestre dêste ano o gi.

násio secundário da CNEG deverá
funcionar no seu prédlo próprlo,
apresentando ja concluIdas 5 salas
de aula, secretaria e dependênclas
sanitárias. As partes complemen-
tares previstas na planta serão ter-
minadas dentro de pouco tempo.

16. DIVINO -.0 colégio da CNEG-
funciona em prédlo próprio de dois
pavimentos, localizado em urn nü-
cleo de grande densidade popula-
cional. Possui 6 salas de aula, Se-
cretaria, diretorla, area livre co-
berta, sala do . grêmio.

A CNEG vem de adquirir, ao lado
do prédio do ginásio, urn irnOvel.
Iara transforma-lo em oficinas
corn vistas a instalaçao de urn gi.
nãsio industrial. Atualrnente man-
tern 0 curso ginasial secunddrio €
o curso normal, no2.0 ciclo.

17. DORES DO INDAIA - A
CNEG mantém ah urn curso gina-
sial secundário. Funciona o gind-
sio em prédio de sua propriedade,
cuja parte ja concluida cornpöe-se
de 5 salas de aula, secretaria, dire-
1011a, sala do professôres; dols con.
juntos de sanitarios corn 4 gabine-
tes cada. Construcão prevista.para
breve: mais 5 salao de aula é urn

1ão do festas.
18. ENTREFOLHAS - A CNEG

estd concluindo urn prédio prOprlo
coin 5 sal",  de aula e demais de-
pndências exigidas polo NEC.
Mantérn curso ginasial secundá-
I 10.

19. GALILEIA - Em Galiléla a
CNEG mantém 0 curso ginasial se-
cundário e 0 curso normal, 2. 0 ci-
do; ambos funcionam no prédio
prOprio da CNEG, cuja construcão
obedeceu ao tipo 1 do MEC.

20. ITAMARANDIBA - Em Ita-
marandiba a CNEG mantém o
curso ginasial seeundário, em urn
irnóvel de sua propriedade - o me-
ihor prédlo da cidade - composto
de $ salas de aula, salão nobre, se-
cretaria, sala de professôres, dire-
toria e tôdas as dernais dependén-

cias desejadas para urn excelente
prédio de gináslo -

21. 1TAMONTE - A CNEG man-
tern o curso ginasial secunddrio
em imOvel de,.. sua propriedade,
possuindo 4 salas de aula de 38m2
cada, sala especial de ciências
corn 56m2, sala de geografia corn
31,50rn2, bibiloteca, sala de profes-
sores, diretoria e secretaria, es-
tando localizado no centro urbano
da cidade.

22. LARANJAL - A CNEG man-
térn em Laranj al o curso ginaslal
secundário que já funciona em
prédio de sua propriedade, embora
na fase final do construcão e cuja
planta obedece ao tipo 1 do MEG.

23. MACHADO - Em Machado
o ginásio da. ONEG funciona em
urn prédio corn 12 salas de aula,
diretoria, secretaria, sala de pro-
fessOres, cantina, etc., num irnOvel
composto de dois blocos, cada urn
corn dois andares. Mantéin all o
curso ginasial, 1.0 ciclo, e o ségun-
do ciclo corn os cursos colegial e
comercial.

24. MARTINHO CAMPOS - A
CNEG mantém o curso ginasial se-
cundãrio nesta cidade, funcionan-
do provisóriarnente no grupo esco-
lar. 0 préd.io em construcão obe-
dece ao tipo 1 do MEC.

25. MATIJTINA - A CNEG
mantém Os cursos ginasial secun-
dãrio e o normal instalados no pré-
dio prOprio da Campanha, cuja
construcão obedeceu 'a planta do
tipo 1 do MEC ,acrescida de: 1 sa'
lao nobre e mais duas salas de
aula.

26. MEDINA - A CNEG tern,
em Medina, urn prédio proprbo
pronto, que obedeceu 'a planta ti-

0 1 do MEC, acreseida de diversas
meihorias, onde o aluno recebe
instrucão ginasial secundaria.

27. NAZARENO - 0 prédlo da
CNEG em contrucão obedece o ti-
p0 1 do MEC, funcionando ainda o
ginário da CNEG no Grupo Esco-
bar, em virtude da parallsacão da
obra por causa da prornessa de urn
coiégio oficial.

28. PASSA TEMPO - Em Passa
Tempo a CNEG ministra 0 ensino

ginasial secundário em urn prédlo
proprio, cujo patrimônio ë de va-
lor superior a Cr$ 80 mi]hOes de
cruzeiros - Obedeceu a planta tipo
1 do MEC, bastante meihorada.

29. PERDOES - A CNEG man-
tn o curso ginasial secundãrio
em PerdOes e o colegial coniercial
e normal. Tern urn patrini.ônio que
vale mais de Cr$ 150 rnilhOes.
CompOe-se de dois bbocos, urn dos
quais de dois andares. Possui 11
salas de aula, urn auditOrio, secre-
taria, sala de professOres, enfim,
tudo exigido pebo MEC.

30. FRADOS - 0 Ginásio SAO
José, da CNEG, funciona em urn
predio de dois andares, de proprie-
dade da CNEG, dotado de 7 salas de
aula; urn gabinete do diretor, sala
de professOres, secretaria, urn sa-
iO nobre corn 70m2; dois gabine-
tes sanitârios corn 3 instalacOes ca-
da.

31. PORTEIRINHA -0 educan-
dário funciona a noite em urn pré-
dio de propriedade da CNEG, cuja
construcão obedece ao previsto no
tipo 1 do MEC - Mantém curso gi-
nasial secundãrio.

32. POUSO ALTO - Em Pouso
Alto o gináso secundãrio da CNEG
jC funciona em urn prédio de sua
propriedade, em fase final de cons-
trucäo, cuja planta obedece o pre-
visto no tipo 1 do MEC, corn gran-
des melhoitas.

33. RIO PARANAfBA - Fun-
ciona o educandario da CNEG em
imóvel de sua propriedade, corn-
posto de 3 salas do aula, de '26m2
cada; 3 salas corn 25m2; secreta-
na e sala de professôres corn
16m2 cada; dois conjuntos sanitá-
rios corn 3 instalacOes. Mantém o
curso glnaslal, 1.0 ciclo.

34. SANTA MARIA DO ITABIRA
- 0 educandário da CNEG fun-
ciona em prëdio prdprio constitui-
do de dois pavimentos, de linhas
arquitetônicas modernas e rigoro-
samente etentro das exigéncias mi
nisteriais. t urn dos meihores pré-
dios escolares da região. Mantérn-
se au o curso ginasial secundário
e o curso normal.
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35. SANTA RITA DO ITUETO
- 0 estabeleclmento da CNEG
funciona em urn prédio de dois pa-
virnento, dotado de: 5 salas de au-
in de 30rn2; urn salão nobre; area
livre descoberta e area interna co-
berta; sala de secretaria, de pro-
fessôres de diretor e portaria. Mi-
nistra 0 curso ginasial comercial.

36. SAO FRANCISCO DO GLO-
RIA --- "Esperarnos, no 2. 0 semes-
tre, transferir o colégio normal e 0
ginasio comercial de São Francis-
co do GlOria Para o seu prédio
prOprio" diz o Athninistrador Es-
tadual da CNEG, mostrando Para
a comissão as fotografias do notá-
vel prédio.

0 jmóvel está. localizado em par,
te privilegiada da cidade. Consta
de dois pavimentos corn 9 salas de
aula, salão nobre e tôdas as de-
rnais clependéncias exigidas pelo
MEC.

37. SAO JOAO NEPOMtJCENO
- 0 ginásio funciona em prédlo
de propriedade da CNEG, de dois
andares, localizado na parte cen-
tral da cidade, composto de 7 salas
do aula e tôdas as dernais depen.
dências exigidas pelo MEC. Man-
ta ginásio secundário, 1.0 ci-
ClO.

38. SAO ROMAO - 0 educan-
dário cenegista jô, funciona em seu
prédio práprio, cuja planta obede-
ceu no previsto no tipo 1 'do MEC.
Mantém o curso ginasial secundá.
duo. 1.0 ciclo.

39. SOBRALIA - 0 estabeleci-
ménto cia CNEG, que ministra cur-
so ginasial 1.0 ciclo, funciona em
prCdio prOprio, dotado de 4 saias
de aula, instalacão sanitãria pam
cada grupo de 25 alunos, sala de
professôres e biblioteca, em imóvel
anexo.

40. TARUMIRIM - 0 ginásio
cia CNEG funciona em prédio pro
prio, adaptado, jd em fase do re-
construcão, por iniciativa do setor
local. Curse ginasial secundário.

41. VIRGINOPOLIS - A CNEG
mantérn ali o curso ginasial e 0
curso normal em turnos diurno e
noturno. 0 estabelecimento fun-
ciona em prédio próprio em faze

fipal de construcão. A casa aten-
de, corn vantagem, as exigéncias
do MEC e as necessidades do mu-
niciplo, urna yes que permanece fe-
chado no horário da tarde.

CASOS ESTUDADOS EM ANEXO
A PARTE

42. BrasOpolis.
43 Conselheiro Lafaiete.
44. Muriaé.
45. Patroclnlo.
46. Sete Lagoas.
47. Varginha.
48. Inhapim.
49. Resplendor.
50. Caratinga.
51. Espera Feliz.
52. Faria Lemos.
53. Heliodora.
'54. Mariana.
55. Morada Nova de Minas.
56. Santo Antonio do Amparo.

CASO PENDENTE DE SOLUcAO

57. Lagoa da Prata.

CAM p ANH:A NACIONAL DE
EDUCANDARIOS GRATUITOS

Seecâo Estadual de Minas Gerais

Sede PrOpria: Rua Silva Jardim,
339 -- Floresta.

Belo Horizonte, 16 de maib de
1966.

CIRCULAR - AEMG-14/66.
Da Administracao Estadual cia

CNEG.
As autoridades educacionais, le-

gislativas, administrativas e irn-
prensa.

Assunto: miorma e pede cola-
boracão.

Distintos Senhores,
Passamosl as suas mãos, corn

.prazer, o relatOrio de nossas ati-
vidades, durante dois anos, em
prol da educacao da juventude mi.
neira - Nêle está a pálida demons-
tração do sacrificio e do' idealisnio
de urn punhado de mineiros idea-
listas participantes desta nossa
marcha civica em favor da afir-
rnacão de Minas como fonte produ-

tora de cuitura, trabaiho desinte-
ressado, patriotismo, sacrifIcio e
abnegacão. De gente que educa
pelo simples prazer do educar e do
bern servir.

Nêle, ainda, a nossa queixa pro-
funda pela falta do compreeflSão e
de estmniulo daqueles quo nos de
veriani compreender e estimular,
mas que nos dificultam e que pro-
curam- esmagar uma obra que nao
tern outro fim senão dar ensino
médio gratulto no major nürnero
de mineiros.

Exarninem 0 que r'ealizamos!
Conhecam a obra que estarnos

construindo!
Ajudem-nos naqullo em quo nos

puderem ajudar! 	 -
Cenegisticamente,
(a.) Helvécio Dahe - dminis-

trador Estadual cia CNEG em Mi-
nas Gerais.

CAMPANHA NACIONAL DE
EDUCANDARIOS GRATUITOS

Memorial entregue ao Governador
Israel Ptinheiro pelos participan-
tes do VIII Congresso EstadUal
da Campanha Nacional de Edu-
candários Gratuitos em Minas
Gerais

Excelentissimo Senhor Ijoutor
Israel Pinheiro - Dignissimo Go-
vernador do Estado de Minas Ge-
rais.

Senhor Governador,
0 VIII Congresso Estaduaf da

Campanha Nacional do Educandá-
rios gratuitos (ONEG), reunido
nesta Capital a partir do 'cia 14
do corrente por seus membros
abaixo assinados, representantes
de 135 municipios mineiros servi-
dos per 146 estabelecimentos de
ensino gratuito de nivel Imedio,
atendendo a 28.000 alunos:

1. oCnsiderando o impasse ad-
vindo da criacão de ginásios esta-
rivais em pequenas localidades jã
servidas pela CNEG, corn educan-
dá.rios do nossa categoria;

2. Considerando que dêste fate
foi dado conhecimento a Vossa

Exceléncia, antes e depois de sua
posse no govêrno do Estado;

3. ConsiderafldO que a iniciati-
va oficial cleveria con y ergir Para
cidades ainda não servidas por urn
cducandãriO ou Para completar o
esiOrço cia Campanha, na instala-
cão de urn segundo ciclo onde j.
oxistisse 0 primelro
• 4. Conslderando que, a perdurar
Oste impasse, se tomnarão inexe-
qüiveis as atividades, em Minas,
cia maior rêde de educandárioS de
que se tern notIcia em tOda a his-
tOria da educacão,

faz o mats veemente apOlo ao
govêrno do Vossa ExcelOncia Para
que, dentro do mats curso prazo
possfvel, seja adotado 0 esquerna
elaborado pelo Deputado Guither-
mino do Oliveira, jã em mãos do
Senhor Secretário cia Educao, ha
cerca de 30 dlas.

Confiantes na dlsposicão do seu
govêrno do oferecer so1u6es prãti-
cas e objetivas ao problerna da
educacão no Estado e certos de
que o ideal CENEGISTA encontra-
rd no alto senso do Justica do Vossa
Excelência, a consideraqäo que es-
pera, corn base no trabaiho quo
vem prestando a cornunidade ml-
neira, aguarda urgente soluqäo
do problema Para imediatamente
transmitl-la sos setores munici-
pals.

Corn os protestos 'da mais alta
estima e distinta consideracão,

Subscrevern-se,
Edo Horizonte, 15 de ma.io de

1966.
Vdrias 'assinaturas ( ......
No mesmo congresso fol eleita a

seguinte diretoria Para dirigir os
destinos cia CNEG no biênio 1968/
1968.

CONSELNO ESTADUAL DA
CNEG:

Presidente: Dep. GuiLhermino
cic Oliveira.

Membros:
Prof. .Rubens Costa Romanelli;

Prof. ,Tênner ProcOpio de Alvaren-
ga; ProfessOra Eponina G. Alva-
renga; Padre José Dias Avelar;
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Professôra Magda Soares Guima-
rães.

CONSELHO FISCAL:
Dep. jCicero Dumont, Levindo

Vaadares e Os professôres José
Giori, Wilson Camargos, Eduardo
Rios Neto e Antonio Detoni.

- Passa-se

VISITA DO DR DENIO NOGtJEI-
RA, PRESIDENTE DO BANCO
CENTRAL

O SR. PRESIDENTE (Ledo
Borges) - Nos térmos do artigo
104 do nosso Regimento Interno, a
Mesa interrompe a presente Reu-
nião para receber o Dr. Dênio No-
gueira. Presidente do Banco Cen-
tral

NOMEAcAO DE OOMISSAO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
nomeia urna Comissão constituida
dos Srs. Lideres de Bancada para
introduzir S. Exa., que se acha no
Gabinete da Presidência, no recin-
to do Plenário, oncle tomará assert-
to a Mesa.

SUSPENSAO DA REUNIAO

• 0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
suspende a Reunião ate que o Dr.
Dênio Nogueira seja introduzido
em Plenário.

(Suspende-se a Reunião).

REABERTURA

O SR. PRESIDENTE - Está
rèaberta a Reunião.

A presenca do Sr. Presidente do
Banco Central a esta Assembléia,
Dr. Dênio Nogueira, deve-se a Re.
querimento do Sr. Deputado Ba-
tista Miranda, pelo qual S. Exa.
foi convidado a comparecer a As-
sembléla Legislativa de Minas Ge-
rais, corn o objetivo de prestar es-
ejarecimentos sôbre a politica fi-
nanceira do Govêrno Federal.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Batista Miranda, autor do Reque-
rimento, que ira fazer uma sauda.-

cão ao ilustre convidado, Dr. D6-
nio Nogueira.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Erno. Sr Dr. Presidente da As.
sexnbléia Legislativa.

Srs. Deputados Estaduals.
ExrnO. Sr. Dr. Dênlo Noguelra,

dignIssimo Presidente do Banco
Central.

Aqul se encontram Os represen-
tantes do Povo Mineiro para ou-
vir a palavra autorizada e oportu-
na do V. Exa. sôbre a atual con-
juntura monetãria nacional. Eco.
nomista, inteligência voltada per-
manentemente para 0 examee de-
bate dos - .problernas de natureza
financeira, creio ser das mais feli-
zes a presente Oportunidade para
que V. Exa.. corn sua autoridade
de mestre, traga umas esperancas
aos homens das montanhas, sem-
pre empenflados na luta pela
exnancipacão econOmica do seu Es.
tadó e do Pals.

Em verdade, ninguém. mais ha-
bihtado do que V. Exa. para sen-
tir de perth o quadro econâmico,
social e politico de Minas - ca-
racterizado em sua major faixa
como area tipicamente sub-desert.
volvida - e, por isso, corn inüme
ros e complexos problemas a equa-
cionar e resolver, o que constitui
permanente desafio aos hdmens
de boa vontade. Dai a razãô pela
qual formulamos a V. Exa. . con-
vite para êste encontro, cujos re.
sultados, esperamos, venham apro-
veitar ao nosso esfôrco comum.

PANORAMA DA ECONOMIA
MINEIRA

A econornia mineira experimen-
tou, principalmente a partir de
1950, algumas transformaçOes im-
portantes em sua estrutura, que
oodem ser bern compreendidas se
e tern em vista o desenvolvimen-

tu da economia nacional e certa
dctacão favorável de recursos na.
turais exiscentes no Estado. Assim
se pode explicar 0 rãpido cresci-
mento dos setores inetahirgico e
de minerais não metálicos que f-

ram Os de major destaque na ex-
pensão do parque industrial mlnei-
ro. Enquanto 0 primeiro apresen.
tou urn incremento de seu produ-
to real ciri oniem de 230% corn re-
IacàO a 1049, o segundo alcancou
370%. Salietaram-Se também 0
setor de mergia elétrica e a lndüs-
rria extrativa mineral, que atingi.
ram, aproximadamente, urn incre-
mento da ordem de 270%, conside-
randO o mesmo ano-base. Convém
notar, não cstante, que 0 setor in-
dustrial, como urn todo, apresen.
tou urna taxa de apenas 147,7%,
uc pod' ser explicada pelo baixo

ritmo de expansão dos outros ra-
mos industuals entre os quais se

estacam sobretudo, a indUstria
têxtil e a de produtos alimentaree.
Urna, representando cêrca de 18%
do valor adicionado pelo setor in-
dustrial, a outra, perto de 23%.
Suas taxas de acréscirno dO produ-
to foram respectivarnente 32% e
55%, no periodo 49/60. Enquanto
isto, o setor agricola apresenton
uma taxa de expansão de 46% que
e bern inferior a verificada para o
setor industrial, sintorna, ailás, do
i ápido processo de urbanizacão
ocorrido no Estado. A propóslto
mencione-Se que anquanto a popu.
lacao total de Minas Gerais cres-
eeu de 2,4% a.a. na década dos
50, o contingente urbano se expan-
diu a 5,5%:

PROBLEMAS ECONOMICOS FUN-
DAMENTAlS DE MINAS GE.
RAIS

o prolbema demogtfico: calcu-
ia-se em tomb de 2.000.000 o
mero de mineiros que, em 1960, re-
sidiani em outras unidades federa.
bas. Tornado isoladamente, MG é
o Estado de major emigracão. Isso
pod-, ser explicado:

1> - pela incapacidade de sua
economia para criar empregos
ocupaçOes a todos, mormente no
setor agrIcola e pecuário, ao passo
que a indüstria não cresce sufi-
cientemente para compensar 0
atraso agricola;

2) - pela proximidade aos cen-

tros dlnâmicos da econornia brasi-
leira (SSo Paulo e Rio);

3) - pela atracão das novas
"fronteiras", como Paranã, Mato
Grosso e Golâs. Calculase para
1970 urna populacão de 14.000.000
de habitantes para Minas, sendo
qu., a populacão atual. estiniada
em 10.000.000 de habitantes, 43%
têln idade abaixo de 15 anos.

0 problema cia UrbanizacãO: é
baixissimo o indice de urba.niza.
ção (LomadO como percentagein da
populacão que habita médios e
grandes centros sObre o total cia
populccão do Estado). A urbani-
zacäo e o outro lado da medaiha
da industrializacão, de inodo que
fraca urbanizacäo näo apenas su-
gore fraca inustrialização, mas
cria obstãcuios e resistências a mu-
dança cultural (tradicionalismo
dos pequenos- aglomerados, baixa
hahilitacão da mão-de.obra, enor-
ries nccessidades de escolas prima-
rias para atender a populacão es-
colarirável muito disseminada no
espaco); acarreta a necessidade d0
inversOeS em Capital Social Bâsi-
Co it,-scolas, hospitals, centros de
esporte e recreacão, cinemas, jar-
dins( muito onerosa, porquanto 0
custo é dividido por poucas pes-
soas.

Setor ag'r'Icola atrasado: salvo
no Triângulo e em algurnas partes
do Sul e da Mata, o setor prima-
rio é atrasado: sua estrutura fun-
diárit é rigida, constituin.do urn fa-
tor de afirmaçäo, para o proprie-
tário rural, ter rnuita terra; ter
fazendas "autarcicas", que não de-
pendem de materiais vindos de fo-
ra. 0 proprieté.rio não se afirma
como produtor de bens, mas situ
como "grande senhor". Em decor.
rência. a tecnologia agricola estâ
estagnada nos padrOes do Século
XIX.

0 retor pecuário é bern mais
adiantado.

St.-tor industrial tradicional e
incipiente:

A inddstria tradicional está es.
tagnada. Ela pertence, via de re-
gra, a empresârios mineiros "de
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30C anos"; a lndüstrla dlnâm.tca
ou é de origem publica (Usiminas)
ou estrangeira (Belgo, Aluminas).
A Mineracao não cria rendas, ou
rnelho, cria pouca renda no Estado
e não ihe devolve os lucros.

0 Setor Terciãrio, aparentemen-
te muito ativo, desdobra-se assim:

a) o sub-setor Bancos, 0 qual, em
que pesem a lama e 0 conceito de
aiguns poucos estabelecimentos, é
puco ciesenvolvido no Estado, on-
de menos de 5% dos mun.icipios
contam corn assistência bancäria.
d 'outro lado, no Estado como urn
todo, ds depôsitos superam as apli-
caçöes, isto e, Os recursos são dre-
nados de Minas para outros Esta-
aos;

b) 0 sub-setor Comércio e Trans.
portes, de signhficação reduzida;

C) 0 sub-setor Govêrno, no qual:

1. o Federal recclhe mais do que
aplica;

2 o Estadual, cuja participacão
na Renda Interna é estacoinãna,
apesar das constantes alevaçSes
de alIquotas; e que se revela pou
co; eficiente em matérla de inver-
$oes;

3. o Municipal, reduzido pràtica-
mente a Capital, pois as outras co-
hlarcas quase não contam para
of eito de investimento.

De tudo isto, resulta que M.G. e
uma economia frágll, com poucas
possibilidades de urn cresdilnento
auto-sustentado, dado o baixo ni.
el de poupanca qua decorre de

sua baixa renda per-capita, ao
tempo em que, prêsa do condiclo-
namentos culturals, é insuficlente
o quadro de seus empreserios.

Não bastasse isso, as Contas Na-
cionais revelam que o crescimento
do Produto Interno de M. G. e
major que o da Perda Interna. (vi-
de tabela 1, fôlha 4).

TABELA 1

PARTICIPAcAO DE ALGUNS ES-
TAIJOS E REGIOES NA DISTRI-
BUIcAO REGIONAL DA RENDA
NACIONAL

(Em percentagens)

Região ou 1950 1955 1958 1960
Estado

Nordeste .. 	 16,4 13,9 14,3 15,0
São Paulo .. 32,2 32,9 3213 32,3
Rio G. Sul	 8,7 	 9,8 	 9,2	 9,2
M. Gerais 	 1078 11,1 10,3 	 93

FONTE: dados bãsicos da RBE
- FGV - n.° 2 - junho 1962.

A comparação inter-regional da
renda per capita mostra idéntica
trajetOrla; assim ,ern 1950, Minas
Gerais atinglu 74,5% da media' na-
cional, decaindo esta participacão
para 70,9% em, 1960. As demais
regiöes, excecão do Nordeste que
apresentou certa meihoria, acusa-
ram uma particlpacão decrescente
porém nunca inferior a media.

TABELA 2

RENDA PER-CAPITA NO NCRDES.
TE E EM ALGUNS ESTADOS

(Percertagem da Media Nacional)

Região ou 1950 1955 1958 1960
Estado

Nordeste ... 48,5 42,9 44,7 50,6
São Paulo . 188,6 187,2 180,5 177,7
R. Janeiro 101,8 95,5 96,9 95,0
Guanabara. 334,0 308,2 326,0 291,0
M. Gerais .. 74,5 78,9 74,2 70,9

FONTE: - Plano Trienal de
Desenvolvimento Econôrnlco e So-
cial.

A continua queda da poslcão re-
lativa desfrutada por Minas Ge-
rais torna-se mais enfática quan-
do se lembra que êste Estado é o
2.0 do Brasil em populacão e apre-

senta densidade demográl'ica 100%
superior a media nacional.

"Extraido de "Ensaios de Desen-
volvimento Regional" - Banco de
Desenvolvimento de Minas Gerais.

Vale dizer: o crescimento de es-
fôrco produtivo não e compensado
polo incremento da remuneração
dos fatôres.

Traducão é: os precos dos bens
e serviços que produzimos não so-
bern tanto quanto 0 esfôrço que
fazemos para produzi.los.

Decorreria tal contradicão do fa-
to de ter M.G., ainda, uma estru-
tura produtiva primária, isto e,
muito dependente de sua lavoura,
de sua pecuãria e de sua minera-
cäo?

positiva a resposta. Corn efei-
to, todos so lembrain do que vein
de longa data a polItica de com-
bater a alta do custo de vida
frelando e policiando Os precos
dos aiimentos. Estã claro que o re- ,
sultado dessa politica era, por urn
lado 0 insuficiente ritmo de mere.
mento da oferta de produtos agro-
pacuários, e, do outro, a consolida-
çãÜ das fortunas monopolisticas
de comercialização.

Ora, o policiamento dos precos
agropecuãrios, dos quais tanto de-
pende a economia mineira, explica
também a razão de crescer mais o
sou Produto Interno que sua Renda
Interna, porquanto a alternativa
quo so deixou ao produtor rural
era a do ten tar produzir maiores
quantidades para obter uma recei-
ta quo, a precos deflacionados, ten-
dia a cair.

Não se poderia esperar quo tal
comportamento devesse perdurar.
E 0 resultado estã ai, nas terras
ociosas, no atraso tecnolOgico, no
desencanto, no êxodo da mao-dc-
obra para as cidades, no baixo pa-
drão de vida do homem do cam-
p0.

Ha quo creditar ao Govêrno Re-
volucionãrio a audácia de quebrar
Csse tabu. Se necessitanios e so de-
cci amos acrescentar generalidades
de alimentos, cumpre - é elemen-

tar - deixar que sua atual escas-
sez relativa leve Os precos para ci-
ma, e esperar que a essa alta de
precos reajam os produtores se-
meando mais e meihor, colhendo
mais e meihor.

Credite-se ainda ao Govêrno Re-
volucionário 0 amplo conj unto de
medidas crediticias, para favorecer
a agropecuãria. Na medida em que
conte corn crédito bancário, o pro-
dutor ia, não estard obrigado a
alienar, a precos vis, a sua safra,
ensejando lucros abusivos ao "ma-
quinista", ao acambarcador, ao in-
termediário, ao "atravessador".

A compra por Orgãos püblicos do
parcelas ponderãireis das safras é
medida que, embora incipiente e
carecendo de arnpliação, deve re-
£orçar a politica agrãrla do Govêr-
no Revolucionário. porquanto irn-
plica uma reforma no dispositivo
do comerciallzação, o qual, corno'se
viu, apropriava-se dos frutos scm
o trabalho de piantá-los.

Uma rêde duplamente perniciosa
ao setor de eornercialização foi
crescendo no passado. Não apenas
aviltava a remuneracão ao produ-
tor como impunha ao consumidor
preces cada vez mais altos.

Esta é uma das reformas estru-
turais em que, ao contrário daque.
las já prornovidas no setor bancá.
rio e mesmo no agrário, tern sido
tImldo o Govêrno Revoluciona.-
rio -

Reconhecamos que hd esfôrço
denodado em vãrios campos, e ate
mesmo no da superacão de dose-
quilibrios regionais. Para que o
Govêrno Revolucionãrio insista em
olhar para Minas corn lentes côr-
dc-rosa e de aurnento. incorrendo
na mesma distorção da realidade
em que incorreram outros gover-
nos passados, urge olhar urn pou-
Co mais a realidade atual.

Vejam, por exemplo, 0 caso da
redução de recoihimentos compul-
sórios 'da rêde bancária. As agên-
cias das zonas que o Govêrno jul-
ga sub-deserivolvidas - e' o são -
gozam da faculdade de urn reco-
ihimento inferior, desde que facam
suas aplicacôes na mesma area.
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A medida abrange todo o Norte,
todo o Nordeste do Brash, e ainda
Goiás e Mato Grosso, mas discri-
mina Minas Gerais.

Seria tolo e absurd0 pretender
que ela se aplicasse em todo 0 Es
tado. Mas, Senhores Deputados,
que outra coisa são o Vale do Mu-
curl, a zona do Paracatu, o Sertão
do São Francisco, senão zonas sub.
desenvolvidas?

Os dois têrcos do territOrio mi
neiro ao forte do Paralelo 19 - e
indico êsse marco apenas para dar
uma aproximacão - devem, por
justica, receber o mesmo trata-
mento. Mas as autoridades fede-
rais tern resistido a tôdas as reivin-
dicaçöes nesse sentido, e assim
agravam as já precãrias condicöes
econômicas e sociais de M.G.

O resultado é que o Nordeste
brasileiro pods apresentar, nos ül-
timos anos Para Os quais se co-
nhecem estatisticas, uma taxa de
crescimento superior a media bra-
sileira e bem mahor que a de M.G.

Em 1955, o Nordeste participa-
va corn 13,9% da Renda Nacional,
Minas Gerais com 11,1%. Pois em
1960. enquanto 0 Nordeste elevava
sua participação Para 15,%, a ml-
neira caia Para 9,7%. Nesses anos,
O quinhao de São Paulo foi de
32,2% e 32,3%, respectivamente.

Isso significa empobrecimerito
relativo de Minas Gerais, que ficou -
a margem das medidas destinadas
a atenuar Os desequilibrios regho.
nais e também ficou a margem do
processo espontâneo de progresso
nos polos dinârnicos da economia
brasileira, Rio e São Paulo.

Mas, dirão os Senhores, êsses
dados j& são veihos.

Sim, serão veihos mas são Os ül-
timos divulgados pela entidade qu
se encarrega de calcular as Con-
tas Nacionais.

Dados mais recentes e igualmen-
te idôneos nos mostram, todavia.

Primeiro, que o balanco de recci-
tas e gastos federais, por Estado
mostra nItida tendência a exaus-
tao das unidades que ficam entre
o extrerno das unidades poderosas,

como São Paulo e Guanabara; e
o lini.ite dajs nienos favorecidas, co-
mo as do Nordest1e, Minas Gerais e
Rio Grande do Sul, por exemplo,
situavam-se entre aquelas quo, em
meados da década passada, obti-
nham verbas federals rnaiores que
a arrecadacao. Na década presen.
te, e pelo nienos ate 1963, a recei-
ta federal em M. G. e R. G. S.
superava seus gastos nesses Esta-
dos;

Em segundo lugar, estimativas
do comportaniento da Renda In-
terna do Estado, elaboradas por
técnicos mineiros, de ilibada repu-
tacão, indicam que a partir de
1965 - o ültimo ano de que se tern
dados "oficiais" - a renda per ha-
bitunte, em têrmos reals ou defla
cionados, não cessou de decrescer.
Em 1963, a renda per-capita em
queda real na ordem de 9%1,C,-i
Minas Gerais teria sofrido uma
queda real da ordern de 9%. Isso
e espantoso, quando se lembra que,
nos anos de sôpro desenvolvirnen-
tista, urn crescimento da renda por
habitante da ordem dos 3% era
saudado, corn justica, como excep-
cional!

Indicam tais cifras, pois, que Se-
gue em marcha batida o processo
de marginalizacão da economia ml-
n-eira. E o pior é que isso se dá ao
tempo em quo alguns proj et'os es.
petaculares, come Os de Usirninas,
Furnas, Tres Marias, davarn ao ci-
dadão comurn e at mesmo a al-
gumas elites a falsa impressão de
que M. G. era beneficiária de in-
vestimentos de grande vulte e am-
pla repercussão econômica e so-
cial. Está claro que a espetaculosi-
dade de urn projeto nada tern a
ver corn seu impacto sôbre a eco-
nomia regional, e quo seria, e é,
mais seguro viabilizar o desenvol-
vimento através do amparo as ati-
vidades fundamentais, como a
agricultura, a pecuãria e a mine-
ração, e mediante 0 incentivo a
industrializacão de recursos natu-
rals, Para reter em Minas Os efei.
tos multiplicadores da transforma-
cão industrial dêsses produtos, co-
mo 6 o caso da indstria siderür-

gica, dos rnatadouros.frlgorificos,
do aproveitarnento integral do mi-
Iho.

Tern, pois, V . Exa., nas ligeiras
consideracOes expendidas e nos
dados enunciados, urn sucinto di-
agnOstico do nossa econornia. B -
e Para êste cadinho que convoca-
mos seu alto espirito pdblico, afet.
to aos grandes debates, seja no
Plano nacional, seja na area inter-
nacional. For que Minas empo-
brece e involul, embora detentora
de matérias prirnas incomensurã-
veis daqui retiradas corn destino
ao litoral Para alimentar e pro-
pulsionar 0 desenvolvimento bra-
sileiro?

For que o rn.ineiro se descapita-
lisa, apesar de Minas ser sede de
puj ante rêde bancária privada e
estatal?

Senhor presidente Dênio No-
gueira.

Ensinam Os econoiflistas e espe-
cialmente aquêles que se detêm no
estudo dos problemas comuns as
regi5es subdesenvolvidas e, a fren-
to dCstes, coloca-se Gunnar Myr-
dal, que tais areas são prisioneiras
de urn circulo vicioso. E citando
C. E . A. Winslow em livro dedicado
aos aspectos econômicos da saüdo,
afirma: "Pobreza e doença formam
urn circulo vicioso. Homens e mu-
iheres eram doentes porque eram
pobres; tornararn-se mais pobres
porque eram doentes e mals doen-
tes porque eram mais pobres".

Eis al a teoria da causacão cir.
cular acumulativa predominante
na ciência econôrnica. NOs, rninei-
ros, não nos conformamOS, corn a
devhda vênia, corn 0 decllnio de
nossas atividades produtoras quo
nos conduz ao empobrecimento jã
'anunciado. For isso pedimos a co-
laboracão de V. Exa. para que
nests Estado não vingue o ciclo da
misérha e da pobreza e possanios
continuar a servir ao Pals coiio e
do nosso destino e da nossa voca-
ção.

(Palmas).
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,

antes de dar a palavra a S. Exa.,
0 Dr. Dênio Nogueira, Presidente

do Banco Central, informa aos
Srs. Deputados que o ilustre con.
vidado terá prazer em responder
as perguntas formuladas pelos Srs.
Deputados, desde que apresenta-
das por escrito, a Mesa.

Tern a palavra o Dr. Dênio• No-
gueira, presidents do Banco Cen-
tral Para -fazer a Casa urna expo-
sicão sObre a pOlitica financeira
nacional.

0 DR. DENIONOGUEIRA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

inicialmente, permitani quo ihes
pec desculpas por ter tido que
adiar esta viagern a Belo Horizon-
te, honrado pelo convite do Depu-
tado Batista Miranda para falar a
V. Exas - sôbre a situacão ecoflô-
mico-financeira do pals. Infeliz-
mente, - V. Exas. poderão corn-
preender facilmente - não nos é
dado dispor inteiramente do nosso
tempo. Não so ternos que progra-
mar viagens pelo pals, corno temos
também de representar o Brash
nas reuniöes internacioflaiS de Or-
gãos técnicos, especialmente de
Bancos Centrals. Uma das razöes
do adiamento da viagern foi 0 fato
de têrmos tido, recentemente, uma
reunião de Bancos Centrals da
America Latina, seguida de uma
reunião do Banco InteraniericaflO
de DesenvolvilflefltO, as quais com-
pareci como Delegado do Govêrno
Bra.sileiro. Isto determinoU atraso
major do que eu gostaria que ti.
vesse ocorrido corn relacão it ml-
nha visita a Belo Horizonte. Devo
porém dizer que ainda quo não to-
nba uma estatistica em dia do
meu cornparecimentO as vãrha.s
unidades da Federação brasileira,
creio que não exageraria dizendo
que Minas Gerais, especialmente
Belo Horizonte, terá sido, provàvel.
niente, o Estado e a Capital que
mais tenha eu visitado nos i5.ltiinos
dois anos. Devemos isto, evidente-
monte, a merLtalidade que hoje se
sente em Minas Gerais, de urn
grupo de empresárioS mais jovens
e que estão admirando a nós do
Rio, que não estávarnos acostuma-
dos a ver reacão tao rápida e efi-
ciente pelas rnedidas tomadas pelo
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Govêrno Federal e que, neste mo-
niento, se sente de maneira ni.uito
sensievi no Estado de V. Exas.

Creio, porém que a Assembléia
Legislativa de Minas Gerais teria
o major interêsse em ouvir algu.
mas consideraçöes sôbre a orienta-
cão, as causas, os objetivos da poll-
flea econômico-financeira, seguida
polo Govêrno Federal. Talvez de-
vêssernos fazer urn breve retros-
pecto da histOria financeha do
Brasil, para nos situarinos no mo-
nento em que vivernon. Creiouè
V. Exas. reconheceräo que a in-
flação é urn fenôrneno histOrico no
Brasil. Tivemos alguns periodos
de major ou menor gravidade no
desequilibrio financeiro do pals,
mas é urn fenômeno que tern per-
manecido corn grande insistência
em tôda a evoluçacy histOrica, es-
pecialmente na história econOmica
do Brash. Não creio quo em ne-
nhuma outra oportunidade tenha
êsse desequillbrio sido levado a urn
paroxisnio tao elevado corno o quo
ocorreu nos Ultimos anos antes da
Revoluçäo de Marco de 1964. Creio
que a década do 60 corno que de-
monstrou uma tese quo já vinha
ganhando corpo no Brasil, e que
sOrnente a experiêncja vivida por
todos nOs deu-nos a conviccão de
que cia é a verdadeira. Dc fato,
corn a acsleração do processo infla.
cionârio, a partir do ano do 1961,
ficou eumprovado a sociedade que
nao é pOssivel construir urn desen-
volvirnento econômico permanente
e 'duradouro de urn pals, sôbre uma
financa desequilibrada. Tivemos,
como V. Exas. so recordarn, altas
de nivehs em 63 e 64, clue se aproxi-
marn de 100% em urn ano. SOmen.
to depois das primeiras medidas
tomadas polo Govérno, foi possIvel
trazer èste ritmo de elevação de
preços a urn njvel mais controlá.
vel, como o que ocorreu em 1965,
corn 45% de elevaçao do eusto de
vida e 30% de elevaçäo dos preços
por atacado. Em todos êstes perio-
doe, uma constante ,e verdadeira;
o ciesequillbrio inflacionárjo brasi-
leiro, isto e, o comportamento dos
precos no primeiro trimestre do

ano, é sempre mais acelerado do
quo nos demais perIodos do ano.
Para que V. Exas. possam ter
uma idéja dessa experiência, bas-
taria que eu cornparasse 0 ano
passado corn o ano corrente. Em
1965 nos prirneiros três moses do
ano, os preços subiram cêrca de 20
e 25%, enquanto no ano inteiro,
não chegou a atingir 45%, ou seja,
mais da metade do desequiibrio
inflacionário ocorreu nos primei-
ros 3 meses. Este ano, tivenios nos
primeiros trés rneses cêrca de 14 a
18%, incluinco.se os 4 meses do
ano, mas, temos a conviccão de
que se repetirá o mesmo fenômeno'
do ano passado, que do resto é co-
mum em tôda histOria do compor-
tamento dos preços no Brash. Não
imaginarnos quo a tendência do
prilneiro trirnestre possa ser repe-
tida durante o ano todo. Isto ape.
nas para colocarmos alguns pon-
tos quo me parecem importantes
nos têrmos quantitativos para p0-
dermos discutir as origens do fe-
nOmeno, as tendências do fenôme.
no inflacionário e o objetivo do
Govrno ao dispor-se a combater
êste desequilibrio.
Urn dos pontos que mais chamam

a atencão do observador, mesmo o
rnenos informado sôbre êstes pro-
blenias, é a preocupação ,iue se
observa em todos os paises 'do
mundo, sempre que se inicia urn
processo inflacionário.

Para nOs, quo vivernos no Bra.
sil. pals em que, como se diz, a in-
flação é urn fenôrneno secular, se-
ra quase ridiculo imaginar-se que
alguém pudesse preocupar.se  corn
uma inflação de três ou quatro
por cento em urn ano. Não obstan-
te isto, Sr. Presidentee Srs. Depu-
tados, uma d.as observaçöes mais
I ãceis de se fazer, em qualquer pals
do mundo, é a do quo, quando
ocorre urn desiquilibrio desta or-
dem do grandeza. por menor quo
seja, do trés, quatro, cinco por con.
to no ano, é senslvel a preocupa-
ção das autoridades, não so mone-
tárias como politicas em geral, do
Pais, em conter êsse desequilibrio,
corn o propOsito de, na medida do

possivel, eliniiná-lo tao prontamen.
te quanto adequadamente.

Isto e muito facil de explicar-se:
todos sabemos o quanto e fácil
resvalar urn pals para 0 inlclo do
urn proceSSo inflacionãrio; basta
que não haja a preocupação diu-
turna do irnpedi.lo, para que urn
pals ingresse num desequilibrio in-
flacionãrio.

Todos nOs sabernos - e sabemos
por experiência prOpria e por ex-
periência universal - 0 quanto e
dificil conter urna inflação, a
quanto é doloroso parar uma infla.
ção. Não encontrarnos urn ünico
exemplo na História, de urn pals
que tenha conseguido debelar urn
processo inflacionário, sem passar
por urn periodo extremarnente di-
ficil, extrernamente doloroso, quo
exige, tanto da parte do Govêrno,
como da parte do povo em geral,
urn grande grau de sacrificio; da
parte do Govêrno, no que diz res-
peito a popularidade: nada ha de
inais impopular do que debelar.se
uma inflacão; por parte do povo,
no sentido de sofrer êle na prOpria
came Os efeitos da polltica neces-
sária ê indispensável do debelação
do processo inflacionó.rio.

Isto. ocorre por outros motivos:
primeiro, porque a inflacão é urn
processo econOmico e social quo
provoca uma série de distorçOes no
organismo econOmico e social. Al-
gumas destas distorçOes são de ca-
rater merarnente econOmico. Pa.
rem, mais importantes ainda são
as distorcáes de caráter social e
politico.

No quo diz respelto as distorçães
de carãter econOmico, gostaria de
citar apenas algumas, porque são
muito rnais do que aquelas outras
quo eu serla incapaz mesmo de
enumerar.

Em primeiro lugar, sem düvida
alguma, a maior distorcão causa-
da por uma inflacão e o desapare-
cimento do crédito a longo prazo,
crédito a longo prazo; a prirneira
conseqüência de urn procosso infla-
cionãrio 0 justamente 0 desapare-
cimento do crédito a longo prazo,
restando apenas o crédito a prazos

extremarnente curtos e quo se en
curtarn b, medida que o processo
inflaclonãrio so acelera.

Outra conseqüência imediata e a
eliminacão do capital de giro das
ernprêsas. 0 que sentimos hoje,
especialrnente no quo diz rospeito
as diliculdados encontradas pelas
ernprêsas em geral, no Brasil, no
financiamento adequado de seu
capital do giro, decorre fundamen
talmente do desaparecimeflto qua-
so completo do capital do trabaiho,
provocado pelo processo inflacioflã-
rio. Verifica-se o clesestimulO ao
chamado invstimento de longa
rnaturacão, ou seja, investimontoS
que exigem unia aplicacão de ca-
pital por urn periodo mais longo,
ate que os prirneiros frutos dêstes
investimentos cornecern a surgir.
Isto determina, por via do conse-
qüOncia, tim outro tipo do distor.
ção, que é ø fato do urn govOrno
ver-se forçado a substituir o em-
oreendimento privado nesses in-
vestirnentos do longa maturacãO.
Não adrnira quo no Brasil do hoje

pr'aticamente todos Os investimon-
tos nas indüstrias e serviços de
utilidade pilblica, de carãter bá-
sico, estejarn quase que exclusiva-
mente sob responsabilidade do
GovOrno. Isso não acontece nos
paises de meihor nivel econômi-
co e mesmo nos de nIvel de estru-
tura econômica e desenvolvirnen-
to coma a do Brasil, quo tern es.
tabilidade. Isto, então, determina
o que tern sido tao criticado ülti-
marnente: a subtituicão da inicia-
tiva privacla polo Govêrno, ou
seja. a intervenção do Govêmno no.
doniinio econôrnico.

0 estirnulo excessivo ao consunto
é outra caracteristica dos desequi-
librios nacionais. 0 consurnidor
reage no sentido do procurar fugir
do dinlieiro, gastando o male que
pode, antes que o dinheiro perca
o valor em seu bôlso. Isto, para as
economistas quo conhecem a fun-
ção econôrniCa ontre consumo e in
vestimnento, pode significar muito
mais que a irnpressão exciusiva do
quo a inflação estimula e consumo,
porque quando qualquer fato eco-
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nômlco estlinula e consuino, 0 que
na verdade está fazendo é desesti-
mular 0 crescimento econômico,
que depende. fundamentalmente,
da taxa de investimento. Outra
caracteristica fundamental - e
não estou situando em ordem de
iinportância, pois são fenômenos
que ocorrem e acompanham o de-
secjuilibrio inflacionário em tôdas
as nacôes do munclo que ja atra-
vessaram experiência dêste tipo -
outra consequêncla imediata do de-
sequillbrio nacional, é o desesti-
mulo a atividade rural. Porque,
sendo ela intimamente ligada a
questão alimentar, e Obvio que na
major parte dos casos o Govêrno
procure evitar que os efeitos da in.
flação tenhani. repercussão sôbre 0
nivel de precos, especialmente na
alimentacão. De maneira que é
êste contrôle de precos que cria
imediatamente urn desestimulo a
atividade rural, ao mesmo tempo
em que se estimula o consurno de
produtos industrials, ou seja, da
atividade urbana.

Isto, em segunda etapa, leva o
estimulo ao êxodo rural para as
comunidades urbanas, criando, em
decorr&ncia disto, a crise habita-
cional que sentimos hoje, em Was
as grandes cidades brasileiras, que
não teriam condicöes de receber 0
afluxo da população que loge ao
meio rural, pela força do desesti-
mulo as atividades agricolas e pa-
cuãrias em geral.

Enflim, êstes problemas todos
criam o meihor saldo de cultura
para a crise social e politica, que
acompanha todo o desequilibrio
inflacionário. Não crelo que fOsse
considerado exagero afirmar que
poucos paises do mundo consegul.
ram sair de uma inflacao galopan-
te, a evltar a implantacão de um
regime radical de direita ou da es-
querda.

Hitler, Srs. Deputados, na Ale-
manha, foi o filho dileto da gran-
de inflacão alemã nos anos de
1921 e 1923. Mussolini, na Itália,
foi filho dileto da grande inflação
depois da prinleira guerra mundiai.
Os regimes comunistas da Europa

Oriental foram criados e alimen.
tados pelo processo lnflaclonárlo
que grassou em todos êsses palses,
apOs a guerra. A China, corn a
grande inflacão chinesa, criou to-
das as condicOes para o estabele-
cimento do regime cornunista nes-
te pals. Estivemos inuito perto
disto, como todos se leinbrani per.
feitamente, - pois que a histórla
não é assim tao pouco recente, pa.
ra que deixemos de relembrâ-la -
estivemos multo prOximos, sem ne-
nhuni esfOrco da parte daqueles
que defendem urn regime radical
da esquerda, de ter entregue êste
pals gratuitamente a êstes mdlvi-
duos, ha pouco mals de dots anos.
.Felizmente - e talvez ai esteja

urn ponto de referência quantitati-
vo - ficanios urn pouco abaixo da
elevacão do preco de 100% no ano,
que parece ser o ponto a partir do
qual e quase Impossivel sair do
processo inflacionarlo sern a con-
vulsão politico-social de urn pals.
Estivenios niuito prOximos dêsse
desastre, e isto se dave a uma ra-
zao que nao é desconhecida entre
aqueles que conhecem a histOrla
do Socialismo no mundo. E atri.
bulda a Lenine urna frase que dlz
que uraa classe media forte é o
major obstãculo a expansão do Co-
munisrno E e exatamentea infla-
cão o major instruniento de enfra-
quecimento da classe media. Ha
quern diga, interpretando a histO.
na recente do ültimo apOs-guerra
na Europa Oriental, que as inhla-
çOes da Hungnia e de outros pal.
ses, da Poiônia, foram como que
instruldas pela União Sovlética,
corn o propósito de facilitar o do.
minio dêsses paises pelo regime
comunista.

Esta, meus senhores, em largos
traços, foi a situação encontrada
pela Revoluçao de Marco de 1964
como prevalecente no pals, naque-
Ia ocasião. .Alémn da cnise politica
e social que se havia implantado
entre nOs, havia a total desorgani-
zação da administração publica e
dos servicos do utilidade püblica.
0 total descrdito do pals no exte-
nor, corn ameacas provocadas e

defendidas por autoridades gover-
namentais, de rnoratónia unilate.
ral, que seniam impostas aos noS-
sos credores; o excesso de endivi.
damnto a curto prazo; a amneaca
que j a nos faziam de paralisacão
do fornecimento de petrOleo e do
Oleo cnn, em geral. Portanto, em
marco de 1964, estivernos muito
prOxirnos da paralisacão total de
tôda atividade econmica ou de
qualquer outra natureza, no Bra-
sil. 0 "deficit" potencial do orca.
menito federal arneaçava ser major
que a própria recelta, ou seja, 0
Govêrno sO teria condiçOes de ar-
recadar, através de seus tributos,
inenos da metade da despesa glo-
bal que se propunha a realizar.
Isto, gracas especialmente ao vo-
lume extraordinãrio de subsidios
que cram sustentados pelo Tesou-
ro Nacional, sern que se conseguiS-
se, apesar disso, evitar que os pre-
cos continuasSefli subindo - e to-
dos sabern que uma das funcOes,
urn dos objetivos dos subsIdios, é
exatarnente impedir que 0 sistema
de precos reflit o desequilibrio
subj acente que deveria forçar
uma elevacão maior. Apesar dos
subsidios emanentes em tOda a
politica orcamentãria federal, Os
precos subiam corno ja haviam
subido no ano imediatamente an-
terior. de quase 100 por cento ao
ano, impedindo o contrôle racional
dos precos, especialmente dos pro-
dutos agnicolas, a que ha pouco
me referia. Por outro lado, seria
exagêro dizer que a politica sala-
rial estava desorganizada, pois
não havia politica salarial. 0 mo-
vimento dos salãrios dependia da
fôrca de cada sindicato; Os sindi-
catos mais fortes conseguianl. ele-
vacães de salários muitas vêzes su-
periores äqueles que não dispu-
nham da mesrna fôrça. Portanto,
não se diga que era uma politica
orientada no sentido de beneficiar
as classes rnenos favorecidas; de-
pendia do volume de voz de cada
grupo assalaniado a reacão do Go-
vCrno corn relacão as mutaçOes sa-
lariais que ihe poderiam conce-
der. Portanto, ainda hoje senti-

mos que esta e uma das causas da
maior dificuldade de orientacão da
politica salarial do Govêrno brasi-
leiro: exataniente impedir que se
inantenha a injustiça de algumas
classes assalaniadas disporem de
posição privilegiada em relacão a
maioria das demais classes assala.
niadas. Por filtimo, tinhamnos,
diante de nós, uma estrutura 11-
nanceira atrasada de cérca de 100
anos em relacão a estrutura ecoflô-
mica que o pals havia atingi
do. Tenho dito que enquanto
vivianiOs no Século XX, no
Brash, em têrmos financeirOs,
estãvamos vivendo no Século XIX.
E evidente que, diante dêsse qua-
dro, impunham-se ao Govêrno me-
didas urgentes. A pnimeira medi-
da que se impunha era a recupera-
cão da confianca no Govêrno. Não
havia não sO confianca, como já
não havia govêrno nos ditimos
dias da administracão anterior.
Havia que recuperar financeira-
mente o Tesouro National. Havia
que eliminar subsidios e moderni-
zar a estrutura fiscal, recuperando
o crédito publico. Ninguémn mais
pensava em adquirir titulos do
Govêrno, corn cuja aquisicão se
pudessem financiar obras de mais
longo prazo: dniiamos precos ex-
cessivos sôbre a receita corrente
fator de importância capital, no
que diz respeito a justlça social ca
distribuição do onus fiscal, sôbre
diversas camadas da população.
apenas justo que se procure finan-
ciar obras de mais longo prazo
através do recurso ao credito pü-
blico, ou seja, através da atracão
cie poupanca daqueles que podem
poupar, para financiá.la corn 0
fito de evitar que êste custo do
Onus do financiamento dessas
obras possa recair sôbre os que
não tern condiOes de financiá-la.
Havia que recuperar 0 credito Pu-
blico corn o obj etivo de reduzir o
onus fiscal sôbre as classes menos
favorecidas. Impunha-se a recupe.
raçäo do crédito international.
Para isso havia que elirninar Os
atnasados comerciais, ou seja as
diividas vencidas e não pagas de-



- 505

correntes de lrnportaçöes realiza.-
das. Esses atrasados se elevavam a
'US$ 300 milhóes, sendo que mais
da metade dlisso se devia a corn.
pra de petrOleo não paga, senão
corn 0 atraso de mais de 6 meses,
quando deverla ser pago a vista.
0 risco que corria o uinanciamen-
to de Oleo cru era muito grande
para permanecermos corn a res-
ponsabilidade de manter esta si.
tuacão. Impunha-se reequilibrar.se
a balança de pagamentos e recu-
perar as reservas camblais do Bra.
sil, que ha anos se apresentavarn
nêgativas.

Outra imposlçao da situaçao re-
cebida pelo Govèrno da Revoluçao
de 1964 era a eliminacao da espi-
ral salario-precos. Estãvamos flu.ma situaçao em que, antes mesrno
de as salários se elevarern, Os pre-
cos se elevavam - porque Se espe-
rays. a elevaçao dos salarios - e
voltavarn a elevar-se, depois que
se efetivasse a eievaçao de salá.
rios. Como a mais importante e
mais dificil de tôdas as medidas
que se Impunham ao Govêrno ml-
ciado em abril de 1964, havia que
se razor prever a expectativa de in-
flação, quo, por si mesma, provo.
cava uma racionalizacao do pro-
cesso inflacionário. Poucos igno.
ram que a processo inflacionário
tern, em SI mesnio, inuitos fatôres
psicológicos. No mOmento atual,
nos compenetramos da expectati-
va da aceleração do processo Infla-
-cionário, o quo, por Si sO, determi-
na uma racionalizac5o do processo
inflaciondrjo.

Corn as medidas urgentes quo so
impunhain a administracão do
Presidente Castelo Branco, não ha-
via outra solução senão buscar os
rnstrumentos do acão e que se Pu.
dessem pôr em prática essas medi-
das. Creio que V. Exas. me perdoa-
rão, Se citar em 1.0 lugar, entre Os
instrurnentos de ação utilizados pe.
lo Govêrno, o Banco Central, n que
tenho a honra de presidir. Quis
o acaso quo fôsse eu a criador do
Banco Central. Nos primeiros dias
da administraçao do Presidente
Castelo Branco, encontrava-se no

Congresso, em regime do urgêncla,
urn projeto do reforina bancária,
que estava em trarnitação ha qua-
se 20 anos. Ocorre que 0. projeto
que se encontrava na Ordem do
Dia, nada mais fazia que manter a
situação anterior, em vez do refor-
mar a estrutura bancária. Foi.me
confiada a taref a de, juntamente

- corn o Congresso Nacional, estudar
corn a maior rapidez possIvel, o
molhor projeto de sistema do re-
fm-ma bancdria. Diga-se quo êsto
projeto teve andamento normal,
tanto na Câmara Federal como
no Senado, dependendo, exciusiva-
mente, dos prazos normals vigen.
tes antes do Ato Institucional. A
criacäo do Banco Central, portan-
to, nao fol beneficiada pelo anda-
mento rnais rãpido de 60 ou 90
dias do Projeto-de-Lei, em anda.
mento no Congresso. 0 projeto
que tomou o name de "SubstitutF
vo Pedro Aleixo", então Lider do
Govêrno na Câmara Federal, foi

• apresentado em princIpio de malo
SOn-iente pôde transformar.se em
lei em 3 de dezembro de 1964, sen-
do quo a Banco Central teve sua
existência formal iniclada em 31
do marco de 1965, ou melhor, urn
ano depois da rovolução.

Estamos, portanto, neste ma-
mento, corn o Banco Central par
um pouco mais de urn anode oxls-
tncia. Objetivava.se , corn a cria-
cão do Banco Central, o fortaleci-
mento das autoridades rnonetdrias
e a major coordenação possivel
dentre as instrumentos destas au-
toridades, através da criacão do
Conselho Monetário Nacional, quo
se honra de tor entre as sells
membros urn dos homens de em.
prêsa de maior rename no Estado
de Minas Gerais, a Dr. Rui de Cas-
tro Magalhães. A impartância do
fortalecimento das autoridades nio-
netárias do pais, pode ser avaliada
por uma informação relativamente
simples: antes de ser honrado corn
a escoiha do Govérno para presi.
dir o Banco Central, fui 0 ültirno
Diretor Executivo da SUMOC; fui
o décimo sexto diretor da SUMOC,
que existiu cêrca do vinte anos,

sendo quo, nos primelros 4 ou 5
anos, em que houve apenas urn Di-
retor Executivo, ela estava pr'atl-
camente se organizando. Portan-
to pode-so afirmar que em 15
anos de existência, a SUMOC teve
15 diretores. HiL quem diga, coma
urn politico da Guanabara chegou
a afirmar num dos ültinios dias
do govérno anterior, quo o Minis-
tro da Fazencla e a Diretor da
.SUMOC tinham prazos quo näo
ultrapassavarn o prazo de urna
nota promissOrla. Ao mesmo tem-
po em que so criava o Banco Cen-
tral, através da Relorma Bancã-
na, punha 0 Govêrno em funcio-
namento a Reforma Tributãria
quo 101 coroada, mais recentemen-
te, corn a Emenda Constitucional
n. 18, reestruturada corn a capitu.
lo da discriminacão de renda, da
• Constituição do 1946, objetivando-
-se corn esta reforma trlbutária a
oliminacão dos ilnpoStos de caráter
de incldência acumulativa, impos-
•tos do caracterIsticas do major
justica social, corn maior euiciên-
cia do quo anteriormente se con.
segula. Em térinos de impastos,
de incidéncla acumulativa, basta
lembrar a V. Exas. que êste é a
tipo do impôSto que so acaracteri-
za par maior mnjustica social, espo-
cialrnente em paises em que a sis.
terna do distribuicão é nienos eli-
ciente, coma é o caso do Brasil.
Os produtos são gravados, não pe-
lo efeito que tenham no orcamen-
to familiar, e sirn polo ndmero do
vêzes em quo é transacionado.
Isto determina que a peso fiscal
sofra elevacão extraordinariamen.
to forte, em face do nümero de in-
cidénciaS dos impostos, especial -
inente do de Vendas e Consigna-
çôes.

Impunham.se ainda urn instru-
mento de acão no planej amento a
longo prazo o major coordenacãa
entre as autoridades governamen-
tais, especialmente no nivel minis-
terial. Esta é a funcão do Minis-
tério do Planejarnento e Coorde-
nacão Econômica, cujo Ministrc
estêve, recenteinente, diante desta
Asseinbléia

Outro instruniento utilizado pe-
lo Govêrno para fazer face aos
problemas que herdou da Admi.
nistracão anterior, lol a Lei do
Mercado de Capitais, procurando
ciefender a hornem que investe em
papel, pasta a dispasicão do inves-
tidor, de urn lado e, de outro lado,
criando condiçöes para que a ca-
pital da emprêsa possa ser demo.
cratizada, cam a propósito de se
ciistribuir mais progresso na ativi-
dade ecanôinica. Este e urn ponto.
que, crelo, diz rnuito de perto aos
interêsses da Assernbléia Legisla-
tiva, do vez quo 101 esta Lei que
criou condiçOes para quo desapa.
recesse a mercado paralolo, ou po-
lo menos, a mercado paralelo em
que a poupanca popular era dada
para a aproveitamenta do ernprê-
sas que não tinflam o minimo de
condiães para liquidar as coinpro.
missos então assumidos corn a
poupanca popular.

Outro Instrumento de ação utii.
zado pelo Goèrno e ainda numa
area que toca do perto tambérn a
utilizacão do impôsto coma instru-
mento de ação econôrnica, foi a
roforma da estrutura agrária do
pals, quo sera alcancada através
de urn dos instruinentos mais ade.
quadas ao seu alcanco, que 6 0
irnpôsto territorial rural. Ao mos-
ma tempo, foi institucionalizado a
crédito rural, através de lei, cujo
decreto de regulamentacão foi fir-
mado ho. três ou quatro dias por
S. Exa., a Sr. Presidente da Re-
püblica. E, finalmente, coma ins.
trumento cia luta contra a infla-
cãa, não poderia deixar do sor
mencionada a politica salarial
orientada pelo nôvo Govêrno corn
o propOsito de eliminan, do extin-
guir a espiral salãrios-precas.

Algunias palavras talvez deves.
sern ser ditas corn relacão aos ro-
sultadas obtidos ate a momenta.
Já inenciaflei a V. Exas. que a ni-
vel de precoS, medido através do
custo de vida, jo. em 1965, acusou
uma reducão, para menas da rn.e
tade do quo havia ocorrido em
1964. Não obstante a expectativa
bascada no primoiro trixnestre do
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and, seria de admitir que a infla.
çäo poderia ser da mesma ordem
de grandeza da acusada em 1964.
Estamos, neste mornento, em 1966,
sentindo a repetião do mesmo fe-
nôrneno, sentindo que o compor-
tamento dos precos do primeiro
trimestre dêste ano, em coinpara-
cão ao ültimo trimestre do ano
passado, e diferente, quando j
haviarnos alcançado urn ritmo
mensal da ordem de apenas 1%,
corn o recrudescimento da pressão
inflacionária, nos primeiros ineses
dêste ano. Houve como que uma
desconfianca no proposito do Go-
vérmo de manter imutãvel a sua
orientacao no sentido de total In-
tervenc5.o no processo inflacionO.-
cio. Ocorre que 0 primeiro trirnes.
tre do ano é sempre caracterizado
por urn recrudesciniento do infla-
ção, na rnedida em que grande
parte das safras de alirnentacão so
chega ao mercado , a partir de
abriL e malo de cada ano. 0 prl-
meiro triniestre marca sempre 0
firn da entre-safra dos principals
produtos agrIcolas de alinientaçao,
o que determina, evidenternente,
uma pressão major sôbre Os pre.
ços do que nos demais trimestre do
ano. Crelo que serla injusto deixar
de xnenclonar que o crédito inter-
nacional do pals estd, hoje, total-
mente recuperado. Não existe
urna Unica dIvida que não esteja
rigorosamente em dia. No existe
urn sO credor no pals que possa
acusar o Brasil de estar atrasado
na liquidacão de seu cornpromlsso.
Hoje, comparecenios a qualquer
reunião internacional corn a cabe-
ça erguida, como age quem tern
consciência de que nada deve,
quem este. rigorosamente atualiza.
do. Ternos, ainda, dividas de cx-
traordinârios constantes a veneer,
porque foi o que se herdou das ad-
ministracôes passadas. Mas, ate o
rnomento. nenhuma se encontra
para saldar, que não estej a rigoro-
samente em dia. Ao mesmo tempo,
as reservas cainbia.is do pals estão
recuperadas corn 400 milhôes de
dolores, cêrca de 500 bilhOes de
cruzeiros, e, se computarmos tôdas

as moedas, teremos 600 inllhôes de
dOlares. Isto não ocorria desde o
urn da ülthna guerra mundlal,
quando o Brasil havia passado
quase 5 anos, präticamente, sem
irnportar, corn os preços de expor.
tação em alta, por fO-rca do con-
flito mundial.

Pois bern, estamos, neste mo-
mento, corn reservas comparáveis
äquelas de que dispünhamos no
fim da iiltima guerra mundlal. E
o significado dessa acumulacão de
reservas é de extrema irnportância
para quem conhece o funciona-
rnento do sistema do mercado f I.
nanceiro internacional. Hoje, não
ternos que nos endividar a qual-
quer custo, para liquidar compro-
missos de qi.ialquer ordern no exte-
rior. Corn isto, podemos perfelta.
monte irnpor as condicöes em que
desejamos nos endividar; hoje se
discute 1/4 dc 1% de juros, nurna
divida externa, em que tenios con
dicOes de impor, sern o que não
aceitamos o crédito, ao passo que,
no passado, o Brasil endividava-se
a qualquer custo. E, por fôrca dos
riscos que os credores tln.ham no
cornpromisso, impunham taxas de
juros para cobertura dêsses riscos
e o resultado era a elevacao da ta-
xa dc juros que pagávarnos no
crédito internacional que 4,atinge
hoje, no balanca de pagamento,
urn- onus superior a cern rnilhöes
de dOlares por ano.

Recuporamos, tambérn, nao sO o
crédito internacional; tarnbOm o
crédito interno do pals est. recu-
perado. Já desde o ano passado, a
procura de titulos do divida pübli-
ca refletia a recuperacão do con-
fianca do povo brasileiro no
orientacão que o Govêrno vinha
seguindo. Este ano, e particular.
mente nos ültirnos trinta dias, che-
garnos, através do instrumento cIa
Resolução n. 21, do Banco Cen-
tral, a urna situação em que os ti-
tubs do Tesouro Nacional, as
ObrigaçOes Reajustáveis do Tesou.
ro, são o meihor papel em circu-
lacao no Mercado. Ainda hoje,
soube de agumas entidades .flnan-
ceiras mineiras que hoje se yen-

dem Obrlgacöes do Tesouro Naclo.
nal no interior de todo o Estado
de Minas Gerais corn urna facili-
dade que, crelo, ha muitos deoê
nios não ocorria. Isto estã repe-
tindo-se, pr'aticamente, em todos
os Estados do Federacão, 4 mcdi-
do que o pequeno investidor, 0 pe-
queno poupador, já se preocupa
em procurar Obrigacães do Tesou.
ro

Corn isto, podemos assegurar
que o GovOrno podera financiar
qualquer eventual desequilibrio do
orcamento, scm o recurso as emis-
sOes de papel moeda. Devo dizer a
V. Exas. que, ate êste momento,
hoje preclsainente, desde o lnIclo
dêste ano, sO foram eniltldos 70
bhlhOes de cruzeiros, e a prilnelra
emissão teve lugar no mês de malo
corrente. Creio que ha mais de 30
anos não ocorre Isto no Brash- As
primeiras ernissôes sempre ocor-
riarn em marco e 0 ritmo de acele-
racão fazla coin que, jã no decor-
rer

.
 do m.aio, as emissOes tivessem

atingido nivel assustador.
Pois bern, ate o presente mo-

rnentd, as priineiras ernissöes tive-
ram lugar no mês de maio e são
percentualmente do valor extre-
mamente negligivel em face do
melo circulante naclonal.

Creio que o outro resultado obti.
do pelos instruinentos de acão

- postos em prática pelo GovOrno
Federal. foi a recuperaçã.o do ati-
vidade rural. Hoje, a ativldade
rural é o prilnelro, ou 0 mais im-
portante setor que inantOm o nt-
mo de crescimento da atividade
econômlca brasileira, fazendo corn
que 0 nitmo anterior de desenvolvi.
inento econOrnieo ji esteja sendo
recuperado, graacs, principalmen-
te, a recuperação da atividade ru-
ral.

Crelo, meus senhores, que, antes
de iniciarinos os nossos debates
poderiamos afimmar a V. Exas.
que ia vencernos bern mais da me-
tade do caminho. A maior porte
das dificuldades que tinharnos pe-
la frente jd foram vencidas. 0
Govêrno, contudo, recon.hece que
muito dove 4 confiança, a coope-

ração ao espinito do sacrlflcio do
povo brasileiro.

Scm esta confianca, sem esta
cooperação e sem êste sentixnento
de que se faz necessário urn sacri-
ficio para o born do pals, não to.
riamos conseguido, em espaco de
tempo relativarnente tao curto,
resultados tao palpãveis. Coin is-
to, estarenios contnibuindo para
que o pals possa gozar dos benefl.
cios do estabilidade dos procos e
do valor da moeda, em prazo mul-
to curto. Isto, Srs. Deputados,
significa que a ernprêsa privada
voltará a ser fortalecida e presti-
giada, o que fará corn que seja a
prOpria emprêsa privada a princi-
pal mob, o principal instrurnento
do progresso econômico do pals,
não tendo portanto que: ficar sob
a responsabibidade exelusiva do
Gavêrno a iniciativa para se pro.
mover o desenvolvimento econOmi-
co. Isto porque, a inedida em que
pudermos distribuir o onus ou o
peso do financiarnento, do desen-
volviniento, pebo maior nUmero
possivel de ernprêsas, estaremos,
evidentemente, redu.zlndo o onus
que recal sôbre os contnibuintes
quo são, em ültlma análise, o prO-
prlo povo.

Nada mais objetiva o atual Go-
vêrno 'que legar ao seu sucessor
urn pals recuperado financeira-
mente, que lhe permita programar
a retomada do desenvolvimento,
porque éste e o destin0 lnelutável
de urn pals de Area continental
corno e o caso do Brasil. Creio que
vivernos, neste séubo, a hora dos
poises de area continental. Os
grandes poises que mais poderão
se beneficiar do desenvolvirnento e
do progresso econôrnico social são
Os poises que podeni, por fOrça da
produtividade do seu solo, do va.
riedade do seu clirna e da operosi.
ode do ecu povo, ale ançar êste de
senvolvimento mais acelerado.
Creio que o Brash, juntamente
corn a Australia, os Estados Uni-
dos, o Canada, a União Soviética
e posslvelmente a China, serão os
paises de rnaior pro.pensão para o
progressO econômico e social.
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Portanto é êste, repito, o obje-
tivo do Govêmo: legar ao prOximo
Govêrno urn pals equilibrado ft
nanceiramente, para que a reto-
mada do desenyolvimento seja
mantida, não por urn pequeno pe-
riodo, mas para sempre, para .nos-
sos flihos e netos.

(Palmas).
0 SR. PRESIDENTE - A Mesa

comunica que Ihe apresentaram
perguntas diversos Srs. Deputados.

Seguem-se as

PERGUNTAS DE DEPUTADOS E
RESPOSTAS DO DR. DENIO
NOGUEIRA

o SR. PRESIDNTE - A Mesa
passará a ler a relacão das per-
guntas que serão feitas ao Sr.
Presidente do Banco Central, Dr.
Dênio Nogueira. Tern a palavra 0
Sr. Deputado Anuar Fares, 4. 0 Se.
cretárlo, para proceder a leltura
das perguntas.

o SR. 4.0 SECRETARIO - Per-
gunta do Deputado Aurellano Cha.
yes: "Sr. Presidente do Banco
Central. 0 Sr. afirrnou, em sua
exposicão, que urn •dos males da
inflacão é 0 afastamento das poU-
pancas privadas dos investinientos
de longa maturacao. Decorre dai 0
fato de, no Brash, tais investimen
tos se localizarern na area do P0-
der Püblico. A previsão do cresci-.
mento da demanda energética do
Pals exigiu que a ELETROBRAS
fizesse recair no custo do kWh
tributos sob a forma de impôsto
UflICO e empréstimo compulsdrio,
que elevaram sensiveLmente as ta-
rifas, a firn de fazer face a cons-
truão de novas usinas.

Agora o prdprio Ministro das Mi-
nas e Energia anunciou a reducao
da incidência dêsses tributos, ale-
gando que o Pals j& se encontra na
faixa de geração ociosa, não se jus
tificando, portanto, a necessidade
dos tributos no nivel em que se en-
contrain.

Pergunto: Houve êrro na previ-
são da demanda ou decréscimo de
investirnento no setor industrial?

Qual a causa de tal decrésci-
O SR. DENIO NOGUEIRA -

mo?"
Sr. Deputado, quero cumprimen.
td-lo pela pergunta. Realrnente,
esta era uma das preocupaçOes do
Govêrno ao assistir a elevacão do
custo do kWh que se refletiu não so
no orcamento doméstico das popu-
lacöes, comb no custo da producão
indusial. Devo dizer a V. Exa.,
contuo, que tanto a lei da ELE-
TROBRAS, corno a incidência do
impôsto Unico sôbre energia, forarn
herdadas por êste Govêrno. Não
foi o Govêrno do Marechal Castelo
Branco que calculou a incidência
do imposto ünico sôbre energia
elétrica, que réduxidou nesta ele-
vacão major do que seria necessá-
na, no daso do kWh. 0 que o Go
vérno fez, e fez recenteniente, co-
Co declarou o Ministro Mauro Thi.
bau, foi reduzir a incidência, Isto
e, propôs ao Congresso a reduçäo
da hncidência do' impôsto ünico,
porque nao se lana necessãrla
urna elevacão tao forte para finan-
ciar a programacão do aümento de
potencial energOtico do pals. Se
alguém deve ser criticado, eu creio
que estas crlticas devem ser dinigi-
das as administracöes anteriores
que haviam calculado, de forma
inadequada, o impôsto ünico.tsôbre
energia elétrica. Isto se deve espe.
cialmente, ao fato de que a tarlia
de energia elétrica, no passado, era
urn dos pontos, aos quais me refe-
ri de subsidios a custa do orca-
mento federal. A partir do mo.
mento em que se eliminaram Asses
subsidios, ou seja, forcando 0 Or-
caniento Federal a financiar obras
vultosas de construcão de usinas e
reprêsas para aimpliar 0 potencial
energético do pals, a partir dêste
moniento, não se I azia mais ne-
cessário urn impôsto tao elevado
como ate então ocorria, permitin-
do, portanto ,ao Govêrno, reduzir
o onus fiscal, sem corn isso perder
condicôes de ampliar o potencial
energetico do pals.

Não sei se terei respondido, ade-
quadamente, a pergunta de Vossa
Excelência.

O SR. SECRETARIO - 0 Depu-
tado Batista Miranda formula vã-
rias perguntas a V. Exa.. A pri -
meira delas e a seguinte: "Enten-
dê V. Exa. ser inflacão e desen-
volvimento compativeis? Em caso
afirmnativo, qual a taxa inflaciona-
na suportãvel?"

O SR. DENIO NOGUEIRA -
Eu responderia ao Deputado Batis-
ta Miranda que inflacao e desen.
volvimento so são compativeis a
curto prazo, isto é, por fôrca das
distorcöes que o processo inflacio-
nário provoca nas atividades eco-
nôrnicas do pals. A longo prazo,
o que ocorre é que 0 proceSso in-
flacionãnio passa a ser incompati-
vel corn 0 desenvolvimen.to econô-
mico. Nós tivemos umna experiên-
cia no Brasil. Estudos a que pro-
ccdeu ha algüns anos atrás, o Con-
seiho Nacional de Economla, de-
monstraram, h saciedade, creio Cu,
que 0 Brasil se desenvolveu no pe-
riodo do apOs guerra a despeito da
inflacäo, ou seja, näo foi a infla-
çäo que criou condicöes para 0 de.
senvolvimento, e sim 0 desenvolvi-
mento Se processou a despeito da
inflacão na medida em que outro
fatos compensaram os aspectos
negativos do desequilibrio inf1acio
nánio.

Estou citando de rnemória o es-
tuclo feito pelo Conselho Nacional
do Economia, de maneira que não
poderei citar dados, cifras, ccrnc
gostaria do faze-b. Parece-me que
êste estudo dernonstra de maneira
cabal que. em grande parte, se de-
veti 0 desenvolvimento econômico
do pats, no Cltinio apOs guerra, a
ovolucão dos precos de produtos de
importacão do Brasil. Em pnimei-
ro lugar, pelo endividamento exces.
sivo em que o pals foi colocado e,
depois, pelo influxo de capital es.
trangeiro que ocorreu após 1954/
55. Estes trés fatôres, que se suce
derarn cronolOgicamente, determi-
raram urn ritmo de desenvolvi-
mento maior do que seria de espe.
ran em condicôes normals. 0 fa-
to de têrmos, concomitantemente,
urn desequillbnio inflacionãnio é
apenas uma coincidência de I enô-

menos, sem nenhuma relacão de
causa e efeito entre Ales. Prova
disco é que, a partir do mornen.
to em que êsses fenôrnenos favorá-
veis deixaram de ocorrer, ou seja,
quando Os precos de exportação
brasileira deixaram de subir;
quando o endividamento do pais
foi sustacJ.o; quando deixou de ha-
ver falta de capitais estrangeiros,
isto determinou urna parallsacao
no desenvolvimento. Quando os
três fenôrnenos deixaram de exis-
tir no processo inflacionánio,
houvë desenvolvimento brasileiro.
Portanto. a resposta a pergunta de
V Exa. é quo desenvolvimento
e inflaçäo são cbois fenômenos in
compativeis, ainda que possa a
curio prazo ter aguma compatibi.
lidade, enquanto os efeitos da In-
flacão não provocarn a estagna-
çao.

o SR. SE;CRETARIO - 2. 11 Per
gunta: "T, predominante na econo-
mia mineira b setor agro.pecuário.
Indaga-se de V. Exa.: por que ra-
zao, sendo Minas Gerais 0 maior
centro exportador dêstes produtos,
o financiarnento ao nosso Estado
é inferior aos de São Paulo e Rio
Grande do Sill?

O SR. DENIO NOGUEIRA -
Creio, Sr. Deputado que Os
banqueiros mineiros pode.
rão confirmar a V. Exa., que
difIcilmente poderia ter crescido
tanto e em prazo tao curto o fi.
nanciamento rural ao Estado de
Minas, corno ocorreu a partir de
rneatios de 1964, quando da publi-
cacao da instrucão da SUMOC, sob
o nUmero 273. A expeniência 101,
talvez, mais acentuada em Minas
Gerais. Nos Estados do Rio Gran-
de do Sul e São Paulo, o crédito ru.
ral já era bastante conhecidb -
cligamos, bastante amplo, antes
desta expeniência do Govêrno, em
1964. Em Minas Gerais ja não se
dispunha, ha muitos anos, do cré-
dito rural adequado as necessida.
des do Estado e as atividades agro-
pecuánias. Não obstante isto, a
partir da instrução n. 263, quo
cniou em julho ou agôsto de 1964,
0 créd.ito rural em Minas Gerais,
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experimentou-se urn dêsses cresci-
mentos espetaculares que so ob-
servam nas estatisticas bancârias.
Näo ha düvida de quo V. Exa. tern
razão, quando afirma que ainda é
inferior aos créditos agricolas nos
Estados de: Sãtr-p'aulo e Rio Gran-
de do Sul. Mas isso se deve, prov-
velmente, ao fato de que o crédito
rural era muito mais ainplo nos
outros Estados, que en-i Minas Ge-
rais. Se compararmos o volume
atual do crédito rural de Minas
Gerais corn 0 de três anos atrás,
V. Exa. concordará quo fol urn dos
crescirnentos mais espetaculares
que se verificarani no Brash.

o SR. SECRETARIO - 3.4 per-
gunta: "0 Banco do Brasil consi -
dera Minas Gerais zona de engor-
da para efeito de emprdstimos pe-
cuários. E sômente Os defere aos
produtores que a prornovem sob o
processo do confinaniento. Ao que
sabemos, em Minas, existem me-
nos de 10 pecuaristas que dlspäern
de tais instalaçöes. Detendo o Es-
tado o maior rebanho bovino do
pals, aproveitam Minas e 0 Brash
tal politica creditIcia?

o SR. DENIO NOGUEIRA -
o crédito a pecuária é, talvez, urn
dos créditos de tipo rural mais dl-
fIcil. Todos nOs nos lembramos de
alguns anos atrás, na década de
1940, d:0 grande pioblema que de.
pois resultou na n-ioratdria do cré-
clito a peeudria. Isto, de certa for-
ma, explica o cuidado que o Ban-
co do Brasil tern na concessão de
crédito as atividades pecuárlas.
Mas, é recente uma circular do
Banco Central, incluindo a ativL
dade pecuária entre Os beneficios
da Resolucão n. 5, que liberou,
parcialniente, recursos de depósi-
tos compulsOrjos para crédito ru-
ral; e esta é a condicão: que o fi-
nancianiento a pecuária seja atra
yes de frigorificos ou do matadou-
ros, ou seja, para impedir, como
ocorreu no ano passado, que uma
mesma boiada seja financiada vá-
rias vézes, concorrendo para. a ele-
vacão do custo da matéria prima,
em vez de beneficiar tanto 0 pro.

dutor cdmo o consumidor. A gran-
de preocupacao, em matéria de p0-
utica do crédito e, lexatamente,
irnpedir que, ao se beneficiar o
produtor, so prejudique o consumi-
dor. E indispensável a dosagem do
crédito de forma a permitlr que,
tanto o produtor, como 0 consumi.
dor ou 0 coniprador, sej am benefi-
ciados. Mas, de qualquer forma,
esta niedida e recente e ja admite
que urn tipo de producao pecuniá-
na tenha acesso aos beneficios da
liberação dos depósitos compulso-
rios, para financiamento de con..
cessäo aos Bancos que operarem
corn crédito rural.

o SR. SECRETARIO -
4. Pergunta: "A unificacao dos

b an c o  estatais irnpllcará em
major disponibilidade de recursos
para as atividades produtoras?"

O SR. DENIO NOGUEIRA -
tltha das inalores preocupacôes das
autoridades monetárias do pals,
em geral, e do Banco. Central, em
particular, é exatamente 0 custo
operacional da rêde bancâria. Evi-
denternente, sO será compativel a
luta quo o Govêrno realiza contra
a inflacão se o custo do dinheiro
puder ser substancialmente redu-
zido em nosso pals. Isto sO pode
ser conseguido por mudancas ób-
vias pois, na medida em que o
custo operacional dos bancd9 so
reduz, reduz-se a inflaçäo. Ora, se
possuimos várlos bancos operando
em competiçäo entre êles em al-
gumas partes do pais, é lOgico que
a fusão dos Bancos, permithndo a
difusão dos estabelecimentos por
pracas en-i que não haja concor-
rência excessiva, não sO concorre-
râ para a expansão do atendimen,
to crediticlo da atividade econômi-
Ca, como nãO agravard 0 custo
operacional dos Bancos. Portanto,
dirla que a Tusão dos três banco&
mineiros so pode ter como resulta-
do a redução do custo de operação
dos três bancos e, por vias de con.
seqüêncla, a reducão do custo do
dinheiro, que passa pelas caixa.s
dos três bancos - Diga-se, porém,
que êste deve ser o movhnento na-
tural, a fusão dos bancos, que nAo

é urn fato que ocorre, exclusiva-
mente, no Brasil. Em quase todos
Os paises se nota urn n-iovimento
acelerado no sentido do aproveita-
inento de bancos de menor custo
operacional. Ocorre, também, no
Brasil, por circunstãncias espe-
dais, fazendo corn que êsse desen-
volvimento seja mais acelerado. 2,
na verdade, urn movimento univer-
sal. Recentemente, estivemos coin
o controlador da moeda, que exe-
cuta, nos Estados Unidos, uma
função senielhante a da antiga
SUMOC; falava-me êle da ten-
dência acentuada para a fusão dos
estabelecimentos bancários nos Es-
tados, o que também lá, como aqui,
e estimulado pelo Govêrno. Este
C 0 processo inais rãpido e mais fá-
cii de so reduzir o custo de dhnhei.
ro dos estabelecimentos bancdrlos.
Portanto, a resposta ao Deputado
Batista Miranda e afirmativa: a
fusão dos três bancos mineiros de-
termlnará a reducao do custo ro
dinheiro.

O SR. SECRETARIJO -
5•4 Pergunta: - "0 crescimento

demogrCfico constitui, nas areas
sub-desenvolvidas, grav& desafio
aos que govemnam. Ao planejar e
executar a poiftica financeira do
Govêrno, levou-se em conta êste
desafio? Em que percentagem par
ticipará 0 setor agro-pecuario no
mercado de Capitals?

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Creio que nenhum Govêmno, nos
ültimos anos, terá dado major im-
portância ao setor agro.pecuário
do que 0 atual. As estatlsticas de
crédito rural no Brasil mostram
crescimentos extraordinãrios, nos
ültimos dois anos.

Portanto, näo ha ddvida de que
a atenção do GovCrnio partlu, prin.
cipalmente da premissa de quo
era indispensável promover uma
redistribuição da renda e da ri-
queza nacional, en-i favor do setor
agro-pecuário. Os dados de men
das e produtos nacionais quo são
divulgados, anualmente, pela Fun.
dação Getülio Vargas demonstrarn,
creio de forma irrecorrIvel, que a
recuperacão da atividade rural

brasileira, nos ültimos dois anos
foi surpreendente e ultrapassou,
de muito, a experiêndia anterior
do Brasil. E evidente quo a parti-
cipacão da atividade rural no
mercado puramente de capitals é
necess'ariamente pequena - E difi-
cil encontrar.se , mesmo em paisos
nials avançados, condicöes para
que a atividade rural atinja, dire-
tamente- os inercados do capitais.
Mas, se quisermos definir merca-
dos do capitais do forma mais am.
pla, incluindo tainbCm o chamado
mercado monetário, ou seja, o mer-
cado de crédito, nao ha düvida ne-
nhuma do quo a participacão da
atividado rural no mercado finan.
coiro nacional não 56 cresceu, co-
mo tende a crescor cada vez mals
em face da politica de crédito se-
guida polo Go,rêrno Federal.

O SR. SECRETARIO 6.4 Per.
gunta: - "0 B r a s 11 assinou
corn o BID convênio destinando 20
milhSes de dOlares- as atividades
rurais. 0 pals Jo. esto. do posse des-
tes recursos? Qual 0 cnitério ado-
tado para a sua redistribuição?"

o SR: DENIO NOGUEIRA -
Fui solicitado a roduzir a extensão
das respostas, para poder atingir
a thdas as porguntas 0 mais r'api.
damonte possivel. Os recursos j6.
estão sendo postos it disposicão do
pais, e Jd estão sendo utilizados
polo Fundo de Crédito Agricola
Rural, do Banco Central, no sen-
tido da redistribuicão' através dos
agontes quo operam em nomo do
Banco Central corn êssos recursos.

Tenho a satisfação de informar
a V. Exas. quo urn dos homens
mais capazes, neste sotor, Dr.
João Napoleão de Andrade, encon
tra-so colaborando corn o Govêrno
Mineiro, no Conseiho de Crédito
Rural- rocCm.criado por esta As-
sernbléia corn a funcão do colabo-
rar com 0 Banco Central através
da participacão em todos Os gru-
pos do trabaiho, corn o propOsito
de tomnar a utilizacão dêste di-
nheiro tao rãpida e tao extensa
quanto possivel.

0 SR. SECRETARIO - Per
gunta formulad.a polo nobre Depu..
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tado Pinto Coelho. Antes, expôe:

Sr. Presidente do Banco Cen-
tral:

I - Havia autorização do Minis-
térlo da Fazenda para quo os Esta-
belecimentos de Crédito Particula-
res emprestassem, sem. maiores
fórrnalidades, ate o limite de Cr$
2.000.000 (dois milhöes de cruzel-
ros), que seriam deduzidos do de-
pOsito que têni que fazer Os Ban-
cos no Banco Central.

Essa providência de certo modo
ajudard aos agricultores que pode.
riam conseguir, corn menos buro-
cracia e na hora era que precisa-
rem, o seu empréstimo.

No primeiro ano foram empres-
taclos cêrca de Cr$ 4.000.000.000
(quatro bilhöes de cruzeiros).

No segundo ano forarn ernpres.
tados aproximadamente Cr$
8.000.000000 (oito bilhôes de cru-
zeiros).

Essa modalidade f 01 suspensa
corn a criacäo do Fundo de Crédi-
to Rural, que assumiu tôdas as
atribuicOes de financiamento aos
agricultores.

Corn essa providência, o uinancia-
ineiito caiu para Cr$ 3.000.000.000
(trés bilhoes de cruzeiros), que
são entregues ao agricultor em
epoca inoportuna, forcando, mui-
tas yeses o fazendeiro a vender,
para conseguir dinheiro, a fim de
atender seus compromissos, reses,
na sua inaioria vacas, 0 que preju-
dica mais ainda 0 desenvolvirnen-
to do rebartho bovino.

Pergunta: Por que não se volta
so sistema antigo de crédito, ou se
dinamiza efetivarnente o atual?

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Na verclade, a queda dos recursos
de oito para trés bilhöes está lirni-
tando a comparação àquele tipo de
crédito, ou seja: a formulação da
pergunta me leva a comprovação
da afirmativa anterior, que fiz ao
Deputado Batista Miranda. Veja
que o erédito rural, concedido atra-
yes de estabelecirnento de crédito
bancdrio privado, dobrou do 64 pa-
ra 65. 0 que houve, na verdade, é
que 0 sisterna a que se refere 0
nobre Deputado Pinto Coelho, o

cia Instrucão n. 273, rdalmnte
acusou esta reducão, rnas foi subs-
tituido imediatamente pelo tipo de
crédito da Resolução n. 5, quo uti-
lizou outro tipo de aplicacão de
crédito no niesmo sentido, além
dos recursos obtidos no anterior,
Este fundo ja liberou, para a ati-
através do funido de crédilto rural.
vidade rural - e êle foi instituido,
creio, em setembro do ano passa-
do - portanto, de setembro ate o
presente mornento, importâncla
superior sos 8 bithSes que estive-
ram em circulacão ,pela Instrucao
273. Portanto, a comparacão deve-
r a ser feita, levando-se em conta,
não sômente o tipo de crédito da
Instrucão 273, como também o no-
vo tipo que o substituiu, e não so-
mente a Rcsolução n. 5.

0 SR. SECRETARIO - HO ou.
tra pergunta, do mesmo Sr. Depu-
tado:

"Admitindo que em tese, esteja
correta a poiltica ecoriômicO-finan-
ceira do Govêrno, e sendo do co-
nhecirnento geral o volume de con-
trabando do tôda natureza, princi-
rialmente de minërios, pedras pre-
ciosas e semi.preciosas, que atinge
a importOncia bern superior ao or-
camento do pais; considerando-se
ainda que, por outro lado, e do co-
nhecimento püblico que o Govêr-
no tern feito grandes desesas
prescindIveis, tais como aquisiçãc>
de avião pelo IBRA e Palãcio pa-
ra a Embaixada era Paris, (quatro
bilhOes e quinhentos milhOes, as
duas compras), pergunta-se: ate
que ponto êsses episOdios prejudi-
cam o êxito da Polltica Econômico-
Financeira do Govêrno e quais as
providências EFETIVAS que são
tomadas para evltá-los, de vez quo
suponros que não fazem parte do
Planej anrento?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA
Creio que a compra cia Embaixada
Brasileira em Paris deu-se antes
do atual Govêrno. Não me ocorre
que ela tenha ocorrido de marco de
1964 para Ca; polo contrOrlo, -
nAo tenho absoluta certeza, mas
quase que plena conviccão - de
que esta aquisição so deu no Go-

verno passaIo. De qualquer for-
ma, a aquisição de urns Embaixa-
da, num peAs estrangeiro. tern ou-
tras irnplicaçOes que não as de
ordem financeira. Trata-se do
nrestIgio do pals no exterior.
Embaixada Brasileira, em Paris e,
hole, urn dos pontos niais conhe-
cidos da Capital Francesa e nela
se encontra, inclusive, urna placa
do bronze de homenagem do Go-
vêrno Frances so ernbaixador que
tornou aquela decisão. Trata-se,
creio de urns dessas coisas que
nO.o podern ser condicionadas em
têrrnos de valor, porque implicain
em prestigio da presença do Bra-
zil no exterior, especialmente nu.
macidade de feicão cultural tao
importante, corno e Paris. Pode-
na citar, corno exemplo. a recente
conclusäo das obras cia Embaixada
do Portugal, no Rio do Janeiro,
que e talvez, urns das Embaixadas
mais bonitas que tenho conhecido
em minha vida. E considerado,
por Portugal, corno urns questão
do prestIgio, possuir, no Brash,
urns Embaixada corn aquela apa-
rCncia - Não creio que esta corn-
pra P0555 ser considerada coma
uma despesa inOtil.

Quanto ao avião do IBRA, urn
Orgão do Govérno que possul, por
definicão, urns atividade pela qual
ceve mobilizarse, corn rapidez, por
todo o territónio nacional, tornan-
do iniciativas e deeisCes em areas
prioritOnias pars a Reforms Agrá-
na, em vdrias regiöes, desde o
Nordeste ate o extremo Sul, não
creio tratar-se de urns despesa,
assim tao importante, a menos
que se queira, eviclentemente, fafl.
zer corn quo a Reforms Agrária
ande a passo do carro-de-bol e,
não creio seja êste 0 interêsse do
nobre Deputado Pinto Coelho on
de qualquer urn dos nobres Depu-
tados a esta nobre Assembléia.
Creio quo, polo contránio, a aqui.
sição dêste avião pelo IBRA dove
significar quo ao contrãrio do que
ocorreu no govêrno passado, se
pretende realmente fazer Reforma
Agrária neste Govérno, e nO.o ape-
nas mobilizar a opinião pübica

em tôruo dêste assunto, quo não
teve 0 menor encaminliamento pe-
10 Govêrno passado. E isto é de-
monstrado pelo fato de, presente-
mente, o IBRA estar levantando 0
cadastro rural, sern o que não so
pode fazer Ref orma Agrária nesto
ou em qualquer outro pais do
rnundo.

0 SR. SECRETARIO - 0 Sr.
Deputado Hélio Garcia pergunta:

"Já estã em execucão o propOsi-
to anunciado de o Banco Central
obrigar - por instrução baixada
- os bancos particulares a aplica-
rem certa percentagem de depOsi-
tos na agricultura e peeuária?

"Fstã em vigor instrucão noste
sentido?

"So estã em vigor, por que Os
bancos não a estão cumprindo?

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Ainda não estO em vigor 0 decreto
presidencial quo regulamentou a
Lei que dispOe sôbre êste assunto
E sO hO cérca do 5 ou 6 dias foi pu-
bicado no "Diário Oficial". 0 as-
sunto estã, neste momento, sendo
analisado pola Comissão Consul-
tiva BancOria, do Conseiho Mone.
tário Nacional, atravOs de preps-
racão do urns minuta de Resolu-
cão nests sentido, que ainda não
foi devolvida para exame, pelo
Conseiho Monetário Nacional.

0 SR. SECRETARI0 - 2.a Per-
gunta: - "0 Banco do Brash, no
ano passado, reduzlu sensIvelmen.
to Os empréstimos agro-pecuáriOs.
Par que houve esta redução?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
As estatisticas do Banco do Brasil
dernonstrarn, so contrário, que
houve urn grande aumento do cr'e-
dito rural em 1965. Eu aconseiha-
na V. Exas. a convidarern - e
tenoi o major pazer em faze-b pes-
soalmente - o Diretor da Carteira
de Crédito Agricola do Banco do
Brasil, Dr. Seveno Gomes, que po
dora mostrar quo, ao contránio do
que foi afirmado, o crédito rural
do Banco do Brasil arnpliou-se ox-
traorciinäriamente em 1965, na
Carteira sob sua adininistração.



V

514 - 	 - 515 -

o SR. SEC RETARIO - 3.4 Per-
guntâ: - "Sabre a unificacão dos
bancos particulares, pertencentes
ao nesmo grupo, anunciado ofi.
cialmente, por que não foi levada
a efeito?"
o SR. DENIO NOGUEIRA -

0 assunto ainda se encontra em
estudo no Banco Central, e, em
seguida, sera submetido a omis-
são Consuitiva Bancárla do Conse-
Iho Monetário Nacional. Mas, 0
fato de não ter ainda sido pôsto
em execucão não significa que te-
nha sido abandonado. Esse sera,
dentro do poucos dias, submetido a
consideracão da Comissão referi.
da.

o SR. SECRETARIO - 4.Q, Per
gunta: - "A poupanca, sob forma
de encaixe obtida pelo Banco do
Brasil - através de depósitos no
interior do pals - tern sido reme-
tida e aplicada nos grandes cen-
tros, principalmente São Paulo e
Guanabara?"
o SR. DENIO NOGUEIRA -

Qualquer exarne dos balancetes
das diversas agências do Banco do
Brasil demonstra, de maneira ca-
bal, que, ao contrãrio de fazer
uma aplicacão dêstes recursos pa-
ra as zonas mais desenvolvidas
dêste pals, o Banco do Brash sem-
pre se caracterizou e continua a
se caracterizar por uma atividade
conipensatOria nas regiOes mais
atrasadas do pals. 2 o Banco do
Brasil demonstra, de maneira ca-
poderiam concretizar a democrati-
zacão do crédito neste pals. Creio
que seria urna injustiça clamorosa
acusar o Banco do Brasil de fazer
a aplicacão dos recursos mobiliza-
dos em areas mais atrasadas em
favor de areas mais adiantadas.
o SR. SERETARIO - 5. Pr-

gunta: - "Quanto it anunciada
unificacão dos três grandes bancos
do Estado de Minas Gerais, sera
ela concretizada?"

Esta medida criará ou não urn
problema social, devido ao quadro
do pessoal dêstes três bancos, sen-
do que niuitos empregados deverão
ser afastados, por excesso do pes-
.soal, apOs tomar-se a rnedida?"

O SR. DENIO NOGUEIRA -
Acredito que não ha êste risco,
ainda que não tenha as cifras pre.
ciosas diante de mim. Os trés ban-
cos oficiais de Minas Gerais pare.
cern estar presos em cêrca de
100 pracas, aproximadamente, no
obstante, em conj unto, possuiren-i
mais de 300 agendas. Assim, o que
poderia, no rnáxlmo, ocorrer, seria
urn deslocamento do pessoal de
uma praca para outra, em benefi-
do do banco, do Estado de Minas
Gerais e daqueles raunidIpios que
ainda não são atendidos por uma
das agências dos três bancos. Di-
na mesmo que esta fusãb faria
corn que o banco resultante, diga.
mos o Banco do Estado de Minas
Gerais, fôsse o major banco do
pals, depois do Banco do Brash.
Portanto, não vejo porque se pu.
desse antecipar a dispensa em
massa de empregados do Banco. 0
risco major que poderia ocorrer se-
ra o deslocamento de funcionários
cias pracas onde os trés bancos es-
taO presentes. quando urn apenas
atenderia aquela praca, em provei.
to de duas outras pracas, quo po-
deriarn ser atendidas e quo no mo-
rnento deixam de ser.

O SR. SECRETARIO - 6. a Per-
gunta:

"Vt Exa. aütorizou a emissão de
50 bilhöes de cruzeiros'de titulos
do Tesouro Estadual de Minas Ge-
rais, corn o aval dos três bancos, ou
sOmente corn o aval da Caixa Eco.
nOrnica Estadual de Minas Ge-
rais?"
o SR. DENIO NOGUEI'RA -

Ainda estarnos estudando êste as-
sunto e creio quo ainda hoje me
sera apresentado o piano Para eli-
rninacão dêsses titulos, cujo custo
de financiarnento parece estar ole-
vado dernais Para que o contri-
buinte maneiro pague. Terei o
major prazer em exarninar a pro-
posta concreta que prov'avelmente
ainda hoje me sera submetida, e
dentro de poucos dias terei o pra-
zer de dar despacho sôbre êste as.
sunto.

o SR. SECRETAR.I0 - 7.a Per
gunta: - "0 Banco Central modi-

ficoU e quase extinguhu o sisterna
de juros do depOsitos bancários co-
rnuns, afirmando que, corn essa
medida, baixaria Os juros sôbre'
empréStinlOS. Mas ate hoje con-
tinuarn êles em Minas senclo co.
brados, pela maioria dos bancos, a
4% ao mês Qual a providéncia do
Banco Central?".
o SR. DENIO NOGtJEIRA -

Efetivarnente, urna medida tonia-
cia, em inatéria financeira, não
tern urn efeito irnediato. Não se
pode iniaginar que medidas de ca-
rater financeiro possam aparecer
corn a velocidade do soin - faco
a coincparacão, porque hoje, via-
gens além da atniosfera a veloci-
dade de 20.000 km. por hora são
comuns, - não imaginamos que
uma inedida dêsse tipo tenha urn
efeito irnediato; ela tern efeito a
longo prazo e prepara Os bancos
Para poderern se adaptar a redu-
ção de custo de dinheiro que
já está ocorrendo, especialmente
através da Resolucão n. 21, e que,
em pouco tempo, terâ também
sua repercussão sôbre o sistema
bancánio em geral.

o SR. SECRETARIO - a per-
gunta: - "Quando sera instalada
a Agenda do Banco Central em
Belo Horizonte?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Na verdade, ja existe Agenda do
Banco Central em Belo Horizonte,
ainda em carater de transicão da
situação anterior, passando-se cia
Agéncia ou Delegacia da Inspeto-
na de Bandos Para a Delegacha do
Banco Central. Efetivamente, es-
tamos dependendo apenas de ins.
talacOes adequadas e ternos várias
propostas a considerar. Tenho o
major interêsse em quo, recebendo
uma proposta aceitavel, possa tra-
balhar, para, se possivel, ainda és.
te ano, instalar definitivamente a
Deelgacia em Belo Horizonte.

o SR. SECRETARIO - 9 Per.
gunta: - "Quando vão ser insta-
ladas mais agências do Banco do
Brasil em Minas?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Prefeninia que esta pergunta fasse
formulada ao Banco do Brash.

ID SR. SECRETARIO - "0 pro-
grarna de acão do Govêrno tern
como ponto central o "Contrôle cia
Infiacao", que pretende diminuir
o "deficit" do Tesouro Nacional".

- Como explicar, então, a emis.
são na ordem de 65,9 bilhöes (men.
sais), do acOrdo corn dados cia Su-
perintenclência da Moeda e do
Crédito?

- Não seria uma contradicão?"
Perguntas formuladas pelo Sr.

Deputado José Maria Magalhães.
0 SR. DENIO NOGUEIRA --

Imagino quo o nobre Deputado es-
teja refenindo.se as eniissôes do
1965. De VêZ que, éste ano, houve
uma ünica emissão - 70 bilhöes,
no corrente mês. 0 fato de haver
emissão não significa necessàrla
mente quo isso seja inflacionário.
Basta que haja ulna inudança de
coinportamento do püblico, redu-
reduzindo Os depósitos em favor
de uma major dotencão de moeda
corrente em mãos do püblico Para
que tenha havido emissão. Ocorre
no firn do cada ano, por ocasião do
13.0 salãrio. Sôbre o papel moeda
em circulacão dêsses depOsitos, o
efeito liquido e pr'aticaniente nub.
Dai a maior parte das emissöes de
fim de ano serem tiradas nos pri-
mheiros dias de janehro. Isso
ocorre ha muitos anos, desde quan.
do so instituiu o 13- 0 salário.
Quanto ao ano passaido, as emis-
söes, corno jã foh dito mais do
uma vez, e recenteniente no Con-
gresso Nacional polo Ministro ota-
vio Gouveia de Bulhães, as emis.
söes no ano passado repito, tive-
ram corno objetivo a acumulacão
de reservas cambiais e também a
acumuiacão do estoques de produ-
tos agricolas, gracas it politica de
precos minimos seguida polo Go-
vêrno Federal. Tanto nurn caso
como noutro, ainda que o efeito
inicial Seja o inflacionárho, não se
pode comparar Pura e simples.
inente corn urn "deficit" do Tesou-
ro. Esse "deficit" residual do To-
souro Nacional sera financiado
corn emissöes de titulos da divida
püblica. No ano passado sO uma
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parte inferior a 1/3 das emissôes
teve financiamento do "deficit".
Os outros 2/3 referem-se 'a poiltica
de precos minicrnos, que nada tern
a ver corn financiamento do "de-
ficit" do Tesouro.

O SR. SECRETARIO - 2Y- Per-
gunta do Deputado José Maria
Magalhães.

"A forte retração no crédito não
lavorece a compra das ern.prêsas
nacionais pelos americanos, deses-
timulando, assim a indüstria na'
cional?"

o SR. DENIO NOGUEIRA -
A afirmativa de que existia for-
te retraçãO de crédito precisa ser
devidamente qualificada. Se se
compararem empréstimos bancá
rios de hoje corn dados de 31 de
dezembro encontrarão uma redu-
ção forte. Mas basta comparar
corn periodos de outros anos para
se verificar que isto é urn fenôme
no constante na história finaneci'
ra do pals. Os banqueiros .sabem
melhor do que eu que é comum nos
dltirftos dias do ano os bancos te-
rem interêsse em apresentar ba-
lancos mais favorãveis. Isto deter-
mina não sO o acümulo de traba-
iho, mas determina que o lanca-
mento de cheqes girados contra Os
bancos não sejam lançados antes
de 31 de dezembro. 01 que ocorre
é que êste dinheiro aparece ao
mesmo tempo em dois bancos: o
banco beneficiârio do cheque e
aquêle em que foi sacado, em rela-
ção ao cheque. Se compararmos o
crédito no inicio de janeiro, vamos
verificar que tanto urn caso como
outro, pelos nümeros que são dis-
poniveis, apresentam cifras supe-
riores, hoje, do que cram no inicio
de dezembro do ano passado ou
em janeiro do ano corrente. 0 que
terá ocorrido e que o aurnento de
crédito não se deu na mesma esca-
la do elevacão do precos havido no
principio dêste ano, mas se finan-
ciarmos totalmente êsse aumento
de precos é evidente que a inflaqão
continuarã a progredir. E éste
não e o proposito do GovêrnO. Es
tamos acompanhando muito de
perto êsses dados e dispomos Se-

nianalmente do comportamento
dos prineipais estabelecimentOs
bancãrios das pracas mais impor-
tantes do pals, inclusive Belo Ho-
rizonte, para podermos aferir o
efeito das medidas que estão sen
do tomacla polo govrno.

Quanto 'a aquisicão de emprêsas
norte-arnericaflaS por brasileirOS,
ou de qualquer outra nacionali-
dade, ate o momento não chega-
mos a sentir nen.hum movimento
mais acentuaclo neste sentido; lie-
lo contrário, es'O. havendo uma
tendêncla p.ra fusão de emprê-
sas comerciais e industrials C-
nheco inilmeros casos de fusão de
emprêsaS nacioflais, e isso sO p0-
de ser recebido corn otirnismo polo
Govêrno, de vez que êste é urn 'dos
processos para a reducao dos
custos nos setores industriais e
comerclais, da mesma maneira co-
me a fusão dosbancos determifla-
rá a diminuicão do custo do dl'
nheiro.

O SR. SECRETAR.IO - 3.a Per-
gunta: 110 Piano do Acão
EconOmica previa aumento do
cus to de v i d a, de 10%, em
1966. Entretanto, em janeiro,
fevereiro e marco o aurnento foi
de 135% e . i 6, Se prenuncia uma
"onda" terrIvel de aumento dos
elementos bãsicoS: came, cereais,
pao.

o Piano parece mais "exeriên-
cias", e o povo não tolera mais ser
"cobaia".

O SR. DENTO NOGUEIRA -
o piano de acão não previa infla-
cão de nenhurn tipo para 1966. 0
que o piano de ac ão fez foi prever
uma expansão de meios e paga-
mento, que se conciiiasse corn uma
inflaçäo de 10%, ou seja, não se
fez nenhuma previsão de infla-
ção. 0 que se faz normalmente, é
antecipar urn ritmo dé expansão,
ou seja, de crédito bancário que so-
ja coinpativel corn uma determina-
cia expansão de precos.

Portanto, o quo se tern do fazef,
neste mornento, e ajustar a pre-
visão de eievação de meios de pa-
garnento, o que. efetivarnente,
ocorreu no primeiro trimestre - do

ano. Quanto ao comportamente
dos precos, no 1.0 trimestre, du-
rante minha exposicão, demons-
trei que a experiência brasileira
clemonstra quo a pressão inflacio-
nãria, a elevacão dos precos, no
primeiro triruestre do ano, é sern-
pre inferior 'a metade do que ocor-
re durante o ano inteiro. De for-
ma quo, não creio que polo fato
do ter havido 13 ou.14% de aumen-
to nos urecos, se possa dizer que
éste aumento seja terrivel. Se o
povo não tolera inhlação, que em
1963/64 chegou ac ritmo do 90%,
a prova C quo houve uma Revolu-
ção quo pôs abaixo o Govêrno que
pern-iitiu essa inflacão.

O SR. SECRETARIO - 4.a Per-
gunta do Sr. Deputado José Maria
Ma'gall-i&es: "A desvalorização da
moeda resulta cia conjugacão de
fenOrnenos politicos, sociais e eco-
nOmicos.

Como compreender, então, no
combate 'a inflagão, a adocão do
sistema da Ortodoxia Monetaris-
ta?"

O SR. DENIO NOGUEIRA -
Meus senhores, a afirmativa do
Deputado José Maria Magaihã.es,
coincide, precisamente, corn o que
fiz em minha exposicão. TambCm
usei as mesma's expressOes de quo
a inflacão e urn fenômeno econO-
mico, financeiro e psicologico. Por-
tanto, não vejo nenhuma inborn-
possibilidade entre a afirmativa
quo o Deputado fez e a afirmativa
quo tambCm fiz, idêntica 'a dêle e
ao fato de quo os monetaristas
também pensam da mesma ma-
neira.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LIIAES (Pela Ordern). 0 Sr. Se-
cretário suprimiu a frase principal
da minha pergunta. Dal a conclu-
são do quo a resposta de V. Exa.
não me convence.

O SR. SECRETARIO - (Lé no-
vamente a pergunta).

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Foi, exatamente, o quo o Sr. Se-
cretário lou e assirn entendi.

o SR. JOSE MARIA MWA-
LHAES (Pola Ordem). Ele não
havia lido 0 "combate 'a inflacão".

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Perdão, a chamada ortodoxia mo-
netarista lova em conta que ha 0
fenOmeno economico e o financel-
ro. Eu, na minha exposicão, me me-
feri, muito discretamonte, a distor-
ção quo ocorria no fonôrneno eco-
nOmico por forca da inflacão. Por-
tanto, ostamos lovando em consi-
deração quo existe a distorcão da
estrutura econômica e nada disso
pode doixar do ser considerado.

Estou do acôrdo corn V. Exa.
O SR. SECREPARIO - 5a

Pergunta: - "Foram suspen-
SOS 05 subsldios ao trigo, ao petró-
leo e ao papol; Os salários estão
pr'aticarnente congelados; os im-
pôstos são aumentados drästica-
monte; o desonvolvimonto estag-
nou-se. Apesar do tudo isto, 0 ineio
circulante sobo, em 21 meses, do
963 bilhOes do cruzeiros para 2 tn-
lhOes, 125 bilhOes. SOrnente em
1965 o Govérno atual eniltiu 690
bilhCes do eruzeiros - Estes dados
não desmentein a intencão anun-
ciada de conter a inflacão?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Creio que não. E direi por que,
Imagine o nobre Deputado José
Maria Magalhaes que so fizesse a
comparacão em têrmos absolutos,
entre as emissOes do qualquer Go-
vCrno recente, do 10 a 20 anos, co-
mo as emissOes do GovCrno Cam-
pos Sales, por exernplo; estaria-
rnos, na verdade, comparando moo-
das de poder aquisitivo distintos.
Se cornparássemos - e esta é urns
comparação válida - em têrmos
compensativos, ou seja, a emissão
do urn ano, em rolação a do ano
imediatamente anterior, reparará
o nobre Deputado quo, no ano de
65, houve ernissão de cCrca do 40 e
poucos por cento do quo havia em
cireuiação no ano de 1964. No Go-
vêrno. por oxemplo, imediatamen-
te anterior ao asual, as omissOes
foram de 90%, em 1963, em rela-
ção aquilo quo havia em circula-
cão no ano anterior. Portanto, a
comp'aração válida é sempre em
têrmos relativos, porque e a ün.ica
maneira de tornar coinparativas
duas cifras.



-518— 	 - 519 -

Poderiamos, cada urn de nOs
queixar-nos da administraco fi-
nanceira de nossas espôsas, em ca-
sa, porque estão gastando corn 0
orcarnento doméstico uina impor-
tyncia que, talvez, seja 20 vêzes
major do que a nossa me gastou
em relacão ao orcamento da farni-
ha, quando nds éramos subordina-
dos a esta famIlia? Não creio jus-
ta a afirmacão de incapacidade I!-
nanceira de nossas espâsas, nestas
condicoes. Portanto, sugeriria ao
nobre Deputado que a moeda,

• quando comparada corn outra
moeda, deve trazer o denominador
comum. Poderiamos, atendendo a
mesma orientacäo do nobre Depu-
tado, dizer que, no dia 10 de maio
dêste ano, emitimos tanto quanto
o Govêrno Campos Sales ernitlu.
Isto e urn absurdo em cornparacão
em têrmos absolutos porque urna
emissão de mil réis no Govêrno
Campos Sales, em têrmos de poder
aquisitivo de hoj e, significaria
uma emissão de várias centenas
de milhares de cruzeiros. Portan-
to, -não são cornparáveis as cifras
se não colocarmos urn denomina-
dor comum.

0 SR. SECR.E:TARIO - 6. a Per-
gunta: - "Se o prOprio Govêrno
criou uma Comissão Federal paia
0 caso Mannesmann e a con-
clusão da mesma foi pela total
responsabilidade da referida Em-
présa, pergunta-se: por que o Go-
v.êrno ate agora nao a obrigou a
resgatar os tltulos que são de sua
responsabilidade?"

0 SR. DENIO NOGIJEIRA -
Quando se considera uma emprêsa
responsável pela emissão de titu-
los, o que se deve fazer é que ela
pague. Isto, meus senhores, foi o
que 0 Govérno fez. E fez mais. A
emprêsa, como e do conhecimento
de V. Exa., declarou várias vêzes
pela imprensa que estaria dispos-
ta a pagar, se a Justica Brasileira
a condenasse a faze-b. Seria born
para a emprêsa colocar êste pro-
blema na Justica e conseguir fazer
corn que 0 processo demorasse urn
pouco. Não sou bacharel, mas não
chego a ser tao ignorante em ma.

téria jurIdica para não saber que
não se pode julgar urn caso como
êste em pouco tempo. Ela estaria
disposta a levar êste assunto a
Justiça Brasileira. Ci Govêrno fez
todo o possivel para impedir isto,
que poderia ser considerado urn
processo protelatOrio, em detri-
mento dos interêsses dos credores
e em beneficio da Emprêsa. Ora,
o Govêrno ao resolver fazer isto,
mandou a Alemanha urn dos em-
baixadores de malor tradicão di-
plornática do Brasil para conven-
cer ao Govêrno Alemão do que
realmente convérn - o que real-
mente foi feito; - Se a Emprêsa
se negasse a reconhecer a divida
dos credores isto criaria entre Os
Governos Alemão e Brasileiro uma
situacão extremamente delicada.
Foi gracas a isto que a Mannes-
mann se prontificou a liquidar a
divida, sem recorrer a. Justica.

Estes entendimeñtos foram de-
terminados na Alemanha, em
Dussselcborf, ha trinta dias. Nes-
te mornento 0 Banco Central e o
bvlinistério da Fazenda estão to-
mando rnedidas para permitlr a.
Mannesmann fazer a proposta fi-
nal que ia apresentou a seus cre-
dores, para que haja entendi-
mento entre as duas partes. 0
Govêrno não toniou nenhum par
tido, corn relacão a proposta qua
o devedor possa fazer ao cre.
dor. Isto é matéria de interêsse
privado. Seth discutido entre cre-
dores e devedores. Ha poucos dias
atrãs, tivemos urna reunião, em
meu gabinete no Rio de Janeiro,
entre o representante da Mannes-
mann a dois procuradores que fun-
cionaram na Comissão Federal de
Investigação sObre o caso Mannes-
mann e urn representante do Mi-
nistério da Fazenda e, ainda, urn
elemento do Banco Central, para
combinar as ifitirnas medidas que
deveriam ser tomadas, quer pelo
Ministério da Fazenda, quer pelo
Banco Central, para permitir que
o entendimento final se processas-
se. V. Exas. hão de compreender
que é urn assunto extremamente
complexo. Já se encontram pron-

tas as minutas no Banco Central,
sendo que na próxima semana, ou
W no mais tardar, no prOxirno
més, estarão solucionados Os pro-
blemas entre os devedores e cre-
dores.

0 SR. SECRETARIO - iltima
pergunta do Sr. Deputado José
Maria Magalhães:

"A polItica bancéria que V. Exa.
está levando a efeito tern provo-
cado fechamento de bancos ou en
campaçöes por outros mais soil-
dos?

Isto não dana motivo a urn mo.
nopOiio no comércio do dinhei-

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Creio que, em matéria de rêde
bancãria, o Brasil ainda se encon-
tra rnuito longe do rnonopOhio; eu
diria que -. em beneficio da prO-
pria rêde bancária - temos am-
da urn longo caminho a percor-
rer, no sentido da fusão de estabe-
lecimentos bancãrios em proveito
da prOpria redução do custo do
dinheiro; não creio que haja risco
de rnonopOlio, ou, pebo menos, se
êste risco existe, estamos muito
longe dêbe.

.0 SR. SECREThRIO - Per-
guntas do Sr. Deputado Cicero
Dumont:

- 0 Banco Central, visan-
do baratear o custo do dinheiró,
extinguiu, em urn caso, e regulou,
em outro, o pagarnento de juros
sôbre depósito popular. Em conse-
qüência, os depósitos populares
ciiminuiram. Os agiotas reinicia-
ram agressivamente sua ativida-
de, exnprestando a 4%, 5% e 6%.

SO hd urn rneio de se combater
O agiota: é emprestar dinheiro, em
quantidade e a juros mOdicos.

Que pensa fazer o Banco Cen
tral em tal sentido?"

0 SR. DENIO NOGtTEIRA -
o Banco Central estã fazendo
exatamente isso através da Reso-
solucão n. 21. Segundo e do conhe-
cimento geral, Os recursos da Re-
solução n. 21, são postos a disposi-
ção dos empresãrios a taxa de
2% ao rnês. De maneira que, em
pouco tempo, corn a ampliacão

dessa faixa de crédito a êstie
custo, as prOprios Bancos terao de
acompanhar êste ritmo oil esta
taxa de juros e, evidentemente, os
agiotas perderão a possibilidade
de continuar emprestando dinhei-
ro a taxas mais elevadas.

0 SR. SECRETARIO - 2.
Pergunta: - "0 Govêmno deseja
exportar. Sobretudo came. Para
exportar came é necessário ativar
a pecuária. 0 Banco do Brash
suprimiu o financiamento do boi
de corte e do bezerro de recria di.
minuindo muito ode matrizes.

Que pensa fazer o Banco Cen-
tral a êsse respeito?"

O SR. DENIO NOGUEIRA -
A primeira medida tomada fol a
liberação do preo da came, corn
urn propOsito de estirnular a pro-
dução pecuaria nacional. Ao mes.
mo tempo, estamos promovendo a
arnpliacão do crédito a pecuária,
sem o risco de repetirmos a expe-
riéncia tao conhecida exatamente
no Estado de Minas, de hd cêrca de
20 anos, que conduziu a moratOria
dos pecuaristas. Não creio que urn
remédio simplista, como o de dar
crédito puro e simples a pecuánia,
resolva o problerna; ho. urn proble-
ma de assistência técnica e, para
isto, estamos negociando urn em-
préstimo corn 0 Banco Mundial da
ordern de 100 milhOes de dOlares,
a serem empregados na meihoria
da pro ducão pecuária brasileira;
estamos, tarnbém, promovendo o
acesso da atividade pecuãria a urn
crédito não especubativo a que me
referi hd poucos minutos, através
da circular do Banco Central, que
admite, para a pecuária de grande
corte, os mesmos beneficios que a
atividade rural detém na Resolu-
cão n. 5, do Banco Central.

0 SR. SECRETARIO - 3.a Per.
gunta: - "0 Banco Central suge-
rege a fusão dos Bancos O'ficiais
do Estado. A fusão não aurnenta
o capital; não amplia o seu giro e
elimina a flexibilidade que as mui-
tas agências dos diversos bancos
oferecem ao produtor e ao corner.
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dante. Terb, de dispensar pessoal,
criando desemprêgo.

Ha vantagens na fusão? Quais?
Que se farã corn 0 pessoal a ser

desempregado?
Que se farão corn os prédios das

agéncias fechadas?"
o SR. DENIO NOGUEIRA -

o Unico ponto da pergunta que
não I oi respondido, foi exatarnen-
te: 11 0 que se I ará corn Os prédios
das Agencias que seräo fechadas".
Evidentemente, se Os desniobiliza
faz-se exatarnente o que a pergun-
ta inicialmente nega: cria maiores
recursos para que o Banco possa
emprestar. De maneira que esta é
mais uina vantagem que não foi
analisada ant-eriormente.

o SR. SECRETARIO - Per-
gunta: - "0 Banco Central pen.
sa em abolir- a prornissória co-
mum?"

Por quê?
Qual 0 tItulo que a substituir?"
o SR. DENIO NOGUEIRA -

0 Banco Central jamais pensou
em liquidar a promissOria cornum;
trata-se de urn titulo de crédito
perfeitaniente normal e existe em
todos Os lugares do mundo, não
havendo por que eliminá-lo no
Brash. Creio que deve ter havido
algum mal entendido porque ja-
mais foi êste urn pensamento do
Banco Central.

o SR. SECRETARIC - nica
pergunta do Sr. Deputado Pereira
de Almeida: (Lé) - "Desde a sal-
da do ex-Presidente João Goulart
fol suspensa a Carteira de Aquisi-
cão de Vacas, para cria. Solicita-
mos informaçOes do Dr. Dênio No-
gueira sôbre quando será reaberta
a referida Carteira, que é a base
essencial do financiamento a pe-
cuária e estimulo a produção de
bovinos no Brasil".

o SR. DENIO NOGUEIRA
Sugiro que a pergunta seja for-
mulada ao Banco do Brasil. Se V.
Exas. me permitem, sugiro ainda
que convidem para aqui falar o Di-
retor da Carteira Agricola do Ban-
co do Brasil, Dr. Severo Gornes, e
estou certo de que S. Exa. terá o

maior prazer em comparecer pe-
rante esta Assernbléia.

o SR. SECRETARIO - Per-
gunta do Deputado Otelino Sol:

"Conio 0 Govêrno explica o re-
crudescimento da inllacão, nos
Ultimos meses do ano passado e
nos prirneiros dêste, recrudesci-
mento expresso no aumento do
custo de vida, no primeiro quadri-
mestre dêste ano, em 18,7%?"

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Na verdade, o recrudesciinento
deu-se apenas no primeiro quadri-
mestre dêste ano. No ültimo tn-
mestre do ano passado, pelo con-
trário, a inflacao tinha atingido
urn ritmo extremarnente reduzido.
E exatarnente isto que chamou a
atencão: o recrudescimento do ml-
cio dêste ano. Já havia dito, du-
rante a minha exposição que o
primeiro tnimestre do ano é sour
pre de aumento de precos; isto de-
corre do lato deque ëste perIodo
e de entre-safra. E, portanto, 0
abastecimento de alimentação é
mais reduzido no pnimeiro trimes.
tre.

Recomendo aos nobres Deputa-
dos que leiain urn editorial, do
"Jornal do Brash" de hoje, que dá
urna exphicacão muito boa sôbre 0
assunto - e devo dizer que não
tive a menor ingerência nste edi-
torial - mostrando que apenas no
setor alirnentação e servicos pübhi-
cos tinha havido, na verdade, re-
crudescimento da inflacão. Em to-
dos os demais itens da indüstrla e
do custo de vida: houve uma pres-
são inflacionária rnuito menor ês-
te ano que no ano passado.

Quanto a servicos püblicos, ao
responder pergunta de urn Lider
riesta Asenibléia, jã deixel paten-
te que a reducão do impôto ünicci
de energia, prornoverã uma redu-
cão dêste setor do custo de vida.

Resta apenas a parte de alimen-
tacao que será tarnbém reduzida,
nos prOximos meses, de vez que 0
peniodo de entresalra já Ioi ultra-
passado.

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - (Pela ordem) - Sr.

Preslderiite, a Radio Itatiala e a
Radio Minas estão presentes no
Plenánio e desejam transmitir as
palavras finals do Presidente do
Banco Central, Sr. Dênio Noguei-
ra. Pediria a V. Exa. que autori-
zasse essa transmissão.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requeriniento do nobre
Deputado José Maria Magalhães.

Tern a palavra o Sr. Secretánio
para continuar forrnulando as per-
guntas dos Srs. Deputados.

o SR. SECRETARIO - Pergun-
ta do Sr. Deputado Jorge Ferraz:

"Na semana passada, o Ministro
da Fazenda declarou a suplicante
e ao Padre Irineu Leopoldino que
o Comit.ê de Vitirnas da Mannes-
mann, pelo seu Presidente, senia
convocado para uma reunião no
Banco Central, ate o fim da sema-
na, para o estudo dos itens da pro-
posta do Grupo Alemão impugna-
dos pelos mnvestidores.

Foi realizado 0 encontro? quals
os resultados dêste encontro? Em
caso negativo qual a razão?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
0 encontro j a havia sido realizado
no inicio da semana. Nesta oca-
sião, Iicou patente iue não have-
na condicOes para se promover 0
encoritro entre 0 representanie
dos credores e o representante da
Einprêsa Mannesmann. Urn dêles
se recusava a ter êste encontro,
antes que as medidas que permi-
tarn urn entendhmento entre as
duas partes fôssem tomadas pelo
Ministério da Fazenda. Em face
disto, e não tendo meios para for-
car qualquer pessoa a se encon-
trar corn outra, antes que jurldica-
mente éste encontro se tome pos-
sivel, apressamos as medidas corn
o propOsito de permitir que o en-
contro se tome jurIdicarnente pos-
sivel. Isto foi feito numa reunião,
ha cêrca de 2 dias, no meu gabi-
nete, corn representantes da Man-
nesmann e da Comissão de Inves-
tigacôes do Govêrno Federal e
ainda corn o representante do Mi.
nistro da Fazenda, na qual foram
acentadas as medidas que deverão

ser tomadas nos próximos dias pe-
los órgãos do Govérno para per-
rnithr que êste encontro tenha
condiçöes juridicas para Se proces-
sar.

0 SR. SEC RETARIO - 2.a Per-
gunta: - "Quais as providêucias
que 0 Banco Central deu ou dará
ao caso Mannesmann apás as con-
clusães agora divulgadas, do in-
querito a que procedeu a Cornissão
Federal de Investigacöes?"

0 SR. DNI0 NOGUEIRA -
Creio que a pergunta jã fol res-
pondida não sO nesta, imediata-
mente anterior, como em outras
perguntas anteniores, quando me
referi ao fato de queo encontro e
a possibilidade de entendimento
entre credores e devedores depen-
diam das rnedidas que jã estão
sendo acertadas e deverão entrar
ern execução no decorrer da prOxi.
ma semafla.

0 SR. SECRETARIO - Per-
gunta: - 110 não atendirnento dos
investidores da Mannesmann terá
inlluência no mercado de titulos,
pnincipalrnente no que Se relere a
aplicacão de poupanças popula-
res?

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Se o nobre Deputado se refere ao
mercado paralelo de titulos, não
ha düvida nenhuma de que terã
mnlluência, mas, quanto ao merca
do legal de titulos, pelo contrário,
os efeitos que estamos notando é
de que hoje o interêsse popular pe-
lo niercado legal e muito mahor do
que era anteriormente. Urn dos
obstáculos ao desenvolvimentO do
mercado legal de titulos no Brash
era a existéncia do mercado para-
lelo. A decisão da Mannesmann
de não reconhecer titulos do mer-
cado paralelo foi que determinou
a paralisacão instantãnea do men-
cado paralelo e o crescirnento do
mercado legal.

o SR. SECRETARIO - 4.a Per-
gunta: - "Finalmente, quais são
as perspectivas de pagamento dos
titulos da Mannesmann?"
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O SR. DNIO NOGUEIRA -

Creio que os jornais já divulgararn
que a proposta que será formula-
da pela Mannesmann aos seus
credores, corn a qual o Govêrno
nada tern a ver, nem demonstrou
sua aquiescência ao caso, porque
se trata de urn entendimento en-
tre devedores e credores, e o pa.
garnento de 70% do valor da dlvi-
da aos credores e possuidores de
ate 20 prornissOrias na base do
50% em dinheiro e 20% ern debên-
tures reajustdveis. Para Os credo-
res que possuem mais de 20 titulos
o pagarnento proposto seria na
base de 50% em debentures e 20%
depois da questão judicial, que a
Mannesmann pretende mover con-
tra os credores que usaram o seu
nome Para levantar o dinheiro no
mercado paralelo.

o SR. SECRETAR,IO - 5,.a Per-
gunta: - "Por que o Banco Cen-
tral não faz aplicar aos bancos
oficiajs e particulares a Lei da
Usura, fixando o limite de juros
Para empréstimos naquele estabe-
lecido pela lei?"

O SR. DENIO NOGtJEIRA -
Digamos que o custo total do dl-
nheiro não pudesse ultrapassar a
1% ao mês. Seria o mesrno que di-
zer que não haveria mais crédito
bancãrio no pals. Creio quo esta
e a niinha interpretacão; crelo
que se deve distinguir 0 que repre-
senta o custo do dinheiro daquilo
que representa taxa de juros.

Evidentemente, corno a abertura
de crédito comercial. de 90 dias,
custa ao banco, por medidas e des-
pesas que tern que realizar, mais
do que o equivalente, 3% ao rnés,
que seria o crédito de 90 dias, é
hurnanamente impossivel determi-
nar que nao so cobre custo adicio-
nal do comissão de cobrança, de
comissão de Porte, de abertura de
crédito, enfirn, despesas diretas quo
ocorrern ao banco Para abrir urn
crédio. Esta e aresposta natural,
porque as leis que são baseadas
em fenômenos adicionais eviden-
temente terão que ser adaptadas

ao fenômeno natural Para que
possarn ser exeqüiveis.

o SR. SECRETARIO - Pergun-
ta da Sra. Deputada Maria Pena:
"A inflação "estimula 0 consumo",
conforme diz V. Exa. A falta de
financiamento a longo prazo pelos
bancos oficiais (ünicos quo podem
faze-b) diminui a produção. Dei-
xa de existir, dentro dêsse circulo
vicioso, a lei da oferta e da procu-
ra.

o que se faz Para debelar a cr1-
se dentro das atuais condicöes bra-
sileiras?"

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Creio que a Deputada Maria Pena
concordaria cornigo em que a res-
posta a esta pergunta implicaria
nurna nova conferência, talvez
ainda maior do que aquela que foi
pronunciada. Ha apenas duas re.
ferências que gostaria de fazer: 0
fato de os bancos oficiais serem
Os Unicos que podern fazer crédi -
to a longo prazo não significa que
devam faz&-lo a custo baixo, no
sentido de como que dar direito a
quem quer que seja. Evidentemen-
te, quando se fala em banco ofi.
cial fala-se em Govêrno. E quan-
do se admite que o Govêrno dê di
nheiro a quem quer que sejaL o que
se está admitindo e que o rivo dè
dinheiro a quem quer que sej a.
Não é justo que o povo, especial-
mente aquêles que pagam impos-
tos e nao ti&m condiçöes de pagar
mais do que estão pagando, não e
justo que êste povo, repito, seja
mais onerado corn a dádiva dêsses
recursos quo tern a disposição do
Govêrno, Para que êles sejam cedi
dos gratuitamente, a uma taxa de
juros negativa, a outros que uti-
lizern êsse crédito Para ganhar dl-
nheiro.

Imagino que nem é caracteristi-
ca da inflação fazer corn que do-
sapareça o crédito a longo prazo,
pole na verdade, o crédito a longo
prazo desaparece totalmente, tan.
to nos bancos oficiais como nos
particulares, a menos que se dese-
je praticar injustiças, tirando-se

dinheiro dos mais pobres Para se
dar aos mais ricos.

O SR. SECRETARIO - (Lê) -
Pergunta do Sr. Deputado Valdir
Melgaco: "0 Banco Central, atra-
yes do instruçöes, concede vanta.
gens aos bancos particulares quan.
do operam h taxa de 2% ao rnês
No entanto, quando permite que
Os Bancos do Estado avalizem as
létras do Tesouro, os Juros são pa.
gos ate 3% ao més.

Não acha V. Exa. que esta per-
missão de Os Bancos avalizarem as
Jetras do Tesouro está prejudican-
do fundamentalmente o erário es-
tadual?"

o SR. DENIO NOGIJEIRA
Em primeiro lugar, Os bancos em
geral, estão, neste momento, proi-
bidos de dar aval. Referi-me, an-
teriormente, ao fato de que talvez
ainda hoje me seja entregue uma
proposta do Goêrno. Imagino
que esta pergunta refira-se espe.
cialrnente ao caso do Govêrno de
Minas Gerais. Irnwgino que ainda
hoje me seja entregue, formalmen-
te, urn piano de eliminacão dêsses
titubos que j6. so encontravarn em
circulacão quando 0 atual Govêr-
no de Minas assumlu a Adminis.
tracão. Urna das condicOes talvez
tenha que ser a manutenção do
aval dos bancos oficials ate sua to-
tal extincao. ' exatamente o pro.
blerna que vai ser estudado a par.
tir dornornento em que me seja
formal

,
mente entregue a proposta,

que ainda não conheco.
o SR. SECRETARO - l.a per.

gunta do Sr. Deputado Salim Na-
cur. "Qual a area da pecuária que
tern acesso ao financiamento?"

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Especialmente a de pecuãria de
corte, quando vem Para a matan.
ca final. Esta jã estã corn acesso
ao financiamento bancãrio. Quan-
to as outras areas da pecuãria, jâ
liz referenda a complexidade do
problema, que depende de estudos
que estão sendo processados. A
medida em que houver titulo de
crédito a ser concedido e a partir

do rnomento em que o nosso Pais
receber o empréstimo de 700 ml-
ihOes do dOlares, que nos foi ofe-
recido Para meihoria de nossos re-
banhos e de nossas pastagens, êste
tipo de crédito, acompanhado de
assistência técrilca, serã estendido
a tôdas as areas da pecuãria.

O SR. SECRETARIO 2 per-
gunta do Sr. Deputado Salim
Nacur. "Como se procede ao ii-
nanciarnento da pecu:ãria através
de frigorificos ou matadouros?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Seria através da prornissOria ru-
ral, da mesma maneira corno já
funciona Para atividades agricolas
em gerai.

O SR. SECRETA RIO - Pergun.
ta do Sr. Deputado Martins Silvei-
ra. "Corn a revogação da Resolu-
cão n. 273, em 28 de agosto de
1965, as empréstirnos agro-pecua-
rios foram praticamente suspen-
sos, pois a Resolucão n. 5 sOmen-
te Os permite Para sernentes, ra-
côes e arame farpado.

Não acha V. Exa. que essa me-
dida vem prejudicando as ativida-
des agro-pecuarias, justamente as
que produzem alimentação".

o SR. DNIO NOGUEIRA -
A Resolucão n. 5 foi posteriormen-
to mendada permitindo, também
o financiamento Para crédito de
ciisteio. Dc nianeira que, a area é
a mesma, mas, existe urn pouco
de rigor na utilização dos dinhei-
roe liberados dos depOsitos corn-
pulsórios. Houve, na verdade, urn
certo abuso corn as créditos oriun-
dos da Resolucão n. 273, o que
concorreu Para a elevacão exces-
siva do gado, especialmente, do
gado leiteiro. Dc modo que issO
dernonstra a sociedade quo o cré-
dito a pecuãria deve ser concedi-
do dentro das maiores precaucOes
possiveis.

O SR. SECRETARIO - Pergun
ta do Sr. Deputado Jorge Vargas:
"0 governo de Minas Gerais está
emitindo Cr$ 50 billiöes em Letras
do Tesouro, scm autorização do
Banco Central. Qual a solucão que
0 Banco Central darâ a êste fato
consurnado?
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E Os outros Cr$ 50 bilhöes pre.
tendidos, serão autorizados por V.
Exa.?"

o SR. DENIO NOGUEIRA -
Ja respondi a pergunta, quando
dcclarei que ainda hoje espero re-
ceher, Lormalmente, urna proposta
nesse sentido, que será estudado
corn o major interê'sse e rapidez.

o SR. SECRETARIQ - Pergun-
ta do Secretário que leu as per-
guntas para V. Exa.: "A redução
do custo operacional dos Bancos,
não impiicarã em desemprêgo?"

o SR. DENIO NOGtJEIRA -
Existe urna ampia margern de re
dução do custo Operacional, mes-
mo mantendo, e ate mesmo am-
plianclo, o nümero de funcion:árjos
dos Bancos. Sabe-se, por exemplo,
que o Brasil o Unico pais do
mundo, em que Os Bancos abrem
para o piiblico durante 6 horas.
Em todos os outros paises, os ban.
cários trabaihain normalmente, 8
horns por dia. Não obstante isto,
scm que isso seja modificado, Os
bancos brasileiros são dos que
abrem para o püblico major flume-
ro de horas. Isso exig0 pagamen-
to de horas extras, corn turmas de
trabaiho para cobrir o nürnero de
horas para abertura no horário de
atendimento ao pübllco. Posso
afirmar a V. Exa. quo em cêrca
do 60% dos palses no mundo, os
bancos abrem para o püblico du-
rante 5 ou menos horas. No Bra.
oil, abrem para o püblico, 8, 9 e,
W mesmo, 10 horas por din. Ora,
so concentrarmos as atividades do
Banco para pithlico, corn o nümero
do horas reduzido 0 quo vai aeon-
tecer é que, nurn determinado nu-
mero de horas, urn malor nümero
do pessoas será atendido. Corn is-
to, elimina.se a necessidade de pa-
gamento de horas extras. De ou-
tro lado, tern que so concentrar
os trabalhos dos bancãrjos neste
menor nümero do horas, para que
o atendimento se faca corn a mes- -
ma eficiêncja. Portanto, sOrnente

a redução dos pagamentos de ho-
ras extras poderá determinar uma
reciucao substanejal na fôlha do
pagamento, estimada, hoje, em
cêrca de 30%. Numa pesquisa rea.
lizada entre alguns bancos, do
várias areas do pals, verificamos
quo cCrca de 30% dos Bancos do-
elararam que a medida de redu-
cão da horn de funcionamento era
neutra do ponto do vista dos em- -
pregados. Não 'admitiriam nem
dernitiriarn nenhum empregado.
Outro têrço de bäncos declarou
quo a medida viria tornar neces- -
s.rias algumas admissöes de em-
pregados. E o ültimo têrço decla-
rou quo deveria haver uma peque-
na reducão do nümero de empre-
gados. Todos foram unânimes em
afirmar quo havia uma redução
considerável na operacão dos ban-
cos. Sabido C que sómente a fôlha
do pagarnento onera bastante as
operacc5es do banco. Não crelo
quo implique, necessariamente, na
dispensa de pessoal.

0 SR. S'ECRETARIO - A ülti.
ma pergunta sôbre a Mesa é
tarnbéin d C S t e Secretárjo: -
"Dentro de urn contexto dificil
em quo se considerain fatOres eco-
nômicos, financejros e psicolOgicos,
e possIvel, num piano de recupéra
cão econômico-fjnanceira fazer a
previsão para a retomada do de-
cenvolvjrnento?"

0 SR. DENIO NOGUEIRA -
Sun. Através da recuperacao da
atividade rural. 0 que houve no
passadofoj que a atividade urbana
progrediu em detrirnerito da ati-
vidade rural. 0 que nós queremos
é prornover o dosenvolvimento -
e todos os esforços do GovCrno são
nesse sentido - e fazer corn que
nenhuma atividade cresça em de-
trirnento do outra. Isto será rea.
lizado a partir do momento em
que se faca todos os setôres de ati-
vidade crescerem, ainda quo al-
guns passem a crescer menos do
que cresciarn antes, polo fato de
outros alcancarem major desen-
volvim.ento.

PALAVRAS DO SR
PRESIDENTE

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
deseja agradecer a S. Exa., Dr.
DCnio Nogueira, ilustre Presiden.
te do Banco Central, pela atenção
quo teve par corn esta Casa 0 pa-
ra corn 0 POVO mineiro, aqui corn-
parecendo e trazendo informaçöes
e esclarecirnentos sôbre a politica
financeira do Govêrno Federal.
Deseja tarnbém, em nome do po-
vo mineiro ,curnprimentar S. Exa.
pela brilhante exposicão aqui
apresentada e, ao mesmo tempo,
manifestar a sua confianca na
gestão do Dr. DCnio Nogueira a
frente do irnporlante orgão do Go-
vCrno Federal, quo é o Banco
Central.

NolvAcAo DE COMISSAO

A Mesa nomeia urna Comissão
constitulda polos Srs. Deputados
Jorge Ferraz, Aureliano Chaves,
Goraldo Quintão Hermelindo Pal-
xão e Spãrtaco Pornpeu para
acompanhar S. Exa. o Dr. Dênio
Nogueira ate o Gabinete da Presi-
dência.

SUSPENSAO DA REUNIAO
A Mesa suspende a presonte

ReUniãO.
(Suspende-se a Reunião).

REABERTUR.A DA REUNIAO

o SR. PRESIDENTE - Estão
reabortos Os flosSos trabaihos.

- Passa-so a

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Votacao,
em cliscussão ünica, do Proj eto ii.
3.625/66 (Resolucão), da Comic-
são Executiva, o qual acrescenta
parãigrafo ao artigo 91 do Regi-
mento Interno.

Em votação. Para encarninhá-la,
tern a palavra o Sr. Athos Vieira
de Andrade.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

Aproveito esta oportunidade pa.
ma associar-me as comemoraqOes
quo, nosta data, são feitas pelo
povo cubano, pela passagern de
mais urn anlversário da instalacão
cia RepUhilca de Cuba, ou seja, 0
64.9 an.iversário.

Acabo do receber, nesta hora,
uma carta que me C enviada 'polo
Diretório Magisterial Revolucioflá.
rio no exIlio, assinada polo Dr. Ro-
lando Espinosa Carbaiho, Secretd-
rio do Relaçöes EterioreS dessa
organizacao.

E' ela vazada nos seguintes tCr-
mos:

CUBAN TEACHERS IN EXILE
DIRECTORIO MAGISTERIAL

REVOLUCIONARIO
Mayo 10 de 1966.

Dip. Athos Vieira do Andrade
Cãrnara de Diputados
Bello Horizonte, Brasil.

Mi estimado amigo:

Como usted sabe, el prOximo 20 de
mayo, se cumplen sesenta y qua-
tro años de la instauraciOn do la
Repüblica de Cuba, y los maestros
cubanos, nos hemos dirigido a casi
todos los periOdicos do AmCrica La-
tina, con la süplica de que so pu.
blique algo sobre dicho dla y la
triste situaeiOn cubana, acompa-
ñando en nuestra petición, una ho.
ja semejante a la quo le estoy en-
viando.
Nuestra peticiOn, es quo esté usted
al tanto do los periOclicos do esa
Ciudad en cUcha fecha, y si so pu-
blica algo, le suplico nos remita ci
recorte, ya que casi nuflca los pe-
ricidicos 10 hacen, pues, bastante es
quo nos hagan el favor de pasar la
nota gratuitarnento.
TambiCn quislCramos que nos hi-
ciera el favor do llamar a sus ami-
gos periodistas que trabajan en los
distintos pericidicos, y pedirles que
accoclnn a nuestra solicitud, en la
seguridad do que con su peticiOn
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seguramente vamos a tener más
posibilidacles de que la fecha patria
de Cuba, sea dignamente recorda.
cia en la America Latina.
Al ratiuicarle las gracias por este
nuevo favor que hace usted a la
causa de los cubanos que lucharnos
por volver a tener una Cuba con
libertad, como aquella que naciO
un 20 de mayo de 1902, aprovecho
la oportunidad para suscribirme
como su atento, amigo y seguro
servidor,

U Dr. Rolando Espinosa Carbailo
Secretario de Relaciones
Exteriores.

- Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, ao lado desta carta, chegou.
me as mãos 0 seguinte:

"20 DE MAYO DE 1902:
CUBA LIBRE E INDIEPENDIENTE:

INSTAURACION DZ LA
REPUBLICA 1966: ESCLAVITIJD
SANGUE, TERROR: CUBA ROJA"

o Diretcirlo Magisterial Revolu-
ciondrio ë u.ma organização cubana
que tern sua atividade no exiLto e
congrega cêrca de 10.000 professO-
res espalhados por mais de uma
ctezena de paises, que acoiherarn
aquêles que mao puderam viver ma
sua prcipria pdtria, porque se irn-
plantou all urn regime de terror e
tie escravidão, controlado palo Co-
munismo Internacional.

Gostaria que esta Assembléia to-
masse conhecimento déste man.i.
festo do. DiretOrio Magisterial
Cubano, que passo a ler: (Lé)

"INSTAURACION DE LA
REPUBLICA

El 20 de Mayo de 1902 quedO ins-
taurada la Repüblica de Cuba: uma
Repüblica Libre, Soberana e Inde.
pendiente.

Por decisiOn mayoritaria del pue-
blo cubano, ocupa la Presidencia
de la R.epüblica Don Tomás Estra-
da Palma, ejemplar patricio

En esa fecha naciO al mundo Li-
bre uma nueva Reib1ica la de

Cuba. De 1902 a 1958 Cuba fue, corn
el respeto de todas las naciones del
mundo, una Repüblica libre, sobe-
rana e iñdependiente. Durante 56
años de vida republicana Cuba al-
canzó los mds altos niveles de la
civilizaciOn y del progresso. Baste
citar que en 1920 solo funclonaba
en Cuba una LTniversidad, la de. La
Habana, fundada por Bula Ponti.
ficia en 1728. En 1958 Cuba contaba
con trece Universidades. Doloro-
sarnente, el primero de Enero de
1959 ocupo el poder de la Repd
blica Fidel Castro Ruiz.

Inmediatarnente una ola de san-
gre y terror invali6 de Oriente a
Ocidente la Isla.

Poco despuds, confesaba püblica-
mente su gran traiciOn: su militan-
cia comunista y la entrega de Cuba
a la Rusia Soviética.

Siete aflos tie doniinaciOn comu-
nista arrojan este trdgico balance:

Mds de 12.000 fusilados bajo el
paredOn.

Mds de 120.000 p1esos politicos,
en cdrceles y campos de concentra-
ciOn. 	 -

Y casi urn millOn de cubanos exi-
lados.

Retrocesso total tie la culutra a
virtud tie la destrucciOn de la
enseñanza, en todos sus niveles:
elemental, medio y superior. La
educaclón pràeticamente no e-xiste
en la Cuba cornunista: el adoctri-
namiento MARX ISTA.LENISTA es
el elemento fundamental en la for.
maciOn de la juventud.

Destruccicin plena de la propie-
dad y tie la empresa privada.

Hambre. Miseria. Dolor. Escla-
vitud. Muerte.

En este 20 de Mayo de 1966 la
patria otrora libre de José Martin
estd encadenada por la mds opro-
biosa tirania y por la más obyecta
csclavitud.

Cuba es hoy UNA ESCUELA DE
SUBVERSION PARA LA AMERICA.
Dc Cuba parte y sale toda la sub-
versiOn que se registra en el con-
tinente americano. Cutil es la idea?
Qual el propOsito?

Uno, sOlo uno: que el Comunis.

mo domine todo el Continente tie
America.

La infiltraciOn comunista se agi-
gante por di.as.

Qué hacen los pueblos y los go-
biernos tie America?

La hora es critica para el Con-
tinente americano. La usurpaciOn
tie Cuba por la Rusia imperialista
y traidora traerti - 51 no hay una
acciOn energica y urgente de los
gobiernos y pueblos tie Amrica el
estabelecimiento de otros regIme-
nes comunistas, porque Cuba lleva
ya siete aflos sirviendo de puente a
Rusia y al comunismo en sus mal-
vados propOsitos usurpadores.

Ha liegado la bra de La acciOn
unida y urgente.

0 los pueblos y gobiernos tie AmO-
rica INTERVIENEN por las armas
a Cuba para librar la SANTA
GUERRA DE LIBERACION que er-
radique el comunismo y devuelva
la libertad y la soberania a la Pa-
tria de Martin, o muy pronto se ye-
ran impotentes para contener la
ola de terror y tie sangre que el
cornunismo desatard en las tierras
libres dl continente.

HAY QUE LIBEfRAR A CUBA
PAA SALVAR LA LIBERDAD Y
LA DEMOCRACIA EN AMERICA.

Directorio Magisterial Cubano en
el Exilio.

Como conheco de perto o sofri-
mento dêsse povo e dessa nacäo,
subjugada palo Comunismo, e co-
mo conheço tie perto o . trabalho
desenvolvido em todo 0 mundo pelo
DiretOrlo Magisterial Cubano no
Exfflo, desejo trazer a esta Assem-
bléia a lembrança de que hoje, 20
de maio, o povo cubano que aspira
'a liberdade, cornernora mais urn
ano de instalacao da Repüblica de
Cuba. Naquele tempo, ha 62 anos
atrds, Cuba colocou-se entre Os po-
vos democráticos e livres. Hoje,
subjugado e dominado pelo Comu-
nismo internacional ,tendo 'a fren.
te o traidor Fidel Castro, o povo
ubano sofre a mats terrivel es-

cravidão dos illtimos tempos. Tra.
zendo o fato ao conhecimento da
Assemblëia Legislativa tie Minas

Gerais, espero que a lembrana
dêsse acontecimento seja uma ho-
menagem sincera do povo mineiro
aos nossos irnläos cubanos qua so-
frern, mas alimentam a esperanca
tie ver em breve sua PATRIA LI-
VRE.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacão 0 Projeto.

Os Srs. DeputadoS que o apro-
yam permanecam como se encon-
tram. (Pausa). Foi aprovado.

VERIFICAcAO
O SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHAES - (Pela ordem) - Peco
verificacão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder 'a verificacão requeri-
da.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor do Projeto queiram levan-
tar-se. (Pausa). Podem assentar.
se .

O Srs. Deputados que votaram
contra queiram levantar-se. (Pau-
sa). Queiram assentar.se.

Votaram Cinco Srs. Deputados a
favor urn contra e umh abstencao.
Não h "quorum". A Mesa vai
proceder 'a chamada dos Srs.
DeputadoS. Nomeio o Sr. Deputa-
do Spartaco Pompeu para funcio.
nar como 1 .0 Secretário e proceder
'a chamada.

O SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixain de
responder os Senhores:

Bonifá.cio de Andrada - Joao
Navarro - Reny Rabello - Pinto
Coelho - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Altair Cha-
gas - Alvaro Salles - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata.
liba Mendes - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Carlos Me-
gale - Daniel tie Barros - D61
son Scarano - Dermeval Pimenta
Filho - Domingos Jório - Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Ge-
rardo Grossi - Gomes Moreira -
Hélio Garcia Hermelindo Pai.
xao - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - Joäo Bello - João
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Vaz - Joaquim de Melo Freire -
José Luiz Baccarinj - Ladisiau
Salles - Lélis Chaves - Lourival
Brash - Lücio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa
- Marta Nair Monteiro Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Oswaldo Tolentino - Otelino
Sol - Pereira de Almeida - Fires
da Luz— Raul Fernandes - Ray-
mundo Albergaria - Salim Nacur
- Sebastião Anastácio - Sebas
tião Nascimento - Sinval Boa-
ventura - Souza e Silva - Val-
dir Melgaço - Waldir Morato -
Waldomiro Lôbo - Waithon Gou.
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Respon.
cleram a chamada 19 Senhores
Deputados. Não ha "quorum".

Antes de encerrar a presente
Reunião, a Mesa lembra aos Srs.
Deputados que se encerra hoje, as
24 horas, 0 prazo para apresenta-
ção de emendas aos Projetos ns.
3.641 e 3.642.

ENCERRAMENTO
o SR. PRESIDENTE. -- A Mesa

encerra a Reunião e convoca Os
Srs. Deputados para a Ectraordl-
nária de logo mais, as 20,30 1  nos
têrmos do Edital de Convocaçao
bern assim para a Ordinária. de
2.a feira, dia 23, as 14 horas. corn a
seguinte Ordem do Dia: (Lé)

ORDEM DO DIA
23/5/66
l.a Parte

Das 14 as 15 horas:
Leitura e aprovacão da Atá.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacão de pareceres, proje
tos, comunicacOes, requerimentos
e indicaçôes.

Das 15 bs 16 horas:
Discussão e votação de parece-

res, requerinientos, comunicacöes e
indicaçoes.

Discussão e votag5,o de redaóes
finais.

2.a Parte

Das 16 as 18 horas:

Discussão ünica do Projeto n.
3.614/66, do Sr. Governador do
Estado, o qual altera niveis de
vencimentos e dá outras provi-
déncias.

Diseussão ünica do Projeto n.
3.623/66, do Sr. Governador do
Estado, o qual abre a Secretaria de
Estado da Educacão o crédito es-
pecial de Cr$ 94333.336.

Votação, em discussão ünica, do
Projeto n. 3.625/86 (Resolucão),
da Comissão Eecutiva, o qual
acreseenta parágrafo ao art. 91
do Regimento Interno..

Votacão, em 1a discussão do
Projeto n. 3.604/66, do Sr. Agos-
tinho Campos Neto, que dá deno-
ininaão ao Centro de Saüde de
Conselheiro Lafaiete'

Votacao, em 1a discussão do
Projeto n. 3.619/66, dO Sr. Jarbas
Medeiros, o qual dá a denomina.
cão de "Presidente Kennedy" ao
Ginâsio Estadual de Monsenhor
Paulo.

Votaçao, em La discussão do
Projeto n. 3.620/66, do Sr. Aure-
liano Chaves, o qual conceded ti-
tub de "Cidadão Honorário' de
Minas Gerais" ao Marechal Ade-
mar de Queiroz.

Votação, em, l.a discussäo do
Projeto n. 3.622/66, do Sr. João
Navarro, o qual dá a denominaçao
de "Professors. Elzi Machado Mar-
tins" a Escola Infantil Combinada,
cia cidade de Mar de Espanha.

Votacão, em 2_a discussão, do
Projeto n. 511/63, do Sr. Spártaco
Pompeu, o qual localiza na Cida-
de de Varginha, junto aci Grupo
Escolar da Vila Pinto, urn "Play-
Ground", previsto no Art. 2.9, item
I, da Lei n. 2.645, de 27/11/62.

Votacão, em 2_a discussão, do
Projeto n. 3.578/66, do Sr. Paull.
no Cicero, 0 qual da denomlnaçao
ao Ginásio Estadual de Antonio
Dias.

Votação, em 2 11 discussão, do
Projeto n. 3.584/66, do Sr. Carlos
Eloy, o qual dá ao FOrum da cida-
de de Entre Rios de Minas a deno-
minacão de "Cel. Joaquim Rezen.
de".

Votação, em 2a discussão, do
Projeto n. 3.589/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual determina que o
Curso Complementar da cidade de
Bicas, p ass e a denominar-se
"Curso Complementar Aurea Alia.
da Pereira Lamha".

votacão, em 2a discuSsão, do
PrOj eto n. 3.596/66, do Sr. Ma.
noel Costa, o qual dO., a denomina-
cão de "Professor Guedes Fernan-
des" ao Ginásio Estadual de Car-
mo de Minas.

Votacão, em 3a discussão, do
Proj eto n. 3.558/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
çäo de "Professor Fábregas" ao
Ginásio Estadual da cidade de Lu-
minârias.

Votação, em 3a discussão, do
Projeto n. 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, que reconhece de utilida-
de püblica 0 Centro Educacional
de Belo Horizonte.

Votacão, em 3_a discussão, do'
Proj eto n. 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, 0 quai reconhece de uti.

lidade pübllca o Conselho Particu-
lar da Sociedade de São Vicente
de Paulo, de São Gonçalo do Sapu-
cal.

Votação, em 3 .a discussão, do
Proj eto n. 3.572/66 (Resolucão),
da Comissão Executiva, 0 qual dá
a denominacão de "Sala José de
Medeiros Chaves" a sala da Dire-
toria Geral da Assembléia Legisla.
tiva do Estado de Minas Gerais.

Discussão imica do Projeto fl
3.603/66, do Sr. Nicanor Neto Ar-
mando, que declara de utilidade
püblica a "Escola Técnica de Co-
mércio Tiradentes", da cidade de
São João Del Rel.

2.a diseussão do Proj eto n.
3.561/66, da Comissão de Justica,
que aprova Convênio celebrado
entre o Estado de Minas Gerais e
o Instituto Brasileiro de Reforms.
Agraria.

3_a discussão do Projeto n.
3.503/66, da Comissão de Justica,
que aprova térinos de reseisão e
de Nôvo Convênio firmado entre o
Govêrno do Estado e a Fundacão
Servico Especial de Saüde Pübli-
Ca.

- Levanta.se a Reunião.
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SUMARIO - Compareciimento -
Ata - Discussão e votacão dos
vetos totais opostos 'as ProposL.
çôes de Lei n° 2.705, 2.706, 2.729,
2.756 e 2.761. 	 Apuracâo - En-
cerramentO 	 Ordc-m do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20.41 horas, coniparecern
Os Srs.:

Bonifã.cio de Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro i- Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Alvaro Salles - Ataiiba
Mendes - Athos Vieira de Andra-
de - Aureliano Chaves - Batista
Miranda - Benedito Xavier . -
Carlos Eloy - Cicero Dumont -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gerardo Gros-
si -- Gomes Mireira - Hermelin-
do Paixão - Hornero Santos -
Jairo Magathâes - Jehovah San-
tos - Joo Bosco - Joo Lutz de
Carvaiho - João Vaz - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José
Maria Magalhäes - Luiz Junquet-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Martins Silveira - Nunes Coe-
lho - Oswaldo Tolentino - Ote-
lino Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Fires da Luz
- Salim Nacur - Sebastiäo Nas-
cimento - Sousa e Silva Spar-
taco Fompeu - Vaidir Melgaco -
Waldorniro Lôbo - Waithon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Pava.
- Corn a presenca de 50 Srs.

DePutadoS, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a ReuniãO.

ATA
o SR. ANUAR FARES (40 Se-

retdrio nas funçôes de 2) -
Procede 'a leltura da Ata da Reu
nião anterior , a dual é aprovada,
sern observacoes.

• DISCTJSSAO E VOTAcAO DE
VETOS

o SR. PRESIDENTE - A pro-
sente Reunião foi convocada para
a discuSsãO dos vetos opostos as
ProposicöeS do n°s. 2.705, 2.706,
2.729, 2.759 e 2.761.

Em. discussão Os vetos. Näo ha
oradores inscritos. Encerro a dis-
cus•so.

O SR. PRESIDENTE - En vo-
tacS.o os vetos. Convido para fun-
cionarem como escrutinadores Os
Srs. Deputados João Bosco e Jeho-
vah Santos.

Tern a palavra 0 Sr. Secretárlo
para proceder 'a chamada dos Srs.
DeputadoS para a votacão.

O SR. SECRETARIO - (Paz a
chamada).

Feita a chamada, depositam
scu voto na urna Os Srs.:

BonifáCiO do Andrada - Leäo
Borges - Mario Hugo Ladeira
JoSo Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Alvaro Salles - Ataiiba
Mendes - Athos Vieira de Andra-
de - Aureliano Chaves - Batista
Miranda - Benedito Xavier -
Carlos Eloy - Cicero Dumont -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- GeraldO Quintão - Gerardo Gros-

Si - Gomes Moreira - Hermelin-
do Paixão - Hoinero Santos -
Jairo Magalhães - Jehovah San-
tos - JoSo Bosco - João Luiz de
Carvaiho - Joo Vaz - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José
Maria Magalhães - Luiz Junquel-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Martins Silveira - Nunes Coe-
lho - Oswaldo Tolentino - Ote-
lino Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Aimelda - Fires da Luz
- Salim Nacur - Sebast!äo Nas-
cimento - Sousa e Silva - Spar-
taco Pompeu - Waldir Morato -
Waldomiro LObo - Waithon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
solicita aos escrutinadores a genti-
leza de procederern it contagem
das sobrecartas. (Pausa).

Foram encontradas 49 sobrecar-
tas. kste niimero confere corn 0
de votantes.

APuRAcAO

O SR.. PRESIDENTE - Os es-
crutinadores procederão 'a apun-
ção dos vetos. (Pausa).

(PAIJSA)

A Mesa vai ariunciar o resulta-
do da apuraçäo.

Quanto 'a Froposic5.o de Lei no
2.705, 42 Srs. Deputados votararn
"nâo", 7, em branco. Mantido o
do o veto.
Arquive-se.

Quanto a Proposlcé.o de Lei no
2.706, 42 Srs. Deputados votaram
"no" 7,em branco. Mantido o
veto.
Arquive-se.

Quanto 'a Proposlcão de Let no
2.729, 42 Srs. Deputados votaram
"näo"; 7, em branco. Mantldo 0
veto.
Arquive-se.

Quanto 'a Proposicäo de Lei n°
2.759, 42 Srs. Deputados votaram
"não"; 7 em branco. Mntido 0
veto.
Arquive-Se.

Quanto 'a Proposicào de Lei n°
2.761, 42 Srs. Deputados votaram
"não"; 7 em brarico. Ma.ntido o
veto.
Arquive-se.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta,
a Mesa encerra a Reunlão e con-
voca Os Sr. Deputados para a Or-
dinãria do dia 23, 2 a feira, as 14
horas, coin a Ordern do Dia jã
anunciada.

- Levanta-se a Reuniäo.

293a Reunião Extraordinária da Assembl& Legislativa,
aos 20 de Maio de 1966

FRESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES
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SIiMARIO Comparecimento -
Ma	 Expediente - Oficios
n°s.: 1.063 e 1.064; Oficlos. Te-
iegramas diversos e Radiogra-
ma Leitura e Apresentacäo
de Próposiçöes ..- Pareceres:
para dllscussão ilnica sôbre a
proposta de Emenda Constituclo-
nal no 25: sôbre o Reauerimen-
to n° 1.241 - Emend as n°s 1 e
2. dos Srs. José de Castro e Ci-
cero JDnmont ao Proleto no
3.641: Emendas de n°s: la 8. do
Sr. João Eoscoe de n°s 9 a 17,
do José Maria Maa1hães ao
Proieto n° 3.642 - Proietos n°s
3.656. 3.657 e 3.658 dos Srs.
Geraldo Ouintão, Wilson de Pal-
va e Paulino Cicero, resuectiva-
mente - Discurso e Requeri-
to no 1.247, da Sta. Maria Pena
- Discurso. Requerimento no
1.248 e Indicaçöes de n°s 1.139
a 1147 e Requerimentos do Sr.
Spártaco Pompeu - Requeri-
mento no 1.249. do Sr. João
Bosco - Indicaçöes n°s 1.137,
1.128 e 1.149, dos Srs. Nica-
nor Arrnando, Anuar Fares e
Marta Nair Monteiro, respec-
tivamente. - Requerimentos
dos Srs. Mario Hugo Ladeira,
Sinval Boaventura e Alvimar
Mourão - Discursos dos Srs..
Cicero Dumont e Carlos Megale
JMscussão e Votaço de Propo-
sicöes - Requerimento do Sr.
José Maria Magalhães (Art. 94)
- Discurso e Indicação no 1.148

do Sr. José Maria Magalhâes
Parecer de Redacäo Final do
Projeto n° 3.615 - Projeto de
Resolucao no 3.6-13 - Requeri-
mentos dos Srs. Alvimar Mou-
rão, Euler Lafetá, Manoel Cos-
ta, José de Castro, Spártaco
Pompeu, Manoel Costa, Mario
Hugo Ladeira, Spartaco Pompeu
e Sinval Boaventura - Prosse-
guimento da votaco do Reque-
rimento no 1.175, do Sr. Cicero
Dumont - Discurso do Sr. João
Bosco - 2.a parte da Ordem do
Dia - Discussao ünica do Pro.
jeto no 3.614 - Questao de
Ordem— Charnada - Falta de
"quorum" para votaçao - Ques-
tes de ordem - Discurso do Sr.
João Bosco - Encerramento
da dlscussão dos Artigos
a 22 e Anexos I e II, do Pro.
jeto no 3.614 - Chamada -
Aprovação do Art. 1 0, salvo
emenda - Aprovaço da Emen-
da no 1 - Aprovacão dos Arts.
20 a 80 - Aprovação da Emea .

 no 2 - Aprovacão do Art.
101D, salvo emenda - Aprovação
da Emenda no 3 - Aprovacäo
dos Arts. 11 e 12 Questão de
Ordem - Rejeicão da Emenda
n° 4 - Aprovacão do Art. 13,
salvo emenda - Aprovação da
Emenda 0 - Aprovacao dos
Arts. 14 e 15 - Aprovaçäo do
Art. 16. salvo emenda - Apro-
vacão da Emenda H - Aprova-
cão do Art. 17 - Rejeição da
Emenda no .1, do Sr Waldir Mo-
rato - Aprovacão dos Arts. 18,
19, 20, 21 e 22 e dos AnexoB I e

II L. Aprovacão das Emendas
n°s. 5 e 6 - Discussão ünica do
Projeto n° 3.623 - Discurso do
Jorge Ferraz (Art. 1 0) - Ques-
tao de Ordem - Palavras do
Sr. Presidente - Nomeaco de
Comissão - Encerramento -
Ordein do Dia;

COMPARECIMENTO

- As 14, 14 horas, compare-
cern os Srs.:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Altair Chagas -
Alvaro Salles - Alviinar Mourao
- Artur Fagundes - Ataliba Men-
des - Athos Vieira de Andrade -
Aureliano Chaves - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumot - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Domingos Jório - Epedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Geral
do Quintäo - Hélio Garcia -
Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Jairo Magalhães -. Je-
hovah Santos - João Bosco -
Joaquim de Mello Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José
Luiz Baccarini - José Maria Ma-
galhaes - Lourival Brasil - Lu-
do de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Marta Nair Monteiro - gar-
tins Silveira - Nicanor Armando
- Nunes Coelho - Orlando An-
drade - Otelino Sol - Paulino
Cicero - Raul Fernandes - Ray-
rnundo Albergaria - Salim Nacur
- Sinval Boaventura - Sousa e
Silva - Spártaco Pompeu - Val-
dir Melgaco - Waldomiro Lobo -
Waithon Goulart - Wilson Cha-
yes - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure.

- Coin a presenca de 59 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

ATA
0 SR. CARLOS MEGALE - (20

Secretarlo "ad-hoc") -- Procede

a leitura da Ata da Reunlo ante-
rior, a qual é aprovada, sem res-
tricSes.

EXPEDIENTE

O SR. ANUAR FARES - 1%40

Secretário, nas furiçöes de 1 0) -
Faz a leitura do Expediente, cons-
tante da seguinte matéria:

OFICIO NO 1.063

Belo Horizonte, 10 de malo de
1966.

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

Em resposta ao seu Oflcio n°
664, de 28 de marco ultimo, em
que Vossa Exceléncia me transmi-
te, por cOpia, o teor da Indicaç10
no 1.059, apresentada pelos Se-
nhores Deputados Antonio Pinto
Coelho e outros, aprovada pelo
Plenãrio, venho enviar-ihe, em
anexo, cOpia da informacão pres-
tada pelo Departatnento de Estra-
das de Rodageni, a respeito do as-
sunto.

Prevaleço-me da oportunidade
para reafirmar a Vossa Exceléncia
as expressöes de todo o meu aprê-
ço e consideração.

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

- Ciente. Publicar.

OFtCIO N O 1.064
Belo Horizonte, 10 de maio de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando 0 recebiniento de seu
Oficio no 882, de 29 de abril ülti-
mo, a cujos térinos dispensei a
melhor atencão, vendo agradecer a
Vossa Exceléncia a gentileza da
comunicacão de que essa egrégi
Assembléia Legislativa aprovou Os
vetos totais opostos pelo Poder
Executivo as ProposicOes de Lei
nilmeros 2.886, 2.887, 2.893, 2.909
e 2.910, respectivamente, ex-Pro

Eouniào Ordniia dia Assernb1éia, Legislativa, aos
23 nijaio de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO' DE ANDRADA, MARIO IIUGO
LADEIRA, PINTO COELHO E FLORIVALDO DIAS
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jetos nümeros 2.118, 1.976, 1.316;
2.362 e 2.370.

Prevaleço-me da oportunidade
para reafirmar a Vossa Exce16n-
cia as expressöes de todo o meu
apreco e consideraçao.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado de Minas Gerais.

- Ciente Publicar.

COPIA

Belo Horizonte, 26 de abril de
1966.

Retificação e meihoramentos da
estrada Vdrzea da Palma - Pira-
pora. Pedido procedente da As-
seinbléia Legislativa. Ref erências:
1665 e 5005.

Ao Gabinete do Senhor Gover-
nador:

Está programada para êste
exercicio a aplicacao de Cr$......
76.000.000 para o referido trecho,
assim distribuida:

a) Cr$16.000.000 para a cons-
truçao de dois bueiros capeados e
dois pontilhOes;

b) Cr$ 60.000.000 para a terra-
plenagem corn variantes e acessos
e obras de arte.

Os trabalhos serão iniciados tao
logo os estudos e programaçöes de
serviços sej am concluIdos.

a) Eng° Eliseu Resende - Dire-
tor Geral.

- Ciente. Publicar.

OFf 010
Belo Horizonte, 17 de maio de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de convidar Vos-
sa Excelência e, por seu intermé-
do, essa egrégia Assembléia, para
a cerimônia que se realizará sá-
bado próximo, dla 21, as 10 horas,
na Avenida Amazonas, 5.855, bair-
ro da Gameleira, durante a qüai
será assinado, pelo ExcelentIssimo
Senhor Governador Israel Pinheiro
e pelo ExcelentIssinio Senhor Mi-
nistro Pedro Meixo, convênio para
execucão das obras destinadas a

completar as instalaçöes do Centro
'Regional de Pesquisas Educacio-
nais João Pinheiro.

Reltero a Vossa Excelência Os
cordials protestos da minha alta
consideração.

Abigar Renault - Diretor do
CRPE Joäo Pinheiro.

- Ciente. Publicar.

OFfCIO

Belo Horizonte, 11 de maio de
1966,

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

A Presidência do Instituto Esta-
dual de Florestas tern a honra de
comunicar a Vossa Exceiência que,
em 27 de abril de 1966, a nova Di-
retoria da Instituição tomou posse
perante o Exmo. Senhor Gover-
nador do Estado, Dr. Israel P1-
nheiro da Silva.

Na oportunidade, reitero-the Os
protestos de aprêco e consideração.

Atenciosamente,
Antonio Paulinelli de Carvalho

- Presidente do Instituto Esta-
dual de Florestas.

- Ciente. Publicar e agradecer.

OFf dO
Belo Horizonte, 17 de malo de

1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Apresento a V. Exa. os meus
agradecimentos pelo convite para
assistir a sessäo especial dedicada
A rnernOria do ex-Presidente Wen-
ceslau Bras, esciarecendo que, na
impossibilidade de minha presen-
ça, êste Conselho se fará repre-
sentar nas solenidades.

Nesta oportunidade, renovo a
V. Exa. Os protestos de meu aprê-
co e consideracã.o.

Atenciosamente,
Luiz de Souza Lima - Secretá-

rio do Estado do Desenvolvimento
Econômico do Estado de Minas
Gerais.

- Ciente Publicar.

OFf 010

Brasilia, em 16 de malo de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Reporto-me ao oficlo no 2.012/
/65/NRG, datado de 17 de agôsto
do ano prOximo passado, no qual
V. Exa. solicita a reabertura da
Agéncia Postal de Santa Barbara
do Monte Verde, nesse Estado.

A respeito, tenho a informar. a
V. Exa. que, apOs acurados estu-
dos por parte da Diretoria Regio-
nal dos Correios e Telégrafos de
Juiz de Fora, a cuja jurisdlçãO per-
t'ence aquela Agência, êste Depar-
tamento chegou a conclusão de
que, no momentO, não ha coino
atender ao solicitado por V. Exa.,
em face da carência de pessoal
corn que luta, atualmente, aquela
Diretoria.

AproveitandO a oportunidade
apresento a V. Exa. protestos de
elevada estima e consideracäO;

AntOnio Souza Cunha - Diretor
de Correios Eventual do MVOP.

- Ciente. Publicar.

OFf dO

Rio, 17 de malo de 1966.
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de acusar 0 re-
cebimento do Oficio no  3.989/65/
/MAT, datado de 18 de novembro
do ano p. findo, em que V. Exa.
se dignou de submeter a aprecia-
cáo desta fliretoria Geral o Re-
querirnento no 1076, apresentadO
pelo Deputado Sette de BarroS,
relativamente a criacão de agên-
cia postal telegrâflca na localida-
de de Vila DeputadO Augusto dc-
mentino, rnunicipio de Alvorada
de Minas.

A êsse respelto laniento comurli-
car a V. Exa. que a medida plei-
teada não poderá nas circunstân-
cias atuals, ser atendida, visto ha-
ver a Diretoria Regional de Dia-
mantina comunicado näo dispor,
quer de local para a instalacáp da

nova agenda, quer de pessoal pa-
ra guarnecê-la e assegurar 0
transporte de malas em linhas
postal a ser criada.

Vaiho-me do ensejo para apre-
sentar a V. Exa. meus protestos
de elevada estima e consideracão.

General R/I Fernando Menes-
cal Vilella - Diretor Geral do De-
partarnento dos Correlos e Telé-
grafos - MVOP.

- Ciente. Publicar.

OFf 010

NiterOi, 12 de malo de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
iias Gerais.

Tenho a honra de solicitar a
Vossa Excelência se digne toniar
conhecimento da Mocão, anexa por
copia, de autoria do Senhor Depu-
tado AntOnio Alexandre e outros,
de que se inteirou esta Assembléia
Legislativa em sessão de 13 de
abril ültimo.

Aproveito 0 ensejo para reiterar
a Vossa Excelência protestos de
elevada estirna e distinta conside
racão.

Cordolino ArnbrOsio - Presi-
dente da Assembléia Legislativa
do Estado do Rio de Janeiro.

- Ciente. Publicar.
-- - 	 MoçAo
A Assembléla Legislativa do Es-

tado do Rio de Janeiro, pelos De-
putados que esta subscrevem, ma-
nifesta sua integral solidariedade
e apoio aos trabathadores brasl-
leiros, em defesa de seus direitos
liquidos e certos, qual seja a ma-
nutencãO da ESTABILIDADE, por
ser uma legitima conquista, e In-
tocável.

Na oportunidade em que a Con-
federacãO Nacional dos Trabatha-
dores se une em defesa da classe
operaria, corn ela nos solidariza-
taos, convictos de que Sua Exce-
16ncia, o Senhor Presidente da Re-
püblica, Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco, não per-
mitirâ em hlpótese alguma que Os



_536—	 - 537-
thqbadhAddr6s:  brasileiros se sin-
tarn "frusttados e dea1entados,
mesmo porque dão êles urn exeni-
plo dignificante , mantendo-se or-
deiros, disciplinados e confiantes,
apesar das noticias constantes de
que seus direitos serão retirados e
dos elevados precos que estão pa-
gando pelos gêneros de primeira
necessidade, numa contribuiçao
das mais valiosas a revolucão.

Os inirnigos da revolução SãO Os
unicos que desejarn levar a intran-
quilidade a laboriosa classe obrei-
ra do pals. Tetnos conhecimento
de que a revolução não deseja re-
tirar dos tr'abalhadores seus direi-
tos. A garantia do direito da ES-
TABILIDADE é uma imposicao na
hora presente.

A Assembleia Legislativa do Es-
tado do Rio de Janeiro concita as
demais casas legislativas do pals,
quer municipais OU estaduais, a
fazerem mocöes idênticas, transmi-
tindo-as ao Excelentissinio Senhor
Ministro do Trabaiho, Deputado
Perachi Barcellos, em boa hora
colocado a frente dêsse Ministério
que, mais do que nunca, precisa
do seu alto conhecirnento, de sua
experiência , do seu amor a causa
dos trabaihadores, dos quais, esta-
mos certos, será urn defensor in-
transigente e permanente, ampli-
ando quanto possivel as suas con-
quistas.

Sala das SessOes, 14 de abril de
1966.

aa.) Antonio Alexandre, Astério
Mendonça, João Rodrigues de Oli-
veira, Aécio Nanci, Jarnil Sabrd,
Zulmar Batista, Peixoto Filho, Li-
ma. Teixeira , .'Waldir Barbosa Mo-
reira, 'Sebastião Bruno, Zeyr Pôr-
to, José Haddad.

Coflfere corn o original.
S. A.,.9/5/66.
Elzir Pinto.

Ciente. Publicar.

TELEGRAMAS
Da Sociedade Mineira de Enge-

nheiros, pedindo apoio a preten-
são ..dos Eng'enheiros do Estado.

—C1ente.. ........... 7

Dos Srs. Vicente . Araüj.o e Jair
Felix Ferreira, protestando contra o
fechaniento da CAMIG ern Ara-
guari.

- Ciente. Oficiar ao Poder Exe-
cutivo.

Do Moviniento pela Velhice, do
Estado da Guanabara, cornunican-
do ser 0 dia 20 de abril Q dedica-
do a velhice nacional e a criação
do Instituto de Gerontologia da-
quele Estado. . .

- Ciente.

RADIOGRAMA

Do Sr. OsOrio •Adrião Rocha,
Chefe da Unidade Sanitária de
São João do Paraiso pedindo se-
rem tornadas scm efeito remoçOes
de todos os: furicionários da Uni-
dade.

- Ciente. A Diretoria do Expe-
dlente.

- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
.7 	 PROPOSIQOES

- Pelos respectivos relatores
são encamirihados a Mesa Os SO-
guintes pareceres:

PAICER ' PARA' DISCUSSAO
tN1CA SOBRE A PROPOSTV DE

EMENDA CONSTITUCIONA1
NO 25

Comissão Especial

o douto Deputado 'Cicero Du-
mont apresenta a proposta de
Emenda. Constitucional n q 25, por
fOrca da qual se pretende adaptar
t Carta Magna de Minas Gerais
o disposto na Emenda Constitucio-
nal Federal n g 13, de 8 de abril do
1965.

S. Exa. ateve-se ao. superior
principle de manter, em sua pro-
posta, 'Os prOprios têrrnos da
Emenda Constitucional Federal n°

Dita. emenda determina:
-. Caberá as Assembléla Legis-

lativas : dispor, nas ,Constitulcôes

Estaduais, sôbre as eleicôes muril-
cipais para tornar obrigatórias as
seguintes regras:

a) - Os mandatos de todos Os
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Verea-
dores serão de quatro anos;

b) - as eleicOes de todos Os Pre-
feitos, Vice.Prefeitos e Vereado-
res, dentro do mesmo Estado, .rea-
lizar-se-ão siniultânearnente, em
dila e mês do peniiltimo ano do
término do niandato do Governa-
dor.

A Emenda Constitucional Federal
ainda permite quo:

"E facultado as Assembléias, ao
dispor sôbre eieiçOes rnunicipaiS
que se realizarein para preenchi-
mento das vagas de Prefeitos, Vi-
ce-Prefeitos e Vereadores, decor-
rentes do térrnino do mandato que
se verificar ate 1967, estabelecer
regras de caráter transitOrio, de
modo a permitir a aplicacão defi-
nitiva, ate o ano de 1971, do dis-
posto nos itens a e b dêste arti-
go".

0 Deputado Cicero Duniont, va-
lendo-se da permissão, determina,
na Proposicão em estudo que:

as eleiçOes para preenchimen.
to dos cargos de Prefeitos, Vice-
-Prefeitos e Vereadores decorrentes
do término do niandato que se ye.
rificar ate 1967; seräo, no mesmo
dia das eleicOes para deputados
estaduais.

A providência é salutar, como
de resto a proposicão em sua to-
talidade. Opinamos por sua apro-
Vaão, tal como se enoontra.

Sala "José Proenca" 17 de maio
de 1966.

Expedito .Tavares 	 Presidente.
Cicero Dumont. - Relator. -

Batista Miranda - Pauliino Cicero
- Jairo Magalhães - Lourival
Brasil.

- Publicado, inclua-se o Proj e-
to em Ordem 'do Dia.
PARECER SOBRE 0 REQUERI-

MENTO NO 1.241
COMISSAO DE C0NSTITUIcAO

LEGISLAcA0 E JUSTIA
0 Senhor Deputado João Bosco

na forms do artigo 33 do Regi-
mento Interno, requer a consti-
tuicão de Coniissão Parlamentar de
Inquërito para tomar oonheclmen-
to da atual politica sôbre mindrio
e suas implicaçOes na economia do
Estado Entende S Exa. que a
citada polItica adotada pelo Go-
vêrno Federal implicará, pelo quo
tern sido divulgado, serbs prejui-
zos para a nossa economia. Cita
ainda como motivo do sua apre-
ensäo 0 monopOlio que estaria sen-
do constituldo sObre a extração de
minérlo de ferro e manganês pelo
grupo liderado pelo senhor Azeve-
do Antunes.

A proposicão é constitucional e
regimental. A Comissão, segundo
0 Requerimento, deverd ser corn-
posta de 7 (sete) membros, 4
(quatro) dos quais da atual Co-
missão de Siderurgia e nomeados
pelo Senhor Presidente ,da Casa..

Opinamos pela aprovacäo do Re-
querimento, motive pelo que apre-
sentamos o seguinte Proj eto de
Resolucão:

PROJETO DE RES0LUcA0 N.
3.661 / 66

Cria Comissão Parlamentar
de Inquérito

A .Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais proinulga:

Art. 10 - Fica constitulda uma
Comissão Parlamentar do Lnquéri-
to, composta de 7 (sete) meinbros,
dos quais 4 (quatro) deverão ser
recrutados dentre Os membros cia
atual Comissão do Siderugia, para
exame da polItica sObre minérios
adotada pelo Govêrno Federal e
apuracão das denüncias a respei-
to da constituicão de monopóio
sOhre a indüstria extrativa de fer-
ro e manganes, pelo grupo lidera-
do pelo Senhor Azevedo Antunes.

Pardg. ünico - Os membros da
Comissão serão nomeados polo Pre-
sidente da Assembldia Legislativa,
observado 0 que dlspOe 0 1 20 do
Art. 31, do Regimento Interno.
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(mil) 'I ,' lela-se: 11 150 (cento e cm- EMENDA NO 8 AO PROJETO NO
aüenta) e 300 (trezentos)". 	 3.642/66

João Bosco - José Maria Ma-
galhes - Benedito Xavier.

Art. 20 - A Comlssão Parla-
mentar de Inquerito deverá en-
cerrar seus trabalho dentro de
180 (cento e oitenta) dias , quan-
do ficará automàtjcamente extin-ta.

Art. 30 - As conclusOes da Co-
missão Parlarnentar de Inquérito
serão apresentadas ao Pleriá.rio da
Assembléla Le.gislativa, no prazo
do artigo anterior.

Art. 40 Revogadas as dispo-
siçóes em contrário, esta Resolu-
ção entrará em vigor na data de

Sala "José Proença" 24 de maio
de 1966.

(aa.) - Expedito Tavares -
Presidente - Carlos Eloy - Rela-
tor - Jairo Magalhães - Jarbas
Medeiros - Sousa e Silva.

- Publicado o Proj eto, lnclua-se
em Ordem do Dia.
- Vém a Mesa:

EMENDA N°:[ AO PROJETO NO
3.641/66

0 artigo 3' da Li 4.074, de 11
de) Janeiro de 1966, passa a ter a
seguinte redação:

"Art. 30 - Os Desembargado.
res, cs Juizes Substitutos da Se-gunda instaneia, os Julses de Dl-
reito residentes na Capital, 0 Pes-
soal da Secretria do Tribunal de
Justica, quando aposèntados, bern
corno Os Julses de Direito de en-
trância especial e Os Juizes de Dl-
reito corn exercicio na entrâncja
especial recebero seus vencirnen-
tos na Tesouraria daquele Tribu-
nal, salvo pedido em contrário".

Sala das Reunioes, 20 de maio
de 1966.

José de Castro - Waithon Gou-
lart - Sette de Barros - Carlos
Eloy João Bosco - Manoel Cos-
ta - Aureliano Chaves - Jorge
Vargas.

JUSTIFICATIVA: - Como se ye,
trata-se de uma questão normati-
Va. 0 nümero de JuIzes de Direlto
de entrância especial e de Julzes
de Di.rito corn exercIcio na en-
trância especial, na ativa e bas-
tante reduzido e o pagarnento a
êsses Juizes, pela Tesouraria do

Tribunal de Justlça, vem atender
uma antiga aspiracao cia classe e
Os coloca em posicão de igualdade
corn seus colegas aposentados.
Nada altera quanto a verba para
pagamento, uma vez que ha ape-
ns deslocamentos de verba para
a Tesourarja claquele Tribunal.

José de Castro.
- Publicar.

EMENDA NO 2 AO PROJETO NO
3.641/66

Aerescente-se onde convier: -
Art. 0 disposto nesta lei se

aplica aos membros do Tribunal
de Contas do Estado.

Sala das Reuniôes, 20 de maio de
1966.

Cicero Dumont - Paulino Cice-
ro - João Navarro - Joaqultu de
Mello Freire.

JUSTIFICATIVA: - 0 Art. 38
da Constituição do Estado vincula
os vencimentos dos Ministros do
Tribunal de Contas aos dos De-
sembargadores do Tribunal de
Justiça do Estado. Entretanto, em
tôdas as leis referentes a niajora-
ção de vencimentos dos Ilustres
Sôbre - Juizes da Justica tern ha-
vido sempre referência expressa a
aludida vinculação. A sua omissão
poderia dar margem a düvid& de
lnterpretaçao. ' uma redundâncla;
não faz nial e atende a praxe.

Cicero Dumont.
- A Mesa deixa de receber a

presente emenda, em cumprimen-
to ao disposto no § 5 0 do Art. 29,
da Resolução no 754.
- Publicar.

EMENDA NO 3 A0 PROJETO NO
3.642/66

No parágrafo 31) do artigo 10
oiide se lê: "20 (vinte) e 200 (du-
zentos);, leia-se: 1120 (vinte) e 150
(cento e cinqüenta)".

João Bosco - José Maria Ma-
gathães - Benedito Xavier.

EMENDA NO 4 A0 PROJETO NO
3.642/66

Acrescente-se ao artigo 2 0 apOs
a expressão "preco": "Ficando
proibida a sua adjudicao ou trans-
ferência a terceiros".

João Bosco - José Maria Ma-
galhaes 	 Benedito Xavier.

EMENDA N O 5 AO PROJETO NO
3.642/66

Modifique-se a redacão do pa-
rágral'o 10 do art. 40 para: "Serâ.
obrigatOria a concorrência pübl•ica
rara a aquisicão de materials de
niontante superior a 250 (duzen-
tas e cinquenta) vêzes o valor do
maior salário minimo vigente no
Estado".

João Bosco - José Maria Ma-
galhães - Benedito Xavier.

EMENDA NO 6 AO PROJETO No
3.642/66

No parágrafo 20 do art. 40 onde
se lê: "100 (cern) e 500 (quirihen-
tos) leia-se: 11 50 (cinqüenta) e 250
(duzentos e cinqtierita).

Joäo Bosco - José Maria Ma-
galhães - Benedito Xavier.

EMENDA NO 7 DC PROJETO N.
3.642/66

No paragrafo 3 0 do art. 40 onde
se lê:: "100 (cern)" leia-se: "50
(cinqflenta)".

João Bosco - José Maria Ma-
galhäes - Benedito Xavier.

Acrescente-se ao art. 20 0 Se-
gumnte pará.grafo:

"Na hipétese do artigo, 0 Gover-
nador do Estado farj publicar no
Orgao Oficial do Estado o despa-
cho autorizativo corn sua justifi-
cativa".

Sala das ReuniSes, 20 de nialo
de 1966.

- João Bosco - José Maria
Magalhães - Benedito Xavier.

JUSTIFICATIVA:

Impöe-se reducão dos lirnites
propostos no Projeto no 3.642 pa-
ra resguardo dos próprios princi-
pbs que determinaram a institul-
ção do sistema de concorrêncla
püblica. Na realidade, a fixacão
de nivel exagerado para a dispen-
sa daquele processo legal passa a
admitir o arbitrio, em escala ele-
vada, do administrador. Ora, se a
concorréncia foi instituida para
evitar o arbitrio, companheiro prO-
ximo dos processos condenãveis,
no se justifica que a lei I ixe, per-
manentemente, niveis elevados de
isencão.

Por outro lado, atendo-nos a Lei
Federal n° 4.401 quo fixa os liii-
tes adotados pelo Govrno Cen-
tral, verernos que o legislador a Ii-

.xou, no máximo, em 500 quinhen-
tos) salãrios minimos. Se o Govér-
no Federal, que dispôe de recursos
inümeras vêzes superior aos recur-
sos do Estado e cujas obras pübli-
cas e aquisices de material são
em nürnero e valor tainbérn supe-
riores aos do Estado, adotou aquê-
le limite, em nenhurna hipOtese se
se justificaria a adocão de "quan-
tum" superior.

A expressão proposta p a r a
acréscimo no art. 20 evitará que,
nas obras realizadas por adminis-
tracäo direta, seja possivel a ad-
judicacão ou transferêflcia a ter-
ceiros, que seria forma de burlar
o próprio espirito da lei que exige
a concorréncia pübllca.

EME'NDA NO 1 AO PROJETO NO
3.642/66

No Parágrafo 1 0 do artigo 10,
onde se lê: 111.000 (mil), leia-se:
"300 (trezentos) '.

João Bosco - José Maria Maga-
ihies - Benedito Xavier.

EMENDA NO 2 AO PROJETO NO
3.642/66

No paragrafo 20 do artigo 10
onde se lê: "200 (duzentos) e•1.000
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0 acréscimo propbsto no art. 20
impOe-se, pela necessidade do co-
nhecimento püblico, da decisão e
dos xnotivos do Governador do Es-
tado Para a dispensa do cumpri-
mènto do preceito legal.

João Bosco.

EMENDA NO 9 A0 PROJETO NO
3.642/66

Substitua-se a Redação do Pa-
rágrafo 21D no art. 1 0 por: "Será
obrigatOria a concorrência admi-
nistrativa Para a execucão de obra
cujo preco esteja compreendido
entre 50 (cinqUenta) e 300 (tre-
zentas) vêzes o valor do major sa-
lário minimo vigente no Estado".

Sala das ReuniSes, 20 de malo
de 1966.

(aa.) João Bosco - Benedito
Xavier - José Maria Magalhães.

EMENDA NO 10 AO PROJETO NO
3.642/66

Substitua-se a Redacao do Pa-
rágrafo 30 no art. 1 0 por: "Será
obrigatória a coleta de precos pa-
ra execucão de obra cujo preco
esteja conipreendido entre 10 (dez)
e 50 (cinqUenta) yeses o valor do
major salárbo minimo vigente no
Estado".

Sala das Reuniöes, 20 de malo
de 1966.

José Maria Magalhães .- João
Bosco— Benedito Xavier.

EMENDA NO 11 A0 PROJETO NO
3.642/66

Substitua-se a redação do pará-
grafo 40 do art. 1 0 por "Serã dis-
pensada a coleta de precos Para
execução de obra cujo preço seja
inferior a 10 (dez) vêzes ô valor
do maior salário mInimo vige.nte
no Estado".

Sala das Reuniães, 20 de malo
de 1966.
1. José Maria Magalhães - João

Bosco - Benedito Xavier.

EMENDA NO 12 A0 PROJETO NO
3.642/66

Suprima-se o item II do art. 20
Sala das Reuniôes, 20 de flab

de 1966.
José Maria Magalhães 	 João

Bosco - Benedito Xavier.

EMENDA NO 13 AO PROJETO No
3.642/66

Substitua-se a Redacão do Pa-
râgrafo 10 no art. 40 por: "Serà
obrigatoria a concorréncia püblica
Para a aquisicão de materials de
montante superior a 100 (cern)
yeses o valor do maior salário mi-
nimo vigente no Estado".

José Maria Magalhães - João
Bosco - Benedito Xavier.

Sala das ReuniSes, 20 de malo
dé 1966.

EMENDA NO 14 A0. PROJETO NO
3.642/66

Substitua-se a Redacão do Pará-
grafo 20 do art. 40 por: "Seja
obrigatOria a concorrência admi-
nistrativa Para a aquisicão de ma-
terials e equipamentos de mon-
tante coni.preendido entre 20' ( yin-
te) e 100 (cern) yeses o valor do.
major salário minimo vigene no
Estado".

Sala das Reuniöes, 20 de malo
de 1966.

José Maria Magalhäes - João
Bosco - Benedito Xavier.

EMENDA NO 15 A0 PROJETO NO
3.842/66

Substltua.se a Redação do pará.
grafos 30 do art. 40 por: "Será
obrigatOria a coleta de preços pa-
ra a aquisicão de materials e equl-
pamentos de montante compreen-
dido entre 10 (dez) e vinte (20')
vêzes 0 valor do maior salário ml-
niino vigente no Estado".

Sala das R.euniSes, 20 de malo
de 1966.

José Maria Magalhaes 	 JoãQ
Bosco —Benedito Xavier.

EM.ENDA No 16 A0 PROJETO No
3.642/66

Substitua-se a Redacão do item
I no artigo 20 por:

I - Para execucäo de obras e
aquisicão de materials e equipa-
mentos em que, por clrcunstflCiaS
de "calamidade püblica" ou "con-
vulsão intestina", não sej a acimis-
sivel a demora exigida pelos pra-
zos normals".

Sala das ReuniOes, 20 de maio
de 1966.

José Maria Magalhães - João
Bosco Geraldo Quintao.

EMENDA 17 A0 PROJETO N.
3.642/66

Substitua-se a Redaçào do
item II do art. 20 por:

II - "Para aquisicão de mate-
rials ou gêneros quando, por cir-
cunstâncias de "calamidade pUbli-
ca" ou "convulsão intestina" ou
falta culposa do mercado de gene-
ros". näo seja athnlssivel a demo-
ra exigida pelos prazos normals".

Sala das Reuniöes, 20 de maio
de 1966.

José Maria Magalliães - Joäo
Bosco - Geraldo Quintão.

- Publicar.

PROJETO DE LET N. 3.656/66
- Dá ao Ginâ.sio Estadual e

Coléglo Normal da Cidade de Co-
ronel Fabriciano o nome de "Al-
berto Giovannini".
A Assembléia LegsIativa do Es-

tado tie Minas Gerais deereta:
Art. 1.0 - 0 Ginásio Estadual

e o Colégio Normal, ao primeiro
anexo, da Cidade de 'Coronel Fa-
briciano, passain a denominar-se
"Ginãsio Estadual e Colégio Nor-
mal Alberto Giovannini".

Art. 2.o - Revogadas as dispo-
sicSes em contrário, esta lei en-
trard em vigor na data de sua pu-
blicacão.

Sala das ReuniSes, 23 de maio
de 1966.

Geraldo Quintão - Wilson de
Paiva - Jehovah Santos - Ote-
limo Sol - Maria Pena

Justificativa
Alberto Glovannini foi urn dos

pioneiros do antigo Calado, hoje
Cidade de Coronel Fabriciano.
Companheiro do Coronel Silvino
Pereira, de Lauro Pereira, de José
Zacarias Roque, de Mascarenhas,
c de tantos outros, desbravou a
região, liderando Os grupos que
all aportaram corn a construcão
da "Estrada de Ferro VitOria a
Minas".

Muito fez por Coronel Fabricla-
no, onde fob comerciante, gerente
de banco e fazendeiro. Benfeitor
da Cidade e do Municiplo, doou a
area necessãria a construcäo do
prédio do GLnásio e do Coiégio
Normal anexo, criados recente-
mente. no govêrno do sr. Maga-
lhães Pinto.

Era varão honrado e sua me-
mona continuará perpetuada no
nome que ora se dâ aos dois edu-
candánios.

Sala das Reuniôes, 23 de maio
de 1966.

Geraldo Quintão.
- Publicado o Projeto, inclua-

se em Ordem do Dia.

PROJETO DE LEI N. 3.657/66
- Dã ao Coléglo Comercial

Oficial de Uberaba a denomina-
cäo de "Colégio Comercial Oficial
Boulanger Pucci".
A Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas 'Gerais decreta:
Art. 1.9 - 0 Colégio Comercial

Of icial de Ijberaba passa a de-
nominar-Se "Colégio Comercial
Oficial Boulanger Pucci".

Art. 2.9 - Reyogadas as dispo-
siçöes em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua
publicacão.

Sala das ReuniSes, 23 de maio
de 1966.

Wilson de Paiya - Paulino Ci-
cero - Carlos Megale - Geraldo
Quintão - Sousa e Silva.

,Iustifieativa
0 governador José de Maga-

lhães Pinto houve por bern san-
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cionar Projèto de nossa iniclati-
Va, por fôrça do qual foi criado o
Colégio Comercial Oficial de Ube.
raba 0 Sr. Governador Israel
Pinheiro , também atento a irn-
portância da medida fez instalar
aquêle estabelecimento de ensino.
A Proposicão que apresentamos
tern a finalidade de homenagear
a mernOria. de Boulanger Pucci
que, em vida, fol urn dos cida-
dãos que mais se projetaram no
setor do ensino, na cidade de
Uberaba. Medico de profissão, fez
de sua clinica verdadeiro sacer-
dOcio. Em reconhecimento, 0 P0-
vo daquela cidade triangulina
distinguiu o ilustre facultativo,
elegendo-o seu Prefeito. No de-
sempenho do alto cargo, Boulan-
ger Pucci revelou-se administra-
dor de alta sensibilidade. A edu-
cacao mereceu sua especial aten-
ção. Fez edificar nurnerosos esta-
belecimentos de ensino, dentre Os
quais se destacam Os grupos es-
colares "A in é r I c a", "Professor
Chaves" e "Dom Eduardo". São
instalaçOes que vierarn prOpiciar
cducaçao a dezenas de milhares
de criancas , dando cabal solução
a grave problerna local.

E justo que se homenageie a
memária de Boulanger Pucci, tal
como se propöe no Projeto para o
qual solicito os votos favoráveis
dos Srs. Deputados.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
do 1966.

(a.) Wilson de Paiva.
Pubilcado o Proj eto, inclua-

se em Ordem do Dia.

PROJETO N. 3.658/66

Determina aos Orgãos da Admi-
nistração Püblica Estadual ad-
quirirem derivados de petrOleo a
PETROBRAS.

Assernbléia Legislativa do Esta-
do do Minas Gerais Decreta:
Art. .1.0 - Ficam obrigados a

adquirir gasolina e demais den-
vados de petróleo diretamente a
PetrOleo Brasileiro .8. A. PETRO-

BRAS) Os Orgãos de Administra-
cão Püblica Estaclual, centraliza-
da e . descentralizada , especial-.
mente: Secretanias de Estado, en-.
tidades de previdência, estabele-
cimentos oficiais de ensino, Poli-
cia Militar, departamentos auto-
nomos e autarquias.

Art. 2.9 - 0 Pocler Executivo
fará resguardar a obrigatorieda-
dc consagrada no artigo anterior
pelas sociedades anônimas em que
0 Estado detenha 0 dominio acio-
nãrio e pelas sociedades subven-
cionadas.

Art. 30 - Nas regiôes e loca-
lidades em que o abastecimento
de derivados de petrOleo se faz
exclusivamente através de inter-
mediários, os Orgãos e departa-
mentos da administracao esta-
dual se devem equipar, de modo
que possam ser abastecidos dire-
tamente pela PetrOleo Brasileiro
S. A. (PETROBRAS), do sea pon-
to .de supnimento. mais próximo.

Art. 4.0 - Revogam-se as dis-
posicOes em contrário, entrando
esta lei em vigor na data de sua
publicação.

Sala das Reuniöes, 23 de niaio
de 1966.

(a.) Paulino Cicero - Geraldo
Quintao - João Bosco - Louri-
val Brasil - Sinval Boaventura..

Justificativa.

A PetrOleo Brasileiro S. A (PE.
TROBRA:S) está incluida entre as
maiores empresas do mundo em
seu setor. Não se trata aqul de
uma afirmação ufanista, mas de
uma verificação calcada em da-
dos comparativos insofismãveis,
proclamada por idôneos organls-
mos internacionais.

0 progresso vertiginoso que
atingiu a PETR,OBRAS em seus
doze anos de existência constitui
a meihor recomendaçao para a
iniciativa estata1 em uma ativi-
dade econômica de primordial re-
lêvo no sentido de garantir o de-
senvolvimento do pais. E que -
em vista da importãncia adquirl-
da pelo petrOleo no mercado in-

ternaclOflal, possibilitandO, inclu-
sive, a organlzacão de poderosis-
ixnas emprêSas particulares corn

caractenisticas de super-Estado -
a lntervenqäo do Poder PUblico
nesse setor bâslco da economla se
faz necessarla e inciispensãVel
sobreviVêflcia e afirmacão da so-
berania de palses em desenvolVi-,
mento, como 0 nOSSO, pols so-
inente a protecãO estatal ihes as-
segura podêres para veneer a
competicão das grandiosas empre-
sas estrangeiraS.

A vitorioSa experlêflCia da PE-
TROBRAS significa a abertura de
caminhos novos, reclamados para.
a emanciPacão industrial do Bra-
sil, cniando sólida infra-estrutU-
ra favorãvel a iniplantaqão dein-
düstrias correlatas e subsidiáriaS,
constituidaS corn recursos da ml-
ciativa particular. Além disso, re-
presenta urn enorme incremento
em todo o processo dc industria-
lizacäO, pois ativa e acelera tOda
a economia do pals. Inümeras são
as emprêsas pnivadas que depen-
dem do mercado interno cniado
pela expansãO das atividades da
PETROBRAS. Tudo concorre af 1-
nal, para dan ensejo a novos e
crescenteS investimentos, a reno-
vadas oportunidades de trabaiho
e a preparacão de mäo-de-obra
especializada, permitindo, em con-
seqüência, a fabricacão de maqui-
nas e equipamentos, coin sensivel
poupanca de divisas, ate ha pou-
Co dispendidaS em sua Importa-
cão.

Portanto, demonstra a PETRO-
BRAS a salutar pratica da convi-
vência entre a iniciativa estatal e
a particular, em proveito do Bra-
sil. como bern sallentou 0 Exm°
Sr. Presidente da Repüblica, Ma-
rechal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, na oportunidade em
que discursou no banquete de
encerramento da III Conferência
das EmprêSaS PetroleiraS EstataiS
LatinoAmeriCaflaS (CEPEL), reu-
nida no Rio de Janeiro, de 27 de
setembro a 2 de outubro de 1985.
A certa altura do seu pronUnCia-
mento, o Marechal CastelO Bran-

Co se referiu a PETROBRAS nos
seguintes têrmos

"Embora desenvOlVendo-se num
pals em quc predomina a Inicia-
tiva privada, logrou conviver coin
esta e hoje nlnguem poderia se-
quer pensar em tomar-Ihe o lu-
gar, pois se tornoU urn elemento
de prosperidade para numerOSas
organizacöeS particu,iares".

As atividadeS da emprêSa esta-
tal brasileira . cada dia se diversi-
ficam mais. Abrangein a extra-
cão do Oleo bruto e o ref mo, mas,
em seu piano de expaflSão, iai-
cluem-Se a petroqUimica e a dis-
tribuicäO direta. A petroquimica
vern recebendO urn incremento in-
tenso, esperafldo-Se para breve a
auto_SUfiCiêflC1 O do pais nessa es-
pecialidade. Quanto a distribUi-
ção de seus produtos, especial-
mente a gasolina e o Oleo Diesel,
a PETROBRAS ja atende 5, de-
manda de setores ptiblicos que,
visando a . economiZar despesas
corn a elimiflacão de lnterrnediá-
nios, bern como a prestigiar a em-
prêsa que canaliZa grande parCe-
la do esfôrco nacional de eman-
cipacãO econômiCa, vêm.se orien-
tando no objetiVO de cc abasteCe-
rem diretamente em departamefl
tos on postos cia PETROBRAS

Assirn procedeU o Ministérlo cia
Viacão e Obras PüblicaS, através
cia Portania 411, de 13 de junho
de 1962, a qual, pela exatidão e
profundidade de suas considera-
çöes, merece sen transcrita para
,minucioSo exame desta Casa:

"FORTARIA N. 411, DE 13 DE
JUNHO DE 1962

0 MINISTRO DE ESTADO DOS
NEGêCIOS DA VIAcAO E OBRAS
PITBLICAS,

CONSIDERANDO a exiStênCia
cia petróleo Brasileiro S.A. como
companhia dc' monoPóliO estatal,
para explOracao e benefieiamen-
to dos produtoS de petrOleO desti-
nados ao Pals (Lei n. 2.004, de 3
deoutubro de 53);
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• A SRA. MARIA PENA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Longe val o tempo, Sr. Presi-
dente, em que ser favelado era
sinônirno de ser marginal ou va-
gabundo. Atualmente, o homem
que trabaiha, que dignifica e eno-
brece a sua familia pelo trabalho
honesto e diuturno tern que subir
Os montes, esealar as serras onde
possa encontrar moradia rnais
condizente corn o seu modesto
vencirnento. Eis que, Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados, temos em
Belo Horizonte, na nossa bela Ca-
pital, verdadeiras vilas e bairros
ônde se aglomeraram criatura.s
que sO atingem Os locais de tra-
balho, através de condicôes difI-
eels, na luta Maria pelo ganha-
pão. São operánios, profissionais
liberais, môcas que trabaiham no
comércio, funcionários que traba-
lham nas reparticSes, e quer seja
pela manhã radiosa de nossa pri-
mavera, ou pela manhã triste e
enevoada do inverno, lá estão êles,
diàriamente, atrás do ganha-pão,
lutando por seus pnincipios: que
são dar urn pouco de confôrto e
paz as suas famIlias. E, corno se
houvesse por parte daqueles que
são responsáveis pela direcão do
nosso Pals uma verdadeira neu-
rose de perturbar a vida do povo,
eis que, dia a dia, surgeni novos
probleinas, aquêles problernas gra-
vissimos da nossa econornia que
tornam rnais dura a vida da dona
de casa. Ainda hoje. pela manhã,
eram irnensas filas de donas de
casas, atrás de urn botijão degas,
que não tinha neni 10 quilos mas
apenas a metade daquele conted-
do normal. Ontern, erani. filas
atras da came que, cada vez, se
torna mais cara e, agora, a amea-
ça de fazer cessar as "vaquinhas
de leite", que nós estainos tao
acostumados a ver nas esquinas
de nossas ruas • Aquelas "Va-
quinhas" que vão hs vilas e bair-
ros e levam, au, para a dona,
de casa que não tern poder aqui-
sitivo, o produto mais barato e
em meihores condicöes. Alega-se,
Srs. Deputados, que elas, as "Va-

quinhas", são anti-higiênica. Mas
esta alegação e contraprodücente.
0 produto é fechado cuidadosa-
mente e, se e anti-higiênico, que
se exija cia Cooperativa do Leite
que o tome mais higiênico, para
que as "vaquinhas" continuein a
sua producão. Seria cortar 0 ga-
nha-pão daqueles que dirigem as
"vaquinhas" e seria, sobretudo,
tirar o confôrto das donas-de-ca-
sa. 0 produto vendido engarrafa-
do e de aquisicão rnais dificil por-
que, ao descer a cidade para iràs
Merceanias, as donas-de-casa gas-
tarão cento e tantos a duzentos
cruzeiros de condução, aléni de
ser mais caro o produto engarra-
fado. Por isto, aqui estou para
apresentar êste requerimento e
pedir ao Delegado cia Sunab, Sr.
Hélio Machado, e ao Sr. Secretá-
rio de Abastecimento, que as "Va-
quinhas" continuem abastecendo
Os lanes pobres da Capital porque,
desta maneira, estarão contri-
buindo para que urn pouco mais
de paz e de tranqüilidade desca
sôbre os lares da Capital. 0 nos-
so Requerimento é o seguinte:

IREQUERIMENTO N. 1.247

Exmo. S.
Presidente da Assembléla Le-

gislativa do Estado de Minas Ge-
rais.

Devidarnente apoiada, requeiro
a V. Exa. seja encaminhada ao
Sr. Secretario do Abastecimento e
ao Sr. Delegado da SUNAB, Dr.
Who Machado, unia representa-
cão no sentido de serern conser-
vadas as "vaquinhas" abastecedo-
ras de leite as vilas e bairros da
Capital.

através das "vaquinhas" que
o importante alimento, em boas
condicöes higiênicas, chega aos
mais distantes recantos da Capi-
tal, as rnaiS longInquas Vilas e
Bairros, a hora certa, por preco
rnenor que o do produto acondi-
cionado em. litros.

Por serem os distnibuidores ab-
solutarnente imprescindiveis a po-
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CONSIDERANDO estar a aludj- Pot outro lado, releva Salientar
da sociedade hoje em perfeltas que, a par da efetiva reducão de
condices de distribujr diretamen- despesas para a Adrninistraçao
te as outras entidades estatais Os Püblica , a medida vem ao encon-seus produtos, evitando o inter- tro dos mais altos interêsses na-rnediário , a exemplo do .que ora cionais, porque os lucros obtidosocorre corn a Marinha de Guerra pela . PETROBRAS na distribuicãoNaclonal; 	 direta perrnitem a ernprêsa obterCONSIDERANDO Os elevados maiores recursos que, aplicadosbeneficios econômicos e finance!- corn 0 rigor seletivo predominanteros que 1550 trarã ao erário pübli- em suas diretrizes administrativas
co, e outros a PETROBRAS que virão trazer, sern düvida, substan-
aun-ientará assim a area dos seus cial ajuda ao prooesso de indus-
trabaihos, id agora no setor da trializacao nacional.
dlstribuicao direta dos seus pro- 	 A providência pleiteada nestedutos aos aquisidores; 	 projeto de lei tern precedentes

CONSIDERANDO que a PETRO- insuspeitos no piano nacional.
BRAS ia se encontra em condi- Traduz mesmo a efetivacS.o de
çöes de Operosidade para prestar, medida das mais vantajosas para
convenientemente êsses serviços, o Estado de Minas e o Brasil.
corn benéficos resultados a eco- Confiamos, pois. em que Os ilus-nomia nacional; 	 tres pares nesta Casa, apOs acura-

CONSIDERADO a rnedida que do e meticuloso exame da pre-
ora ê tomada como de alto inte- sente iniciativa , dar-ihe-do apoio,rêsse nacional; 	 em mais uma cabal prova de que.

RESOLVE determjnar aos De- voitados para as elevadas aspira-
partanientos, Autarquias, Socie- côes cia nacionalidade, sabem dig-
dades de Econornia Mista, Comis- nificar 0 honroso mandato em. quesOes e demais Orgãos subordjna- foram investidos pelo povo.
dos a êste Ministérlo que, na me- 	 Sala das ReunlOes, 23 de maiodida de suas necessidades e do de 1966.possivel , so sejam os combust jvejs.	(a.) Paulino Cicero.e lubrificantes a êles necessários 	 - Publicado o. Proj eto, inciva-adquiridos a PetrOleo Brasilefro se em Ordem do Dia.
S.A. diretamente 	 0 SR. PREJSIDENTE -. Tern a(a.) Virgliio Távora",	 palavra a Sra. Deputada MariaCorn Os mesmos elevados pro- Pena.
pOsitos aglu o Govêrno do Estado 	 A SRA. MARIA PENA - Srdo Rio de Janeiro que, pela Lei n. Presidente Srs. Deputados.
5.152, de 22 de juiho de 1963, de- 	 0 SR. GERALDO QUINTA0 -termjnou aos órgãos da Adinjnjs- (Pela Ordem, corn a quiescencja datração Pübllca estaduai, inclusiv, oradora) Sr. Presidente, ante-
autônomos, adquirirem combustj- cipando-me as palavras da nobre
veis e denials derivados de petrO- Deputada Maria Pena que vai, emleo diretamente a PETROBRAS. 	 seu discurso, discorrer sôbre as-

No mesmo sentido, o Exmo. Sr. sunto de interêsse do povo, re-
Presidente. da Repübljca ao sus- queiro a V. Exa. se digne permi-pender, provisôriamente a aqul- tir que a Radio Minas faça a gra-sicão do material permanente e vacão de seu discurso
de consumo para o serviço ptbIi- 0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
co, através do Decreto n. 57.187, aefere o Requerimento do nobre
de 8 de novembro de 1965, excluiu Deputado , autorizando a Radio
da proibjçao de compra, entre Minas a fazer a gravacão do dis-o u  r o s produtos indispensáveis, curso da eminente Deputada Ma-"combustiveis e lubrificantes ad- na Pena.
quiridos diretamente a PetrOieo 	 Tern a palavra a Sra. Depu-BrasilefroS.A. (PETROBRA).." tada Maria Pena.
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pulacâo, urge que tal atividade
seja prestigiada e que sejam ofe-.
recidas condiçes de sobrevivência
a numerosa classe, que tao bern
serve a populacao.

Sala das Sessöes, 23 de rnaio
de 1966.

(a.) Maria Pena - Alvimar
Mourao - Valdir Melgaco - Sin-
val Boaveñtura - José Maria Ma-
galhães - Geraldo Quintão.

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

palavra o Sr. Deputado Spártaco
Pornpeu.

o SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. •Presidente e Srs. Deputados.

TfTULO HONORARIO A JOAO
CALMON

Como na semana passada nao
me fol dado meihor ensejo, hoje,
Sr. Presidente, venho fazer a Ca-
sa uma comunicação e urn escia-
recimento, ambos assuntos de in-
terêsse para Minas.

Comunico que encarninhei a
apreciacao dos ilustres Deputados
urn projeto que dá o Titulo de
Cidadão Honorário de Minas ao
Deputado Federal João Calmon,
considerando os servicos de ele-
vado patriotismo que êste homem
culto e nacionalista vern reali-
zando na iinprensa, nas Assem-
blóias no Parlamento ,nos comi-
dos, nos auditdrios classistas do
Brasil, tendo em vista a preserva-
cão da IDernocracia entre nOs e
defendendo Os interêsses funda-
mentais da Nacão, ontem como
hoje.

Joäo Calmon é urn jaguar de-
sabusado cia Democracia, que não
escoihe lugar nem condicão para
o entrevero. Vai e fala. Vein e
luta. Chega e debate. Longe de
sua personalidade, serena e con-
victa, 0 comodismo burguês de
muitos que se dizem lideres e vi-
vem na acomodação rançosa de
urn servilismo destruidor e conde-
navel. Não teme, não hesita, não
se atemoriza nein retroage. Corn
consciência desemboca seus espI-
ritos püblicos em catadupas de

dialética, que derruba e aplaina,
inunda e satura a opinião pdbU-
ca da verdade sangue e came, de
vida e dor. Tern pelo sofisma o
horror que os deinagogos sentem
pela luz do sol; não escolhe hora
e, de capa e espada ou esgrima,
corn quein possa surgir na liça,
usando calma e o "spleen" da di-
plomacia no gôsto e na palavra.

No Brasil de hoje, porta-se co-
mo urn modêlo invulgar de demo-
crata. Como brasileiro autêntico,
näo foge a luta, desde que seja
para o bern do Brash. Por isso,
nesta oportunidade em que se es-
tá dando destaque aos estadistas
atuantes a-ia Nova Ordem que a
Revolução implantou no Brasil,
hei por bern sugerir, nurn preito
justo ao civismo, seja o brasilei-
ro einérito - o Deputado Federal
João Calmon - considerado ci-.
dadão de honra da eterna e gb
riosa Minas Gerais ,de I eitos de-
cisivos para o bern do Brasil.

Por isso, acho niulto justo que
esta Casa Se pronuncie favoravel-
inente ao titulo de honra que de-
ye ser concedido a êste hornem
que tern, realmente, trabaihado
pelo Brasil è por Minas, lutando
pelos destinos históricos de nossa
terra.

o S.O.S. EM BELd
HORIZONTE

Prosseguindo, comunico a Casa
que, segundo noticias do jornal e
principalmente do "Minas Ge-
rais", a Secretaria de Acão Social,
por intermédio da Diretoria do
SOS, estêve reunida ontem a fbi-
te corn o titular daquela Pasta
traçando os rumos objetivos do
programa de triagern de mendigos
cia Capital, para assistI-los e
orientá-los no sentido do bern-es-..
tar. A organização atende a uma
tendéncia moderna de somar es-
forcos e fôrcas, o Estado de mãos
dadas corn a cornunidade para
resolver os grandes problemas que
assolam nossa organização social
e tôda a estrutura social. Ainda ha
pouco o Sr. Governador sanciq-

nou lei que mereceu a aprovacão
unânmme desta Asseinbléia, cons-
tituindo a "Fundacão Estadual de
Bean-Estar do Menor", que repre-
senta urn passo a frente no tra-
baiho de amparo a infância aban-
donada e delinqUente. A Funda-
ção, corno outras que existem no
Pais, representa a solucão reco-
rnendada para esta hora dificil,
que atravessamos. Sendo êste urn
Pais subdesenvolvido, terâ, efeti-
vamente, que procurar solucöes
que pedem implantacäo de capi-
tal, sobretudo de capital moral,
dedicaçäo, que possa atender a
protecäo cia infâ.ncia e da velhice,
protegendo-as da miséria, da in-
digência e da doenca. A Organi-
zacao do Serviço de Obras Sociais
teve oportunidade de fazer urn
apêlo a Egrégia Assembléia pe-
dindo a colaboração pecun.iarla
para implantacão, em Belo Hori-
zonte, déste Servico de Acäo So-
cial assim estimulando 0 Estado a
evitar o mal daqueles que sofrem,
para que tenharn minoradas suas
dores e possa retirar das ruas da
cidade a imagem viva do sofri-
mento, estampada naqueles doen-
tes e miserãveis que andam como
pedintes pelas ruas da Capital. 0
SOS é uma organizacao de fina-
lidade humanitãria que tern corno
objetivo fundamental dar amparo
ao homein doente e inválido aban-
donado a sua própria sorte, e dam-
lhe assistencia médica, socorrê-lo,
elirninando os problemas que 0
afligeni e proporcionando-lhe o
necessáriO para seu sustento. 'I& in-
teressante ressaltar que a colabo-
racão se fará no sentido de propi-
ciar ao S.O.S. melos para que pbs-
sa favorecer aqueles que não dis-
poem de recursos, tomnando-os
menos sofredores e recuperando-os
sempre que possivel, cia vida hu-
milhante de mendigos.

A Fundacão nesta Capital tern
uma similar, que é a "Fundacão
Waldomiro Lôbo", obra assisten-
cial de amparo ao tuberculoso
pobre, a qual tantos servicos tern
prestado aos tuberculosos de todo

o Estado e que tanto destaque tern
dado a êsse ilustre DeputadO
nesta Assernbl'éia. Assirn como a
Fundacäo Waldorniro Lôbo realiza
seus objetivos magniuicos, no sen-
tido de estender as mãos aos que
padecem e de proteger os tuber-
culosos pobres de Belo Horizonte e
do interior, tarnbém, 0 S.O.S.,
sob a inspiracão do Sr. Secretã-
rio cia Acão Social abre suas por-.
tas, onde poderão luturamente ba-
ter essas outras orgaeiizaçOes fi-
lantrOpicas, no sentido de procu-
rar uma ajuda, no sentido de me-
ceber verbas e recursos do Estado
que possam sanar as suas duficul-
dades.

Esta é, Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados, a palavra que tinha a
trazer a êste Pbenario para bern
esciarecer o que é 0 SOS, organi-
zação qüe se iniplantou corn gran-
de êxito na cidade de Pocos de
Caldas, pelas mãos extraordinã-
rias de Dona Elza Monteiro Fer-
reira, mineira das mais ilustres,
cuja vida tern sido voltada mais
para Os seus semelhantes, no sen-
tido de ihes estender as mãos, no
sentido de auxiliar aqueles que
ofrem, aqueles que percorrern as

ruas das cidades em busca da ca-
ridade püblica. Esta organizacão,
ao lado de assistir Os necessitados,
adultos, criancas e adolescent,es,
evidentemente, ira também, fazer
a triagem necessaria dos rnendi-
gos para que a nossa sociedade, a
nossa comunidade, possa assisti-
los e sOmente aqueles que real-
mente necessitam de ajuda - e são
tantos - encaminhando Os maus
eleinentos, Os falsos mendigos, as
autoridades competentes.

Quero, tambérn, nesta oportunl-
dade, apelar para os meus nobres
Pares no sentido de que deem
apoio moral a esta organização,
a fun de que se possa retirar de
nossa Capital esta mancha cia
mendicância, as portas das Igrejas,
das casas comerciais, o que tanto
enfeia esta nossa bela e cativa
Belo Horizonte.
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REQUERThNTO No 1.248

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

0 Deputadc> Spártaco Pompeu
que êste subscreve corn apoiamen-
to regimental, requer a V. Exa.,
ouvida a Casa, seja feita indica-
cão ao Presidente do Samdu, no
Rio de Janeiro, da necessidade de
ser aumentada a equipe médica,
funcionários ténicos e motoristas
no Samdu da cidade sul-mineira
de Varginha, considerando que
aquela comuna atualmente tern
tid0 sua populacão acrescida por
fatores diversos, e, a responsabili-
dade de demanda dos serviços da
organização sofre major solicita-
cáo, e, ainda, agora, corn a insta-
lacâo naquela cidade de uma
agenda do IAPETC, Os associados
dêste iap vão aurnentando, para
que possam receber os beneficios
em geral e também o niédico de
urgência.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Wilson de
Paiva - Raymundo Albergaria -
Geraldo Quintão - Manoel Cos-
ta.

Justificatjva - No interior 0
serviço de urgência a domicilio é
urna grandeza. Nos dias que cor-
rem, de tudo caro, e, de tantas
dificuldades, lograr-se urn servi-
ço gratuito para atender em
casa, sem düvida, ganha dia a
dia maior significação 0 Samdu
realmente, onde está instalado,
constitui urn S. 0. S. da popula-
cao de associados dos iaps. Em
Varginha, como em outras co-
munas rnineiras, o Samdu ja se
encontra assistindo pioneiramente
corn a alegria e o sossêgo dos ope-
rarios das diversas profissöes.
Atende bern. Resolve àtimamente.
Ganha a simpatia e o respeito da
opiniáo püblica. por muitos titu-
los. Mas, 'as vêzes, por falta do
pessoal, fica em falta involuntária,
se não sobrecarrega Os funclo-
nários dedicados. Por isso, já
em Varginlia Qs assQ giaçios dos

iaps. vém aumentando, por di-
versos fatores, e agora corn a ins-
talacão da agéncia do IAPTEC
justificase êste Requerimento.

Spártaco Pompeu
- A Comissão de Saüde.

INDICAcAO NO 1139

Exmo. Sr. Presidente da As-
sernbléia Legislativa do Estaclo de
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu,
que esta subcreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa,
Se digne indicar ao Exmo. Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, reco-
mendar eja acelerada a constru-
cáo da Unidade Sanitária C, "Dr.
José Biscaro, em Varginha, que ha
muito tempo vern - se arrastando
numa construcão demorada e pre-
judicial aos interêsses do Estado e
daquele centro populoso do Sul de
Minas.

Salas das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Wilson de
Paiva - Geraldo Quintão - Ray-
mundo Albergaria.

Justificativa - Em Varginha,
desde o govérno anterior, vern sen-
do construido o prédio destinado 'a
Unidade Sanitária C, cujo nome é
Dr. José BIscaro. Ainda agdra se
não está parada, pelo que se ye,
sua construção, ja em fase de aca-
bamento, não dá sinal de logo ser
inaugurado.

Como realmente a saüde do po-
vo e importante para os governos,
como 0 atual govérno tern 'a sua
frente uma figura de estadista qué
se apresentou ao eleitorado minei-
ro corn muitos titulos dignos, e,
mais ainda como o detentor de
urn modo de governar que se de-
nominou "ritmo de Brasilia", näo
se justifica mais e nein se admite
que uma construção já no acaba-
mento, fique a marcar passo, dan-
do a impressão de que o ritino não
vai se reproduzir agora em Minas.

Por isso, a titulo de colaboração,
surge esta sugestáo que, como as
justas e necessárias 7 deve recbcr

sempre desta Egrégia Assembléla
integral apoio.

Spãrtaco Pompeu.
- A Comissäo de Saüde.

INDICAçAO No 1140

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
que esta subcreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa,
se digne indicar ao Exrno. Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro determi-
ne estudos, face ao piano de re-
cuperacão e valorização das re-
giöes sul-mineiras ribeirinhas a
Furnas, no sentido de ser locali-
zado no Municipio de Carmo da
Cachoeira, em giebas prOxirnas it
Rodovia Fernão Dias, uni Centro
Experimental de Lmplantacäo da
Fruticultuila, onde corn assistên-
cia técnica e viveiros modernos
poder-se-ia bern orientar e rece-
ber assistência inicial e continua-
da para esta atividade agricola
condizente corn o clirna e as ter-
ras daquela rica parte de Minas.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Wilson de
Paiva - Geraldo Quintão - Ray-
mundo Albergaria.

Justlficativa - Dentre dos re-
cursos naturais do Sul de Minas,
polo seu clima e pelas suas terras
prOprias e ricas em humus e umi-
dade acentuada, sabe-se que na-
turalmante ali crescern e desen-
volvem-se, corn farta e preciosa
colheita de frutos, árvores frutife-
ras da zona tropical, e, tempera-
da, e, ate fria. 0 que tern feito
cair, de certo tempo a esta parte,
a producao de laranjas, ern geral,
marnão, abacaxi, limáo, banana,
pêssego e outras frutas, e o de-
sinterêsse e o pouco valor dado a
esta producao até hoje. Agora quo
a região estâ bern servida de uma
estrada asfaltada tronco, (BR-55),
ja comeca a valorizar o plantio de
laranja e outras frutas. Por isso,
dentro dêste quadro, face a êstes

fatôres todos, inclusive a possibili-
dade anunciada pelo Govêrno
Estadual de facilitar 0 aproveita-
rnento da energia de Furnas na-
quela regiäo, em indUstrias au-
mentadas corn produtos agricolas,
surge esta Indicacão visando jà
urn MunicIpio bern situado, essen-
cialmente agrIcola, cortado pela
Rodovia, corn clima e terras ade-
quadas, onde pioneiramente 0 Go-
vêrno localizará urn Centro para
éste fim.

Spártaco Pompeu.
- A Comissäo de Agricultura.

INDIcAcAo N° 1141

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

0 Deputado Spãrtaco Pompeu
que esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
querer a V. Exa., ouvida a Casa,
se digne indicar ao Exmo. Sr. Go-
veilnador Israel Pinheiro, tendo
em vista o aproveitamento das re-
giöes do Sul de Minas para a im-
plantacão e desenvolvimento de
plantas tuberosas corn teor de
amido, come- fonte de alimentacão
de variadas indtistrias de renda e
aceitacao grande nos centros con-
sumidores internos e externos, de-
termine estudos para que seja lo-
calizado urn Centro Experimental
Modêlo, em glebas dos MunicipiOs
de ElOi-Mendes e Paraguacu, Mu-
cipios vizinhos, onde o Estado no
piano englobado que vai executar
aproveitando a enérgia de Furnas
encontra areas adequadas para
urna cultura de proporção vasta.

Sala das Reuni6es, 23 do maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Wilson do
Paiva - Geraldo Quintão - Ray-
mundo Albergaria.

Justificativa - Para que se fa-
ca a plantaçäo em vasta area de
tuborosas, corn amido, como man-
diosa (aipim, camachera etc.), ha
que ter urn centro de experiência
e do orientação para que Os lute-
ressados sej am assistidos e pos-
sam iniciar o plantio, que no sul
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de Minas já é quase nativo. Ao la
do desta orientação, ainda o cen-
tro poderá de urn inodo geral ter
técnicos e pessoal e recursos para
estudar a terra e pragas e outras
dificuldades, no sentido de asse-
gurar producao franca e boa. Ai-
da encontrará, naquele parque da
Secretaria da Agricultura, meios
Para atender também outras exi-
géncias do amanho da terra, tal
corno sejam máquinas e utensilios
cujomanejo as mais das vêzes exi-
ge pessoal instruido e adestrado
para tal. No centro o agricultor
vai encontrar ate instrucOes e on-
entacôes de como industrialjzar e
inanipular 0 produto agricola,
Para a transformacão do am.ido
exportável ate que constitua uma
das maiores fontes de renda co-
nhecida, j á que a procura é não
sO interna, como muito grande
dos diversos centros industriajs do
mundo. Esta e, pois, a rasão des-
ta Indicaçao.

Spártaco Pompeu
- A Comissão de A,gricultura

INDICAcAQ NO 1142

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

0 Deputado Spártaco Poupeu
que esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
quEr a V. Exa, - ouvida a Casa,
seja féita Indicação ao Exmo. Sr.
Secret•ánio de Comunicaçöes e
Obras Püblicas, encarecendo a
necessidade urgente de ser acele-
rada a construe ão do prédio do
Férum Para a cidade e Comarca
de Alfenas, considerando a impor-
tâncja daquelas dependências, que
iräo abrigar Os serviços juridicos,
o a Delegacia de Policia C a Ca-
deia püblica. naquela próspera ci-
ciade Sul Mineira.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

Spártaco Pompeu - Wilson de
Paiva - Geraldo Quintao - João
.Bosco - Rayrnundo Albergaria.

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
que esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja feita Indicabão ao Exmo. Sr.
Israel Pinheiro, DD. Governador
do Estado, Para que recornende,
ila forma do artigo 69 do Decreto
nO 7.839, de 1/9/1964, ao Conselho
Estadual de Assistência aos Cegos
(CEAC), a prornoção de providên-
cias que visem a cniação de uma
oficina-escola em Belo Horizonte,

destinada a educacão e ao treina-
mento de cegos, não vinculados a
instituicães de assistência.

Sala das Reunies, 23 de maio
de 1966.

Spãntaco Pompeu
Wilson de Paiva - Joâo Bosco

- Geraldo Quintão - Raymundo
Albergaria.

Justificativa - 0 Decreto no
7.839 de 10 de setembro do 1964,
insitui a Conselho Estadual de
Assistência aos Cegos - CEAC.
Neste diploma se estabelece ml-
nuciosamente corno se constituir 0
valioso Conselho, ao lado de bern
especiuicar suas diversas atribui-
çOes, corno Orgão de contröle e de
consulta.

No citado Antigo 6.0 fica ex-
presso que o Conseiho promoverã
medidas que julgar necess,nias
criacão de uma oficina-escola pa-
ra cegos em Belo Horizonte.
uma oficina: lugan de trabaiho
Para 0 cego; e uma escola ao
mesmo tempo: destinado a dar
instnuçôes, ensino e educacão aos
privados do sentido da vista. E
esta organização terá de atender
e dar guanida aos cegos que não
estej am assistidos por entidades
jã existentes nesta Capital. Tra-
ta-se de uma iniciativa a pante
do Instituto São Rafael, do que
tanto se ressente êsse pária da
sociedade, tao macabramente mar-
cado. Nesta oficina-escola vai 0
cego ganhar urn nôvo alento, por-
que aprende urn trabalho compa-
tivel corn as aptidöes e a sua ca-
pacidade. Aprendendo, nao se
dedicará a rnendicãncia, passando
a ser urn cidadão prestante b, so-
ciedade. Vern esta Indicacão pe-
dir a execucão de dispositivo le-
gal de diploma que não pode fi-
car lêtna monta, quando a lei é
feita Para ser eumprida e exe--
cutada, pnincipalmente par quern
a fez.

(a.) Spdrtaco Pompeu.
- A Comissão do Educacão.

INDIOAçA0 N. 1.144

Exmo. Sr. Presidente cia As-

sembléia Legislativa cIa Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu
que esta subscneve, devidamente
apoiado, nequer a V. Exa., ouvida
a Casa, seja feita indicacão ao
Exmo Sr. Governador Israel P1-
nheiro, Para que se dine reco-
mendar a CARRPE, que se encar-
rega da neconstrucão de prédios
escolanes, coloque em regime de
urgencia a ref orma do imóvel,
onde, em Campanha, no Sul de
Minas, vai funcionar o Colégio
Oficial "Vital Brasil, já em fun-
cionamento em dependências ce-
cTh polas irrnãs do ex-Colégio
do Sian.

Sala das Reuniôes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Spártaco Pornpeu - Wil-
son de Paiva - Geraldo Quintão
- João Bosco - Raymundo Al-
bergaria.

Justificativa - Em Campanha,
durante mais do 35 anos, sempre
funcionou o- Coléglo do Sian, Para
môcas, e a GinOsio Diocesano S.
João, Para meninos e rapazes, am-
bos no regime de externato e In-
tomato. Corn a passan dos anos,
com o progresso e a aparecimento
de meios do comunicacão fá,cil e
rãpido, pouco a pouco, 0 externato
déstes colégios comecou a dam
prej uizo. Desta forma, ultinia-
mente ambos foram forcados a
fechar a intemnato, apesar do
magnIfico name que possuiam no
Sul de Minas e em tado 0 Estado.
Ficamam sO os externatos de me-
ninos e meninas. Ora, sendo Cam-
panha cidade mais de estudos do
que de atividades industniais,
passou a freqüência a ser defici-
tária, ficando Os educandários corn
dificuldades Para se manterern
financeiramente, considerando o
elevado custo de ensino. Andou
bern o Govérno Magalhães Pinto
atendendo as reclamos do povo
campanense e oficializando urn
colégio, ginásio e escola normal,
que pudesse congregar todos Os
alunos daquela bi-centenária ca-
muna. Já está cniada e estadua-
lizada. Falta agora que 0 atual

Justificativa - Urn a,grupamen -
to social vale pela capacidade de
jurisdiçäo administrativa, politi-
ca e juridica que domina dentro
de uma area civilizada e prOspera.
Para que haja esta direção dos ne-
gOcios püblicos de urn povo, sem
düvida, torna-se imprescindjvel
que pessoas estej am investidas de
funçOes püblicas que tern por fim
dirimir e reequilibrar a desarmo-
nia e o desequilibrio de seus corn-
ponentes. E estas autoridades são
delegado de policia, promotor de
Justiça, e, sôbre todos o Juiz de Di-
reito. Esta autonjdade carece de
urn préclio que possa recolher as
reparticOes auxiliares da justiça
na cabeca de comarca. For isso
tôda cidade, sede de cornarca, pre-
cisa de urn edil'icio Para servir de
FOrum. Em Alfenas, dentro do
Plano de bern dotar 0 juizado, o
Govêrno demoiju o veiho prédio,
e, iniciou urn outro, quedará solu-
ção a esta importante responsabi-
lidade do Poder Püblico Estadual.
No entanto, por motivos ate desco-
nh.ecidos, a construcão, isto é, as
suas obras estão parailsadas, pe-
dindo urn interêsse de quem au
recebeu votos. Vern dal êste
apêlo ao Sr. Secretário de Comu-
nicaçöes e Obras Pdblica.s, para
que acelere e clê urn ritinio melhor
aos trabalhos.

Spártaco Pompeu.
- A Cornissão de Transportes.

INDICAcAO NO 1143
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Govêrno considerando que há ver-
ba na Secretaria da Educação e
no orcamento para a construção
de prédios escolares, e, scibretudo,
a reforma dos mesmos, determine
corn preferêneia a récuperacao de
urn grande € sOlido prédlo onde já
estêve funcionando' o aludido Co-
légio, e, assim, fará justiça a
urna coletividade que sempre foi
centre de cultura e de civilização
de Minas, come atesta a sua his-
tória e a capacidade de seus ilus-
ti-es filhos eni tôdas as épocas.
• Spártaco Pompeu.

A Comissão de Transportes.

INDICAçAO N. 1.145

Exrno. Sr. Presidente da As
sembléia Legislatjva do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu,
que esta subscreve, devidainente
apoiado na forma regimental, re-
quer a-V. Exa., ouvida- a Casa,
se digne indicar ao Sr. Governa-
dor Israel Pinheiro, a necessidade
de recomendar a Seeretaria :de Co-
municacoes e Obras Füblicas 0 rei-
nicio de uma ponte sôbre o rio
Aluruoca, entre Os MunicIpios de
São Vicente de Minas e Andre-
)ândia, cujo nome "Juscelino
Kubitschek" ainda permanece, mas
seu término vem sendo protela-
do e, agora, se torna iniprescin-
divel conclul-la, ja que trarà
reais beneficios àquelas cidades
mineiras, ao lado de fazer liga-
cão básica para uma estrada vi-
cinal que já -existe entre ambas
comunas, encurtando as distãn-
cias.

Sala das ReuniOes, 23 de maio
de 1966:

(a.) Spártaco Pompeu - Wil-
son de Paiva - Raymundo Al-
bergaria - Geraldo Quintão.

Justificativa: - Segundo se anun-
cia d preocupação do atual Govér-
no terminar as obras jã iniciadas
pela admlnistraçao anterior. A
ponte sObre o Rio Aiuruoca, entre
os municipios de São Vicente de
Minas e Andrelãndia, foi iriiciada

quando era Govêrno J.K. Como se
ye, já faz mais de 8 anos. Fol pla-
nejada tao sàmente para atender
reclamos de uma ponderável par-
cela de mineiros que se dedicam a
atividade valiosà de criação e de
produção de leite, acompanhada
de urna industrializaçao produtiva
magnifica e proveitosa aos cofres
do Estado. Iniciada ha quase 10
anos, ficou esperando urn gover-
nante que olhasse urn pouco para
aquelas florescentes comunas. For
diversas vêzes as obras recomeça-
ram. Mäos a obra. Novos gastos.
Material d all colocado e o tem-
po vai passando, e a ponte vai
ficando e dgua correndo. E a
ponte nao flea •pronta e o povo
sofre, priricipalmente nas chuvas
por falta de estrada adequada e 0
Govêrno recebe as criticas.

o Deputado que êste pedido rei-
tera, jci per diversas vézes fez
idêntica reclarnação e a ponte
vai ficando paralizada "per faz ou
por nefas".

For isso, sou pela tenacidade;
els, pois, novamente a Indicação,
corn esperanças novas corn urn
Govêrno nOvo.

Spárt aco Fompeu.
- A Comissão de Transportes.

INDICAçA0 N. 1.146

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléia Legisiativa do Estado do
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu
que esta subsereve devidarnente
apolado na forma regimental re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa,
se digne indicar ao Exmo. Sr.
Governador Israel Pinheiro, a ne.
cessidade de detern-iinar providen-
cias para que seja equipado 0 Cole-
gio Estadual "Ordern e Progresso",
integrado no Departamento da
Guarda-Civil da Secretaria da Se-
gurança PiIbliea, para f'azer func.io-
nar anexo o Curso do Forniação
de Professôra (antigamente de-
nominado Curse Normal), consi-
derando que o colEgio supra, ofi-

cial, já tern cêrca de 700 (sete-
centos) alunos freqUentes no gi-
nasio, inclusive alunos frequentan-
do 4.q sdrie, Os quais são candida-
tos naturais ao diploma de pro-
fessor primãrio.

Sala das Rouniöes, 23 do maio
de 1966.

(a.) Spãrtaco Pompeu - Wil-
son do Paiva - Raymundo Al-
bergaria - Geraldo Quintão.

Justit'icativa: - Integrado no Do-
partarnento cia Guarda-Civil, da
Secretaria da Seguranca Fdblica, ja
estci funcionando, ha mais de 4 anos,
o Colégio Estadual "Ordem e Pro-
gresso", quo se destina aos filhos
dos policiais e aos prOprios poli-
dais nos dWerentes turnos, em
nümero de trés. A frequencia é no
momento é do 700 alunos, e, não
e maior porque êste ano é que fol
realmente oficializado por lei,
sendo que antes vivia em regime
de cooperativa corn contribuicöes
dos proprios guardas-civis e ou--
tras contribuicöes de auxillo ex- ,
tra-oficiais e subvencôes previstas
em orcamento do Estado. Neste
ano de 1966 já funciona corn duas
turmas, a 4 •4 série, de meninos e
de meninas, filhos de policials.
Entende-se hodiernamente quo, pa-
ra a classe media, o ensino dove
sor mais instrumental do quo cul-
tural. 0 homem deve ser instrui-
do para o traball-io, numa quali-
ficacão cia mao de obra. Ora, ter-
minado o curse ginasial, o meni-
no e principalmento a môça terã
no Curso do Formacão de Profes-
sor uma profissão dentro do três
anos. For isso vem esta Indicação
que esporo seja aprovada.

Spártaco Pornpeu.
- A Comissão do Educacão.

INDICAIcAO N. 1.147
Exmo. Sr. Fresidento da As-

sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco PompoU,
quo esta subscreve, devidamente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa,
soja feita Indicação ao Exmo. Sr.

Crispim Jacques Bias Fortes, DD.
Secretãrio da Seguranca Ptlblica,
para que, dentro do seu programa
do dinamizaqão e realizacöes da
Pasta quo dingo, estudo possibili-
dades do recursos para dar corpo
e sentido assistencial o educativo
a iniciativa ton-iada pelo Chefe da
B.c Divisão do Departamento da
Guarda- :Civil, corn sede no Con-
junto IAPI, na Lagoinha, a Guar-
da Mirim, constituida por meno-
res de diforentes classes daquela
jurisdicão e do outras, os quais,
depbis do instruidos, preparados,
selecionados o uniformizados P0 -
derão, corn ospinito escoteiro ser
colaboradores ativos da Soguranca
o Vigilância do comércio e de mui-
tas atividades da grande metrOpole,
tal como so ye em muitas cidades
importantes de São Paulo.

Sala das ReuniOes, 23 do inaio
do 1966.

(a.) Spãrtaco Polnpeu - Wil-
son do Paiva - Raymundo Al-
bergaria - Geraldo Quintão.

Justifioativa: - A Secrotaria cia
Seguranca Püblica yem ja execu-
tando urn prograrna de iniciativas
pioneiras e importantes em diver-
SOS setores: a aceleracão do Hos-
pital do Pronto Socorro, corn gran-
de vorba jd liberada; a aquisição jd
feita de urn prédio corn ampla drea
externa, i-ia Floresta, para a confor-
távol mstalacão da Delegacia Espe-
cializada de Onientacão a Meno-
ros; o aparelhamento da Delegacia
do Monores, no sentido do orien-
tar sous servicos corn pessoal de-
vidamente preparado o forinado, e
recursos administrativos, peda,gO-
gicos o inatoriais, como veiculos
para transporto; aumonto do ca-
deiras de engraxates para dar
servico aos menores pobres para
quo no trabaiho possam tirar
rneios e condicöes para urn futuro
molhor.

For isso vem esta Indicaqâo
dentro do mosrno e born orientado
programa quo estã sendo executa-
do.

Spártaco Pompeu
- A Comissão do Seguranca.
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REQUERIMENTO

o Deputado Spártaco Pompeu
que êste subsereve, devidamente
apoiado na forma regimental, re . -quer a V. Exa., ouvida a Casa,
seja consignado na Ata de seus
trabaihos, o regozijo corn que
populacao da cidade de Varginha,
no Sul de Minas, recebeu a de-
signacão do Dr. Hélio Ferreira da
Silva, para Delegado de Policia de
carreira a quem caberd dirigir
doravante Os destinos policiais da-
quela próspera comuna, que para
mais de 2 anos estava privada de
possuir uma autoridade policial
que pudesse presidir a banca exa-
minadora para exame e expedicão
da Carteira Nacional de Habilita-
cão de motorista, causando notã-
veis e irreversjvejs prejufzos a boa
ordem do tráfego e aos interessa-
dos na aquisicão da carteira para
fins profissjonajs

Desta resolucao pede o abaixo
assinado seja dada ciência ao
Exmo. Sr. Dr. Crispim Jacques
Bias Fortes, ID. Secretãrjo da
Segurança Püblica.

Sala das ReuniOes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Spártaco Pompeu Wil-
son de Paiva - Raymundo Al-
bergaria - Geraldo Quintão.

Justificativa: - ste pedido ftth-
damenta-se na alegria e no regozi-
jo quo causou nos meios sociais da
cidade de Varginha, a designaçao
do delegado de poilcia de carreira,
Dr. Hello Ferreira da Silva, para
dirigir Os destinos policiais daquela
importante comurla sul-minejra.

Varginha é a capital do Sul de
Minas. De população bastante ci-
vilizada e próspera, é ciosa de
possuir autoridades cumpridoras
de seus deveres. Gosta de Paz e de
sogurança, pois bern compreende o
valor do policiarnento bern orienta-
do e humano Tern amor ao nome e
ao seu conceito de urbe denomina-
da a "Princesa do Sul", por isso exi-
ge aos habitantes a major garan-
tia possivel. E seinpre foi assim.
No caso ainda, por não se achar

ali delegado de policia de carrei.
ra, estava privada de dar aos in-
teressados carteiras de motorists.

(a.) Spártaco Polnpeu.
- Publicar.

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer a V.
Exa., seja enviado aos Secretãrios
da Segurança Püblica e do Inte-
rior e Justiça, requerimento con-
tendo as seguintes indagacäes:

1 - Quantos e quais são os
presos politicos, corn ou sern son-
tença condenatOria, entregues a
guarda das autoridades estaduais,
no Departainento de Vigilãncia
Geral, na Penitenciária Dutra La-
deira e na Penitenciárja Agricola
do Neves.

2 - Qual a data da entrada de
cada urn dêles.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

(a.) João Bosco - Paulino Ci-
cero - José Maria Magalhães -
Sinval Boaventura - Benedito
Xavier.

Justificatia: - 0 Sr. Presidente
da RepUblics, em sua fala na cida-
de São Luiz do Maranhão, negou
haver qualquer cidadão, em todo o
territOrio nacional, detido ou préso
por haver exercido ativiclade poll-
tica. Näo d exata tal informaçãO
pelo quo tern sido divulgado no Es-
tado do Minas Gerais, o que nos le-
va a crer que S. Exa. estava mal
assessorado e mal inforrnado na
elaboracão de seu discurso. Pars
o restabelecimentO da verdade e
para informacão do prOprio Chefe
da Nacão tornam-se necessãrios Os
eselarechnentos solicitados.

(a.) João Bosco.
- A Comissão de Justica.

INDICAcAO N. 1.137

Exmo. Sr • Presidente da As-
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado signatário desta,
dentro das normas regirnentais,
requer a V. Exa. digne-se de,
apOs audi6ncia do egrégio Plená-
rio, dirigir aos Exmos. Srs. Go-
vernador do Estado, Diretor do
Departarnento Estadual de Estra-
das de Rodagem ( DER ) e ao Di-
rotor do Departamento de Turis-
mo Estadual - Indicacão no zen-
tido da urgente necessidade de
se realizar a construcão da Rodo-
via, ligando a Cidade de São Joao
del-Rei a de TiradenteS, numa dis-
tãncia não superior a 10 quilôme-
tros.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Nicanor Armando - Wil-
son do Paiva - Ataliba Mendes -
Valdir Melgaco - Expedito Tava-
res.

Justificativa: - As Cidades de
São João del-Rei e Tiradentes, ci-

dades irrnãs, são depositárias das
mais suaves tradiqôes histOricas de
Minas Gerais e do Brasil - 0 que
uhes proporciona excepcional relvo
o acentuado atrativo turistico, quo
se faz mister incrementar e presti-
giar, corn todo vigor possivel.

Tiradentes é a cidade do ouro,
onde recentemente foi criado o
Colégio Estadual "D. Delfim. Ri-
beiro Guedes", o qual ja se encon-
tra em pleno funcionamento, sob
os apuausos da populacão e o en-
tusiasmo da juventude local.

No municipio de Tiradentes, 10-
caliza-se 0 jd notãvel Balnedrio
de "Aguas Santas", cujas águas
são do elevado teor radioativo.

E o Balneário mais prOximo de
Belo Horizonte, eis que dista desta
Capital apenas 176 cjuilôrnetros -
via Joaquirn Murtinho - Lagoa
Dourada, em estrada completamen-
te asfaltada.

Tiradentes tern localizacão mui-
to proxirna de São João del-Rei e
necessitam ambas as cidades de
meihor via de acesso jã existindo
pars a construcão dessa rodovia a
indispensável verba orcamentária
através do Plano de Turisnio do
Estado.

irnprescindIvel, portanto, aten-
der-se a esta legitima reivindica-
cão do povo quo habita aquelas
tradicionais cidades rnineiras

Trata-se do urn trocho pequeno
mas quo signifies grande incenti-
vo ao progresso da região e ao
desenvolvimentO do turismo em
nosso Estado.

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

INDIcAçAo N. 1.138

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembl&ia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado re-
quer seja indicada ao Sr. Gover-
nador do gstado a necessidade de
se criar 0 Curso de Forinacão no
Ginásio Estadual de Vespasiano.

Informa a Imprensa que, na ci-
dade de Vespasiano, funcionava 0

REQUERIMENTO

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
quo êste subscreve, corn apoia-.
mento regimental, requer a V.
Exa., ouvicla a Casa, sej a consig-.
nado na Ma de seus trabaihos, 0regozijo corn 0 Exmo. Sr. Dr.
João Bosco Barreto, DD. Chefe do
Departamento da Guarda-Civil e
corn o Corpo Superior e todos os
valorosos componentes da respei-
tável e respejtada corporacäo da
Segurança Püblica, pelos festej Os
que domingo, dia 22, as 9 horas,
foram realizados em comernoracao
ao dia da Padroejj a dos Guardas-
-Civis - Santa Rita de Cássia -
do que se pede seja dada ciência
ao Departamento em referêncja.

Sala das Reuniöes, 23 de malo
de 1966.

(a.) Spãrtaco Pompeu - Wil-
son de Paiva Raymundo Al-
bergaria - Geraldo Quintão.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO N. 1.249
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L

estabelecimento particular "Cole-
gio São José", que foi obrigado a
fechar as portas porque não pôde
concorrer corn o Ginãsio Estadual
recém-instalado

Então, as 80 alunas do Colégio
São José não podern terminar o
curso. Alguns pals de alunas con-
seguirarn mudar-se para Belo Ho-
rizonte, mas as demais ficaram
prejudicadas.

Urge, então, a remessa de men-
sageni a Assembléia a tempo de
evitar prejuizos maiores a juven-
tude de Vespasiano.

Sala das Reuniôes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Anuar Flares - Florivaldo
Dias - Geraldo Quintão - Ote-
lino Sol - Altair 'Chagas - Wil-
son de Paiva.

- A Comissão de Educação.

INDICAçAO N. 1.149
Exmo. Sr. Presidente da As-

sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A signatãria desta vein indicar
a S. Exa. o Sr. Prof. Celso Ma-
chado, digno Secretãrio da Fa-
zenda, a necessidade de remeter
numerãrio, urgentemente, para as
seguintes localidades: Jaboticatu-
bas, Marambainha, Carandal e Rio
Pomba, corn veneimentos atrasa-
dos, respectivamente, em 5 e 4 me-
ses.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Marta Nair Monteiro.
Justjficatjva: - As dificuldades

são imponderávejs. Nern ha mais
estfrnulo para o traba1lo nestes
lugares, onde 0 pagameito vai
quando o govêrno entende de man-
dã-lo.

J,ã não ha, a esta altura, urn
processo automático na burocracia
de recolhiinento da arrecadação e
redistribuição imediata de paga-
inentos devidos por trabalhos pres-
tados?

Ou será necessário sempre recla-
mar aquilo que constitui urn di-
reito por parte do servidor e urn
dever do enipregador?

Pensarão que é diferente a vida
para nossas professôras e funcio-
nários no interior? Não terão êles
as mesmas obrigaçôes as inesmas
responsabjlidades e necessidades
que nós, na Capital?

Senhores Deputados, não pode-
remos ser insensiveis as dificulda-
des de nossos semeihantes. Nern
serã precise estar em contato corn
o povo, ouvindo seus problernas
para aquilatar suas dificuldades.

Certamente, o Senhor Governa-
dor ignora o atraso no interior,
pois sabernos ser intenção de V.
Exa., confornie prometera, não
deixar Os servidores estaduais em
dificuldades.

Queremos, também, salvaguar-
dar a posição do atual Secretário
que ja encontrou esta situaçao.

Confiamos em que S. Exa. ye-
nha resolver, numa ordem ünica e
coletiva, a atualizaçao de toros os
pagamentos em atraso no inte-
rior. Apresentamos, na oportuni-
dade, cartas que virão testemu-
nhar.

- A Comissão de Financas.

"Carandai, 13 de maio de 1966
DD. Deputada Marta Nair

As professôras do G. E. "Bias
Fortes" de Carandal animadas pe-
Ia espontãnea generosidade de V.
Exa., vêni pedir-ihe se interessar
para que saia 0 nosso pagamento
de fevereiro, marco e abril, venci-
raento a que fizeram jus pelo tra-
baiho cotidiano, pela luta sein
tréguas, em beneficio dos peque-
nos analfabetos, cumprindo a ris-
ca 0 dever do magisténio.

Corn o pensamento voltado pa-
ra Deus e certas de merecer a
preciosa e costumeira atenção de
V. Exa., corno em 63, rogarn a
Deus pela sua felicidade e de seus
familiares.

Pelas professôras que Ihe dedicam
grande simpatia e amizade, ape-
sar de não conhecé-la pessoal-
mente,

(a.) Ana Batista Soares.

"Exrna. Sra. Deputada Marta
Nair.

Ha tempos ihe escrevi uma car-
ta e fui prontamente atendida.
Isso fez corn que me animasse a
Ihe escrever esta, pois estou numa
situação de que sO V. Sa., corn seu
prestigio, podera tirar-me.

Sou professôra aposentada, ia
não sou muito môça, mantenho
n-iinha familia e estou ha três
meses sem receber nieus venci-
mentos: não recebo desde feve-
reiro e a vida corn custo tao alto,
corno you fazer? A partir de 1963,
no govêrno passado, não houve
mais dificuldades. Recebia pon-
tualmente, rnas agora... Não gos-
to de politica. Voto coin V. Sa.
pois é patrona das professôras.
Espero, portanto, que faça urn pe-
dido ao Sr. Secretário das Finan-
cas, a urn de regularizar o paga-
mento aqui em Rio Pomba.

Espero ser atendida.
Atenciosamente, subscrevo-me

pelas professOras de Rio Pomba.
Rio Pomba, 10 de maio de 1966.

"Marambainha, 7 de maio de 1966
Exma. Sra.
Marta Nair Monteiro
Nossos cordials cumprimentos e
votbs de urn feliz passar.

Cientes de que V. Exa. come
representante do povo mineiro
nessa Assembléia vem sendo uma
grande batalhadora em favor da
classe que tanto luta e sofre, es-
pecialmente a professôras do in-
terior, virnos confiantemente fazer
urn apêlo a V. Exa. a fim de que
a digua deputada faca-nos urn
grande favor, urgente, que a Se-
guir, corn flosses agradecimentOs
antecipados, esciarecemos

Ha cinco meses, não recebemos
nossos vencimentos na Coletoria
Estadual de Caraj atraso êste que
vem produzindo muita preocupa-
cão entre nOs, professôras, que co-
mo rnães de familia, estamos pas-
sando apertos tremendos, diante
do alto custo de vida atual, alérn
de outros apertos mais, quanto 'as
que tern filhos em Colégios, assini.
coino eu e a colega Felicissirna
Borges dos Santos, que estarnos
avisadas pelo Colégio que não sen-

do efetuado o pagamento do pri-
meiro semestre neste mês, nossas
filhas nao entrarão em provas.

Em nosso meio não hd recursos
come nos meios adiantados que
faciliteni a urn grupo de funcio-
nánios nos fornecimentos, einprés-
timos pUblicos ou particulares que,
finairnente, normalize uma situa-
ção aflitiva come a reinante em
nosso meio, corno pdderã V. Exa.
calcular, dentro do saber, prática
e compreensão que possui V. Exa.

Esperamos que V. Exa. nos
ouvirã nesta hora angustiante,
conseguindo nos orgãos compe-
tentes, corn tôda a urgência, ver-
bas suficientes para o pagamento
ao professorado das Escolas Reu-
nidas "Dr. José de Haas" de Ma-
nambainha, e que seja êse paga-
mento para tôdas e de todos Os
meses vencidos, efetuado êste m's
a fim de que flosses compromis-'
sos sejam resolvidos no prazo re-
gulamentar, principio de junho
próxirnO.

Nada mais prornetemos a V.
Exa. a não ser mesrno flosses pe-
didos ao Altissimo e Poderoso
Deus pela felicidade continua de
V. Exa. em companhia dos f a-
miliares.

Subscrevendo-nos corn tôda es-
tima e alta consideracão, assina-
mos.

Amigas gratas".
- A Comissão de Financas.

REQUERIMENTO

Exnio. Sr. Presidente da As-
sernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer a V.
Exa. que se digne de mandar in-
serir em Ata um vote de congra-
tulaçOes pela passagem do au-
versário de "VOZ DE SAO JOAO",
brilhante jornal que se edita em
São João Nepornuceno, hO, trinta
anos, dando-ihe ciência 'a sua re-
dação de nossa deliberacão.

Sala das Reuniöes, 23 de malo
de 1966,
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(a.) Mario Hugo Ladeira - Lu-
do de Souza Cruz - Geraldo
Quintão - Spártaco Pompeu -
Carlos Megale.

Justifieatjva: - A imprensa do
interior, desde Os veihos tempos,
tern participado das grandes cau-
sas de interêsse da nacionalidade.
As idéias de TeOfilo Otoni foram
conhecjdas atravës de jornal edi-
tado no nosso "hinterland". A Abo-
lição, a Repübllca e tantas outras
causas foram abraçadas corn elvis-
mo e bravura pelos nossos irmãos
interioranos 2 un-ia fonte preciosa
de educaçao e de cultura. Graças ao
seu trabaiho, scm ostentacao, mas

nseguro constante, a face da ossa
terra vai-se modifjcando. Muitos
de nossos methores honiens se
proj eta r a m internacionalmente,
comecando sua luta na imprensa
do interior, que nada recebe dos
cofres püblics como incentivo ou
ajuda Para a sua sobrevivência.

Em São Joo Nepomuceno, ci-
dade da Mata Mineira, foi funda-
da, hd trinta anos atrás, o jornal
"Voz de São João", de proprieda-
de dos Irmãos Rocha, dirigido pc-
lo esforcado e dinãmico jornalis-
ta Carlos Pellegrini Rocha. Aos
domingos, a populacao recebe in-
falivelmente seu jornal, trazendo
e comentando noticias de interês-
se geral, especialmente da regiao.
No's mesmos, aqui de longe, ao re-
cebermos, pelo Correio, o jornal,
sentimo-nos satisfeitos e felizes
ao lérmos as noticias da terra.
Dc fato é urn sacrifiejo cnorme,
urn esfôrço sobre-humano, manter
urn sernanãrio, editá-lo religiosa-
mente aos domingos. Quem assim
procede so pode merecer de todos
Os maiores encômios. E ser mais
do que sacerdotc.

Prestamos, nesta oportunidade,
uma hornenagem simples, modes-
ta, mas sincera, a imprcnsa do
interior, desassi.stida, mas comba-
tiva, especiahnente a uma das suas
mais gloriosas expressöes, que é
"VQZ DE SAO JOAO", notãvel Or-

gao que se edita em São João Ne-
poinuceno.

(a.) Mario Hugo Ladeira.

REQtTERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da As-
scrnbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado,
comunica a Casa o falecimento
do Sr. OsOrio Correa cia Costa,
ocorrido em Patos de Minas. 0
extinto foi Juiz Seccional Federal
da Comarca de Patos, onde pres-
tou relevantes servicos. Foi tam-
bern vereador a Câmara Munici-
pal, Para ali levando seu alto es-
pinto püblico.

Pede-se que, consigriando em
Ata de nossos trabaihos voto de
pesar, do mesmo se dê ciência a
familia enlutada, nas pessoas de
William Corrêa da Costa na cida-
de de Três Ranchos, Estado de
Goids, e Leibnitz Corrêa da Cos-
ta, Delegado de Policia, na cidade
dc Uberaba.

Sala das ReuniOes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Sinval Boaventura - Alvi-
mar Mourão - Carlos Eloy - Jor-
ge Ferraz - Lücio de Sousa Cruz.

REQUER.IMENT0

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléia Legislative, do Estado de
Minas Gerais. 	 I *

Os Deputados infra-assinados
requerem, ouvida a Casa seja
destinada a primeira hora da reu-
nião do dia 25 dêste, Para come-
rnoração do Die, da Indüstria, ho-
menageando-se os industriais e
trabaihadores das diversas em-
presas em nosso Estado.

Sala das Reuniöcs, em 23 de
maio do 1966.

(a.) Alvimar Mourão - Jorge
Vargas - Anuar Fares - Jorge
Ferraz - Valdir Melgaço.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Cicero
Dumont.

O SR. CICERO DUMONT -
Sr. Presidente, $rs. Deputados.

O Prcsidente Castelo Branco
pronuflcioU, ontem, cm São Luis
do Maranhão, urn irnportante dis-
curso. A sua repercusSãO inter-
namcntc, não será tao grande
quanto aquela quc se dard no ex-
terior. Sob 0 ponto de vista in-
terno, S. Elxa. declara, em seu
discurso, aquilo quo estamos tes-
temunhando todos os dias; mas,
na ordem internacional, S. Exa.
desmascara urn movirnento de
desfiguracãO do Brasil no exte-
rior. 	 -

No referido pronunciamento, S.
Exa. o Prcsidente da Repiiblica,
declara quo não é urn ditador e
que 0 Brasil não vive sob ume di-
tadura; não d ditador, justarnente
porque não existe ditadura no
Brasil; não existe ditadura, onde
ha. urn Congrcsso e urn Poder Ju-
diciãrio funcionando, onde ha. irn-
prensa livrc, livre debate, e 0 iflS-
tituto do "Habeas Corpus" em
pleno vigor.

Admitirnos, por ser a realidade,
que 0 regime em que vivernos não
d de plena democracia, rnas não
e tambéin, urn regime ditatorial.

Não é de plena democracia
porque h6, dispositivos de segu-
rança Para esta transicão da fase
revolucionária Para a fase da
normalidade. Estes dispoSitiVoS de
seguranca existern cm qualquer
democracia, inclusive na demo-
crncia america-na e na democra-
cia francesa - Mas o Presidente
não e urn ditador; nem sequer

- utiliza êstes dispositivoS, a não
ser corn a major parcimônia e na
medida exata em que são neces-
sários Para a garantia da ordeni.
revolueionária instituIda.

No exterior, notadamente em
certas areas do Govêrno america-
no, sob o comando dos extraordi-
nários senadores Fullbright e Ro-
bert Kennedy, conio que h6, urn
esquema pare, deformar, no exte-
rior, a verdadeira imagem do Bra-
sil revolucioflánio. Adrnitimos que
êsses ilustres legisladores amen-
canos estejam de boa-f6 mas,neni.
por isto, deixau de merecer a

resposta do presidente da Repil-
blica porque, se a boa-fe Os jus-
tifica, ela não testornunha urn.a
realidade; dã apenas elementos
Para se compre&ider uma posicão
inexata como a dos dois citados
senadores americanos. Na medida
em que o Govêrno Brasileiro rca-
ge a êste movirnento externo, mais
Se firma a conviccão do povo
brasileiro do quo ninguém inelhor
cumpriria a missão rovolucionãria
do que o Presidente Castelo Bran-
Co. E não é uma missão fácil de
ser cumprida pela sua própria
niatureza, e pelos niscos quo acar-
reta; não é urna missão sirnpãti-
ca Para quern ja. estd chegando
ao urn do suas atividades; inas e
uma missão histOrica, uma rnissão
noeessãria e quo S. Exa. cumpriU
bern o it risca. Podemos e temos
divergido de vãnias decisöes do
Presidente da RepübliCa mas, em
casos como êsto o outros, seine-
ihantes, em quo S. Exa. não ape-
nas defendo a ordem revolucio-
nánia estabelecida no Brasil, inas
sobretudo, afinma a personalida-
do do nosso Pals, temos ostado ao
seu lado, Para apresentar-lhe a
nossa solidariedade e os nossos
aplausos. Estou certo do que, em-
hora as divorgências correntes em
relacão a conduta do presidente
da Repüblica, ninguém de boa-fe
o dotado do alguma dose do pa-
triotismo poder6, negar as pala-
vras do Presidento da Repüblica
a dimensão o a repercusSão quo
tern. Ninguéifl poderd deixar do
dar sou endôsso a autonidade pro-
sidoncial, quando procura cortar
corajosameflto uma onde que cres-
Ce no exterior 0 lastiinävelmeflte
tern o estimulo, senão a ajuda, de
element,os do interior da nossa
prOpria Pátria. Podemos, o devo-
mos, sobrotudo nós quo participa-
mos do movimento revolucionáriO
e quo continuamos a apoiar seus
objetivos, lutar Para quo 0 regime
domOcrãtiCo brasiloiro readquira, o
mais ra.pido possivel a sua pleni-
tude.

Mas não podemos concordar em
quo se queira transformar uma res-
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trição compressiva numa ditadura
conio muitas que existem na
America do Sul e muitas que exis-
tern na Europa. 0 regime demo-
crático brasileiro e muito menos
excepcional no sentido das fran-
quias do que o regime de De Gaul-
le. Tddavia, aquêle chefe do Go-
vêrno frances recebe as hornena-
gens da opinião püblica iriterna-
cional, sob a alegaçao de que estã
fazendo urn Govêrno democrático.
A variação• de julgamento entre
estas duas realidades poht,icas
mostra bern que as criticas feitas,
como vinham sendo feitas, outro
objetivo não tern senão o de corn-
promoter o born norne do Brasil e
os altos propOsitos que inspiraram
o movimento revolücionarjo do 1964.
Estou certo de que o meu apoio
e a minha solidariedade serão de
tcklos os brasileiros que desejam
o Brasil corn que nOs sonhamos, 0
Brasil democrático, coin as fran-
qulas garantidas e em pleno pro-
gresso. Desejamos que pronuncia-
mentos como êSSe nào sO marquem
a nossa posicão no conceito in-
ternacional, n-ias demonstrem a nOs
outros que o presidente Castelo
Branco, se não pode retornar a
realidade democrática, ou se não
pode retornar a ela ainda no seu
exercicio de mandato, vern dando
indIcios seguros de que a quer,
de que 6le não é ditador e nem
quer militarizar o pafs. A prova
disso tivernos, ha pouco, quando
destituiu do comando do III Exér-
cito o general Justino Alves Bas-
tos porque Sua Exceiência, na
perseguição de urn objetivo poli-
tico, que pde ser legItirno, dese-
iou transformar o comando do
Exército em urn partido politico e
o Presidente, como Marechal do
Exército, contrariou, fundamen-
talmente, êsse ponto de vista, co-
mo mantenedor de nossas prO-
prias atividades clemocráticas.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Carlos
Megale.

o SR. CARLOS MEGALE - Se-
nhor Presidente, Senhores Depu-
tados, Encontra-se sObre a Mesa,

aguardando despacho de V. Exa.,
Sr. Presidente, urna comunicação
do nobre Deputado Batista Mi-
randa, cuja cOpia tenho em mãos
e you ler para que a Casa tome
conhecimento e me acompanhe no
raciocinjo e nos pedidos que you
fazer.
Frei Inocêncio, 12 de malo de 1966.
Exmo. Sr.
Dr. Joäo Batista Miranda
DD. Deputado Estadual
Belo Horizonte

Prezadissimo Deputado. Encon-
trei, no Minas de 4 do inês em
durso, publicação de minha irma.
Maria da Conceião Pereira, ser-
vente do Grupo Escolar Dr. João
de Souza Lima clesta cidade. NOs
da familia não ternos expressão
para agradecer o que tern nos
dispensado. Dr. João, estamos na
major contrarjedde, estou dispos-
to a criar caso corn êstes baixos
Politicos daqui. A minha irma.,
por não estar com P os docuinentos
legais, houve a major perseguicao
da nova Diretora Wilma GlOria
Nunes Mourão, desfeitiou minha
irma., rião aceitou no Grupo por
perseguicao püblica. Al, minha
irma aborreceu por ter 17 anos de
magistério na nossa terra e dois
no Grupo daqul, ela aborreceu
tanto que, dia 9 do p.p. suieidou-
se. Então peco o dignissimo Dr.
coniunicar a. Secreta.ria Para tor-
nar sern efeito polo falecimento
da funcionárja, se for preciso, se
precisar certidão de Obito fineza
escrover que envio para o senhor.

Scndo so 0 que desojo para 0
momento, a.proveito 0 ensejo Para
reafirma.r Os meus protestos de
elevada estima e distinta consi-
deraçao.

Atenciosamente,
(a.) José Donato de Alvarenga".

certo, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que não temos ele-
mentos para culpar ou para des-
culpar o Govêrno. Mas, é verda-
de, Sr. Presidente que um fato
desta natureza não pode doixar
do tor repercussão riesta Casa,
que representa o pensamento do
povo de Minas Gerais. Repito, Sr.

Presidente, Srs. Deputados: as
perseguicöes existem no Estado,
corn ou sem conheciniento do Go-
vernador; corn ou sern a aprova-
ção do Governador. A verdade é
que as denüncias chegam a nós
outros, Deputados, todos os dias.
Umas procedom, outras improce-
dern. No caso em aprêco, dirão:
quo importa uma vida menos; uina
morte a mais. E urna desconheci-
da, perdida nos confins do Esta-
do mas e, antes de tudo, urna
brasileira como nOs outros. E uma
mae de famhlia como inuitas quo
por ai existeni; quo criou, no amor
e na cristandade, Os Ijihos; que
trabalhou de manhã a noite para
sustentar os filhos; mae quo, no
cumprimento dêsse dover, estéve
sempre atenta nos seus doze ou
quinze anos de trabaiho.

As perseguicOeS do chefes do
interior levararn-na ao desespêro.
Pouco importa, dirão muitos: nOs
não a conhecemos; vive no inte-
rior. Mas d verdade, Sr. Presi-
dente, que, sem querer atacar Os
quo tern responsabilidade i-ia or-
dem em Minas Gerais, seni querer
dizer que, so são ou não culpados,
torna-se necessário quo o Gover-
nador e seus auxiliares deem uma
explicacão a esta Casa; deem urna
explicacão ao funcionaliSmo Pu-
blico do Estado. E uma advertên-
cia quo fazernos desta Tribuna.
Dir-se-ia que o fato já Se passou
e quo ninguém mais se lembra do
suicidio desta pobre muiher. Di-
rão quo as lanientacöes h beira do
seu tümulo, não são como as de
"Orestes e Electra", chorando no
türnulo de sell pai - Agamenon.
- Dirão que muitas mortes virão
por ai. Não é possivel que a Casa,
quo representa o povo, esta As-
sembléia composta do homens que
tivorani os votos dessa pobre mu-
ihor e os de seus familiaros, se
silenciern diante dêste fato, que
constitui urn atontado it civiliza-
cão em que viveinos. E urn esta-
do retrOgado, quo ostamos vivon-
do. São destas coisas quo a As-
sombléia precisa tomar conheci-
mento, sem a preocupacão de f a-

zer oposicão ou sem a preocupa-
cão do cantar hosenas a quem quer
quo seja. Não conheco nenliurn
familiar dosta muiher; nem so-
quer conheco o signatário desta
carta dirigida ao Deputado João
Batista Miranda. Mas a verdade
é quo, justamento nesto inës de
maio, nOs que sonios homons do
interior - e eu me considero urn
saudosista, urn hornern apegado
ao passado, quo me onterneço
quando viajo pelo interior, como
recentemonte o liz, e vojo nas
cidades e povoados, espaihados
polo Estado, noste mês do Maria,
as mães tern a preocupacão de
vestirom suas filhas, para coroa-
rem Nossa Senhora. Neste més
das mães, das noivas e das vir-
gons - êste més de rnaio passa a
ser também o mês dos sacrificios,
mês da persoguicão daqueles quo,
em señdo fortes, em tendo paid-
cios, em tendo automOvois - pa-
gos polo dinheiro do povo, inclu-
sive, naturalmente, corn impostos
pagos pelos familiaros desta p0-
bre rnulher - deixam que isto
aconteca.

Esporo que, corn a nossa adver-
tência o osta dentincia que esta-
mos fazendo, sein acusar ou não
o Govêrno ou qualquer de zeus
auxiliares, o Govêrflo tome medi-
das nocossãrias para se apurar a
verdade ou não do quo aqui esta-
mos denunciando, segundo cSpia
dosta carta fornecida polo Depu-
tado Batista Miranda. Mas, Se-
nhoros, talvoz as perseguiçöes
continuem. Talvoz, em outros lu-
gares, muitos não tenhain ehega-
do a êste gesto extromo de doses-
pêro mas ostão, SenhoreS, como se
diz i-ia gina, "cornendo o pão que
o diabo amassou", perseguidos de
todos Os lados, som que uma voz
quo aqui so levante para defender
Os seus direitos, porque em horas
conio estas, quando so trata de
pequeno funcionário, não so pode
lembrar, norn do voncidos, nem de
vencodoreS. 2 preciso quo todos
nOs sejamos vencedores, no trata-
mento do humilde. 0 Estado tern
que estar atento, tern 0 seu clever
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Para corn aquêles humildes que
tern Os seus direitos e o Estado
tern que Ihe dar garantias. Fora
disso, nOs estaremos retroagindo,
nós estaremos retornando àqueles
tempos bárbaros. Mas, afinal, o
que importa Para Os que estão
bern instalados, Se êles não vão a
Frei Inocêncio, se êles não estäo
vendo as lágrimas de uma mae
chorando aquêle que se viu obri-
gaclo a desertar da vida porque
foi perseguido pela poiltica. Que
ixnporta quando, numa tarde de
maio, quando Os veihos sinos da
ermida tiverem batendo a Aye-
Maria e, sôbre uma cruz tôsca CIa-
quêle Cemitério de Frei Inocêncio,
quem sabe, uma pobre juriti pouse
sôbre aquêles bracos e chore a
perda daquela muiher que apenas
teve de desaparecer da vida por-
que cumpriu corn o seu dever, por-
que teve a desdita de näo votar
no Governaclor que ganhou as
eleiçöes em Minas Gerais. E la-
mentável, Senhores, que tenharnos
que ocupar esta Tribuna Para
tratarmos de assunto como êste
mas sem querer jogar sôbre os
on-ibros do Govérno a culpa dêsses
fatos. Eu espero que S. Exa. dê a
Casa e a farnilia desta muiher es
esclarecimentos necessérios. Que
se Puna o perseguidor; se não fOr,
que nos dê uma explicação. E nOs
nada mais teremos a reclamar.
Mas, se o Govérno não responder,
nós que nunca nos curvamos
diante do Poder, viremos a esta
Tribuna para exigir corn veemén.
cia, aqueles que detêm o Poder e
dêle abusam em detrimento dos
fracos.

—Esgotada a hora destinada a
esta parte da R.eunião, segue-se a

D1SCUSSO E voTAcAo DE
PR0POsIc6Es

O SR. PRESIDENTE - Estäo
abertas as inscriçOes dos orado-
res, Para a próxima Reunlão. -

- Vem a Mesa:
REQUERIMENTO

Sr. 	 residnte CIA As-

sexnbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Nos têrmos do Art.. 94 0 Depu-
tado que êste subscreve requer a
V. Exa. a palavra.

Sala das ReuniOes, 23 de maio
de 1966.

(a.) José Maria Magalhães.
O SR. PR.ESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do sr. José
Maria Magalhäes, vice-ilder do
MDB. pedindo a palavra pelo Art.
94, Para tratar de assunto urgen-
te e relevante. A Mesa defere 0
Requerimento e fixa o prazo de
50 minutos.

Corn a palavra o Sr. José Ma-
ria Magalhães.

O SR. JOSÉ MARIA MAO-A-
LHAES -. Sr. Presidente e Srs.
Deputados.

"POLITICA DE MINERIOS. PRO-
TESTO DE MINAS"

Cumpre-nos o dever de abordar,
desta Tribuna, urn assunto que
consideramos da major importan-
cia Para a Economia do Estado.
Refiro-me as riquezas rninerais.
Ha no sub-solo do nosso Estado
uma fonte inesgovável de mine-
rios que, devidamente aproveita-
cia, ajudaria a soerguer a nossa
Economia.

0 Decreto 55.282, do Govêrno
Federal, de 22.12.64, que dispOe
sObre as medidas destinadas a in-
crementar a exportacão de mine-
rio, veio atingir-nos negativamen-
te. Näo faremos aqui uma análise
total de todos Os seus artigos.
Apenas cornentaremos o art. 30
que atinge tOclas as emprêsas ml-
nera:doras médias e pequenas do
nosso Estado e incide especial-
mente sôbre a Ferrobel de Belo
Horizonte, feliz iniciativa do Exe-
cutivo Municipal, criada sob vivo
entusiasmo e esperança de todos
aquêles que possibilitaram sua
existência e que hoje está em
condicOes de exportar minérios.

Quel-ernos lembrar que o diretor
cia Vale do Rio Doce, o ilustre en-
genheiro Paulo Lima Vieira, renun-
ciou aquele cargo em decorrêrcia

do Decreto 55.282, publicaclo no
Diârio Oficial de dezembro de
1964.

Este fato não f 01 encarado corn
a devida seriedade na época,
quando era Governador o Senhor
Ma.galhães Pinto.

O então Governador Magalhães
Pinto deveria, e estamos conven-
cidos disto, ter - se manifestado,
desde logo, contra o referido de-
cretô j6. que 0 mesmo atenta con-
tra a economia do Estado, atm-
gindo, sO no Vale do Paraopeba,
cêrca de 90 mineraçOes e outras
tantas em outros niunicIpios do
Estado. Agora, diante das pers-
pectivas e das consequéncias do
referido Decreto, não podentos
deixar de, neste trabalho, procu-
rar, ainda. abrir Os olhos do Go-
vêrno, pois ain:da ha possibilida-
de de recuperacão das nossas ri-
quezas minerals.

O Decreto, conforme foi dito,
veda., em seu Art. 3 item "a", o
auxilio do Govêrno Federal Para
os investimentos de expansão das
Emprêsas.

Dal, atingir profimdaniente 0
municipio de Belo Horizonte que
é o primeiro municiplo brasileiro
a possuir uma emprêsa de mine-
racao, a Ferrobel, eni,prêsa esta
de cuja organização legal tive-
mos a honra e a satisfação de
participar, corn o nosso yoto, na
aprovacão da Lei que a criou, na
Cãmara Municipal.

Existe urn adagio popular: "Mi-
nas Gerais exporta mineiros e ml-
nérios". Realmente tern sentido
esta afirmativa. Absolutamente não
somos contra a exportacão de mi-
nérios. Apenas, condicionamos es-
ta exportacão a que ela realmente
seja feita em proveito do nosso
Estado. Não poderiamos, absolu-
tamente, aceitá-la como antiga-
mente a época da exportação do
ouro e do diamante que salam do
nosso Pals Para enriquecer Os ou-
tros Paises do mundo. Asslin tarn-
bern não queremos que o nosso
minério fique estagnado. Não so-
mos contra os grupos que corner-

clam corn o minério, mas somos a
favor de que, pelo menos, 50% dos
lucros dêsse comércio sejam rever-
tidos em beneficio do povo minei-
ro. Do contrário, estarfainos re-
petmndo aquilo que acontecia no
passado: ficamos apenas corn Os
buracos no solo, deixando que le-
vem as nossas riquezas.

Mas a Ferrobel. dizia eu, foi a
emprêsa de mineracão mais rude-
mente atinigda pelo decreto fedë-
ral. Esta emprésa, é justo que se
saliente, tern recebido da parte do
atual Prefeito a meihor acoihida
tendo como Presidente urn colega
nosso de profissão de que, poderia-
n-ios dizer, abandonou a profissao
médica Para se dedicar inteira-
mente ao apaixonante assunto da
defesa das nossas riquezas mine-
rais. Refiro-me ao Dr. Ubaldo
Penna que vem dirigindo a Ferro-
hel corn tôda a dedicação e entu-
siasmo, procurando superar todôs
Os obstdcuios, apesar de sentir-se,
agora, impotente diante dos arti-
gos da Lei Federal que procuram
esmagar as pequenas e médias
mineraçôes.

A Ferrobel possul 4 jazidas em
Belo Horizonte, ja pesquisadas e
cubadas pela firma Geo-Pesqui-
sas, sob a orientacão e assessorla
do profesor Di alma Guimarães e
que são as seguintes: Jazida cia
Mangabeira, Jazida do Cercadi-
nho, Jazida do Barreiro, e Jazida
cia Serra do Rola Môca.

Essas 4 j azidas, em total, repre-
sentam uma tonelagem de cêrca
de 50.000.000 de toneladas de he-
matita de alto teor rnetdlico.

0 piano de iavra da FERROBEL
já foi apro yado pelo DNPM e as
jazidas, prmncipairnente a Jazida
da Mangabeira, de acôrdo corn a
prospeccão feita pelo I. T.I., con-
torn apreciávei quantidade de do-
lomita. mineral do grupo dos car-
bonatos, ernpregado na indüstria
de refratários, calcáreos Para a
agricultura, como adubos, e fun-
dentes exigidos Para a siderurgia,
e tantas outras finalidades.

Já possui a emprêsa considerá-
vel equipamento constituido prin-
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cipalmente de marteletes, brocas,
compressores, escavadeiras, trato-
res de esteira e equiparnento de
transporte, possuincjo também urn
equipamento Para tratamento de
minérjog. Já construlu, no Barrei-
ro, urn embarcadouro de minérlo,
que está funcionando e tern, no
Carlos Prates, urn terreno já 'de-
sapropriado para a construcão de
urn Segundo embarcadouro

Possui urn quadro de funcioná-
rios, não sO os de rotina, buro-
cráticos, necessárjos a quaiquer
emprêsa, mas tambem de funcio-
nários especialjzados. Tudo isto se
encontra ameacado de urn verda-
deiro colapso dadas as perspectivas
em decorrêncja da poiltica de ml-
nério adotada pelo GOvêrno Fede-
ral, colapso que atingiria também,
como ja afirmei, 0 Vale do Parao-.
peba, acarretando serbs prejuizos
a várbos municipios mineiros co-
mo Brumadinho

'
Belo Vale, Moe-

da e tantos outros. 0 lecreto re-
ferido favorece as grandes em-
presas de mineracão, que, corn a
segurança do seu texto, partiram
Para os objetivos que procuravam
e conseguiram alcancar: 0 esma-gainento dos mbneradores, da me-
dia e pequena mineração. Depois
Co decreto, construiu-se urn pôrto
que ja fob muito discutido nesta
Casa, na baja de Sepetiba, corn
preferêncja Para Os grandes gru-
pos mineradores, em detrirnento
não sO da emprêsa do Estado da
Guanabara, a COSIGUA, mas
atingindo também a Vale do Rio
Doce em Minas Gerais. E a pre-
ferência foi dada justamente a
urn grupo poderoso no cornrcio
do minérjo em nosso Pals, princi-
palmente em nosso Estado, que é
o grupo da Hanna Corporation.
Mas não pararn ai as iniciativas
dos grupos dominadores do co-
mércio do minérbo. Também corn
a renUneja do Diretor da Vale do
Rio Doce, Sr. Paulo Lima Vieira,
foi conduzido recentemente ao
pôsto de Presidente daquela Corn-
pa.nhia o Dr. Oscar de Oliveira,
que era, ate então, funcionárjo da
ICOMINAS, do Grupo Antunes,

em Minas Gerais, segundo fomos
inforrnados.

0 SR. GERALDO QUINTAO -
Ilustre Deputado José Maria Ma-
galhaes, seu discurso é dêstes que
realmente empolgam os colegas
nesta Casa do Povo Mineiro. Es-
tou acomp'anhando nêle a anáii-
se tranquila que V. Exa. faz do
que atualmente acontece no Bra-
sib, no que se refere a politica de
minérios. Mas ninguém mais apto
do que êste hurnilde orador gue
ora tern a honra de aparteá-lo,
Para dizer que c aminhamosi atual-
mente Para urn vereda incerta e
insegura, cujo fim não sabemos
onde vai dar. Mas podernos pre-
ver que seja Para a infelicidade
de nossa Pátria. No ano passado
eu defendia 0 direito de tOdas as
ernpresas, fôssern quals fôssem,
inclusive a Cia. Novalimense de
Minérios, estrangebras ou nacio-
nais, de extrairem, transportarem
e exportarern minërio de ferro,
porque nOs o temos em abundan-
cia, mas, Srs. Deputados, corn
duas condicöes: urna de deixar
lucros, vantagens Para 0 nosso
Brasil e que êsse minerio fOsse
extraido a custa dessas emprésas,
transportacjo por via férrea des-
sas emprésas e embarcado em
terminals pertencentes a essas
empresas e por elas construidos.
Mas, Srs. Deputados, o que nos
revolta e intraqtiiliza, neste ins-
tante, é justarnente o que acabou
de acontecer corn o celebérrjmo
"protocolo 'de intençOes" celebra-
do entre a Companhja Vale do
Rio Doce e 0 Grupo Azevedo An-
tunes. Basta dizer que já foi fei-
to estudo pela Cia. Vale do Rio
Doce Para instalar em Itabira
uma usina de peletizacao corn
capacidade de producäo de mais
dc 2 milhOes de toneladas por
ano. Agora, Sr. Deputado, e o
prOprbo chefe do "trust" .Antunes
quern declara que essa usina de
peietbzacao seth construjda na ci-
dade de Vbtória, no Espirito San-
to, em detrirnento dos interêsses
de Minas Gerais. Isto significa
que continuaremos apenas a ex-

portar nossas riquezas e corn a
transIormacão de nosso Estado
em "buracos". Esse mesmo chefe
Antunes disse que seth construlda
em Joaqubm Murtinho uma usina
de peletização. A meinória dêsse
industrial é muito fraca, porque
sabemos que a peletização em
Joaquim Murtinho e idealizacão
da Cia. Siderirgica Nacional, Vol-
ta Redonda. Não podemos tolerar
indiferentemente êsse assalto as
nossas riquezas de sub-solo. Te-
mos que trabalhar contra isto.
Hoje mesmo estou fazendo urn
trabaiho apelando a S. Exa.,
Ministro das Minas e Energia, ao
Presidente da Vale do Rio Doce e
ao Ministro Roberto Campos por
nosso interêsse em que seja cons-
truida uma usina de peletizacão
não em VitOria, mas em Itabira,
na bôca da mina. Mas se essa
instalacão em Itabira não for
possIvel, que se instale essa usina
no rnunicipio de Nova Era, onde
não falta requisito algum, princi-
palmente o de manancial corno
seja o Rio de Santa Barbara, do
Peixe e Rio Piracicaba. Näo po-
demos continuar descansando as
armas. Precisarnos convocar to-
dos os colegas estudiosos do as-
sunto Para debatermos 0 proble-
ma. NaG perrnitiremos que es-
trangeiros e brasileiros maus pa-
triotas entreguem nosso minérlo a
pessoas interessadas, capazes de
sacrificar o futuro de nosso Pals,
principalmente de Minas Gerais.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Nobre Deputado Geral-
do Quintao.

Agradeco o aparte de V. Exa.,
pois êle veio ilustrar o rneu dLs-
curso. V. Exa., muito oportune.-
mente, encaminhou hoje a Mesa
requerirnento no sentido de que a
usina de peletizacão seja construi-
da no municipio ide Itabira ou
Muriaé. Felizmente, antes de as-
somar a esta Tribuna tive a sa-
tisfação de assinar 0 requerimen-
to de V. Exa. e o seu aparte veto
justamente quando eu afirmava
que o Presidente nomeado Para a
Vale do Rio Doce, Dr. Oscar de

Oliveira, conforme estou informa-
do, foi, ate então, funcionârio ii-
gado a ICOMINAS, do Grupo An-
tunes, a que V. Exa. se referiu.
Esta ë mais uma conseqüência do
Decreto Federal, cujo destino nao
sei se foi Para prejudicar o nosso
Estado mas que está sendo usado
por Grupos que obtiverarn con-
cessOes espetaculares em detri-
mento da economia niineira. Mi-

• nas está marginalizada, apesar de
ter, no seu sub-solo, a maior ri-
queza mineral, de cuja potenciali-
dade ainda nâo temos conhecimen-
to, porque não temos tOcnicos Para
fa:er a prospecçäo de nossas re-
servas minerais.

O SR. CARLOS MEGALE - V.
Exa. pode dizer qual a atuacao
que o Govêrno do Estado estã
tendo, neste episódio?

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LEAFS - Nobre Deputado Carlos
Megale, a pergunta de V. Exa.
procede. Darel resposta a V. Exa.
no decorrer do meu discurso.

Depois de tôdas as argurnenta-
goes que puder alinhavar, quero
solicitar ao Sr. Governador pro-
vidências imediatas, conforme in-
dicacão que you fazer a S. Exa.
E preciso que o Sr. Governador
sinta êste problema, pois é obri-
gado a senti-lo, de vez que o povo
mineiro reclama. E preciso que S.
Exa. deixe o cornoclismo e tenha
a atuacão neste caso.

O SR. CARLOS MEGALE -
Queira receber, Sr. Deputado, as
minhas felbcitacOes por abordar
assunto tao xelevante. Este pro-
blema não deve ficar esquecido
pelo Sr. Governador, porquanto
S. Exa. é o advogado da cornuni-
dade mineira. Mas V. Exa. pode
estar certo de que esta Assembléia
ha de levantar uma bandeira em
defesa dos interêsses de Minas.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Sr. 'Deputado, meu dis-
curso licaria muito vazio sem os
apartes entusiásticos e vibrantes
de V. Ea.
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o SR. GE.RALDO QUINTAO -

V. Exa. está abordando urn as-
sunto que muito nos preocupa.
Desej aria, em colaboraçao corn V.
Exa., acrescentar o seguinte, per-
guntando: por que o Grupo Antu-
nes, ha dois anos, não se interes-
sóu por protocolos, por acordos e
contratos corn a Vale do Rio Doce,
quando esta Companhia não dis-
ppnha tie urna Estrada de Ferro
tao bern apareihada como dispöe
agora? Depois que a Vale do Rio
Doce tirou a rampa que partia da
Etação tie Baratinha, nas divisas
dos municipios de AntOnio Dias e
Coronel Fabriciano, ate Engenhei-
10 Guilimann, nas divisas do Mu-
nicipio tie Nova Era corn AntOnio
Dias, é que êsse Grupo Se interes-.
sou por êstes acordos, por êstes
convênios. A razão e porque não
tinhamos reconstruido a Estrada
dc Ferro VitOria a Minas; porque
Itabira não estava conveniente-
meñte preparada para exportar
tôda a sua capacidade de mine-
rio; porque não haviarnos cons-
truido o POrto de Tubarão. Ha
algo de secreto e obscuro, Sr.
Deputado, que precisa ser esciare-
cido ao povo mineiro e ao povo
brasileiro. Se a Vale do Rio Doce
exporta atualmente 10 rnilhOes de
ton eladas tie minério de ferro ao
ano, do meihor teor, se dispOe a
Estrada tie Ferro Vittiria. a Minas
tie caDacidacle ociosa para trans-
portar 40 rnilhöes de toneladas tie
tninério, cie Itabira ate o Pôrto de
Tubarão; Se ela dispOe do Pôrto
tie Tubarão para ernbarcar vinte
milhOes de toneladas tie minério
ao ano; por que então, agora, urn
acôrdo, urn protocolo corn o Gru-
P0 Antunes, para exporta.ção de
minrios? Isto significa que êste
Grupo rnisto, de brasileiros e es-
traneiros, virá a usar daquela
Estrada de Ferro ,do Pôrto tie Pu-
barão, em detrimento da capaci-
dade de exportação da Vale. do
Rio Doce. Isto precisa ser escia-
recido ao povo mineiro. Não po-
demos concordar corn o que estd
acontecendo. Apelamos para 0
verierando Governador Israel Pi-
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O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - V. Exa.., Sr. Deputado
Geraldo Quintão, tern plena razão
na sua argumentacão . Posso res-
ponder a V. Exa., porque exarni-
nei o Decreto do Sr. Presidente
da Republica, de n. 55.282, de
22 tie dezembro de 1964. Fol a
partir desta publicação que 0
Grupo Antunes se interessou em
Laser o coniercio do rninério em
nosso Estado.

Dai Para cá, foram construidos
o embarcadouro tie Sepetiba e a
Terminal do Pôrto de Tubarão e
os grandes Grupos passararn a
atuar no mercado do comércio
corn maior intensidade, determi-
nando o colapso da pequena e
in mineração. Portanto, em
razäo da publicação do Decreto, é
que o Grupo Antunes voltou as
suas vistas Para Minas Gerais.

Ouco, agora, o Deputado Lücio
tie Souza Cruz, que tern abordado
Cste assunto, nesta Casa, inclusi-
ve pedindo a construção da Usina
do Vale do Paraopeba.

o SR. LCIO DE SOUZA CRUZ
- Inicialmente, agradeço as ge-
nerosas referèncias tie V. Exa. 0
problerna do rninCrio é funda-
mental Para o processo tie desen-
volvirnento econôrnico e social do
Estados de Minas Gerais. A esta-
tistica demonstra que a partici-
pacäo tie Minas no produto bruto
nacional e decrescente. A renda
.per capita" do mineiro e, hoje,
abaixo da media nacional. En-
quanto isto, o Nordeste, gracas
aos incentivos da Sudene e da
Aliança para 0 Progresso, já tern,
hoje, uma renda "per capita",
acirna da media nacional.

Presentemente Minas Gerais es-
td corn urna receita orcamentãria

- real inferior a Cr$ 500.000.000 000
vale dizer, uma receita abaixo da
receita da Capital de São Paulo e
da Guanabara. Assistimos ao Go-
vCrno tie Minas lancando titulos
da Divida Pdblica para atender a

necessidades inadiãveis do Tesou-
ro Mineiro.

Tivemos oportunidade de falar
ao eminente Governador Israel
Pinheiro, na semana passada,
quando de uma visita que fizemoS
a S. Exa. em companhia do ilus-
tre Secretário de ComunicacOes e
Obras Püblicas, Dr. Lima Barce-
los. do ex-titular daquela Pasta
Aureliano Chaves e tie engenhei-
ros daquela Secretaria. Aborda-
mos, ligeiramente, 0 problera.a do
minério. Minas tern uma reserva
de 34 bilhOes tie toneladas de mi-
nério no Quadrilátero Ferrifero,
que transformada em dOlares,
produziria uma riqueza no valor
de 340 bilhöes tie dOlares. 0 im-
pOsto recebido pelo nosso Estado
era irrisório. A rnodificacäo in-
troduzida na legislação federal,
corn a lei do impôsto ilnico, não
alterou pràticarnente a situacão do
nosso Estado. Então, uizemos sen-
tir ao eminente Governador Israel
Pinheiro que S. Exa., assim como
esta Casa e todo 0 POVO mineiro,
deviam iniciar uma campanha
enérgica em defesa dos interêses
da nossa terra. 0 Govêrno Revo-
lucionário que promoveu a Refor-
ma Agrária, a Reforma Fiscal,
precisa modificar, tanibém, a le-
gislacão tie Aguas e de Minas, a
firn tie que o nosso Estado possa
ter rendimento suficiente para
promover 0 desenvolvimento eco-
nOmico, social e cultural do nosso
povo, que está sendo obrigado a
ernigrar para São Paulo, Guana-
bara e outros Estatios, pois todos
sabemos que a maior corrente ml-
grat6ria não paste do Nordeste e
sim tie Minas.

Fiz sentir a S. Exa., o Sr. Is-
rael Pinheiro, que devIarnos Se-
guir 0 exem.plo da Bahia, quando
o Ministro Juraci MagalhAes, no
govêrno daquêle Estado e aliado
'as classes produtoras, intelectuais,
aos estudantes, aos hornens de
indUstria, ameacou fazer greve
para forcar o Govêrno Federal a
criar a indistria petroqu.imica
naquela unidade federativa. Ntis,
mineiros, tievemos nos uflir em

tôrno desta causa, e, se necessá-
rio. deveremos ir ate 'a greve, a
fim tie impedir que Minas conti-
nui a ser espoliada e 0 nosso povo
viva em contiicóes tie subtiesenvol-
vimento.

0 SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Agradeço 0 aparte tie
V. Exa. que espelha a grande
realidade. Ternos no nosso sub-
solo as riquezas que poderiam U-
rar 0 flOSSO Estado desta estatis-
tica triste. 0 Decreto Federal a
que me referi estrangulou os pe-
quenos e mddios mineradores.

Conforme afirmei, cêrca tie no-
yenta dêles, no Vale do Paraope-
ba, assim como a Ferrobel, devido
ao processo inflacionário de ex-
pansão, necessitam da ajuda Ii-
nanceira e esta é impedida pelo
Art. 30 do referitio Decreto. Fl-
cam assim. no Vale do Paraopeba,
apenas as granties emprêsas como
a ICOMINAS, NOVALIMENSE, W.
M. MILLER, Ferro e Carvão do
GRUPO Tyssen, sendo que esta
Ultima conseguiu recursos do Go-
vérTlo alemão, para construir 0
ramal ferroviário tie Costa Lacer-
da 'a Fábrica em Congonhas. Os
mineratiores do Vale do Paraope-
ba, como a FERROBEL, exporta-.
yarn 0 minério através cia linha
Centro da Estrada tie Ferro Cen-
tral do Brasil e do Pôrto do Rio
tie Janeiro. Mas a capacidade fi-
nanceira dos mineradores do Vale
do Paraopeba e a capacidatie fi-
nanceira da FERROBEL são limi-
tadas e como os contratos de
transportes dependem também dos
valores dos investimentos feitos
pelos niineradores em equipamen-
tos, especialmente vagöes e coin-
pra de locornotivas conforme es-
tao adquirindo os grandes grupos
mineratiores, não terão assim êles
possibilidade de aurnentarein o
volume tie suas exportaçOes a não
ser que se associem 'as granties
emprêsas a que me referl já que
a politica federal veda o auxillo
tie recursos püblicos federais, isto
é, não se poderão pleitear finan-
ciamentos através dos órgãos fe-
derais. Ficam assim, Sr. Presi-

nheiro, para que assunia urna p0-
sição neste episódio e resguarde
Os interêsses do nosso Estado.
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dente e Srs. Deputados, scm con-
dicães de exportação Os minera-
dores e sujeitos então a acä.o dos
intermediárjos. 0 interessante é
que no Decreto o proprio Govêrno
Federal contraria a exposição de
motivos nUmero 23.289/64, de 21
de dezenibro de 1964, quando con-
diciona Os limites das reservas
minerals em 500 milhôes de tone-
ladas. SO a Hanna Corporation
possui urn bilhão e duzentos ml-
lhOes de toneladas, ultrapassa.ndo
o limite da exposição de motivos.
Isth so o grupo da Hanna, atual-
inente associado ao GRUPO AN-
TUNES, êste•s urn bilhão e duzen-
tos milhöes irão para nümero
bern maior. Como explicar isto,
se no prOprio decreto existe a ex-
posicão de motivos condicionando
a esta reserva de 500 milhöes?
Devenios salientar que o nosso
Pals, especialmente Minas Gerais,
precisa incrementar a formação
do tOcnicos mineraiogistas e •de
geOlogos porque as estatisticas são
clas mais larnentáveis. Existem -
ful inforrnado - talvez em todo
o Brasil cêrca de 200 geólogos
apenas.

Não estamos em condiçães de,
ao menos, conhecer as riquezas do
nosso sub-solo.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
adverte ao orador que S. Exa.
dispOe de apenas 5 minutos para
terminar o seu discurso.

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - Agradeço a V. Exa.,
Sr Presidente.

Ate princIpios de 1965. o I.T.I.
montinha bOlsas de estudo para
jovens mineiros que desejassem
ir para aquêle departamento apri-
morar Os seus conhecimentos; in-
felizrjenfe o ex-governador do Es-
tado cortou essas bolsas.

Qi-nto as possibilidades do
Erasil ern matéria de thinerais,
quero cxper para a Casa o traba-
lho contido em urn livro que não. é
nacionalista e nem da "cortina de
ferro"; trata-se de urn livro ame-
ricano "Minerals Year Book" que,
na sua página 215, dá a colocação
do nosso Pals no cornércio mun-

dial de minerals, classificando-o
como o primeiro produtor niun-
dial de cristal de quartzo e berilo;
2.1. em micas; 30, em manganês,
monazita, colombita, tantalita; 40,
em zircônio e 10.0 em minério de
ferro litio, tungstenio e outros mi-
nerals. Pergunto, então ao Srs.
Deputados: Por que, corn esta alas-
sificação auspiciosa, ate hoje não
conhecemos qualquer investimento
feito em decorrérieja dos lucros au-
feridos dessas oxportaçöes. Não se
sabe da crlação de bOlsas de es-
tudo para jovens brasileiros, em
outros Paises, corn a finalidade de
aperfeiçoar os seus conhecimen-
tos, por parte das grandes empre-
sas de mineracao. Não se conhe-
ce investimento aigum em nosso
Pals, em decorrência dessa soma
ilimitada de lucros no comércio do
exportaqão dessa gama, de mine-
rals que ocupam os primeiros lu-
gares na estatIstica mundiai. For
cnde escoa êsse dinheiro? Para
onde vai? Voltamos 'a era da ex-
portação do ouro e do diamante;
vai ease lucro para Os bolsos dos
"trusts" internacionais, para ou-
tros Palses que se enriquecem 'a
custa do sacriflcio dos brasilel-
ros. aqui deixando apenas a mi-
séria e os buracos no solo.

Sr. Presidente, Srs. Deputacios,
éste quadro que salientamos éxige
unia providência urgente. 0 Se-
nhor Governador do Estado, corn
a sua autoridade, poderá encon-
trar urn caminho para o equili-
brio cia situaçao do comércio de
minrios, hoje em flagrante dese-
quillbrio. em razão do Decreto Fe-
deral que sO beneficia as grandes
emprêsas. Ao Governador cabe
resguardar os legitimos interêsses
do Estado -

No caso especifico da poiltica de
minérios, o Estado já possul urn
Orgão estatal, a Metamig, que de-
ye ser dinaniizada, porque sO ela
poderá. salvar a economia minel-
ra, corn relaçao ao problema dos
minérios. Enquanto a Vale do
Rio Doce ampara Os pequenos e
mCdios mineradores daquele vale,
6 Vale do Paraopeba e a Ferrobel

ficam inteiramente abandonados.
]Jal a Indicação que vamos en-
camirthar a Mesa, que serd publi-
cada anexa ao nosso discurso, ex-
pondo tOdas as razöes para que a
Metamig encampe urgentemente a
Ferrobel S. A., a fim de que a mes-
ma tenha condiçOes de lutar no
comércio de exportacão de mine-
rios concorrendo, assim, com as
grandes emprêsas, como a Ferro e
Ago, Catas Altas, Icominas, Mine-
racão da Jangada, Novalirnense e
tantas outras dos grupos HANNA
e ANTUNES, que são beneficia-
dos pela polItica do Govêrno Fe-
deral.

Encaminliamos, pois, Sr. Presi-
dente, Srs. Deputados, 'a Mesa a
Indicacão no sentido de que o Se-
nhor Governador Israel Pinheiro
determine, urgenternente, a en-
canipacão da Ferrobel pela Meta-
nitg e que êste Orgão seja dma-
mizado no sentido de amparar Os
pequenos e médios mineradores
do Estado, corn prioridade para
aquêles que se situam no Vale do
Paraopeba e que são Os maiores
prejudicados pela politica de ml-
nOrios adotada presentemente -

Encerro minhas palavras fazendo
urn apêlo ao Sr. Governador para
clue atente para a gravidade do
problema de minérios em nossO
Estado.

IYentro de nossas possibilidades
tencionamos cumprir o nosso de-
ver abordando o problema, desin-
cumbindo-nos de nosso dever pa-
ni corn 0 povo rnineir.o, principal-
mente o povo de Belo Horizonte e
dos murmicIpios do Vale do Parao-
peba, que corn muita horira, repre-
sento nesta Casa.

Encaminho, a propOsito, a se-
guinte Indicaçäo 'a Mesa:

INDICAçAO N. 1.148

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléla Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Requeremos a V. Exa -' ouvida
a Casa, seja feita uma Indicacão
ao Senhor Governador do Estado,

a fim de que S. Exa. tome me-
didas imediatas e urgentes no
sentido de efetivar a incorporacão
da Ferrobel 'a Metamig e que esta
entidade estatal sej a dinamizada a
fim de amparar os pequenos e me--
dios mineradores de ferro do Es-
tado, corn prioridade para aquêles
que Se situam no Vale o Paraope-
ha, vitimas do Decreto Federal n.
55.282, de 22 de dezembro de 1964,
que "Dispöe sôbre as mnedidas des-
tinadas a increnientar a explora-
cão e exportacão do rninOrio e fer-
ro".

0 referido Decreto dã condlçôes
aos grandes grupos mineradores e
veda, pelo Art. 39 item "e', 0 au-
xilio do Govêrno Federal para Os
investimentos de expansão das
pequenas e médias mineracöeS.

Sôrnente o Estado, através da
Metamig, poderia fazer frente a
esta situação, amparando as pe-
quenas mineracöes e estabelecen-
do, assim, urn equlibrio no coiner-
do de exportação entre os gran-
des grupos e aqueles outros que
pretendemnos sej am amp arados pe-
la Metamig.

Sala das Reuniôes, 23 de malo
de 1966.

(a.) José Maria Magalhães -
Marta Nair Monteiro - Lücio de
Souza Cruz - Jorge Ferraz - Be-
nedito Xavier - Carlos Megale.

Justificativa

o Decreto Federal n. 55.282, de
22 de dezembro de 1964, que "Dis-
poe sôbre as medidas destinadas a
incrementar a exploracäo e ex-
portação do rninério de ferro",
veda, no seu Art. 3.°, item "a", 0
auxillo federal pa.ra os investi-
mentos de expansão, o que atm-
ge profundarn.ente o nosso Estado.

Belo Horizonte, que d 0 primeirO
Municipio que possul emprésa de
mineracão, a Ferrobel, fol atingi-
da, assim conlo tôdas as pequenas
e médias rnineracOes que sO no
Vale do Paraopeba somam cêrca
de noventa.

Realmente, não sornos contra-
rios 'a exportacão de minérios.
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AlguCm já disse, corn muita pro-
priedade: "Minas exporta mine-
rios e mineiros". Pensamos, no en-
tanto, que essa exportação deve-
na ser conduzida dentro de prin-
cipios econôrnicos que impulsio-
nem a industrialização. Não p0-
demos continuar a exportar mi-
nérios, como no passado exporta-
mos ouro, diamante, isto e, ex-
traido o mineral do nosso sub-solo,
todo capital se fixava fora das
nossas fronteiras deixando aqul os
buracos.

A exportação de minérios deve
ser feita, e ate urna necessidade,
mas pelo inenos 50% do capital
dessa transacao deveria ser in-
vestido em beneficio do Estado.

Não concordamos, pois, corn a
marginahzaçäo da Ferrobel que,
possuindo quatro jazidas cubadas
em Belo Horizonte, corn urn total
de tonelagem de 50 milhOes de
toneladas de hematita de alto
teor rnetdlico, ja se encontrava em
plena produção em condicöes de
competir, no mercado de expor-
tação, inclusive corn seu Plano de
Lavra submetido ao DNPM, apro-
vado e corn contratos assinados
corn firmas estrangeiras, para
fornecimento do minério de ferro
a longo prazo.

A Ferrobel possui considerável
equipamento quadro de funcioná-
rios. inclusive pessoal especializa-
do, tendo ja construido seu em-
barcadouro no Barreiro.

Tudo isto se encontra ameaçado
de colapso em decorrência da po-
utica de minérios adotada pelo
Govêrno Federal, situação que
atingira tanibém a area do Vale
do Paraopeba, acarretando sérios
prejuizos a vários Municipios mi-
neiros como Brumadinho, Betim,
Belo Vale, Moeda e tantos outros.

A capacidade financeira dos mi-
neradores do Vale do Paraopeba,
bern como a da Ferrobel, d limitti-
da e, como os contratos de trans-
porte, dependem também do valor
dos investimentos feitos pelos ml-
neradores (equipamentos), ou fi-
nanciarnentos, Os mineradores aci-

ma citados, não tero, na prática,
possibilidade de aumentar o volu-
me de suas exportaçôes a não ser
que se associem as grandes em-
prêsas, sujeitos, assirn, a açäo dos
intermediários.

0 Govêrno, amparando a Ferro-
bel e os pequenos- e médios mine-
radores, terá. resolvido o problerna
ecOnômico e o social, inevitävel-
mente criado pelo Decreto 55.282.

Repetimos: as vantagens auferi-
das pelas grandes emprësas so po-
derão ser igualadas pelo Govêrno
do Estado ou pelo Govêrno Fede-
ral, como no caso concreto da Vale
do Rio Doce, que adquire tôda a
producão dos pequenos minerado-
res do referido Vale.

Devemos considerar também que
a Metamig necessita de jazidas,
pois não pode apenas se limitar
a exploração de jazidas de grafi-
te, no Nordeste.

A encampação da Ferrobel viria
resolver o problemà da expansão
da Metamig, dando-ihe condicoes
que amparem, tarnbém, Os peque-
nos e médios mineradores, nSo
apenas quanto ao mercado para a
produção, através de convênio ou
compra, bern como, asseguraria
urn preco justo para essa mesmo
produção garantindo-lhe 0 mer-
cado de venda.

Para fazer frente 'as grandes ml-
neracöes como Caraça Ferro e
Ago, Catas Altas, Icominas, Mine-
racão da Jangada, Novalimense e
tantas outras, o Govêrno so tern
0 caminho através da Metarnig,
cilia meta seria também a insta-
lacão de urna Usina de Siderurgia.

No caso especial cIa Ferrobel,
devemos salientar que a niedida
seria da maior justica, pois a em-
prêsa tern seu capital democrati-
zado, contando corn rnais de 1.600
pequenos acionistas, que devem
ter resguardado, pelo Poder Pübli-
00, o seu direito.

Tivemos a honra, como verea-
dor it Cãmara Municipal de Belo
Horizonte, de votar a Lei que criou
a Ferrobel e hoje esperamos que
o Senhor Governador acate nos-
sa sugestão, a firn de que a Me-

tamig cumpra o seu objetivo, sal-
vando a economia mineral do
nosso Estado.

Sala das Reuniöes, 23 de maio
de 1966.

(a.) Jose Maria Magalhães.
- A ComissãO de Siderurgia.
o SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Parecer. de Redação Final
ao Projeto 3.615. Em discussäo.
Não ha oradores inscritos, encer-
ro a discussão. Em votacão. Os
Senhores Ijeputados que o apro-
yam queirarn permanecer corno se
encontrarn. Aprovado.

Proj eto de Resolucäo n. 3.643,
da Coinissão Executiva, o qual
concede iicenca ao Deputado Wal-
dir Morado. Em discussão. Não
ha oradores inscritos, encerro a
discussão. Em votação. Os Se-
nhores Deputados que o aprovarn
queiram permanecer corno se , en-
contrarn. (pausa) - Foi aprova-
do. A PromulgacãO.

REQUERIMENTOS

- Sôbre a Mesa, Requerimento
do nbre Deputado Alvimar Mou-
rão, que pede seja destinada a
prirneira hora da Reuniäo do dia
25 'a comernoracão do "Dia da In-
ddstria", homenageando-Se assdrn
os industrials e trabalhadores
destas ernprêsas em nosso Estado.

Em votacão. Os :Senhores Depu-
tados que o aprovam quieiram
permanecer comO se encontram.
(pausa) - Foi aprovado.

Sôbre a Mesa, Requerimento do
Deputado Euler Lafetá que solici-
ta seja consignado em Ata urn
voto, de congratulacöeS corn a gb-
riosa mocidade do Municipio de
Coração de Jesus, pela criação do
seu jorial "Tejuco".

Em votacão. Os Senhores Depu-
tados que aprovarn queiram per-
man ecer como se encontram.
(pausa) - Foi aprovado.

SObre a Mesa Requerirnento do
Sr. Deputado Manoel Costa, que
solicita seja consignado em Ata
urn voto de congratulacöes corn o
radialista Palhano Junior, por ter

alcançado merecido sucesso na
Radio Inconfidência.

Em votacão. Os Srs. DeputadoS
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (pausa)
- Foi aprovado.

Sôbre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado José de Castro, que
pede urn voto de congratulacOes
corn o Sr. e Sra. Deputado Wil-
son Modesto e sua numerosa pro-
be, pelo transcurso da data come-
morativa das "Bodas de Prata".
Em votacão o Requerilnento. Os
Srs. Deputados que o aprovain
queirarn permanecer corno se en-
contram. (pausa) - Fol aprova-
do.

Sôbre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Spártaco Pompeu
que pede urn voto de congratula-
cöes corn o operârio Francisco Se-
bastião dos Santos, atual Presi-
dente da Liga Operãria de Para-
guacu, pela comemoracão do dia
i.' de Maio.

Em votação o Requerirnento. Os
Srs. Deputados que 0 aprovam
queirarn permanecer como se en-
contram. (pausa) - Foi aprova-
do.

Sôbre a Mesa Requeriniento do
Sr. Deputado Manoel Costa, que
solicita seja consignado em Ata
urn voto de pesar pelo falecimen-
to, em Dianiantina, no dia 10 do
corrente, do vereador José Maria
Soares.

Em votação o RequerimentO. Os
Srs. DeputadoS que 0 aprovam
queiram permaflecer como se en-
contram. (pausa) - Foi aprova-
do.

Sôbre a Mesa Requelimento do
Sr. Deputado Mario Hugo Ladei-
ra, que pede urn voto de congra-
tulaçöes pela passagern do ani-
versário da "Voz de São João",
brilhante jornal editado em São
João Nepomuceflo.

Em votação.
Os Srs. Deputados que o apro-

yam queiram permaflecer como se
encontrarn. (pausa) - Foi apro-
vado.

Sôbre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Spártaco Pompeu,
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que solicita a Casa urn voto de
congratulaçoes corn a População
de Varginha, pela designacao do
Delegado de Policia de Carreira,
Sr. Hélio Ferreira cia Silva, para
aquela comuna.

Em votação.
Os Srs. Deputados que 0 apro-

yarn queiram permanecer corno
se encontram. (Pausa) - Foi
aprovado.

Sôbre a Mesa Requerimento do
Sr. Spártaco Pornpeu, que pede
voto de congratulacoes corn o De-
partamento cIa Guarda- Civil, atra-
yes do seu Diretor, Sr. João Bos-
co Barreto, pelas festividades do
cia 22, quando se comemora o dia
cia "Padroeira dos Guardas-Civis",
Santa Rita de Cássia.

Em votacão.
Os Srs. Deputados que 0 apro-

yam queiram permanecer como
Se encontram. (Pausa) - Foi
aprovado.

SObre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Sinval Boaventura,
que solicita urn voto de pesar pelo
falecimento do Sr. Osdrio da Cos-
ta, ex-Juiz Seccional da cidade de
Patos e vereador a Cämara Mu-
nicipal daquele MunicIpio.

Em votaçäo.
Os Srs. Deputados que 0 apro-

yam queiram permanecer como
se encontrarn. (Pausa) - Foi
aprovado.

Prosseguirnento da votação do
Requerimento n.c 1.175, do Sr. De--
putado Cicero Dumont, de apoio ao
voto distrital.

Em votação 0 Requerimento,
salvo emenda. Tern a palavra, pa-
ra encamjnhá-la o Sr. Deputado
João Bosco.

O SR. JOAO BOSCO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Por
diversas vézes, vimos a esta Tn-
buna trazer a nossa desaprovacao
ao Requerimento do nobre Depu-
tado Cicero Dumont que indica ao
Sr. Ministro da Justiça a neces-
sidade da instituicao do voto dis-
trital. For muitos dias, obstrul-
mos, nesta Casa, o Requerimento
do nobre Deputado, procurando
fazer corn que a Casa Iôsse mais

esclarecjda a respejto para clue
pudesse cleliberar diante de ma-
téria de tal relevãncja. Fizemos
obstrucão e procuran-los esciarecer
aos nobres representantes do p0-
vo mas sabendo que, atraves de
expediente diferente, já havia 0
nobre Deputado Cicero Dumont
enviado ao Sr. Ministro cia Justi -
ça a manifestacao individual de
representantes do povo, signifi-
cando a rnaioria dos Srs. Depu-
tados mas, em nenhum momento,
representarido a idéia, a expres-
são, a definição da Assembléja
Legislativa do Estado de Minas
Gerais.

Entendemos que 0 voto, por dis-
trito, pode tornar-se urn instru-
mento de aprimoramento do pro-.
prio processo do regime demo-
crãtjco mas nunca tern esta fina-
lidade, quando Se querem salvar si-
tuaçOes momentãneas para os
Srs. Deputados, governistas e are-
nistas. Entendemos, tarribém, que
o voto por distrito possa vir e, tal-
vez, seja necessário que venha.
Mas será necessário que se mante-
nha a conquista inalienável do
regime democrátjco, que d a re-
presentaçao proporcjonal

Concluirei, posteriormente Sr.
Presidente, as minhas considera-
cOes.

- Esgotada a hora destinada a
esta parte, passa-se a

2- a PARTE DA ORDEMDO DIA
O SR. PRESIDENTh - Discus-

são ünica do Projeto n. 3.614, do
Sr. Governador do Estado.

QtJESTAO DE ORDEM
O SR. JOAQUIM DE MELO

FREIRE Sr. Presidente, corno
V. Exa. poderá observar, näo ha
niimero suficiente na Casa para a
votação. Assim, solicito do nobre
Presidente a suspensão dos traba-
ihos.

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a chamada dos Srs.
Deputaclos, para verificar se ha
"quorum" para discussão e vota-
cáo dos Proj etos, atendendo

Questao de Ordem suscitada pelo
nobre Deputado. Convoco o Sr.
Deputado Pinto Coelho para, conio
Secretário, proceder it chamada
dos Srs. Deputados.

O SR. SECRETARIO - Faz a
ehamada a qual deixam de res-
ponder os Srs.:

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny
Rabello - Anuar Fares - Agosti-
nho Campos Neto - Altair Cha-
gas - Artur Fagundes - Athos
Vieira de Andrade - Batista Mi-
randa - Carlos Eloy - Daniel de
Barros - Ddlson Scarano - Der-
meval Fimenta Filho - Domingos
JOrio - Euler Lafetá - Geraldo
Grossi - Gomes Moreira - Hélio
Garcia - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - João Bello -
João Luiz de Carvaiho - João Vaz
- José de Castro - Ladislau Sal-
16s - Lélis Chaves - Luiz Jun-
queira - Orlando Andrade - Os-
waldo Tolentino - Paulino Cicero
- Pereira de Almeida - Pires da
Luz - Raul Fernandes - Ray-
mundo Albergaria - Salim Nacur
- Sebastião Anastâcio - Sebas-
tião Nascimento - Sette de Bar-
ros - Valdir Ivielgaco - Waldir
Morato - Waldoniiro Lôbo -
Walthon Goulart - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
constata a presenca de 32 Srs.
Deputados. Não ha "quorum" pa-
ra a votacão. Mas ha para dis-
cussão da maténia em pauta.

QUESTOES DE ORDEM
O SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHAES - Sr. Presidente, 0 Pro-
jeto que estava em votação, o do
"Nivel Universitário" deixou de ser
examinado porque a Bancada do
Govêrno, nesta Casa, não compa-
receu para cumprir 0 seu dever.
For isso, levanto esta Questão de
Ordem para deixar negistrado que
o Projeto não foi votado, justa-
rnente por näo haver 0 nümero su-

fticiente dos Srs. Deputados que
compöem a Bancada da ARENA e
clue são, mais ou menos, em xiii-
mero de 52.

Portanto, flea, aqui, a nossa
Questão de Ordem, de que 0 Pro-
jeto näo foi aprovado, porque fal-
tou 0 apoio da Bancada do Go-
vêrno.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao nobre Deputado José
Maria Magalhaes que, na forma
regimental, os nomes dos Srs.
Deputados que nao puderam corn-
parecer 'a Reunião são publicados
no "Diário da Assembléia".

O SR. MANOEL COSTA - Sr.
Presidente, 0 clue está em exame,
nesta hora, não é Projeto de in-
terêsse do Go yêrno, mas o Proj eto
de interêsse de tôda classe de ni-
vel universitãnio. Não se pode, por
isto, como é desejo do nobre
Deputado José Maria Magalhães,
debitar-se a Bancada do Govêrno,
que não existe nesta Casa, a näo
votacão do Projeto. Existem, aqui,
duas Bancadas, a da ARENA e a
do MDB. 0 Lider do Govêrno tern
procurado manter, corn essas
Bancadas, a mesma convivência, 0
mesmo entendimento e 0 mesmo
esporito elevado para solução dos
problemas de interêsse piiblico. E
a votacão, nesta hora, não ha de
ser debitada a nenhurna Bancada
e sirn, aos Srs. Deputados, incus-
tintamente, que não comparece-
ram ao Plenãrlo.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra as palavras do nobre
Deputado Manoel Costa.

O SR. SINVAL BOAVENTURA
- Sr. Presidente, inicialmente, eu
poderia levantar uma Questão de
Orciem para perguntar 'a Mesa
quantos Deputados cia ex-UDN e
do ex-PSD estâo em Plenário.
Mas deixo de fazer esta indaga-
cão. Apenas, quero lembrar ao
Deputado José Maria Magalhães
que, corn a decretacão do Ato Ins-
titucional n. 4, pouco importa que
a Assembléia dê nUmero ou não.
Tao logo vença o prazo, a Mensa-
gem será promulgada.
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o SR. PREIDENTE - A Mesa

registra as palavras do nobre
Deputado Sinval Boaventura.

O SR. PINTO COELHO - Sr.
Presidente, desejo que a Mesa in-
forme a Casa o seguinte: se for
constatada a presença de 42 Srs.
Deputados, ainda nesta R.eunião,
podera o Projeto ser votado hoje?

O SR. PRESIDENTE - 0 Pie-
nário funciona segundo as deter-
minaçöes do Regimento Interno,
em algumas hipOteses, corn 28 Srs.
Deputados, em outras, corn 42. Se,
em quaIquer oportunidade desta
Reunião a Mesa verificar a pre-
senca do "quorum" necessário, p0-
'derá reaiizar a votacao na forma
do Regimento.

O SR. CfCERO DUMONT - Sr.
Presidente requeiro se faça a cha-
mada dos Srs. Deputados Para
verificacao de "qorum".

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao nobre Deputado Ci-
cero Dumont que a 'chamada foi
feita ha poucos momentos e in-
dicou urn determinado "quorum".
Constata que o nümero de Depu-
tados, neste instante, é o mesmo,
através da contagem feita pelos
seus assessores.

O SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, a obje-
ção do nobre Dêputdo Cicero Du-
mont foi inoportuna porque, ha
poucos instantes, o LIder do Go-.
vêrno afirmava, nesta Casa, em
Questão de Ordem, que não existe
Bancada de Govêrno na Assem-
bléia de Minas. Assim sendo, eu
pediria a V. Exa. que fizesse ou-
tra chamada porque ninguém se
entende nesta Casa e Os prejudi-
cados são os funcionárjos pübli-
cos, principalmente a classe médi-
ca do Estado de Minas Gerais.
Pediria a V. Exa., repito, que Ii-
zesse soar os timpanos Para que
os Srs. Deputaclos comparecarn
Para a votaçao.

Já não existe rnais llderança na
Assembléja Legislativa -

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao nobre Deputado Jo-
se Maria Magalhães que Os fun-
clarneritos de sua questao de Or-

dern são os mesmos da levantada
pelo nobre Deputado Cicero Du-
mont. Não pode fazer nova cha-
mada, pois a fez ha poucos me-
mentos e a assessoria constata o
mesmo nUmero de Deputados em
Plenário.

O SR. HLIO GARCIA - Sr.
Presidente, não desejamos estabe-
lecer polêmica corn a Mesa. Mas
devo inforrnar que eu não estava
presente no momento da verifica-
cáo. Por ai, poderá ver V. Exa.
que. corno o Deputado que ora le-
vanta a Questao de Ordem, outros
Deputados entraram em Plenãrio.
Por isto, acharia que a Mesa nes-
te instante, poderia laser nova
charnada e verificar se existe flu-
mero suficiente Para a votação da
matéria.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proceder a chamada dos Srs.
Deputados, tao logo seja encerra-
da a discussão da matéria, visto
que o Projeto estã em fase de dis-
cussão.

Em discussão o Art. 1.0 do Pro-
jeto n. 3.614/66.

Está inscrito Para discuti-lo 0
Sr. João Bosco.

QUESTAO DE OR.DEM

0 SR. MANOEL COSTA -Sr.
Presidente, o Regimento Interno
da Casa e muito claro quando diz
que, em qualquer fase da Reunião,
ao se constatar a presença de
Deputados em nümero suficiente,
Para votação da matéria em
pauta, o Presidente iinediatarnen -
te passará a subnieter a votacao
cia Casa esta matéria.

Dêste modo, Sr. Presidente,
acreditamos que V. Exa. poderá,
nesta hora, submeter a votos 0
Projeto. Mas veril'ica-se, entre-
tanto, que V. Exa., ao ser levan-
tada a Questao de Ordern. que deu
causa a veriuicaçao, não havia en-
cerrado a discussão do Projeto e,
dêSte modo, é legitimo o direito
do Deputado João Bosco Murta
Lages de cupar a Tribuna, Para
cliscuti- jo nesta hora.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra a Questão de Ordem do
Sr. Deputado Manuel Costa, que
vem em socorro dela, agrade-
cendo a S. Exa. e concedendo a
palavra ao Sr. Deputado João
Bosco Para discutir 0 Art. 1.0 do
Proj eto.

Corn a palavra o Sr. Deputado
João Bosco.
o SR. JOAO BOSCO -Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
Vimos a Tribuna discutir o Pro-

jeto de autoria governamental,
que fixa Os niveis de vencimentos
dos funcionários que tern nivel
universitário.

Iniciado o processo de discussão
Para que entrássemos no processo
de votação, 101 constatada a me-
xistência de "quorum" que, como
bern lembrou o nobre Deputado
José Maria Magalhães, inexistiu,
como vern inexistindo sempre na
Assembléia, porque não estão pre-
sentes Os Deputados governistas,
porque não estão presentes Os
Deputados que participam do Go-
vêrno Israel Pinheiro, que não têni
interCsse de votar as próprias
Mensagens de iniciativa governa-
mental. E não estão presentes,
por qua? Não estão no Pienário
cumprindo os seus deveres de
Deputados, porque estão nas ante-
salas e nos salôes das Secretarias
de Estado. procurando Os Srs. Se-
cretãrios Para que possarn despa-
char os zeus pedidos de persegui-
cáo politica. HO. pouco tempo
atrás, no mês de marco, precisa-
mente, procurel aqui nesta As-
semblOia o nobre lide Manoel
Costa que, prontarnente atendeu-
me, Para fazer solicitacão de que
se clirigisse ao Sr. Secretário Bias
Fortes. da Segurança Pilblica, pa-
ra que êste promovesse garantias
de vida Para urn vereador do
MunicIpio de Medina, do distrito
de Tuparecê, Jesuino Alves dos
Santos, que não tinha condiçOes
Para retornar a sua terra. Real-
mente, corn a fineza do trato do
nobre lIder do Govêrno, fui pron-
tamente atendido, porque S. Exa.
encaminhou ?,Q Secretério Bia,5

Fortes a queixa de que eu era por-
tador. 0 Sr. Secretãrio cia Segu-
ranca designou urn oficial refor-
mado cia Policia Militar Para que
fôsse ao Municipio de Medina e
ao distrito de Tuparecê, dar as
garantias de vida solicitadas pelo
vereador. 0 oficial foi e realmen-
te, pôde voltar it sua terra o refe-
rido vereador. Todavia, não ficou
apenas nessa funcão especial Para
que fôra determinado o militar
Para all mandado: êle fez mais,
por determinação não sei de quem,
obedecendo a ordens. provavel-
mente do chefe politico que aqui
representa o Municipio de Medina,
pelo PSD.

Foi o tenente AristOteles Vital
Para Medina exorbitando-se na
funcão especial que ihe havia sido
delegada, uniu-se ao Prefeito e
aos chefetes politicos do PSD Para
ir aos Distritos e as Escolas Ru-
rais, Para tomar o cargo e depor
a forca as diretoras e as serventes
dos grupos.

Ainda, hO. poucos instantes, 0
nobre Deputado Carlos Megale
verberava a atuação do Govêrno
pelas perseguicOes que tern feito
no interior do Estado as pobres
mestras e miseráveis serventes que
vivem dos seus minguados sala-
rios. Ha pouco tempo, citava o no-
bre Deputado, suicidou-se uma
servente do Grupo Escolar do Mu-
niclpio de Frei Inocêncio, porque
fôra arbitr'ariamente dispensada
das suas funcôes. Mas isto é 0 que
vem acontecendo não sO em Frei
Inocêncio, em Medina, em Tupa-
reoê, mas em todos os Distritos,
onde funciona o "ritmo de Brasi-
lia" do Govêrno Israel Pinheiro
mas apenas Para assinatura de
atos de perse,guião e de remocao
de pobres professôras e indefesos
funcionOrios.

Corn relação ao episOdio de Me-
dina, recebi a seguinte carta as-
sinada pela diretora afastada sob
coacão e violência, Dona Maria
José de Freitas, das Escolas Reu-
nidas de ThparecO, que vern de-
monstrar cabalmente que a preo-
cupação dos Srs, Deputaclos do
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Govêrno não é a de votar Os Pro-
jetos de interêsse pUbilco que aqui
esto Para o nosso exame e a nos-
sa opinião; o seu interêsse reside
apenas em promover, nas ante-
salas das Secretarias, atos de per-
seguição a funcionários. Estes que
ora denuncio gritam ainda mais
quanto a injustica, porque foram
feitos através de memorandos,
sem publicaçao no Orgão Oficial,
em zona eleitoral do Deputado
Gilberto Almeida, Secretário da
Educação que, pessoalmente, co-
manda a poiltica municipal. Não
se trata de memorandos incluindo
pedidos de chefes politicos muni-
cipals; êles levam a assinatura, o
sêlo, a conivência do Sr. Secretá-
rio da Educaçào.

A carta a que me referi é a se-
guinte:
"Tuparecê, 25 de marco de 1966.
Exmo. Sr. Dr. João Bosco Murta
Lages
DD. Deputado Estadual - Assein-
bléla Legislativa
Belo Horizonte

Sr. Deputado, ha poucos dias
partiu daqui urn abaixo-assinado,
feito por mim e por colegas, de
que estávamos ameaçadas de ser
dispensadas do cargo de professô-
ras das Escolas Reunidas desta
Vila, vitimas de perseguiçöes do
Prefeito e demais elementos do
ex-PSD de Medina.

Agora coniunico-lhe que fui
obrigada a entregar a Diretoria
das referidas escolas, debaixo das
malores humilhaçOes e ate amea-
ças de prisão Para mirn, fato que
passo a descrever minuciosamen-
te. ApOs o abaixo-assinado, expe-
dido por mim e pelas professôras
e serventes, compareceu aqui urn
Sr. Tenente, AristOteles de Tal,
que disse ter vindo aqui ver a Si-
tuacao das Escolas, o qual disse
que logo que eu recebesse uma
ordem do Prefeito ou de outra au-
toridade eu devia iinediatarnen-te
entregar a Diretoria, isto sob
ameaças de prisão se eu não obe-
decesse, e ainda outras ameaças e
coacôes. Continuel na direção das
Escolas e tudo corria normalmen-

te, quando inesperadamente, che-
garam aqui o Prefeito de Medina,
acompanhado da Inspetora Muni-
cipal, Sra. D. Izabel Alcãntara, e
mais as seguintes pessoas: dois ir-
mãos do citado Prefeito e urn ad-
vogado de nome Manoel Araüjo
Ma'galhäes, todos êstes elementos
do ex-PSD. Chegaram 'a minha
casa e exibiram urn "MEMORAN-
DUM", expedido pelo Secretãrio da
Educação, que me ordenava a en-
tregar a Diretoria Para Hernizia
Costa Freitas. Todos êstes hornens
estavam armados e ficaram em
casa das 6 As 12 horas da noite, e
al, meu pai e eu, temendo que Wes
poderiam nos fazer o mal, prati-
cando violências por ser elementos
corruptos confornie you explicar
adiante, entregamos, ou meihor,
entreguei a Diretoria a referida
Hernizia que, Para titulo de escla-
recimento, informo-lhe que ela
nâo sabe escrever nem sequer urn
bilhete certo. Sr. Depu4ado, da
caravana acima referida, tenho a
informar-ihe que os dois irmãos
do Prefeito foram presos na Re-
voluçao de 31 de marco •de 1964,
tendo sido considerados coino agi-
tadores; o advogado tarnbém cor-
reu da citada Revolução e ficou
mais de 20 dias fora,gido. Sr.
Deputado, dentre as professôras de-
mitidas you referir-me it D. Maria
José Fernandes, que tern o 2.° ano
de Ginásio, foi aprovada em 10.0
lugar em exame de suficiència rea-
lizado em Pedra Azul e vem exer-
cendo as suas funcôes nas ditas
Escolas he. mais de 12 anos. Em
seu lugar, os referidos anti-revo-
lucionários colocaram uina rnôca
que tern apenas 0 30 ano prime.-
rio. Comunico-lhe ainda que te-
nho a 2.a série ginasial e bastante
prática na funcao de que fui dis-
pensada, sendo ao todo dispensa-
das eu, 4 professôras e duas ser-
ventes e tôdas nós substituidas
por elementos menos credenciados
que nos.

Esta, Sr. Deputado, é a triste
situacao das pobres mestras das
Escolas Reunidas de Tuparecé,

que estão sendo vItimas de poll-
tica mesquinha, cornandada, co-,
mo disse, por elementos corruptos
e subversivos. Jé. comunicamos
êste fato As principais autorida-
des do pals, pelo que aguardarnos
Justiça. Quero, como legitimo re-
presentante do povo Mineiro, tor-
nd-lo ciente dêstes atos de arbi-
trariedades praticados pelos anti-
revolucionários, eternos inimigoS
da democracia e da tranquiidade.

Contando corn o valiosissimo
pronunciamento de V. Exa., apre-
sento-lhe os protestos de estima e
elevado aprêço.

Respeitosamente,
(a.) Maria José de Freitas -

Ex-Diretora.
Em tempo: Cornunico ainda a

V. Exa. que 0 Tenente TristOte-
les foi 'a nossa casa acompanhado
do Juiz de Paz e suplente, todos
êstes interessados em tiraa-me da
Diretoria. (A mesma).

(Firma devidarnente reconheci-
da pelo Tabelião Antonio Costa).

0 SR. HELlO GARCIA - Nobre
Deputado João Bosco, V. Exa.
ocupa, neste instante, esta Tribu-
na Para discutir o Proj eto deno-
minado "Nivel Universitário". Sa-
be V. Exa., como tôda a Casa,
que tive oportunidade de, nas Co-
rnissOes Técnicas desta Assem-
bléia, apresentar determinadas
emendas supressivas, que garanti-
riam, em texto de Lei, vantagens
A classe médica do nosso Estado.
E foram apresentadas, Srs. Depu-
tados, no sentido de se evitar que
se desse uma delegacäo de pode-
res ao atual Governador do Esta-
do. As emendas por mum apre-
sentadas nas ComissOes Técnicas
tiveram a sua aprovacäo quase
por unanimidade, ficando assim
positivado que elas refletiam bern
urn aperfeiçoamento no Proj etc.
Acontece, Srs. Deputados, que o
eminente ilder do Govêrno nesta
Casa, o nobre Deputado Manoel
Costa, em entendimento mantido
corn a Associação Médica e corn
as demais entidades da classe,
acordou que se aprovasse o Proj e-

to, como hayia sido encaminhado
a esta Casa. Os motivos que de-
terminarain o entendimento, näo
desejo. neste instante, trazer ao
conhecimento desta Casa, porque 0
que nos interessa é a aprovacão
do Proj eto que foi enviado a esta
Assembléia pelo então Governador
Magalhães Pinto.

Ficam, pois, aqui, os motivos
pelos quais eu me absterei de vo-
tar corn relacao aos Artigos 13, 15
e 16. Quanto ao Artigo 18, que
tarnbdm mereceu Ernenda de nos-
sa autoria, nas ComissOes Técni-
cas, 0 eminente lIder da minha
Bancada, o nobre Deputado Aure-
liano Chaves, em entendimento
mantido também corn S. Exa. o
Ilder do Govêrno, fixou-se numa
Emenda de redacão que devere.
ser aprovada oportunarnente.

Erarn Ostes os esciarecimentos
que tinha a dar aos meus colegas
desta Casa.

O SR. JOAO BOSCO - Agra-
deco as palavras de V. Exa.

Concluindo as consideracOes que
fazia, creio que não será demals
fazer urn apêlo ao ilder do Govêr-
no nesta Casa, o Deputado Ma-
nuel Costa, Para que leve ao Sr.
Govemador as nossas palavras, o
nosso desencanto, a nossa desilu-
ção por urn episódio como êste, em
que a autoridade chamada Para
manter a ordem, Para garantir a
vida ameacada do cidade.o, foi, ao
contrário, servir aos interêsses es.
pürios da politica municipal, foi
servir aos interêsses de "chefe-
tes", Para expulsar, 'a fOrca, arbi-
tr'ariamente, indefesa Diretora de
urn Grupo Escolar.

0 SR. HELlO GARCIA - Sr.
Deputado, era meu desejo - e es-
tava hoj e, inscrito pelo Artigo 94
- tratar também de perseguicOes
municipais, no Municiplo de Sil-
vianópobis, do Sul de Minas. Mas
acontece que fui forcado a me
retirar desta Casa, por alguns ins-
tantes. Entretanto, continuarel
inscrito na reunião de arnarihã,
Para tratar dos lamentáveis fatos
que vêm ocorrendo nos Municiplos
do Sul de Minas.
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mo, nobre Deputado Who Garcia,
que nos unamos no clamor contra
as perseguicoes e injustiças, para
que haja possibifidade de que 0 Go-
vêrno nos escute porque, enqunto
se despreocupa corn as riquezas de
Minas, que vão sumirido, atravds do
acôrdo espoliatjvo, feito corn 0Grupo Antunes, e despreocupa-se
corn a rtqueza Lie Minas, que vai
sendo negocjada, pouco a pouco,
corn grupos econômjcos atraves
de Lêtras do Tesouro, deveria o
Govêrno, como realmente prometeu
em sua campanha, governarem
"ritmo de Brasilia", nas obras, nas
defesas dos flossos interesses, mas
que acabe corn o "ritmo de Bras!-
ha" nas perseguicoes politicas.

PROJETO N. 3.614

- A seguir, o Sr. Presidente
encerra, sern mais debates, artigo
por artigo, inclusive Anexos I e
II, a discussão do Projeto n.
3.614/66.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a votaçao e, como
anunciou, procederá it chamada
dos Senhores Deputados para ye-rificar a existência de "quorum".
Tern a palavra o Sr. Secretário
para procedê-la.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, peco a
V. Exa. que faça soar Os timpanos
do Plenárjo e os de outras reparti-
cOes, a fim de que os Srs. Deputa-
dos. atendarn a chamada

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
val proceder a chamada e, aten-
dendo a Questao de Ordem for-
mulada pelo Sr. Deputado José
Maria Magalhäes, vai soar os
tinipanos, 0 que, alias, e deseu
dever. Tern a palayra o Sr. Se-
cretárjo para fazer a chamada dos
Senhores Deputados.

o SR. SECRETA RIO - (Faz a
clarnada),

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
constata a presença de 43 Srs.
Deputados. Ha nümero, pois, pa-
ra vOtacäo.

Em votacão o Art. 1.0, salvo
Emenda. Os Srs. Deputados que
0 aprovam queiram permanecer
corno se encontrarn (Pausa) -
Foi aprovado.

Corn a palavra o Sr. Secretárjo
para proceder a leitura da Ernen -
da n. 1. das Comissöes de Just!-
ca, Serviço Püblico e de Financas,
supressjya de expressão do Pará-
grafo t)nico do Art. 1.0.

0 SR. SECRETARIO - (Lê).

ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

A Mesa vai submeter a votos a
Emenda n. 2. Corn a palavra 0
Sr. Secretário para proceder a
leitura de referida Emenda das
Comissôes Técnicas, substitutiva
do Art. 90 Aprovada esta Emen-
da; fica prejudicado o Art. 9.0.
Sendo rejeitada. a Mesa subrnete-
rá a votos 0 Artigo.

O SR. SECRETARIO - (Lê).
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacão a Emenda n. 2. Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovada.

Em votacão o Art. 10.0, salvo
Ernenda. Os Srs. Deputados que
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa) - Foi
aprovado.

Corn a palavra 0 Sr. Secretário
para proceder a leitura da Enien-
da n. 3, das Cornissöes Técnicas,
substitutiva de expressão do Art.
10.0.

• SR. SECRETARIO - (Lê).
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacão a Emenda n. 3., Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovada.

Em votação o Art. 11. Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram permailecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votacao o Art. 12. Os Srs.
Deputados que aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa) - Foi aprovado.

QUE!STAO DE ORDEM

o SR. ARTUTR. F'AGUNDES -
Sr. Presidente, apresentarnos'em
voto contido em modesto parecer,
por ocasião da Reunião conjunta
das Comissöes de Finanças, Ser-
viço Publico e Justica, desta Casa,
algumas Emendas. Tivemos apro-
vadas diversas dessas Emendas e,
entre elas, uma que se refere di-
retamente ao Item 3 do Artigo 12.
Eu sohicitaria de V. Exa. que
submetesse a apreciacão do Pie-
n,rio a Emenda F 7 contida no

nosso Parecer, rehativa ao Item 3
do Artigo 12, da Mensagem Go-
vernamental, ora em votacão.
0 SR. PRESIDENTE—A Mesa, in-

felizmente, não pode deferir o pe
dido do nobre Deputado. Primeiro,
porque o Artigo 12 ja estd votado e,
segundo, a mencionada Ernenda foi
rejeitada na Comissão, onde teve
nascirnento. Portanto, ela näo exis-
te para o Plenário.

A Mesa vai colocar em votacao
a Emenda n. 4, das Comissães, e,
que, se aprovada, prejudica 0 Ar-
tigo e se rejeitada, será votado o
Artigo 13, salvo Emenda. E a sê-
guir a Emenda G, do Deputado
Artur Fagundes.

Tem a palavra 0 Sr. Secretario
para proceder a leitura da Emen-
da n. 4.

• SR. SECRETARIO - (Lê).
• SR. PRESIDENTE - Em vo-

tacao a Emenda n. 4. Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram permanecer como so encon-
tram. (Pausa). - Foi rejeitada.
Art. 13. Em votacão, salvo

Emendas. Os Srs. Deputados que
0 aprovam queiram permanecer
como se encontrani. (Pausa)
Fol aprovado.

Em votaca.o a Emenda G, do Pa-
recer Artur Fagundes, Emerida
aditiva de expressão do Artigo.
Corn a pahavra, para a sua leitu-
ra, o Sr. Secretário.

O SR. SECRETARIO - (La).

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOS2 MARIA MAGA-
LHAES - Ao que me parece, Os
têrmos da Emenda Artur Fagun-
des são: resguardados Os direi-
tos".

0 SR. PRESIDENTE - A Me-
sa pede ao Sr. Secretário para
fazer a leitura, novamente.

• SR. SECRETARIO - (Lê).
• SR. PRESIDENTE - Em vó-

tacão a Emenda n. 4. Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovada.

Em votacäo o Artigo 14, Os

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação a Emenda n. .1. Os Srs.
Deputados que a aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
trarn. (Pausa) 	 Foi aprovado.

Ern vota,cão O Art. 2. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) 	 Foi aprovado.

Em votaçao o Art. 3.0 Os Srs.
Deputados que o apro yam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votaçao o Art. 4. 0 Os Srs.Deputados que 0 aprovam quei-
ram permanecer corno se encon-
tram. (Pausa) - Fol aprovado.

Em votação o Art. 5. 0 . Os Srs.
Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votacao o Art. 6. 0 . Os Srs.Deputados que 0 aprovam quei-
ram permanecer como Se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votaçao 0 Art. 7.1). Os Srs.
'Deputados que o aprovam quei-
ram permanecer como se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votação o Art. 8. 0 . Os Srs.Deputados que 0 aprovarn que-



- 580 - 	 - 581 -
Srs. Deputados que o aprovani
quelram permanecer como se en-
contram (Pausa) - Foj aprova-
do.

Em votação 0 Art. 15.
Os Srs. Deputados que o apro-

yam permanecarn cOmo se encon-
tram. (Pausa) - Foi aprovado.

Em votação o Art. 16, salvo
Emenda. Os Srs. Deputados que
o aprovam queiram permanecer
como Sc encontram. (Pausa) -
Foi aprovado.

A Mesa vai submeter a votaçao
a Emenda - H, do parecer Artur
Fagundes. Corn a palavra o Sr.
Secretário para a sua leitura.

o SR. SECRETARIO - (Lê).
o SR. PRESIDENTE - Em vo-

taçao a Emenda H. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam permane-
cam como se acham. (Pausa) -
Foi aprovada.

Em votacS.o o Art. 17. Os Srs.
Deputados que o aprovam perma-
neçam corno se encontram. (Pau-
sa) - Foi aprovado.

Em votacão a Emenda n. 1, do
Deputado Waldir Morato. Apro-
vada esta Emenda, uica prejudi-
cado o Art. 18 do qual ela é subs-
titutiva. Rejeitada a Emenda, vo-
ta-se o Art. 18. Corn a palavra o
Sr. Secretário para a sua leitura.

O SR. SECRETARIO - (Lê).
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tação a Emenda, que é de Plená-
rio, apresentada pelo Sr. Waldir
Morato.

O SR. MANUEL COSTA - (Pe-
la ordern) - Qual foi o Parecer
das Comissôes, Sr. Presiclente?

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
infornia que o Parecer das Co-
missães é contrário. Em votação
a Emenda n. 1. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam permane-
cam corno se encontram. (Pausa)
- Foi rejeitada.

A Mesa vai submeter a votos 0
Art. 18. Os Srs. Deputados que o
aprovam queiram permanecer co-
mo se encontram. (Pausa) - Foi
aprovado.

Em votação o Art. 19. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam perm-

necam como se acham. (Pausa)
- Foi aprovado.

Em votacao o Art. 20. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam perma-
necam como se acham. (Pausa)
- Foj aprovado.

Em votação o Art. 21. Os Srs.
Deputados que o aprovam perma-
necam como se acham. (Pausa)
- Foi aprovado.

Em votação o Art. 22. Os Srs.
Deputados que o aprovam perma-
necarn como Se acham. (Pausa)
- Foi aprovado.

Em votacao o Anexo I. Os Srs.
Deputados que o aprovam perma-
necam como se acham. (Pausa)
- Foi aprovado.

Em votação 0 Anexo II. Os Srs.
Deputados que o aprovam perma-
necam corno se acham. (Pausa)
- Fol aprovado.

A Mesa vai colocar em votacao
as Emendas de "onde convier".

Em votacao a Ernenda n. 5, das
Comissöes Tdcnicas. Corn a pala-
vra para a sua leitura o Sr. Se-
cretário.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacao. Os Srs. Deputados que a
aprovam permanecam como se
acham. (Pausa) - Foi aprovada.

Em votacão a Ernenda n. 6, das
ComissOes Técnicas. 0 Sr. Se-
cretário fard sua leitura.

O SR. SECRETARIO - (LO.
O SR. PRESIDENTE - Em vo-

tagao a Emenda. Os Srs. Depu-
tados que a aprovarn perrnaneçam
como Se acham. (Pausa) - Foi
aprovada. Aprovado o Projeto n.
3.614/66.

- A Comissão de Redação.
A Mesa passa a discussão ünica

do Projeto 3.623, do Govêrno do
Estado, o qual abre crédito espe-
cial a Secretaria da Educação, de
94.333.336.

As Comissôes de Justiça e de
Finanças opinam pela aprovação
do Projeto.

Está inscrito, para discuti-lo, o
Sr. Deputado Jorge Ferraz, a
quem a Mesa defere a palavra.

O SR. JORGE FERRAZ - Sr.
Presidente e Srs. Deputados

Toni sido dito que 0 Brai1

terra cia promiss5o. Jâ entende-
mos que, ao contrário, 0 Brasil é
a terra cia maldição. Por urna
destinacão histOrica o nosso Es-
tado e o mais infeliz dos Estados,
porque tern pago urn tributo du-
rante tôda sua história, desde 0
tempo da colonizacão. Scm em-
bargo da admiração que nos me-
rece a terra portuguêsa, é precisO
que se note que todo o fausto da
coroa portuguêsa foi feito em de-
trimento de nossa grandeza eco-
nômica. Foi o ouro extraido de
nossas catas e nossos rios que
permitiu o esplendor da coroa por-
tuguêsa a ponto tal que, na époCa,
chegou a despertar a cobiça de
outras naçöes. Agora, decorridos
tantos anos, continua nossa Pa-
tria a ter suas riquezas ambicio-
nadas pelo estrangeiro. 0 nobre
Deputado José Maria MagalhãeS,
na tarde de hoje ocupando a Tn-
buna, teve oportunidade de dis-
correr a respeito do destino do
nosso minério de ferro. A Unica
riqueza que nos sobra, a matéria-
prima que deveria fazer a gran-
deza e a salvacão econômica do
nosso Estado e da nossa Pátria,
também é cobiçada pelo estran-
geiro. Ainda h6, poucos dias quan-
do visitou esta Casa o ilustre Pre-
sidente do Banco Central, Sr. Dé-
nio Nogueira, tivemos a oportuni-
dade de encaminhar a S. Exa.
diversas perguntas no sentido de
esciarecer a posiçao do Govêrno
em face do escandaloso caso da
Mannesmann. Corn tnisteza, yen-
ficamos que 0 ilustre dirigente
desviou-se do assunto e sem dar
uma satisfacäo convincente ao
povo mineiro que aguarda provi-
dênciaS concretas que a Govêrno
prorneteu, levou-nos a crer que,
realrnente, 0 grupo estrangeirO
vai contar no final "do affaire"
corn a benevolência e a conipla-
cência do Govêrno Federal.

0 SR. CARLOS MEGALE - Sr.
Deputado, V. Exa., no inlcio, dis-
se que nossas riquezas contirluam
a ser cobiçadas pelo estrangeiro.
Não é estranhável que isto acon-
teca e 6 ate natural que êle as

queira. Estranháyel é o indife-
rentismo de nossa gente, estra-
nhável é que brasileiros a êles se
aliam, dando-ihes forca na cobica
destas niquezas.

Por isto, quero trazer, mais uma
vez, as minhas felicitacôes a V.
Exa., pela bravura corn que se
tern havido nesta Tribuna, em de-
fesa dos nossos interêsses, em de-
fesa daquilo que é de nossa Pa-
tria e que, sO por cia, deyia ser
explorado, principalmente, quan-
do se sabe, que a fome paira sô-
bre nossos lanes, que o nosso poyo
não tern condiçöes de vestir, de

mer, de comprar medicamentos,
etc.. Ainda ontem, chegou-nos, pelo
radio, a noticia de que o Brasil
importou, do Mexico, 800.000 sa-
cas de feijão, porque êste produto
nos estã faltando, embora tenha-
mos uma extensão territorial ,ape-
nas em urn dos Estados cia Fede-
racão, praticamente superior a area
daquele Pals.

, realmente, larnentável, nobre
Deputado o indiferentismo do
nosso Govérno, das nossas auto-
ridades. For isto, levo a V. Exa.
as minhas felicitaçôes e tenho a
certeza de que esta Casa não per-
manecerá indiferente ao discurso
e aos apelos de V. Exa., apêlo
que se faz ao patriotismo de to-
dos nós. Havemos de levantar,
nesta Assembléia, uma bandeira
que será a reivindicacão dos in-
terêsses de Minas e do Brasil.

0 SR. JORGE FERRAZ - Agra-
deco a bnilhante aparte de V.
Exa., Deputado Carlos Megale.

Na verdade, é preciso, torna-se
imprescindivel que esta Casa, que
as Srs. Deputados, por todos Os
rneios ao seu alcance, se coloquem
em favor de debates dessa natu-
reza, aqui, em outras Casas Le-
gisiativas, onde quer que flies se-
ja permitido êste debate em tomb
de assuntos desta natureza por-
que, em verdade, o que precisa-
mos é alertar a pavo brasileiro.
Ponque, a pretexto de negocia-
cOes, de relaçOes diplomáticas corn
outros Paises, em futuro, poderá
vir a ser negociado, como tern
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acontecido, tudo aquilo que nOs
herdamos dos nossos antepassa-
dos, aquêle patrimônio que Deus
legou ao povo mineiro, para sua
emancipação, qual seja 0 flOSSO
minério.

O SR. JOSÉ MARIA MAGA-
LHAES - "V. Exa., nobre Depu-
tado, aborda urn tema da major
seriedade. E nós, no intuito de
colaborar corn V. Exo., apenas
podemos felicitar a valentia corn
que V. Exa. trata o problema,
porque ouvimos a declaracão do
Presidente do Banco Central, Sr.
Dênio Nogueira, nesta Casa, e fi-
camos estarrecidos quando S. Exa.,
abordando a questao da Mannes-
mann, disse que o Govêrno nada
tern a ver corn o mercado para-
lelo entre aquela emprêsa e Os
seus credores.

Julgamos - e V. Exa. tambem
- que o Sr. Presidente do Banco
Central não fôra feliz na sua ex-
posicäo, relativamente a êste as-
sunto, pois o caso Mannesmann é
urn caso de escândalo püblico, da
major gravidade, que, a nosso ver,
deveria comportar prisöes e não
apenas medidas paliativas, medi-
cias que beneficiam a emprésa,
possibilitando-ihe, talvez, continuar
explorando a boa-f6 do nosso povo.

0 SR. JORGE FERRAZ - Tern
razão V. Exa., em estranhar tern-
bern a atitude do ilustre Pros!-
Conte do Banco Central.

Segundo inforrnaçöes, oblidas
no proprio Ministério da Fazen-
da, quando de nossa ida ao Rio
de Janeiro, teria o Sr. Ministro
da Fazenda declarado que iria exigir
a presenca do representante do
grupo .alemão, ta uma mesa redonda,
corn a presença do Presidente do
Cornitê das Vitimas da Mannes-
mann, Padre Leopoldino, para es-
udar a proposta apresentada pe-

Jo grupo referido e que não foi
aceita peics investidores brasilei-
ros.

Mas devemos considerar que o
Govêrno de Minas contribuiu de-
cisivamente para a implantacão
da Jsina Siderürgica em Belo Ho-

rizonte, corn o aforamento de ter-
renos, beneficios fiscais, prestacäo
de servicos publicos em condicöes
preferenciais e, inclusive, o pro-
prio abastecimento de água no
Barreiro. E preciso que se note
e o prOprio Governador do Esta-
do, Sr. Israel Pinheiro, deve estar
ateñto a isto - que cabe ao Esta-
do assegurar o funcionamenlo
das indüstrias essenciais a segu-
rança nacional e 0 aproveitamen-
to das nossas jazidas minerals e
do potencial energético do Pals.
Cabe ao Estado esta defesa e, no
caso especifico da Mannesmann, a
responsabilidade do Govêrno Fe-
deral é ainda major porque o Sr.
Presidente da Republica determi-
nou, por Portaria, a constituicao
de uma Comissão Federal de In-
vestigac5.o, entregando a sua pre-
sidência urn dos generais mais
ilustres do nosso Exército, homem
probo, decente e isento de qual-
quer iigacão corn grupos de quais-
quer espCcies. ApOs a conclusäo
dos trabalhos, desta Comissão,
onendeu o General Airton Sal-
gueiro que cabia a responsabili-
dade ao grupo alernão, pelo para-
lelo realizado pela diretoria da
Mannesmann. Ainda mats, por
ordem do Presidente da Repüblica,
foi enviado a Dusseldorf repre-
entaute do Govêrno, atravéS do

Itamarati, para levar ao Govêrno
da Repdblica Alemã as pondera-
côes do Govêrno Brasileiro, enca-
recendo a necessidade do grupo
alernão vir ressarcir Os prejuizos
dos investidores brasileiros. Más,
agora, Srs. Deputados, podemos
afirmar que, se êste caso escan-
laloso da Mannesmann não for
resolvido satisfatOriamente, a fa-
vor dos investidores, o grupo que
ai estã é tao responsável quanto 0
grupo alemão, por aquêle escân-
dab.

P0 deparecer, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, que a veemncia,
a perseveranca corn que vimos
dehatendo êste problerna desta
Tribuna estão ligados a algum
motivo de implicância corn es-
trangeiros, em especial corn os

alemães. Mas na verdade, Sr. Pre-
sidente, nada disto tern influido
em nosso ânimo. Se, muitas ye-
zes, somos veernentes e porque, na
realidade. o assunto e serio e
atinge a economia de rnilhares de
brasileiros, inclusive Orfãos e
vas. Tivemos oportunidade de
presenciar nos corredoras do Mi-
nistdrio da Fazenda, no décimo an-
dar, quando da entrevista que tive-
mos, juntarnente corn o Padre In-
neu Leopoldino, corn o Sr. Ministro
da Fazenda, uma multidão, onde se-
guramente 400 a 500 senhoras já
idosas ali estavarn a espera de
quê, Sr. Presidente? A espera de
uma palavra do Gov&no que pu-
desse amenizar urn pouco a de-
sesperança daqueles que confia-
ram, prirneiramente, na idoneida-
de da Cia. Siderürgica Mannes-
mann e, em se-undo plano, acre-
ditararn na boa vontade do Go-
vêrno e no seu desejo de real-
mente resolver o escandaloso caso
da Mannesmann.

0 SR. CARLOS MEGALE - V.
Exa., Deputado Jorge Ferraz, es-
tá acima de tOda e qualquer sus-
peita de ser contra ou a favor
dêste ou daquele grupo. 0 que V.
Exa. está fazendo é bater-se corn
bravura e patriotismo, seni médo
dos poderosos. V. Exa. nos fax
lembrar aquêle episOdio histOrico
em que certo governante da an-
tiguidade foi •a Roma pedir alian-
ça a Caio Fabrlcio, e estava infor-
mado de ser êste o hornern mais
poderoso da época. Foi ao Palá-
cio e prometeu grandes fortunas
para que Caio Fabrlcio se aliasse
a êle. Caio Fabrlcio recusou-se e,
no dia seguinte, fez desfilar nas
ruas de Roma, em frente ao Pa-
lácio, e da varanda onde se en-
contrava Cato Fabricio, tôda a sua
fOrca e seu Exército, compOsto
de homens e feras, ao que Caio
Fabrlcio ihe respondeu: "Assim
corno sua riqueza não me seduziu,
sua fOrca tainbém näo me seduz".
V. Exa., se ha na Tribuna, corno
sern temer a fortuna dos podero-
SOS e as arms daqueles que se

dizem fortes, mas V. Exa. traz
consigo rnesmo uma arma podero-
sissirna, que e a defesa do povo:
o seu patniotismo e 0 seu interés-
Se pelos humildes que foram lu-
dibriados. Enquanto V. Ebca. se
portar assim. na Casa e fora de-
la, V. Exa. ha de ter o respeito
de todos os hornens de bern e de
tôda a Nacão brasileira.

0 SR. JORGE •FERRAZ -
Agradeco as generosas palavras
do ilustre Deputado Carlos Mega-
le.

Mas quando dizIamos que não
nos leva a isso qualquer pa.ixão -
podemos afirmar corn tôda certe-
za e assegurar aos Srs. Deputados
- pois, ainda na semana passada,
o Presidente desta Casa e o mo-
desto Deputado que ora ocupa a
Tribuna recebaram, do diretor da
Mannesmann, a contestacão en-
caminhada pela Cia. SiderUrgica
Mannesmann ao Sr. Deputado
Nicolau Gama, relator da Comis-
são Especial, em Brasilia. Antes
mesmo que a Mesa fizesse publi-
car no seu Expediente, como não
foi publicado, peco a Mesa que
considere lida esta contestacão da
Cia. Siderürgica Mannesmann pa-
ra conhecirnento dos Srs. Depu-
tados e do poxo mineiro, firmada
pelo advogad Hilo Medeirs de tal,
bern corno a sua transcricão, por
urn dever de lealdade e de ética,
aquela mesrna ftica que faltou ao
citado açlvogado nas suas decla-
raçöes imprensa. Esta contesta-
cão, muito bern redigida pode en-
ga.nar os menos avisados, porém,
não poderá enganar Os membros
da Comissão Parlarnentar de In-
quérito. Ela faz referência a uma
possivel acão, interpelaqão judi-
cial ao Gal. Airton Salgueiro. Na
entrevista, conceddia ao matutino
carioca "0 Globo", •o advogado da
Mannesmann procura lancar dü-
vidas sôbre a idoneidade dêste ge-
neral, que foi o presidente da Co-
missão Federal de InvestigacOes.
Peco, Sr. Presidente, a transcri-
cão dessa entrevista para o co-
nhecirnento desta Casa e do povo
mineirO.
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Mas, Sr. Presidente, ja que tive

a lealdade e a ética de tomar a
iniciativa, porque nao me foi so-
licitada pelo Presidente da Corn-
panhia Siderurgica Mannesmann,
de faer transcrever nos Anais da
Casa, para conhecimento, a con-
testaçao apresentada na Comissao
de Inquérito da Câmara Federal.
NOs que possuimos o relatOrio
completo do Gal. Airton Salguei-
ro. Presidente da Comissão Fede-
ral de Investigação, e que ate en-
tao estava sendo mantido corn
prudêncja para que a ação dêsse Ge-
1eral não fOsse tolhida pela di-
vülgaçäo dêsse relatOrio, já agora,
Sr. Presidente, sentirno-nos no
dever de solicitar da Mesa seja
transcrita nos Anais, logo a Se-
guir, a peca enviada pela CSM -
todo relatórjo do Gal. Airton Sal-
gueiro.

Não sel, Sr. Presidente, se des-
te meu pedido possa vir alguma
responsabjljdade na divulgaçao
dêsse documento, que me veio as
mãos por vias que eu não decla-
rarei, nem da Tribuna desta As-
sembléia, nem em qualquer Tri-
bunal, civil ou militar. Mas, as-
sumo a responsabilidade da di-
vulgaçao dêsse documento, porque
ja estou descrendQ da ação do
GovCrno Federal na solução do
cscândalo do caso da Mannes-
mann. Assumo, portanto, tôda
responsabilidade dessa publicação,
pois, êstes documentos são oriun -
dos da Cornissão presidida por
urn homem da mais alta confian .

-ca do Sr. Presidente da Republi-
ca, urn dos Generais mais dignos
do nosso Exército.

Em assirn fazendo, Sr. Presi-
dente, dando também divulgaçao
a contestacao enviada pela CSM,
estou, Sr. Presidente, por urn de-
ver ee lealdade, não para com a
Cia. Siderürgica Mannesmann,
mas pera corn as Srs. Deputados,

0 SR. AURELIANO CHAVES -
Nobre Deputado, V. Exa. volta,
novamente, a Tribuna, para tra-
tar corn a seriedade e corn a pro-
iciCnçia corn que V. Exa. sem-
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pre prirnou nos assuntos que abor-
da, nesta Tribuna, 0 proble-
ma da Mannesmann V. Exa. fi-
xa corn muita propriedade, que,
infelizmente, o Govêrno Federal
nao tomou na devida conta o as-
sunto do maior interêsse para a
economia nacional. Eu, embora
não tenha conhecimento mais
profundo do problema, tenho que
louvá-lo pelos argumentos que V.
Exa. alinha, porque, quando V.
Exa. entra num assunto desta
natureza, V. Exa. o faz corn pro-
bidade, e corn a correção que ihe
são peculiares. V. Exa. frisa,
muito bern, que a Govêrno Fede-
ral deixou de entrar num assun-
to que está intimamente ligado
economia nacional. Eu tenho la-
mentado, par diversas vêzes, que,
infelizmente, o Govêrno Federal,
que tern na pessoa do Sr. Castelo
Branco urn homem probo, digno,
que tern procurado conduzir bern
Cste Pals, no que tànge a urna
acao vigorosa no setor que Cu
reputo mais importante do que a
subversão, que é a corrupção, 0
Govêrno não tern agido como de-
via agir, porque, muito pior do que
o subversivo que, na rnaioria das
Yeses, age corn idealismo, homern
corn quem nao se deve concordar,
mes que se deve respeitar, po1que
arrisca a sua vida, para defender
urn ideal, corn o qual, nas mais
das vêzes, não concordamos, mas
C urn ideal, êsse homem de nossa
parte, deve merecer muito mais
respeito do que o corrupto, aquêie
que se vale, indevidamente, do
cargo püblico, para locupletar-se.
Nesses, infelizmente, a Revolução
ainda não colocou as mãos, para a
tristeza nossa. E preciso, portan-
to, que todos nOs que ternos uma
parcela de responsabjlidade na
representacao popular, insistamos
veemente e enèrgicarnente para
que o Govêrno da Revolucao del-
xe de atuar em areas de subver-
são que afetam muito nienos ao
Dais, do que a corrupção deslavada
que anda par al e que ainda nao
mereceu do Govêrno da Revoluçäo,

que veio para combater Os atos de
subversão e corrupcão desenfrea-
da que campeou no Govêrno pas-
sado e que, infelizmente, conti-
nua campeando par al sem uma
acão firme e enérgica.

Era o aparte que eu desejava
registrar no discurso de V. Exa.

0 SR. JORGE FERRAZ - 0
pronunciamento de V. Exa. ser-
virá para me dar fôrcas porque
eu não ficarei descansado, en-
quanto houver urna minima pos-
sibilidade de alertar o Govérno da
Repüblica para a seriedade dêste
assunto. Na fala do Sr. Dênio
Nogueira, nesta Casa, S. Exa.
aflrmou que ainda esta semana
haveria urn encontro no Ministé-
rio da Fazenda, entre o Presiden-
te do Banco Central, o Ministro
da Fazenda e Os representaxites
da Cia. Siderürgica Mannesmann,
ou seja, os representantes do gru-
po alemão. Pois bern, Sr. Presi-
dente, para tmtar de qué? - Da
solucão do caso da Mannesmann.
- Esta informacão que a Sr. D46-
nio Noguetra deu vem-se contra-
pôr as afirmativas do Ministro da
Fazenda, feita a êste Deputado,
na presenca do Padre Irineu Leo-
poldino e de urn de seus auxilia-
res de Gabinete, Sr. Luiz Felipe.
Disse o Ministro da Fazenda que
os credores da Mannesmann se-
riam chamados para urn entendi-
mento corn Os representantes do
Grupo Alemão. For que agora es-
ta informacão do Sr. Dênio No-
gueira?

0 encontro já não mais se pro-
cessará corn os representantes dos
investidores. Será que a intenção
do Govêrno e resolver o problema
dos representantes do Grupo Ale-
mao? A obrigacão dêsse Govêrno
é defender Os interêsses do nosso
Pais e do nosso Estado. Por que
êste caso vai ser tratado corn a
omissão dos representantes da-
quêles que foram ludibriados pe-
los alemães e que tern suas eco-
nomias investidas na expansão
dessa indüstria, que pertence aos
brasileiros, porque Ioi construida

corn numerário de brasileiros,
corn sacrificio de brasileiros?

0 SR. SINVAL BOAVENTUE,A
- Ouço corn atencão seu discurso
e ouvi tambérn o aparte do Sr.
Aureliano Chaves. Coma disse S.
Exa., também näo conheco 0 as-
sunto, mas, vejo que V. Exa. faz
urn discurso patriOtico, alinhando
aquela filosofia do Presidente do
seu ex-partido, PR, Artur Bertnar-
des, nacionalista autêntico.

Estou cada vez mais conturba-
do, não sei o que dizer, não sei
analisar nada diante de tantos
fatos que estão surgindo neste
Pais. Fazendo referenda ainda ao
Deputado Aureliano Chaves, ho-
rnem que tern procurado, como V.
Exa.., a defesa do nosso povo,
quero dizer que o nosso lider, ha
pouco tempo, fez urn discurso de-
fendendo a posicão da Cemig. Ha
poucos minutos atrãs, S. Exa. fa-
iou que o Presidente da Repübli-
ca é urn homein de bern e deseja
que êste Pals acerte. Mas, devo
acrescentar que o Presidente da
Repüblica está como marido trai-
do; talvez, seja êle o ültimo a sa-
ber.

A equipe do seu Govêrno tern
procurado comprometer êste Pais
escandalosamente. V. Exa. traz
neste momento mais uma denün-
tia grave, embora saibamos que
ela vai hear entre as quatro pa-
redes desta Casa par falta de
atenção dos governos. Não adian-
ta a nós usar todo o fôlego de que
somos capazes. Sabemos, Deputado,
que elernentos do Govêrno Caste-
lo Branco, entre as quais o Minis-
tro do Planejamento, o Sr. Ru-
lhöes e tantos outros, quando se
fala dos espoliadores do nosso
Pais, como e o caso da Mannes-
mann e o caso citado pelo Sr.
José Maria Magalhães em seu dis-
cirso, agem de forma dierente.
Parece ate aquela histdria muito
conhecida em Minas, do menino:
Quando está fazendo alguma ar-
te, não podemos chamar-ihe a
atencão, caso contrârio, éle chora
e faz birra. Não Se pode gritar
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contra êste Govêrno. Quando se
trata de "trusts" internacionaig,
quando se trata da Mannesmann
que vive espoliando 0 nosso Pals,
pouco adiantam as reclarnacoes Se
0 Govêrno quiser tomar uma ati-
tude - temo seja tardia não
ihe será difIdil. 0 povo está in-
diferente e reclamando maiorenergia de nossa parte. Louvo,
pois, a V. Exa. pela sua coragem
democrátjca de vir defender des-
ta Tribuna os anônjmos brasilej.-
ros que procuram 1fazer urn pouco
de econornia e, corn esta, ajudar a
construir êste Pals. Os humjldes
anônimos, aquelas viüvas e or-
fãos a que V. Exa. se referlu,
pensavam que os juros do seu di-
nheirinho empregado naquela em-
prêsa poderiam ajudá-los a tratar
de seus filhos. Foi em vão. Sei da
dedicacao de V. Ea. a êsses ne-
cessitados E uma dedicaçao sem
demagogla. V. Exa. está de pam..
bns. 0 seu discurso sd nos las
admirá.-Jo mais.

o SR. JORGE FERRAZ -
Agradeço ao nobre Deputado Sin-
val Boaventura. Na verdade, seu
aparte nos £az pensar. Será que
êste Presidente da RepUbijea estã
em Brasilia enclausurado dentro
daquele Paláeio? Será que Os seus
assessores mais diretos que têni a
obrigacao de levar a S. Exa. 0sentir do pOVO ainda não desper-
taram Para levar a S. Exa. a
onda de desespêro que val no co-
ração do povo brasileiro? Será
que êsses auxiliares do Prestdente
Castelo Branco não levam a S.
Exa. aquilo que a nossa própria
lxnprensa publica? Será que êstes
auxiljares nao levam ao Presjden-
te aquilo que 0 povo sente na sua
prOprja came? o preço da all-
mentacao, o preço do feijão, 0preço do pão, o preço do arroz?
Será que o Sr. Presidènte da Re-
pUblica, em Brasilia, nao tern al- -
guém que possa dizer-ihe que 0povo brasileiro está desesperado, a
morrer de fome? Será que S.
Exa. não tern alguem, em Brasi-
lia, que possa dizer-ihe que os nba-

sos trabaihadores estão morrendo
na inanição? Será que não ha al-
guém neste Pals, que possa levar
ao Sr. Presidente da Repübljca o
clamor popular, a êle, em que to-
dos confiamos depois da Revolu-
cão? A êle, que assumlu os desti-
nos de nossa Pátria corn a con-
fiança e corn a esperanca de
milhares de brasileiros que acre-
ditaram na Revolucao e que jul-
garam que cia estava sendo de-
fiagrada, qüe ela fôra vitoriosa
Para defendr o povo e não Para
levar o Pais ao caos, como não
demorara a acontecer, se assim
continuar o Govêrrio, insensivel as
reivindjcacoes populeres, insensi-
vel àquilo que se reclama em de-
fesa da nossa economia? SOmente
poderemos tirar o povo brasiiejro
da miséria em que vive no dia em
que o Goêrno acreditar real-
mente que se devem explocrar os
flossos recursos, a materia-prima
que produzimos flãö Para cnn-
quecer Os estrangeiros, flão Para
enriquecer apenas a nossa Pátnia,
mas enriquecer 0 nosso povo, por-
que nao basta uma Pátria, rica,
quando 0 seu povo passa pela ml-
séria a que estamos assistindo
üitimamente

Vejam Vs. Exas. que os jor.
nais de hoje dão noticia da fala
presidencial na cidade de São Luiz
do Maranhão, em que o Sr. Pre-
sidente da Republica afirma, creio
que apenas Para efeito extemno,
que não teinos, no Brash, ne-
nhum prêso politico quando sabe-
mos que, aqui mesmo, em Belo
Horizonte, dentro da Secretaria de
Segurança, no Departaniento de
Vigilãncia Social, alguns cidadãos
cumprem Pena pelos crimes con-
siderados politicos.

Mas, nobre Deputado, ainda
dentro do assunto que V. Exa,
aborda, da omissão proposital do
Govêrno relativamente ao caso da
Mannesmann, e relativamente ao
problema do minério em Minas
Gerais, ha urn aspecto que precisa
scm lembrado: bastaria que o Sr.
Presidente da Repüblica mandas-
se averiguar, através de elemen-
tos de sua confiança, o que 101, 0
que tern sido permanentemente 0
processo de espoliação, na explo-
racão do minémio de manganês no
TerritOrio do Amapá Para que S.
Exa. não fizesse mais concessOes,
não aceitasse mais protocolos dc
intençSes que meihor se chama-
riam "protocolos de más inten-
çSes" de urn grupo como o Antu-
nes, que vern espoliando o Tern-
tOrio do Amapá desde 1950, corn
conivência das autoridades fede-
rais.

Para concluir, devo dizer que
vernos tristemente que talvez 0
Presidente da Repübiica saiba,
tenha conhecimento disto, mas
não toma posicão, não toma uma
atitude porque estã cercado, sO
pensa corn êles, so age de acôrdo
corn êles, pelo sindicato da men-
tira, que se instalou no Palãcio do
Planaito, no Govêrno Central.

0 SR. JORGE FERRAZ -
Agradeo o aparte do nobre Depu-
tado João Bosco.

Assim, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, houve essa digressão
a respeito do sofrimento do povo
brasileiro. No que se refere 'a ba-
se da vida popular ou seja, a au-

mentacão, nOs o fizemos Para
uma afirmacão: e que também
aquêles que investirarn seu di-
nheiro na Mannesmann, essas
viüvas e Orfãos a que nos refeni-
mos, ja estão chegando ao limite
máximo do desespéro. E näo foi
outra a manifestacão do prOpnio
Padre Irineu Leopoldino, quando
apOs aquelas gestöes feitas em
nossa companhia, junto ao Minis-
tro da Fazenda, em que S. Exa.
marcava prazo rápido Para uma
solucao definitiva. 0 Padre In-
neu renunciou a Presidência do
Comitê de Vitimas da Mannes-
mann e o Correlo da Manhã, do
dia 18 de maio, refene-se a esta
renUncia. E preciso que o Govér-
no fiaue bern atento: o afasta-
mento dêste Padre da lideranca do
movimento de credores pode levã-
-los ao desespéro extremo, porque
se não l'ôsse a presença do Padre
Irineu, numa reunião em que se
repudiou a proposta alemã, em que
os credores em assembléia geral
deliberararn fazer uma visita a
Embaixada alemä, se não fôsse a
serenidade e o grau de Iiderariça
que Me exerce junto aos investi-
dores, naquela tarde, no Rio de Ja-
neiro, a embaixada alernã tenia
sido depredada de forma violenta
e, taivez, ate teriarnos tido urn
incidente internacional corn a Re-
publica Federal Alemã.

0 SR. JOS2 MARIA MAGA-
LHAES - Nobre Deputado Jorge
Ferraz: V. Exa., no seu discurso,
não se limita apenas a abordar o
escândalo da Mannesmann, mas
I az consideracSes, as mais profun-
das. relativarnente a situacao da
politica governamental no setor
do minérho em nosso Pais, e tam-
bern corn relacão a aflicão do p0-
vo na hora presente. Estamos se-
guramente informados, Sr. Depu-
tado, de que a organização estatai,
a CAMIG, teve hoje preenchidas
quatro das suas cinco diretonias
e sabe V. Exa. que a diretoria
industrial é justarnente aquela
que está ligada ao problema do
nióbio, em Araxá, e esta diretoria

0 SR. JOAO BOSCO - Inicial-
mente, quero cumprimentar V.
Exa. pela exatidao e pela firmezadas palavras que vem proferindo
desta Tribuna, hoje, relativamen_
te a êsses magnos problemas e, de
algum tempo a esta parte, na de-
fesa dos Orfãos e das viüvas viti-
mas da exploracão da Mannes-
mann. Fstá certo V. Exa., quan-
do pergunta se o Sr. Presidente
da Repüblica disto não torna co-
nhecimento. Creio, nobre Depu -
tado, que êle deve saber de tudo,
mas, infelizmente, estã longe de
nosso Pals e o vem govemnando
desde a Revolucão de marco de
1964, urn sindicato da niantida
que fabrica as verdades que ihe
COflvêm e que leva Os nossos go-vernantes a participarem dessas
verdades que apenas convêrn a
alguns.
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nipulando a questão" e o Govér-
no de se ten colocado "ao lado dos
alemães e dos ladrôes" e de ter
"abandonado o povo".

FIM DE LUTA

Declarando-se cansado do "ping-
pong etenno" dos Ministros Otâ-
vio Gouveia de BuihOes e Mem de
Sã e do Sr. Denio Nogueira, Pre-
sidente do Banco Central, Padre
Irineu Leopoldino disse ontem que
"nada mais e possivel Se fazer"
o que val aconseihar aos tornado-
nés de tItulos da Mannesmann "a
fazerem corn suas promissOrias 0
mesmo que muitos brasileiros Li-
zeram corn os rnarcos alemães na
Primeira Guerra Mundial: atirã-
los ao Logo".

O Padre Irineu declarou ter
comprovado que todos os pronun-
ciamentos do GoVêrno, de que es-
tava se esforcando Para resolver
o problerna dos titulos lancados
pela Mannesmann no mercado pa-
ralelo, sempre constituIram "uma
farsa yergonhosa".

o Padre Irineu Leopoldino lein-
bou que sua decisão de abandonar
a presidência do Comitê das Viti-
mas da Mannesmann já havia Si-
do cornunicada ao Sr. Otávio
Gouveia de BulhOes, ponque, dian-
te cia falta de solucão Para o pro-
blerna, "urn Sacerdote não pode
servin de instrumento ao poder
econôrnico espoliadon contra o p0-
Vo".

Nada rnelhor Para retratar o
caso da Mannesmann do que as
palavras do Padre Irineu Leopol-
dm0: "é o capital estrangeiro a
explorar a economia do povo bra-
sileiro".

Fazemos, pois, desta Tnibuna,
urn apêlo Para que o Padre Inineu
continue nesta luta. Fazernos,
também, urn apêlo ao Sr. Presi-
dente da Republica, ao Sr. Mi-
nistro da Justiça, Dênio Nogueira,
Presidente do Banco Central, ao
Ministro da Fazenda, Para que
dumpram as prornessas feitas aos
investidores da Mannesmann. E a
cleterminacao do Sr. Presidente

da Repüblica de encontrar uma
solucão Para êste caso, que vem
afligindo a alma e o coraçäo de
inilrneros brasileiros, inclusive Or-
Laos e viüvas.

"0 GLOBO"
JUIZ ANULA A INTERPEL,AçAo
DA MANNESMANN AO GENERAL

AIRTON
11 0 Juiz J. A. Penalva dos San-

tos, dQ 17.3 Vara Clvel, anulou on-
tern a interpelacäo da Mannes-
mann ao General Airton Salguei-
ro de Freitas, que incrirninou a
emprêsa pela prática do mercado
paralelo e fuga as suas responsa-
bilidades Para corn os credores. A
decisão judicial está baseada em
que as declaracOes do General são
onsequencia de suas atribu.icOes

como Presidente da Comissão Fe-
deral de InvestigaçOes, conforme
alegou o Procurador Alfredo Vei-
ga da Cunha Lôbo, em nome da
União.

CAMtNHO ERRADO
- Qualquer declaraqão emitida

ou ato praticado por aquela emi-
nente autoridade federal - diz 0
Procurador da Repüblica - de-
corre do exercicio de suas eleva-
das funqOes, e qualquer procedi-
mento judicial sO dever& ser pro-
movido através de urna das Varas
da Fazenda PUblica, na forma da
Legislacão em vigor.

0 Juizo da 17. a Vara Civel re-
conheceu que o General Airton
de Freitas Se encontra em pleno
exercIcio de suas LuncOes na co-
missão cniada pela Portaria 122
B, do Ministénlo da Justiça, e con-
siderou a interpelacão da Man-
nesmann "inarred'avelmente invã-.
lida porque incompetente 0 Juiz
do fôro comurn Para promovê-la,
decidindo anular o ato de inter-
pelacão".

MANNESMANN CONTESTA
ACIJSAçOES

Em documento encaminhado ao
Deputacio Nicolau Tuma, relator
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industrial all não fol preenchjda, estão naquele clima de desespe-o que podemos dizer, aproveitando ranca. Dizia eu, anteriormente,a oportunidade de inserir as ml- que o afastamento do padre In-
nhas suspeitas no vibrante discur- neu Leopoldino da lideranca poso que V. Exa. profere é que te- derá, inclusive, trazer, Para o Go-
memos que esta vaga na diretoria vêrno, crises das mais graves, in-industrial da CAMIG Possjbjljte 	 elusive poderá levar muitos des-duas alternatjvas • colocar na di- 	 ses desesperancados a praticarretoria industrial da CAMIG, liga- desatinos inj ustjficávejs sob oda ao nióbio de Araxá, urn ele- ponto de vista de suas consequen-
mento dos grandes grupos explo- cias. Ficarnos penalizados, tarn-
radores do mindrjo de nosso Pals, bern, ao vermos urn chefe de La-
e, aqui em Minas Gerais, devemos milia, que aplieou suas econo-citar 0 nome Para nao pecarmos mias, economias, muitas vêzes,por omissão, principalmente 0 amea1haj 	 corn sacnifiejo doGrupo Antunes e o Grupo da prOprio pão Para seus filhos, ver
Hanna, ou então, esta diretonia, dilapidar, não so pela não solucãosem ser preenchida, será colocada do caso, mas ye seu patnimônio,em concorréneja Para as grandes seu capital, esvair-se na inflacao
firrnas exploradoras do mercado que grassa em nossa Pátria.
nacional e principaimente do Aquêle que confiou na Mannes-
mercado minejro de niObio. Que- mann, ao verificar que o Govêrno
rernos, nesta oportunidade - jd Federal não sumpre a soluçao
que a diretoria da CAMIG fol pre- prometida, poderá ser levado ao
enchida hoje as 16:00 horas, mais 	 desatjno.ou menos - dizer que a vaga da 	 Quando o Padre Irineu Leopol-diretoria industrial ensejará be- 	 dino declara que vai afastar-se daneficios os mais belos Para o des 	 liderança do movimento que en-Stino de nosso Estado. 	 cetou, fazernos-ihe urn apêlo Para

0 SR. JORGE FERRAZ - A que continue na luta ate o firn.apreensão de V. Exa. ficara con- As suas declaraçoes ao "Correio
signada nos nossos Anais e o tern- da Manhã", do dia 18, nos levam
P0 dirá se o governador Israel a pensar na necessidade que tern
Pinheiro decidiu bern na escotha o próprio Govêrno de exigir a pro-
dêsses elementos Para compor es- senca désse Sacerdote a frente
ta diretoria. Queira Deus que S. 	 dêsse movirnento, Para meihorExa. tenha os eselarecjmentos andamento do caso.
necessãrios e isencão bastante 	 E a seguinte a noticia do "Cor-para compreender o quo represen- reio da Manhã":
ta Para o nosso Estado, principal- " MANNESMANN : PADRE IRINETJmente no que se refere a Vida da RENUNCLA E ACEJSA Q GOVRNOCAMIG, o preenchimento da dire- 	 Acusando 0 Govêrno de "prote-torla que V. Exa. consignou a 	 ger o capital estrangeiro e Os la-mais importante daquela emprêsa drOes" e que "basta urn ano de
estatal. Mas, Sr. Presidente e Srs. farsa", o Padre Inineu Leopoldjno
Deputados, Se, na nossa Lala de vai abandonar a presidêncla do
hoje, fomos obnigados a denun- Comitê em Defesa das Vitimas daciar a intervencao de grupos es- Mannesmann considerando "caso
trangeiros no minério de nosso 	 Perdido", a luta Para que os to-Estado e se, de outro lado, nosso 	 madores dos titulos lancados pe-entusiasmo nos levou a criticar o la emprêsa alemä no mercado pa-Governo ou setores do Goêrrio, 	 ralelo, recebessem o dinheiro deno que diz respeito ao sofrimento 	 volta.do povo, principalmente das clas- A decisão do Padre Inineu vaises trabalhacjoras isto tern sua sen comunicada aos credores, atra-razão de ser porque Os investjdores yes de nota oficial, na qual acusa
dos titulos da Mannesmann ja o Sr. Jorge Serpa de estar "ma-
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da CPI que apura responsabilida-
de pelo lancaniento de notas pro-
missórias no mercado paralelo, o
Advogado William Monteiro de
Barros contesta acusaçôes que fo-
ram feitas a Cia. Siderürgica
Mannesmann. Entre outras afir-
macôes do advogado, nesse do-
cumento, figura a de que o Sr.
Jorge Serpa Filho, responsavel
pela colocação de titulos de valor
superior a trinta bllhöes de cru-
zeiros, não deu entrada dêsse nu-
merário nos cofres da Companhia.
Tal verificação foi feita pelo Ban-
co Central e por auditores idô-
neos. Como resultado de pericia
realizada na contabilidade da
Companhia, elaborou-se relatOrio
concludente da afirmacao supra,
cuja divulgação ampla tern sido
solicitada constantemente pela
Mannesmann.

Reproduzimos abaixo 0 texto do
documento enviado pelo Advogado
William Monteiro de Barros ao
relator da Comissão Parlamentar
de Inquérito:

"Exrno. Sr. Deputado Nicolau
Tuma, M.D. Relator da Comissão
Parlamentar de Inquérito a urn
de Apurar as Responsabilidades
da Companhia Siderirgica Man-
nesmann e examinar as distor-
cOes do Mercado de Capitals.

Excelentissimo Senhor
Deputado,

A COMPANHIA SIDERTYRGICA
MANNESMANN (CSM), corn sede
no Barreiro, Belo Horizonte, Esta-
do de Minas Gerais, toma a liber-
dade de vir a presença d V. Exa.
a propOsito, principalmente, do
caso das notas promissórias inde-.
vidamente emitidas em seu nome
e colocadas no charnado merca-
do paralelo pelo ex-diretor Jorge
Serpa Filho. caso êsse que se in-
clui no escôpo da investigação a
que procede essa ComissO.

Através de uma das mais viru-
lentas campanhas de imprensa da
história, os fatos do caso tern sido
falseados ou deturpados a tal pon-
to que vern custando a prevalecer
a verdade, tantas vezes restabele-
cida pela csivr e seus advogados

en-i detaihadas explanacöes dadas
a püblico.

Ainda agora, reflete-se êsse es-
tado de coisas nos 28 quesjtos for-
mulados pelo lider do MDB, Depu-
tado Vieira de Melo, e outros, a
fim de serem respondidos pelo
Ministro da FQzenda, convocado
para prestar esclarecimentos a
Cârnara dos Deputados.

Entretanto, Senhor Deputado, a
verdade é uma sO: e que a CSM
vem reiteradan-iente proclamando
e ora submete resumidamente a
esciarecida atenção de V. Exa.:

I. OS TITULOS DO MERCADO
PARALELO

Trata-se de notas promissOrias
emitidas em nome da CSM, sem
causa. As ate agora conhecidas
tern a antedata de setembro de
1963, visando a elidir a exigência
legal da co-obrigaçao da entidade
financeira autorizada, - vigente a
partir do fim daquele mês. Con-
tern os titulos, geralmente, alérn
da assinatura autêntica do ex-di-
retor Jorge Serpa Filho, a assina-
tura falsificada do ex-diretor Jo-
s6 Machado Freire.

Afirma-se que o montante cia
emissäo vai a mais de 30 bilhöes
de cruzeiros, o que está para .9er
verificado pela CSM, que não par-
ticipou do levantamento feito pe-
lo Gal. Airton Salgueiro de Frel-
tas. Delegado na Guanabara do
Departarnento Federal de Segu-
ranca Püblica e Presidente da ex-
tinta Comissão nomeada pelo Mi-
nistro da Justica tao sômente "pa-
ra apurar os fatos que determina-
ram Os pedidos de falência da
Companhia Siderürgica Mannes-
mann".

0 que, por enquanto, cabe a
CSM tornar bern claro é 0 seguin-
te:

A. Destino Dado aos Produtos
do Paralelo.

A CSM não recebeu o produto
do mercado paralelo de Jorge Ser-
pa Fliho e são inteiramente in-
veridicas as asserçöes em contra-
rio fejtas por êste, em si,ias decla-

raçôes na Policia e alhures e na em ata de autorizacão para a prá-
série de artigos que encomendou a tica de ato ilicito; as atas. evi-
110 Globo", asserçöes essas cuja denternente, não existem. 0 Ge-
Ultima versão, reprocluzida sem neral Salgueiro de Freitas, além
maior exame pelo Gal. Airton de ter sido desafiado, através da
Salgueiro de Freitas e outros, da Imprensa, pelo advogado abaixo
0 numerãrio como aplicado na assinado, a exibi-les, está sendo
expansao cia Usina cia CSM e no interpelaclo judicialmerite a res-
atendimento "de outras necessida- peito, sendo aguardada sua notifi-
des", ao invés de ter sido embol- cacao a qualquer momento.

	

sado, corno foi, por Jorge Serpa 	 Infelizmente, pois, como se ye,
Filho e seus cümplices. 	 a autoridade policial federal, ao

A fim de evidencair a falsida- invés de cumprir o seu dever de
de dessas acusaçOes basta dizer prestar assistência a Policia Es-
que a não entrada do numeráriO tadual no descobrir o paradeiro do
do mercado paralelo de Jorge Ser- clinheiro em rnãos dos criminosos,
pa Filho nos cofres cia CSM foi procurou fazer crer, corn grande
constatada por auditores de re- estardalhaço na Imprensa, que
nome universal e pelo Banco Cen- tivesse sido entregue a CSM e não
tral, através do exame de escrita tivesse ficado corn êles, crirnino-
a que procedeu a pedido cia prO- sos, corno aconteceu, 0 que cons-
pria Companhia, cujo resultado tituiu verdadeiro embaraco a acão

	

consta de relatório do funcionário 	 cia Justica, que, de outro modo, a

	

que chefiou a du1igência, relatOrio 	 esta hora, ja poderia, quiçã, ter
esse que a CSM vern pleiteando agido no sentido da recuperacäo
seja tornado püblico. 	 de boa parte do nurnerOrio.

O Gal. Airton Salgueiro de Frei- B. soLUcAo EXTRA-JUDICIAL
tas, depois de ter acusado tantas o ponto de vista cia CSM, desde
vêzes a Requerente, publicarnente, 0 principio, era que a responsabi-
de ter recebido aquele produto, lidade pèlo pagamento das notas
acabou fornecendo êle mesrno a promissOrias emitidas por Jorge
prova de ter I eito a acusacão sem Serpa Filho tinha que ser deter-
base, pois, em depoimento presta- rninada, corno seria normal, pela

	

do iecentemente na Justica do 	 Justica e, assim, em julho de 1965,
Trabalho afirmou: 	 ajuizou em Belo Horizonte ação

	

"Que, no inquérito presidido 	 contra aquêle ex-diretor e outros,
pelo depoente, não foi I eita ne- corn a citacão de todos Os porta-
nhuma perlcia na Mannesmann dores, visando a declaracão judi-
mas o depoente sabe que por cial da existência ou não de qual-

	

outros organismos, inclusive 0	 ciuer obrigação por parte dela,
Banco Central, essa pericia foi CSM, e solicitando, liminarmente,

	

feita sendo que dela 0 depoente 	 a exibição de todos Os tltulos. Se
colheu dados; que 0 depoente não fôssem as interferências que

	

não se recorda qual foi o resul- 	 houve e o aparente receio dos
tado da pericia levada a efeito ijortadores de incorrerern em pe-
pelo Banco Central". 	 nalidades se ajuizassem seus titu-

	

Não sOmente 0 Gal. Salgueiro 	 los, a esta hora. provavelmente, jã

	

de Freitas fez a acusacão sem ba- 	 teria sido alcançado o intento cia
se, mas chegou ao ponto de asse- CSM em conseguir urna rãpida

	

verar, no mesmo depoimento pres- 	 solucão judicial, na qual tinha
tado na Justica do Trabalho: "nas Obviarnente tanto interêsse quan-

	

atas do reunião cia diretoria as- 	 to deveriam ter os portadores, da-
sinadas por todos Os diretores, da a reperdussão do caso no cré-
existe a autorização para a emis- dito e no funcionarnento normal
são de titulos no mercado parale- . cia sua indüstria.
Jo". Seria urn contrasenso mani- 4 Demorando a solucão judicial,
estanente impossivel a inserção eri yirtude dos fatOres negativos
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apontados, a Mannesmann A. G.,
de Dusseldorf, na qualidade do
principal acionista da CSM, após
conversaçOes corn o Embaixador
Edmundo Barbosa da Silva, sob Os
auspicios da Embaixada do Brasil
em Bonn, e corn o conhecimento
cc Ministério da Repüblica Fede-
ral da Alemanha, recoinendou a
CSM a solução ja conhecida, a ser
oferecida aos portadores de boa
fé, o que fez, de urn lado, para
atender ao interêsse do Govérno
do Brasil em ver solucionado
quanto antes urn caso que se
transformara em sério problema
social e que ia ameaçava as boas
relaçöes entre o Brasil e Alema-
nha, e, de outro lado, visando a
resguardar o nome da Mannes-
mann, no qual tantos confiaram,
qualquer que tenha sido o abuso
dêle feito.

Conforrne salientou a CSM no
aviso concernente a esta solucao
publicado na Imprensa em 4 do
earrente e dias subseqtiente (exem-
plar junto):

"A Assembléia Geral dos acio-
nistas da CSIvr deverá pronuncjar-
se sôbre a solução recomendada
pela Mannesmann A. G. logo que
tenham sido tomadas pelo Govêrno
as providências prévias já referi-
das, as quals visam, principalmen-
te, a evitar novas fraudes e a es-
clarecer certos problemas, inclusi-
ve o dos portadores no concernen-
te a multa de 100% pela faita nos
titulOs da co-obrigacao de insti.
tuição financeira autorizada. Está
convicta a CSM de quo o Govérno
tomará essas providências corn a
possIvel rapidez. A aprovação da
solução pela Assernbléia. Geral esta-
rá, então, assegurada, porque a
Mannesmann A. G., corn a maioria
absoluta de votos que tern como
principal acionista, assumlu corn o
Govêrno, por escrito, 0 compro-
misso de, uma vez tomadas aque-
las providências, votar a favor de
tal aprovacão. Uma vez feito tudo
isso, a CSM submeterá a solucão
sos portadores de boa fé, a cada
portador terá, eritäo, o clireito de
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aceitar ou rejeita-la e querendo,
ieivindicar na Justica o reconhe-
cimento dos direitos que julgue
ter".
C - Responsabilitade e Punicão

Uma das condiçöes da oferta
clue a CSM Se propöe a fazer aos
portadores do boa fe e que êstes
a ela se associem para cobrar ju-
dicialmente de Jorge Serpa Filho
e demais responsávejs os débitos
correspondentes as notas prornis-
sOrias, obrigando-se a CSM a
adiantar, além de 70 1 1 0 do valor
nominal dos titulos a maioria dos
portadores, sOmente recuperãveis
do produto dos litigios, tôdas as
custas e outras despesas.

Na esfera civil, além do primei-
ro responsável, Jorge Serpa Filho,
na verdade, o ünico emitente dos
tItulos em face do art. 46 da Lei
Cambial (Lei n. 2.044, de 1908),
por ser de modo geral falsificada
a assinatura do outro ex-diretor,
ha os corretores, responsãveis pe-
is autenticidade das assinaturas,
nos têrmos do art. 55 do COdigo
Cornercial e os cümplices de Ser-
pa; além de todos os demais, que
criminosamente ou nao, contri-
buiram, através da acâo ou omis.
sao, para tornar possivel o derra-
me.

Na esf era criminal onde avuita
a responsabilidade dos ciimplices
de Jorge Serpa Filho no estelio-
nato prepetrado através do delitO
ainda mais grave - a utiização
de documento falso - a CSM fez
tudo ao seu alcance, requereu, em
junho de 1965, a instauraçao dos
dois inquéritos policiais hoje reu-
nidos ao instaurado por iniciativa
do Conseiho de Segurança Nacio-
nal, na 2.a Vara Criminal do Es-
tado da Guanabara, forneceu to-
dos dados e documentos, sugeriu
diligéncias e continua labutando
para quo todos os criminosos Se-
jam denunciados e exemplarmen-
te punidos, sejam quais forern.
Trata-se, porém, de crime do acão
pUblica, no qual cabe a denilncia
ao Ministério Püblico. Reconhe-
cendo, embora, os óbices que cau-
saram o atraso do oferecimento

da denUncia, confia a CSM que
será oferecida brevemente e està
certa do que o Juizo Criminal e o
Ministério PUblico terão tOda a co-
operacão das autoridades.
II - ACUSAcOES DIVERSAS

Não sàmente em relacão ao
mercado paralelo de Joge Serpa
Filho, vêm sendo feitas acusacOes
as mais estapafürdias contra a
CSM, tôdas jã refutadas de pübli-
co, mas sempre redivivas através
da repetição das mesnas falsida-
des. Refutemo-las mais uma vez:
A Impostos e Contrthuiçöes de

Previdéncia Social
Todos os ataques contra a CSM,

a comecar pelos do Gal. Airton
Salgueiro de Fireitas, que estava
exorbitando, ao pronunciar-se so-
bre matéria quo não era de sua
eompetencia, dão a Companhia co-
mo contribuinte relapsa, sempre
em mora corn impostos e contri-
buicOes de Previdêcia Social. An-
tes do fazer semeihante acusacão
exorbitante, as cegas, deveria o
Gal. Salgueiro de Freitas ter' cum-
prido o dever quo ihe impunha a
finalidade da extinta Comissão
por ele presidida, compulsando os
autos do pedido de falência da
CSM requerido por Marcos Grins-
pum, pedido ésse denegado, alias,
como outro anterior, em face da
constatacão da falsidade da as-
sinatura do ox-diretor José Ma-
chado Freire nas notas promissd-
rias ajuizadas. E que, nos ditos
autos se encontravam, desde a
primeira hora, os comprovantos
dos pagamentos em dia de todos
os impostos, federais, estaduais e
municipais, e das contribuicOes do
Previdência Social. Ej mais: a
CSM, conforme certidOes negati-
vas em seu poder, que ficain a
disposição dessa comissão, conti-
nua em dia, como sempre estêve,
corn as ditas contribuiçOes e coin
todos os impostos, a saber: urn-
pOsto de Renda, Iinpôsto de Con-
s,umo, Impôsto do Vendas e Con-
signacOes, Impôsto de Indüstrias o
ProfissOes, etc., Alega-se mais

que a CSM deveria ter retido
dentro de 30 dias 0 Inipôsto de
Renda de fonte sôbre o deságio
das notas promissOrias colocadas
no mercado paralelo de Jorge Ser-
pa Filho e estaria, portanto, a do-
ver êsse impOsto, acrescido do
multa e correcão monotária. De-
senvolver-se essa alegacao e afir-
mar-se que, porque o produto da-
quele mercado paralelo não foi
escriturado pela CSM, deveria ser
desciassificada a sua escrita, ro-
visto o seu Impôsto de Renda na
base do lucro prosumido e impos-
ta outra multa enorme corn mais
correcão monotária, do modo a
formar urn débito fiscal do mais
de cern bilhOes do cruzoiros.

tudo manifestamente absurdo
e falso porque, não tendo 0 Banco
Central encontrado qualquor cen-
tavo do dinheiro paralelo na es-
critia da CSM, näo poderia a CSM
ser chamada a rotor o impôsto
daquilo que não recebeu, e a es-
crita, tantas vêzes examinada, não
pode ser iinpugnada corn a ale-
gação 'do quo qualquer parcela
das dozenas do bilhOos de cruzei-
ros do produto do paralelo tenha
sido ocultamente recebida e utili-
zada peia Companhia, porque, en-
tao, evidentemente, estando re-
gistrada a proveniência de todos
os itens do gastos e inversOes, ha-
veria pubiicacão do receita e so-
bra do dinheiro, corn o quo as
contas não fechariam.

Tais alegacOes, pois, envolveni a
existChcia do urna irnpossibilidade
contãbii, e são feitas, alias, por
quem não é autoridade fiscal e
não tern competência para faze-
,-las, senclo Obvio que as autorida-
des competentes do Ministério da
Fazenda jamais poderão endossar
semeihantos divagaçOes.
B. Investiinento AIemAo na CSM

Constantornente so afirrna quo a
Mannesmann alem& inada inves-
tiu na OSM. E inteiramente falso.

Basta dizer quo o investimento
diroto da Mannesmann alemã,
vindo do exterior e ropresentado
por capital em dinheiro e equipa-

I
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mentos, dado a registro ate agora,
e de mais de sessenta milhôes de
marcos, ou, 'a taxa de cãmbio atual,
mais de trinta e três bilhôes de
cruzeiros, conforme processo n.
5.834/7, de 1963. no Banco Cen-
tral, não estando ai incluidos os
reinvestimentos em cruzeiros, (Ca-
pitalizaçao de dividendos), nem a
correcão do valor do ativo imobi-
lizado da CSM. Não estão eviden-
temente computados ai, tao pou-
CO, Os uinanciamentos, emprésti-
mos e garantias fornecidos ou
providenciados pela Mannesmann
alemã. que atingiram outro tanto
através do tempo.
C. As Marcas MW e Mannesmann

Jorge Serpa Filho ,esquecido de
que, na qualidade de diretor-se-
cretário da CSM dirigia, por fOrcQ
de disposicão estatutária, os ser-
vicos legais da Companhia e de
que todos Os atos e operaçöes ho-
je criticados ou deturpados foram
orientados e concretizados corn
sua participação, quando não sob
sua liderança, acusou o grupo
Mannesmann de apropriacäo indé-
bita das marcas MW e MANNES-
MANN, acusação essa repetida a
todo instante, por outros. E mais
vma falsidade.

Entre Os bens incorporados 'a
CSM. por ocasião de sua consti-
tuicão, näo Se encontravani quais-
quer niar"as bPasileiras e muito
menos •marcas pertencentes ao
pat.rimônio nacional. Não houve,
portanto, nem podia haver, a ale-
gada apropriação indébita.

0 que na verdade ocorreu foi a
incorporação de bens e direitos
representados pela planificação de
projetos industriais destinados 'a
construcão de uma usina siderUr-
'gica, assistência técnica perma-
nente, colaboEraçao de emprésas do
grupo Mannesmann, utilização de
patentes. processos de fabricação e
marcas em geial, usadas ou re-
gistradas pelo referido grupo em
vários paises. Incorporavam-se,
pois, além dos denials bens e di-
reitos, as marcas que 0 grupo ti-
vesse e não as marcas MW e MAN-
NANN,

Asim, acôes no valor de Cr$..
75.000000 foram recebidas contra
a entrega do valiosissimo patrimô-
nio representado por êsses bens e
direitos e não contra a apropria-
cão indébita de duas marcas. Para
que Se tenha uma idéia do valor
dêsse patrimônio, basta ler as
conclusöes do laudo proferido pe-
los peritos nomeados na primeira
assembléia de constituic,o da
Conipanhia SiderUrgica Mannes-
mann, em 9 de fevereiro de 1952,
Drs. Rui Lima e Silva, Othon
Henry Leonards e Ségio Nunes
de Magalhães Jr., eminentes en-
genheiros, de incontestável probi-
dade e autoridade:

"0 exame da relacão do apa-
relhamento e maquinaria a ser
construlda na Alemanha evi-
dencia que o preco estipulado e
anormalmente baixo constituin-
do um visivel privilegio, sômen-
te aplieável pela vinculacão
existente entre as duas soeièda-
des.

Realmente, as informacôes
disponIveis, referentes as mais
modernas usinas siderürgicas
dos Estados Unidos, como, por
exemplo, 0 recentissimo e gran-
dioso projeto de Delaware Ri-
ver, mostram que 0 investirnen-
to por tonelada de ago monta a
US$ 220. Nas usinas construidas
nos dois dltimos lustros, na
America Latina, êsse inesmo in-
vestimento unitário tern oscilado
entre US$ 400 e US$ 600. En-
tretanto, as instalacoes da MAN-
NESMANN estão calculadas em
cêrca de US$ 160 por tonelada-
aco. flestarte, para cãlculo das
toneladas da usina de Belo Ho-
rizonte, consigna-se uma vanta-
gem a favor da MANNESMANN
sôbre o referido projeto forte-
americano de US$. 6.000.000, ou
seja, cêrca de Cr$ 120.000.000.

Corn relação aos projetos e
desenhos, observamos que Os
mesmos se referem não apenas
$ intalaçOes iniciais mas twr-

bern a aplicacão futura. Dc acôr-
do corn as normas correntes,
esse projetos podem ser estima-
dos entre 8 e 107o do valor das
instalacöes.

Estimando-se rnodestamente
em 27o da producão a impor-
tância dos "royalties" devidos
pela utillzação dos' processos in-
dustrials oferecidoS, decorre da
dispensa dos mesmos, uma eco-
nornia valiosa.

CONCLUSAO

Apds térmos estimado em Cr$
20.000.000, no minimo, a econo-
rnia proporcionada pelo preco
da oferta encaminhada pela
Mannex, exeluimo-nos de tra-
duzir em nümeros as demais
vantagenS concedidas, concluifl
do, quanto ao valor dos bens e
direitos oferecidoS pelo Comércio
e Industria Mannex do Brasil
S. A. que a estimatiVa de Cr$
7.000.000, apresentada pelo ci-
tado subscritor, flea aquérn da
avaliaçäo Mai; modesta dos
meSmOs".

(Parecer transcrito na ata da
segunda assembléia geral de
constituicão de 15 de fevereiro
de 1952, publicada no Diârio
Of icial de 13 de marco do mes
mo ano).
As marcas MW e MANNES-

MANN voltaram a pertencer ao
grupo Mannesmann, licitarnente,
apOs a fundacãO da CSM. 2 que
o Banco do Brash, que, atravéS de
urna agência especializada, res-
pondia pelos bens pertencentes aos
sUditos alemães, confiscados a ti-
tulo de indenizacão de guerra, não
providencioU a prorrogação do re-
gistro das marcas incorporadas ao
patrimôflio nacional, nos têrmOS
do DecretoLei 6.915, de 2 de ou-
tubro de 1944. Entendeu, então 0
Tribunal Federal de Recursos, nos
têrmos do voto do Relator, Minis-
tro Cãndido Lôbo:

"A União que ehamou a si a

propriedade da mares. (Dec. Let
6.915, de 2 de ouutbro de 1944,
artigo 1.0 ), tocava diligenciar a
renovação do registro; näo o
fazendo, deu ensejo 'a que se ex-
tinguisse, tendo em conta a le-
gislacão a regê-10. A extincão
não requer o impulso de estra-
nho; resulta do simples término
do prazo".

(Apelação CIvel n. 2.113, de
São Paulo, Apelante - União
Federal. Apelada - LaboratO-
rio EuterápicO Nacional. Diário
da Justiça de 16/6/52, pãgs.
2.815/6).
Ante o risco de ser requerido por

terceiros 0 registro das marcas
MW e MANNESMANN e tendo em
vista o pronunciamento do Poder
Judici'ario, forçoso era resguard.r
o interêsse das organizac5es Man-
nesmann. Corn êsse objetivo, foi
r&(uerido ao Departamento Na-
cional de Propriedade Industrial
0 registro dessas dua marcas, no
Oltimo trimestre de 1952, depois,
portanto, da constituicão da Corn-
panhia Siderürgica Mannesmann,
em fevereiro daquêle ano.

posteriormente, 0 GovêrflO Bra-
sileiro, através do Decreto n. 43.956,
de 3 de julho de 1958, publicado
no Diãrio Oficial (Seçäo I) da
mesma data, promulgou o Acôrdo
entre os Estados Unidos do Brash
e a RepUbliCa Federal da Alema-
nha, restaurando os direitos de
propriedade industrial e autoraiS
dos süditos alemãeS, perdidos du-
rante a Segunda Guerra Mundial,
e restituindo-ihes aquêles que es-
tivessem incorporados ao patrimô
nio nacional.

Assim, a reaquisicãO das marcas
MW e MANNESMANN, no Brasil,
pelo Grupo Mannesmann, 101 du-
plamente lIcita:

I. através de seu registro, após
se ter operado a caducidade; e

II. através da restituição de di-
reitos resultantes do acôrdo entre
o Brasil e a Alemanha Ocidental.

A verdade, Senhor Deputado, é
- repitarnos - a que se contém
nos presentes eselarecimento.

Requer, pois, a Companilia $1-
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derürgica Mannesmann, tao injus-
tamente vilipendiada e exposta a
execracão püblica através das fal-
sas acusacöes contra ela assacadas
pelo ainda poderoso dispositivo
montado por Jorge Serpa Filho
Para tentar livrar-se de sua res-
ponsabilidade, atirando-a na em-
prêsa que traiu, que sejam Os di-
tos esciarecimentos tomados na
devida consideracao pela Comis-
são da qual V. Exa. é o digno
Relator.

Têrmos em que,
P. Deferimento.
Rio de Janeiro, 10 de nialo de

1966.
(a) William Monteiro de Bar-

ros - Advogado - Inscr. 986.
Ao Senhor Presidente da Repu-

blica que 0 encaminhará ao Minis-
tro Bulhöes, Para fins de estudo.

RELATORIO
Tenho a honra de dirigir-me a

Vossa Excelência, a fim de subme-
ter a sua superior apreciacão, 0
relatOrio bãsico que me cabia
apresentar, como Presidente da
Comissão norneada pelo Govêrno
Para apurar os fatos relativos a
crise na Companhia Siderürgica
Mannesmann, resguardar Os inte-
reses nacionais envolvidos na ques-
tao, estudar uma solucão capaz de
proteger os legitimos direitos dos
investidores e tranqtiiizar a eco-
nomia do Pais.

A - INICIO DA CRISE
1. Iniciou-se a crise, aos 21 de

junho de 1965, corn a denUncia
feita pela Diretoria da MANNES-
MANN, de forma püblica, por in-
termédio da imprensa. Ao mesmo
tempo dirigia-se a emprêsa a P0-
licia corn o pedido de instalação
do competente inquérito, decla-
rando que tivera noticia de que
dois ex-Diretores brasileiros ha-
viarn emitido e lancado, em norne
da Cornpanhia, no "Mercado Pa-
ralelo". notas promissOrias, sem a
devida autorização.

2. Antes disso, j a no dia 12 de
novembro de 1964, a Secretaria
çl1 do Conslho de Segurança

Nacional, havia remetido a Secre-
taria dc Segurança da Guanabara,
O OfIcio 204/GAB/3.452/64, enca-
minhando urn "Informe" sôbre a
emissão de promissOrias da MAN-
NESMANN, em face do qual foi
instaurado o Inquérito PoLicial n.
588/64, submetidoao Juizo da 2.
Vara Criminal.

0 referido Inquerito, corn base
no "Inforrne", considerava que tal
operação constituia "crime tie
emissäo de tItulos ao portador",
sem a permissão legal a que se re-
fere o Art. 292 do Código Penal.
Equivalente a emissão de moeda
fiducidria, representav.a urn aten-.
tado a uma prerrogativa da União
Federal.

3. Dêsse modo, estva sendo
apurado o crime de emissäo de ti-
tubs ao portador, sern permissão
legal, quando surgiu a denüncia de
que tal emissão era -feita pelos dois
Diretores, Para seu beneflcio pes-
soal, sem conhecimento, nem au-
torização da Diretoria Assim, o cri-
me, além tie ser praticado contra
a União Federal, era praticado
também, contra a Emprêsa.

B - PRIMEIRAS REVELAcOES
I. As meticulosas investigacöes

e indagacôes a que procedeu dsta
Presidência e a abundante docu-
mentação coihida revelaram os se-
guintes fatos:

1.0 ) Desde 0 seu inicio, a emis-
säo e o lancamento das promissO-
rias foram feitas corn o conheci-
mento de todos Os Diretores e a
participação da maioria dêles;

2.0 ) a major parte dos recursos
apurados foi investida na prOpria
Companhia, beneficiando-a no a-
tendimento de suas necessidades
financeiras, particularmente em
dois periodos crIticos: de 1955 a
1957 e de 1959 a 1962. E bern pos-
sivel que, dada a desorganização
reinante na Emp!rêsa, alguns mdi-
viduos tenham se aproveitado da
situacão Para desviarem pequena
parte do dinheiro resultante da
vend de promissOrias;

3•9) o "Grupo Alemão", da MAN-
NESMANN de Dusseldorf, tinha
ciência das operacöes, auferindo
vantagens da rnesma corn a ex
pansão verti.ginosa da Companhia
e assumindo sua plena responsa
bilidade ao aprovar as contas da
Diretoria, nas sucessivas Assem-
bléias Gerais Ordinãrias.

C - A MANOBRA DO
ESCANDALO

1. Do estudo acurado que fi-
zemos dos sétenta documentos
que acompanham o presente re-
latório, ficou evidenciado que urn
dos mais" idOneos" e poderosos
grupoS ecorlôrniCoS internaCioflaiS,
diretamente ou por intermédio de
seus representantes credenciados
no BRASIL, depois de obter, me-
diante titulos emitidos no chama
do "Mercado Paralebo", sucessivos
proveitos anuais, aurnentando e
consolidando o extraordinário pa.-
trimOnio industrial, resolveu, na
hora do pagamento, esquivar-se
ao máxirno de suas responsabili-
dades, procurando tirar vanta-
gens da posicão delicada dos cre-
dores, face 'as disposicSes legais
vigentes.

2. Desde 0 inicio, a opinião
piiblica, estarrecida corn o escAn-
dalo provocado pela própria Dire-
toria da MANNESMANN, estra-
uhara tal atitude.

Na verdade, Se a Diretoria cia
MANNESMANN estivesse mnocente
e não se sentisse responsãvei pela
execucão e pela crise do "Mercado
Paralelo" e considerasse, realmen-
te, que a responsabilidade era sO
de dois Diretores, não precisaria
armar urn escàndalo. Simples
mente encetaria entendirnentos
corn o Govêrno Para as providên
cias acauteladoras que fOssem jul-
gadas possiveis e convenientes, e
também corn a policia Para as me-
didas cablveis. Porém, tudo isto
deveria ser feito da forma mais
sigilosa possivel, de modo a se es-
truturar urn sistema de segurana
econômico e juridico Para a Corn-
panhia; e assim, quando a noticia

fOsse divulgada, a MANNESMANN
näo sofreria urn desgaste maior.

3. Essas seriam as providéncias
de uma Diretoria que se preocu-
passe ena salvaguardar a idonei-
dade e o patrirnônio da emprêsa.
Foi feito justarnente 0 contrário.
A prOpria Diretoria divulgou urn
noticiãrio alarmante, ao mesmo
tempo em que corria Para as De-
legacias de Minas Gerais e da
Guanabara, envolvendo o nome da
MANNESMANN no rnaior escAn-
dalo da história econômica do
Pais, transforrnando urna grande
Ernprêsa em uma desmoralizada
Co:npanhia. Tratase de uma ati-
tude que sO se explica pelo deses-
pêro de quern se sente culpado e
cern saida, senão a de tomar a
iniciativa de urn "estouro" Para
tentar inocentar-se do mesmo.

4. Como não havia argumen-
tos, na vida econômica da emprê'
sa e na ordem juridica do Pals,
capazes de salvá-los da responsa-
bilidade assurnida corn a operacão
e a crise do "Mercado Paralebo",
resolveram apelar Para o escân-
dab, tentando despertar corn o
mesmo, repercussôes de ordem p0-
lItica interna e pressSes de ordem
mnternacional, capazes de desviar a
atncão do Pais e ludibriar a opi-
nião piblica.

5. Ao mesrno tempo, a MAN-
NESMANN armou urn esquema tie
intimidacão aos credores do "Mer-
cado Paralebo". PreparoU-Se Para
exigir dos mesmos, na hora cia co-
branca, urna explicacão sôbre a
origem dos recursos aplicados nas
promissOrias. Inclusive, corn in-
terpelacöes ao impôsto tie Renda,
.Para confirmar as declaracãeS dos
credores. DesSa forma, havendo
atraido Os emprestadoreS Para
urna operacão, usou tranquila-
mente os recursos advindos cia
rnesma, na hora em que tinha ne-
cessidade de usufrul-bos, Para, em
seguida, suscitar aquelas questOes,
no rnomento em que tinha obri-
gacão de honrar Os compromissOs
assumidos.

6. Simultânearnente, conside-
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rando que se estudava o Acôrdo de
Garantia dos Investimentos Ale-
rnães no Brasil, a MANNESMANN
acreditava que o Govêrno Brasi-
leiro envidaria todos Os esforcos
para que a empresa não sofresse
maiores dificuldades e sim, en-
contrasse meios de isentá-la das
consequências do escãncbalo

Contava, assim, qu3 0 GovOrno
Brasileiro, dentro do dma da
procura do apoio e investirnentos
alemães, a resguardaria das pe-
nalidades que a ameaçassern, não
sO devido aDs interesses em jOgo,
como tambdrn face a possibilida-
de de uma pressäo internacional.

7. E essa idéia foi esposada,
em nossa presenca, pelo Sr. Wal-
ther Eisenbraun, Diretor da MAN-
NEMANN de Dusseldorf, quando o
entrevistamos, na Delegacia do
DFSP, em presenca de duas teste-
munhas. 0 referido Senhor, di-
zendo-se muito influente junto ao
Govérno alemão, arneaçou o BRA-
SIL corn a retirada de nosso Pals
dos capitais e das emprêsas ale-
rnãs, caso o nosso Govêrno não
agisse de acôrdo corn a "Lei", ou
seja, não mandasse processar e
não cobrasse a taxa devida de
100% aos tomadores de titulos que
emprestavam corn juros extorsivos
de 5% ao nês.

D - ORIGEM E EVOLUcAOI
DA MANOBRA

1: A primcira vista, torna-se sur-
preendente que uma Companhia,
de renome internacional como a
MANNESMANN, se tenha animado
a uma manobra dessa natureza.

A explicação, todavia, encontra-
se na prOpria histOria do "Grupo
Mannesmann" no Brasil, desde
que aqui se instalou, a partir de
1952. Os documentos recoihidos
na "Primeira Fase" das investiga-
qöes em curso, demonstram qwa
nos bastidores de urn brilliante
êxito tdcnico e cornercial oculta-
va-se urna sucessão de fraudes,
apropriacôes indébitas e falsifica-
çes de contas e ate de balancos,
nediante as quais o "Grupo Ale-

mao" assumiu o contrôle de urn
valioso patrimônio, sem o devido
investimento financeiro.

Os fatos posteriores são mera
decorrência de uma origem mar
cada por a:tos inconfessdveis.

2. Da documentacão, anexa ao
presente, depreende-se que 0 "Gru-
P0 Mannesmann", valendo-se de
emprestimos do Banco do Brasil,
de subsidios cambials, de isencães
fiscais e da cessão fraudulenta de
"direitos", inclusive corn a apro-
priacão indébita de bens incorpo-
rados ao patrirnOn.io da União,
realizou a sua participaçao no ca-
pital da emprêsa criada em 1952.
Destarte, 0 "Grupo Alernão" as-
sumiu o contrôle de uma grande
siderürgica no Brasil, atravOs da
captação de recursos exciusiva-
mente nacionais. 0 favorecimento
foi de tal ordem que 0 prOprio
Govêrno proporcionou indireta-
mente Os recursos para 0 grupo
"pagar" o empréstirno oficial.

3. Em seguida, êsses recursos
de origem nacional foram mall-
ciosamente transformados em urn
falso "capital estrangeiro", possi-
bilitando o envio de dividendos
para o Exterior.

Prosseguindo, não satisfeita corn
tantas e tais vantagens, a MAN-
NESMANN aleinã passou a fzer
retiradas no prOprio faturaménto
da empresa, auferindo assim lu-
cros antecipados, em detrirnento
dos demais acionistas.

4. Esgotado o capital inicial a
Companhia entrou em grave crise
financeira, quo sômente se encer-
rou em 1958, quando se comple-
tou a sua estrutura industrial.

A partir de 1958 apresentou-se
nôvo ciclo de dificuldades, visto
sua resolucao de triplicar a pro-
ducão, ampliando as suas insta-
lacOes que Se completaram -em
1962.

Foi urn. periodo de incontrolá-
vel aurnento de custos, a partir da
Instrucão n. 204, da crise politica
e econOmica de 1961 e da paralisa-
ção do desenvolvimento - em 1962,
corn o brutal incremento das ta-
xas carnbiais, onerando os finan-

ciamentos externos, o que resultou
em uma exploracão inflacionãria.

Em suma, foi uma I ase de ifl
vestimentos sem resultados ime-
diatos, de aurnentos de custos, de
crescentes necessidades de recur-
sos, ao mesmo tempo em que se
restringia o crOdito bancário, agra-
vado por urn clima de total des-
contrOle e descalabro financeiro
no Pais.

5. Como a Companhia, nesse
periodo de expaflsão, obteve recur-
sos e credito?

Encontramos, corn meridiana
clareza, a resposta nas prOpriaS
palavras do Diretor-Presidente da
Companhia Siderürgica Mannes-
mann, quando na Assernbléia Ge-
ral de 1963, falando aos acionistas,
confessou ter sido obrigado a ape
lar para "urn mercado onde a ta-
xa de juros crescentes é urn re
flexo obrigatório da taxa de in-
flacão".

SO faltou esclarecer que essa
rnobilizacão foi feita de modo a
criar Os lucros fictIcios que a Corn
panhia pôde apresentar durante
todo êsse perioro de dificuldades,
de 1959a 1962.

Foi essa a grande vantagem do
"Mercado Paralelo". Sem finan-
ciamento externo e sem uinancia-
mento bancário, a Companhia
conseguiu triplicar sua capacidade
de producão. E, ao mesmo tempo,
conseguiu apresentar lucros suces-
sivos e fazer distribuiçöeS do divi-
dendos, pois, Os recursos do para-
lelo entravam na Companhia, me-
diante a diferen-ca da quantidade
fisica e do valor das obras e dos
estoques de sobressalentes, ferra-
mentas técnicas, materiasprimaS
e material e consuino: corn isso, Os
custos eram artificialmente redu-
zidos, propiciando a apresentacãO
do rentabilidade.

Quando os lucros assim forjados
se elevavarn de modo a ameaçar
a Companhia corn incidência do
Impôsto sôbre Lucros Extraordi
nários, a Diretoria, conforme de-
cisão expressa e registrada no Li-
vro do Atas de ReuniOes, aumen-

tava artifidialmente Os custos, espe-
cialmente os dos "Grandes Conser-
tos"...

SO essa deliberacão expressa e
confessada de burlar 0 fisco reti-
ra qualquer idoneidade as contas
da Emprêsa. E se isso não bastas-
se e também não fôSSe suficiente
a indiscutivel falsificacão de ba-
lanco, existe uma carta datada de
1 .0 de abril de 1959, escrita pelo
Diretor-Comercial, que caracteri-
za, de forma definitiva, a total
falta de escrüpulos na manipula-
cäo das contas da Companhia.

6. Fica assim evidenciado que
o fato de não constar o "Mercado
Paralelo" expressamente nas con-
ta-s da Companhia não tern maior
significação. Rle se revela, de modo
inequivoco, nos documentos coli-
gidos.

SO o "Mercado Paralelo" pode
explicar o milagre de uma Emprê
sa, que todo o mundo comercial e
econômico do Pais sabia estar em
dificuldades financeiras, apresen
tar balancos excelentes. 	 -

Explic'a-se assirn tarnbOm 0 mis-
tOrio de Os relatOrios anuais da Di-
retoria apresentareni as imensas
dificuldades enfrentadas e acusa-
rem, em seguida, os bons resulta
dos finais, sern explicar como po-
dia resultar urna conelusão favo-
ravel de premissas desfavoráveiS.

Portanto, o emprgo do "Merca-
do Paralelo" foi urn expediente
inidôneo, utilizado pelo Grupo
Mannesmann, em face das difi-
culdades internas e imperativos
da conjuntura nacional. A sua
utilizacão foi confessada pela Di-
retoria aos acionistas e se confir-
ma nos benefIcioS auferidos pela
emprêsa, seqüOncia de medidas e
atitudes dos Diretores para regu-
larizá-lo ou ocultálo, além de se
refletir inequivocarnente na histO'
na financeira da Companhia e
nas brechas abertas em sua con-
tabilidade.

7. Em ültima analise, a tenta
tiva de fugir as responsabilidades
do "Mercado Paralelo" foi 0 Ulti-
mo ato de uma seqüêndia de ir.
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regularidades, que se iniciou ha
treze anos.

Tod manobra, tentada pelo Gru-
P0 alemão, embora se tenha des-
truido por suas prdprias contradi-
cöes, explica-se cabalmente a luz
cia prática anterior de falsifica-
coos e fraudes que caracteriza-
ram a fundação e a consolidação
do contrôle acionário da Gompa-
nhia Siderurgica Mannesmann.

E - RESPONSABILIDADE
OFICIAL

1 Cs fatos apurados esciare-
cern que Os governos anteriores do
nósso Pals tiveram urna responsa-
bilidade fundamental em todos Os
cieslizes praticados pela Mannes-
mann.

2. 0 exame dos docurnentos
anexos, ao mostrar as facilidades
obtidas por urn grupo estrangeiro
que vão da concessão de favoreci-
mentos e vantagens oficiais ate a
impunidade do atentados ao patri-
rnônio nacional, deixa claro que
sem a cumplicidade ou a omiss5.o
das autoridades responsáveis, na-
cia mais disso seria possivel.

3. Desde 1952. o Govêrno,
quando nao participou diretarnen-
te das manobras, ou foi omisso,
ou criou condicOes quo permiti-
ram a sua efetivação. Sendo omis-
so ou criando condiçOes Os gover-
nos corruptos trairam o povo bra-
sileiro.

0 Govêrno da Revoluçao, esta-
mos certos, nao ficará ornisso ao
caso em tola. Agirá corn a energia
compativel corn a honorabilidade
de seus dirigentes.

F - LEIS E SUGESTOES
1. 0 Govêrno cia Revolucão

apresentou, e o Congresso houve
por bern aprovar ta 14 de juiho
de 1965,, a Lei n.° 4.278 que, ao
regulamentar o Mercado de Capi-
tals, concedeu permissão para
emissão de titulos ao portador sob
determinadas condicOes.

Nos têrmos cia Lei n. 4.242, de
,7 de juiho de 1963, completada

pela Instruçao n. 251, da SUMOC,
a emissão dos referidos tItulos,
não tinha perrn.issão legal, en-
quadrandn-se, portanto, no crime
consignado no Artigo 292 do CO-
digo Penal. Todavia, a nova Lei
n. 9 4.728 aldrn do dar tal permis-
são, estabeleceu formas para as
emprêsas poderem norm'alizar a
emissão feta nos molds irregula-
res que se denominava "Mercado
Paralelo".

2. Desta forma, a ernissão del-
xou de constituir crime. Alids, hd
parecores de eminentes juristas no
sentido de que a Lei anterior n.
4.242, de 1963, não chegara a ter
vigéncia e, portanto, não havia
proibicao legal, mesmo antes do
nova Lei n. 4.728, de 1965. Ma.s,
a verdade é que, a partir da vi-
gência desta, a emissão de titulos
ao portador, quando irregular, po-
de impor sos seus 'autores e res-
ponsáveis apenas penalidades do
carãter fiscal, ou seja, rnultas e
correçOes mOnotárias.

Assim sendo, ao mesmo tempo
em que deixava de haver crime
praticado contra a União Federal,
eviclenciava-se também que näo
houvera crime praticado contra a
Emprésa, pois a ernissão era feita
em seu beneficio, por sua Direto-
na e aprovada pelas Assembléias
Gerais corn voto do acionista ma-
joritário, que era 0 grupo Alemão
da Mannesmann.

3. Procurando dirimir a düvida
exist-onto entre Os portadores de
titulos, com relação as referidas
Lois, a Comissão de investigaçOes
apresentou ao Govêrno a Sugestão
n. 1, datada de 15ide junho do
1965, a qual, infelizniente, ate a
presente data não foi transforma-
cia ern Lei. Posteriormente, a 9 de
agôsto a Cornissão voltou a insis-
tir corn a Sugestão n. 2 quo teve
o mesmo destino da primeira.

Em conclusão, Os portadores de
titulos continuaram, como conti-
fluam, temerosos de apresentar
aos órgäos governamentais as
prornissOrias quo pOssuem, impos-

sibilitando, assim, o levantamento
total do "Mercado Paralelo".

G - ANALISE DAS CAUSAS
1. A análise aprofundada do

caso Mannesmann permite fixar
urna s6rie do erros politicos e ad-
ministrativos quo não podem per
sistir e quo felizmente, a partir da
Revolucão, como é de justica ro-
conhocer, vêm sendo enfrentados.

2. A industrializacão do Pals
so fez do modo improvisado e sem
o devido planejainento. Corn em-
préstimos do Banco do Brasil 0
favorecimontos cambiais, consw
rnou-so 0 absurdo do se instala-
rem indüstrias de base, pràtica
mente dosprovidas de capital. 0
resultado é que, no inicio das suas
atividades, não dispunham do urn
minima de recursos para a sou
giro comercial e financeiro.

3. Enquanto isso, 0 sistema
bancdrio nacional näo se preparava
para atender ao trernendo impacto
das necessidades de crédito do
parquo industrial quo so instala-
va. Em conseqüOncia, as emprOsas
fic'aram impossibilitadas de deacon-
tar as suas duplicatas no Banco do
Brasil, e quando se esgotavam as
seus rocursos tinham de apelar
para o mercado do capitais.

4. Par sua vez, o morcado de
capitais não foi rogularizado. Os
pequonos investidaros, embora do
sejosos de aplicar as suas econo
mias no desenvolvirnento do. Pals,
não tinharn meias de faze-b, jã
que a investimento do acOes não
era atraente. Na verdado, além
do torrivel Onus fiscal quo passou
a incidir sôbre as dividendos, nS.o
so deparava qualquer garantia ao
pequeflo acionista. 0 exemplo da
Mannesmann é bern elucidativo. 0
"Grupo Alemão" manobrando a
Diretoria a seu bel prazor, jogava
corn falsificaqOos de registros con
tábeis o balancos, inclusive indu-
zindo em êrro as Assemblélas Ge-
rais. sem qualquor possibilidade
de ser charnado a prostar contas.

5. Outrossim, a ünico caminho
aborto era a do empréstimo a cur-

to prazo. EntretantO, tal modal!-
dade do Investimento sO estava le-
galmente protegida atravds da in-
termediação das sociedados do fi-
nanciarnento. Acontecia porém,
quo as investidoros tinharn mais
confianca no rename das grandeS
indüstrias, coma a Mannesmann,
do quo no das sociedades de finan
ciamento. E nessas condicOes, não
tinham, outra forma do investir,
de acOrdo corn sua conveniência,
.senão através daquilo quo passou
a se denominar de "Mercado Pa.
ralelo".

6. 2 de justiça roconhecor, tam
bOrn, que Os investidores estran-
geiros não tinham motivo para so
animarem a qualquer invostimen-
to financeiro no Brasil. 0 trata-
monto dada ao capital estrangei.
ro era de extrerno carátor doma-
gOgico. Tal clima permitiu que,
sob a aparência de dificuldades e
pressão, Os investidores estra.fl-
geiros recehessem secretamente Os
mais extraordinários favorocimen-
tos 0 vantagons, inclusive de ca.
rater ilicito. Os administradaroS,
acobertados pela atmosfera derna-
gOgica, podiam conceder favoros
na base da corrupção.

Dêsso modo, as investidores es-
trangoiros, não dispondo de urn Ca-
minho legal e clara de ação, eram
obrigadas a trilhar a veroda dos
entendimentos secretos e das ma-
nabras que, no fundo, representa-
yarn a manipulacão de recursos na-
cionais, quo a malicia o a experiên-
cia dos grandes grupos internacio-
nais, a oxemplo cia Mannesmann,
aliada a leviandade o corrupcão
dos administradores, permitiu que
se transformsssem em urn falso
"capital estrangeiro".

7. Em suma, foi êsse clima poli-
tico e administrativo instaurado
pelos gOvernaS anteriores que pos-
sibilitou as manobras sucossivas do
grupo Mannesmann do Brasil.

Assirn, sO a acäo positiva, cla-
ra e corajosa do atual govêrno, ja
evidenciada nas rnedidas pastas em
pr.ática ou subrnetidas ao Congres-
so, poderd dar uma solucão ao pro-
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blema capaz de salvaguardar os in-
terêsses nacionais atingidos.
• 8. Acreditamos que seja inUtil
qualquer tentativa de soiucão na
area exciusiva da apuracão poli-
cial ou mesmo judicial. E isso por
uma razão muito simples: 0 "Gru-
P0 Alemão" da Mannesmann de
Dusseldorf, que d o major respon-
sável e o maior beneficiário das
manobras que se estenderam du.
rante vários anos e vieram culmi-
nar na crise do "Mercado Parale-
lo", além de não ser atingido pela
acao policia.l Ou judiciária, será be-
neficiado pela mesma, conforme
veremos.

H - RELATORIO POLICIAL:
1. 0 assunto foi investigado pe-

las policias de Minas Gerais e da
Guanabara, sendo posteriormente
encaminhdo ao Poder Judicid-
rio.

2. Efli Minas, 0 emiriente Juiz
que examinou o caso, ao firmar
a incompetência da justica minei-
ra, ressaltou que 0 assunto trans-
cendia a responsabilidade dos di-
retores da emprêsa, deixando vis-
lumbrar que inclusive transborda.
va ao âmbito penal e, bern assim,
que Os maiores responsáveis esta-
yam localizados além de nossas
fronteiras.

3. Na Guanabara, o assunto aca-
ba de ser encaminhado h Justica.
pelo Sr. Delegado, 110 Salgado
Bastos, cujo relatOrio de 7 de se-
tembro de 1965, no inquérito n.
588/65, foi dado a publicidade.

Reconhece o Sr. Delegado a ab-
soluta responsabilidade de todos Os
diretores da companhia Siderürgica
Mannesmann na operacão do men
cado paralelo. Diz textualmente
que 0 inqudrito no seu desenrolar
veio mostrar "nao estar a diretoria
alheia aos fatos denunciados e,
mesmo, que dêles participava e ti-
nha conhecimento de longa da-
ta".

Corn relação aos tItulos lancados,
dita o Relatório do Sr. Delegado
que "êsse lançamento era, indubi-
tàvelmente, do conheciniento da

Diretoria". E assim, Os diretores
assumiram a responsabilidade pe.
las obrigacôes contrajdas ern nome
da emprêsa".

Aborda o RelatOrio do Sr. Delega-
do, a manobra da Companhia para
se esquivar as responsabilidades do
"Paralelo": "Procurou a Diretoria,
por todos os meios, negar tivesse
conhecimento do lançainento de
seus titulos no "Mercado Paralelo",
sem contabilizacão do seu produ-
to"... Todavia, "Os elementos exis-
tentes no inquérito dão prova ca-
bal, volumosa e incontestável de
que a Diretoria não sômente sabia,
como aprovava e participava do
seu produto".

4. 0 RelatOrio é mais elucidati.
vo: "A.inda avulta a responsabili-
dade da Diretoria, quando do epi-
sódio do cheque de trés bilhöes e
oitocentos e sessent'a milhöes de
cruzeiros, feito por Serpa em seu
nome, no Banco da ProvIncia do
Rio Grande do Sul e exigido poir
Weiss, a conselho da firma de au-
ditores Price Waterhouse Peat Co.,
que fôsse transferido para o nome
da Companhia Siderürgica Man-
nesmann a Em de possibilitar sua
contabilização. Ora, se a companhia
nao participava do mercado para-
lelo, de exciusiva responsabilidade
de dois diretores, que abusivamen-
te desrespeitavam os Estatutos, por
que entao o depOsito em nome da
Companhia.

"Feito isso, e diante do vulto da
importãncia, não se pode duvidar
da aceitacao pela Companhia da
responsabilidade p e 1 o lancamento
dos titulos em seu nome.

Essas conclusães do Sr. Delega-
do coincidiram exatamente corn as
observaçôes constantes da docu-
mentação reunida por esta Cornis.
são. São irrefutãveis as provas de
que a Diretoria da Cia. Siderurgica
Mannesmann, corn aprovacão da
Mannesmann de Dusseldorf e co-
nhecimento dos auditores da Price
Waterhouse, mobilizou recursos do
"Mercado Paralelo", utillzou tais re-
cursos para atender 'as necessida-
des da emprêsa, falsificou contas

e balanços, realizou tentativas pa
ra regularizar e contabilizar essas
operacöes e, em desespero, forjOU a
recente manobra para se esqulvar
as responsabilidades.

5. Entretanto o Relatório do Sr.
Delegado reconhece a dificuldade
de dar aos indjciados "a devida clas-
sificacão da lei penal", por efeito
"de coinpiexidade dos assuritos tra-
tados". Torna-se dificil provar que
Os diretores da Mannesmann tive-
ram "vantagens ilicitas" e, bern as-
sim. obter "prova de prejuizo
alheio", j6. que os investidores nao
apresentarn queixa. Dêsse modo,
não ha como caracterizar 0 crime
de estelionato.

Admite o Relatório do Sr. Dele-
gado que, corn a possIvel obtencãO
dos extratos das contas correntes
dos indiciados e de suas declara-
çôes ao impôsto de renda, torriar-
se-ia mais fácil a classificacão pe-
nal.

Ocorre, porém, que na documen-
tação recoihida por esta ComissãO,
ao Sc tornar patente a responsabi
lidade de todos Os diretoreS, apu-
rouse que no giro dos redursos
do "Mercado Paralelo", alguns di-
retores atuavam atravdS de movi-
mentaqão bancdria mas outros, oo-
mo 0 Diretor-Presidente iigrnundo
Weiss e o Diretor-Comercial Edwin
May, atuavam atravds do dinheiro
em espécie, guardado nos cofres da
"Caixinha da Secretaria Geral"
onde foi descobertO, inclusive pelos
auditores.

Dessa forma, 0 extratos bancd
rios pod eriam provar a manipula
ção do mercado paralelo, mas não
expressamente a obtenção de vafl
tagenS pessoais ilicitas.

6. Quanto 'as dclarac6es do Im-
pOsto de Renda, basta considerar
que Os diretores alemães de urn mo
do geral, enviaVam seus recursoS
para o exterior. 0 Sr. Sigmundo
Weiss, por exemplo, que em 1952
era proprietãrio de uma firma de
capital de 5 milhöes de cruzeiros,
deu sociedade, na mesma, ao "Gru-
po AlemãO" da Mannesmann. Corn-
isso, auferiu Os financiamentos of i-

ciais que permitirani a subscricão
da maioriia das açöes da Companhia
5jerurgiCa Mannesmann (210 ml-
ihöes) Os quais foram em 1957,
"transferidos" pam uma "holding"
do Grupo Cur açao. E ObviO que es.
se movimentO e outros movimentos
financeiroS posteriores muito dif 1-
cilmente estarãO consignadoS nas
declaracöes ao fisco.

7. For outro lado, a emissãO de
titulos, corn transgressaO do art.
292 do Código penal, não pode ser
caracterizada devidaxnente, porque
pela Lei n. 4.242, de 17 de junho de
1963, completada pela Instrucão n.
251 da SUMOC, os tjtulos do mer-
cado paralelo não tinham "per-
missão legal". Todavia, corn a re-
cente Lei n. 4.728, de 14 de ju.
lho de 1965, tal "permissão legal"
foi dada sob certas condiçöes.
Quis o atual Govérno, corn êste
nOvo dispositivo, abrir urn cami-
nho legal para os investidores quo
enfrentavam Os Obices de deso-
rientacão anterior, conforme abor-
damos linha acima. Isto sem fa.
lar nos reparOs que fazem Os es-
tudiosos do assunto sôbre a pre-
valência da referida Instrucão.

8. Tornou-se, assim, extrema
mente dificil o enquadrarnento
legal das atividades delituosas in-
vestigadas pela polIcia. Decorre
essa dificuldade do fato de que a
crise da Mannesmann so pode ser
compreendida e deridarneflte en-
quadrada dentro da seqüência de
manobras que a antecederain. Es'
sas manobras, que ja ocasionaram
profundos prejuizos ao Brasil e
agora ameacam atingir a milha'
res de pequenos investidores na-
cionais, apresentam dois responsã_
veis principaiS 0 "Grupo .AlemäO"
da Mannesmann de Dusseldorf e
Os Governos q U e antecederam
a RevoluçãO, a partir de 1952.
Tanto Os ex-diretores brasileiroS,
como os próprios diretores alemães
da Companhia Siderürgica Man-
neslnaflfl, nada mais representam
que intermediários ou fantoches
manobrados por interêsseS supe.'
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riores que a Documentacao apura-
da veio finalmente revelar.

ENQUADRAJVIENTO DO GRUPO
11

1. Em 1952, o grupo alemão da
Mannesmann utilizou seus repre-
sentantes no Brash, Para urna ma-
nobra fraudulenta que the permi
tiu assumir o contrôle de uma
grande siderUrgica no Pals, inclu-
sive "cedendo" bens incorporados
ao Patrimônjo Nacionai.

2. Para se garantir, o Grupo
Alemão deixou tôda a responsabi-
lidade direta da manobra corn
seus diretores no Brasil e corn fir-
ma que não ihe pertencia ouicial-
mente (Mannex). Assim, caso hou.
vesse qualquer reação do Govêrno
ou da opinião püblica, os alemães
estavarn resguardados. Por outro
lado, como uma garantia extra, in-
duzirarn seus representantes a urna
falsificação das marcas pam, na
hora de qualquer escândalo, apre-
sentarem a defesa de que no so
tratava des marcas legitimas.

3. Naquela época a manobra sur-
tiu efeito e posteriormente o Gru-
P0 Aiemão assumlu oficialmente 0
contrôle da Mannex e a plena res-
ponsablildade da operacao, aufe-
riiido-lhe as vantagens e Os bane-
ficios.

4. Repete-se, agora, o estrata.
gerna. 0 Grupo Alemão ütilizou o
Paralelo através dos seus represen-
tantes, armou uma manobra juri-
dica para tirar vantagens, sem
Onus ou responsabiLidades, e vol-
tou ao emprégo de f8lsificaç5es
(em 1952, houve falsificacao de
marcas; em 1965 ha falsificação de
titulos), como uma garantia extra
Para se esquivar a quaisquer res-
ponsabilidades.

5. Acontece pOrém, o escanda-
10. E a Mannesmann alernã ocul-
tou-se, então, na sombra dos re&-
pOnsáveis aparentes.

Os dois diretores que assinararn
Os titulos foram os prirneiros acu-
sados. Depois a acusação abran-
geu Os funcionários que trabaiha-

ram nos serviços correspondentes;
em seguida, foram envolvidos Oscorretores. E por fim, Os prOprios
investidores foram apontados como
incursos em dispositivos fiscais.

6. Assim, todos os elernentos que
colaboravam para. a Mannesmann
mobilizar recursos Para ex pandir o
seu parque industrial e apresentar
lucros, em beneficios do grande
acionista - •o "Grupo Alemão" de
Dusseldorf - passaram a sofrer
os vexames de urn inquérito poli -
cial e de urn processo judicial. Em
conseqtiência, estabeleceu-se urn
desentendimento e balbUrdia en-
tre toclos Os elementos que pode-
riarn denunciar, não apenas a res-
ponsabiliclade do Grupo Alernão,
mas 0 montante exato dessa res-
ponsabilidade. Preocupados em se
defender passaram a ocultar da-
dos, beneficiando assim o malicio-
so grupo estrangeiro que ficou sim-
plesmente aguardando a punição
dos seus representantes, Para
substitui.los por outros e planej ax
possivelmente uma terceira mano-
bra contra o Pals.

7. Não contava, porém, 0 Grupo
Alemão da Mannesmann corn a
acão do atual GovOrno, qua no-
meou urna Comissão Para apurar
corn isencão e rigor, todos os La.
tos e tôdas as responsabfljdades
Ignoravam que a Revolução' foi
feita pelo Povo a por nossas FOr-
cas Armadas, p'ara varrer de nossa
Pátria 0 estigma deprimente da
corrupçäo.

Calcularam mal, julgando, tal
vez, o Marechal Presidente, urn
mero graduado de republiqueta,
ignorantes que eram de sua capa.
cidade de discernimento. Disso sou
testemunha, desde 1928 e pelas di-
versas vézes que tive a honra de
servir sob seu comando.

Estas e outras são as razöes que
me levarn a concluir qua o proble-.
ma em causa sO pode ser resolvi-
do por uma firme decisão governa-
mental, de dirigir.s0 ao grupo ale-
mao, para urn. entendirnento posi-
tivo, claro e na linha do absoluto
interêsse nacional, entendimento

êste diferente de todos os anterlo-
res, a que o Grupo dave estar ha-
tuado.

8. Quando ingressei na carreira
das Armas, nao poderia imaginar
que Os ensinamentos coihidos na
caserna e nas seis escolas que fre-
qUentei nas FOrças Armadas, iriarn
proporcionar-me, sOrnente a p ci 5
passar Para a Reserva, a honra de
cooperar corn 0 Govërno de meu
Pals, na solucão de tao magno pro-
blema. Eis o motivo principal por
qua o apresento, em parte, dentro
des normas de discipline de racio-
cinio, aclotadas em nossas escolas
militares superiores, e o exponho
dentro das regras que nortelam as
solucOes dos problernas táticos.

J - LINHAS DE AcAo

1. Para corrigir a atitude assu-
mida pelo "Grupo Alemäo", duas
linha de acão podem ser adotadas:

a da pun.içãO, que levaria 0
Govêrno a encampacäo das acOes,
ao seqU'Estro dos bens, etc.

- e a cia recuperacão moral a
financeira do emprendimento, que
levaria o Govêrno a urn entendi-
mento corn todos os setores inte-
ressados.

2. A primeira linha de acão, de
cardter punitivo, poderia provocar
rep ercussão de ordem internacio-
nal, cu5a análise foge a nossa al.
cada. Todavia, cabe relernbrar
qua a mesma conduz.iria a uma
aplicacão da iniciativa estatal 110
campo ecOnômico, nitidarnente em
desacôrdo corn a politica vigente.

3. A segunda linha de acão me-
rece urna anãlise mais detaihada.
0 conj unto industrial da Mannes-
mann do Brasil representa uma
extraordindr.a contribuição para o
desenvolvirnento nacional. Além
de constituir urn fator de aperfei-
çoamento cia siderurgia brasileira,
permitlu o incremento de diversas
indüstrias, especialmente as petro-
hiferas e de construcão de velcu-
los.

Sob êsse aspecto, trata-se de um
empreendimento valioso Para a

economia brasileira, que deve ser
plenamente resguardado.

Todavia, sob o ponto de vista
financeiro, surgem as ressalvas,
pois, o grupo alemão qua detém 0
contrOle dêsse conjunto industrial,
conduziu-se de forma prejudicial
ao Govêrno brasileiro, aos demais
acionistas e, finalmente, aos in-
vestidores atraIdos por seu "Mer-
cado Paralelo".

4. Nesse sentido, irnpö-se que ao
grupo alemão, depois de apuradas
devidarnente as suas atividades,
sej am asseguradas tôdas as garan-
tias e vantagens a que tern direi-
to dentro das leis brasileiras. Mas,
ao mesmo tempo, Ihe sejam feitas
tOdas as exigências para ressarcir
o Govêrno, Os demais acionistas e
os investidores do Mercado Para..
lelo.

5. A clevolucäo das marcas ao
dommnio brasileiro, a devolução das
acOes adquiridas corn bans incor-
porachos ao PatrimOnio Nacional, a
anuiação dos favorecimentos inde-
vidos a Mannex, a revisão das con-
tas, tendo em vista os interêsses do
fisco, o planejamento de uma as-
sistência financeira eficiente, etc.,
são algumas providêflcias que de-
verão iniciar a recuperacäo moral
e financeira do conjunto Mannes-
mann.

Todavia nenhuma recuperação
moral e financeira sera possivel
scm que a Mannesmann venha a
indenizar os investidores do seu
Mercado Paralelo. Não é aceitá.-
vel, sob nenhum pretexto, qua OS
investidores brasileiros venham a
arcar corn êsse monstruoso preu1-
zo.

6. Quando 0 Govêrno enfrentou
o problema de regulamentar 0
mErcado de capitais, orientou-se
no sentido, não apenas de punir
a prática do Paralelo, mas de abrir
carninho a fOrmulas legais Para
que as emprêsas qua o utilizavani
pudessem sair paulatinamente do
mesmo.

Parece justo, que êsse tratamen-
to compreensivo dado as emprésas
que recebiam tais empréstmos,
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seja estendido as pessoas que fa-
ziam tais empréstimos.

Desde que o Govêmo, agora,
passou a dar ao mercado de capi-
tals uma estrutura de major segu-
ranca, pocle exigir dos empresta-
dores •que - em troca dêsse au-
mento de seguranca - aceitem urn
menor deságio.

7. Todavia, considerando que se
trata de empréstimos feitos antes
da nova legislacao, seria razoãvel
que o Govérno, ao corrigir a con-
duta da Mannesmann, cobrindo-se
dos prejuizos que essa einprêsa Ihe
causou, amplie a sua acão, procu-
rando urna formula de ressarcir Os
investidores do mercado paralelo.
Neste sentido, a aão adminis-
trativa poderia induzir a emprêsa
a honrar os seus comprornjssos.

Tais objetivos poderiani ser atm-
gidos através de uma formula de
composicao que atendesse Os di-
versos interésses, inclusive Os da
prOpria Mannesmann.

8. Na verdade
'

se a Mannes.
mann se dispusesse a mobilizar o
seu crédito internacional e obti-
vesse urn financiamento externo
em condiçOes de juros e prazos
vantajosos, várias soluçes pode-
riarn ser encontradas, hip6tese es-
ta dentre muitas que poderão ser
estudadas, desde que as autorida-
des obriguem a Mannesmann a re-
conhecer que, acima de quaisquer
divergencias internas e quaisquer
escandalos, hd o dever de se cola-
borar, de forms objetiva, Para se
evitar urn prejuizo impôsto a tan-
tos brasileiros que empregaram as
suas economjas sob a confianca do
nome Mannesmann e sob a prote-
cão das leis brasilejras.

9. Para efeito de fixação do
montante do "Paralelo", seriam
consideradas válidas as promisso-
rias corn abono do Banco EconO .

-mico, pois teriam sido encaminha
das dentro da mecãnjca utilizada
pela companhja.

Não seria justo que prevalecesse,
como fator de benefjcio da Oompa-
nhia, a alegada falsificacao da as-
sinatura do Diretor-Tesoureiro

Deve-se ter em vista que tal falsi-
ficaçao não era necessárla Para a
continuacão do "Paralelo", pois 0Diretor-Tesourejro nunca se recu-
sou a assinar promissorjas e inclu-
sive, de junho a outubro de 1964, as
assinara em nümero suficiente pa.
rs as reformas posteriores a sua
saida, havendo assim, uma reser-
va de titulos corretos na Compa-
nhia e tarnbém, a evidência de que
tal falsificacao não seria, ern abso-
luto, interessante Para o Diretor-
Secretdrio, pois o mesmo se tivesse
a idéia de providencjar a falsifica
cão de qualquer assinatura seria,
como é Obvio, a sua prOpria, Para
livrar-se de quaisq uer responsabi.
lidades, e não do seu colega de Di-
retoria, corn o que apenas se agra-
vans a sua responsabilidade e fi-
nalmente, a evidéncia de que a
ünica possivel beneficjária de tal
falsificacao s e r i a a Companhia,
sendo-the interessante ir substi -
tuindo tItulos corretos por titulos
falsificados, na hora das reformas,
preparando, assim, urn melo de
tirar a sua responsabjljdade e de
se esquivar na hora da cobrança,
exatarnente como vem fazendo no
presente mornento.

10. Fixado •o critério de validade
das. promissórias, far.se-ia urn con-
fronto entre o quadro final de pos-
se d.a Mannesmann alemã, 0 mon-
tante a ser levantado na base da
documentacão recolhida pelo Pre-
sidente da Comissão de Investiga.
cOes e as informaçOes a serem for-
necidas pelos corretores envolvi-
dos.

Tendo em vista a Docurnentaçao
referida e considerando que as ta-
xas semestrajs de deságio sofreram
variacôes (1958 - 21%; 1959 -22%; 1960 - 24%; 1961 - 240/6;
1962 - 24%), podemos caicular
quo Os recursos ingressados de
1958 a 1982 atingiram em fins de
1962, urn montante aproximado da
ordem de 4 bilhOes e 150 milhOes
de cruzeiros.

A partir daquela data, salvo Os
recursos mobilizados Para a ope-
ração INDU$OI?D e pequenos su-

primentos, näo houve outros in-
gressos de recursos na Companhia,
mas aperlas reformas de promiss6-
rias feitas corn taxas de desâgios
crescentes (1983 - 30%; 1964 -
32%; 1965 - 32%). Corn êsse giro,
chega-se a urn nümero que atinge
0 total declinado pela Companhia
de cêrca de 27 bilhôes de cruzei-
ros.

Extrainclo-se dêsse total o tilthno
desagio semestral de 32%, chega-
se a cérca de 18,4 biihoes (valor
aproximado do paralelo em 31/12/
1964). Esta importância correspon-
de ao principal de crédito dos in-
vestidores. Para pagar êstes 18,4
bilhOes de cruzeiros, a Mannes-
mann teria de despender cêrca de
10 milhOes do dOiares. E interes-
sante observar que sem que hou-
vesse substancial diferenca, se a
Mannesmann alemã, em fins de
1962, quando se ultimou a triplica-
cão da usina e cessou a mobiliza.
cão continua de recursos no para-
lelo, tivesse a intencao de pagar o
"Paralelo", que na época atingia a
cêrca de 4 bilhOes, teria despendi-
do os mesmos 10 miihôes de dOla-
res, visto a oscilaçao cambial ha.
vida.

11. Evidencia-se assim, que as
dificuldades cambiais do nosso pals
permitiram a Mannesmann alemã
protelar 0 pagamento sem qualquer
onus em dOlar. No momento em
que se convenceu que as medidas
de saneamento econOmico surtiram
seus efeitos corn a estabilizaçao
cambial, a Mannesmann tinha de
se decidir entre o pagamonto e 0
escãnda.lo. Optou, inteligentemen_
te, pelo escãndalo. D'eve encarni -
nhar.se, agora, Para o pagamento.

possivel e conveniente que o
entendimento corn os credores par-
ts da base dêsse nümero da 18,4 bi-
lhes.

Irnportante é que Se iniciem Os
entendimentos. Corn isso, terá o
Govérno vencido a primeira etapa
Para a solução da crise.

Vale acentuar que êsse entendi -
mento não deverá ter quaiquer ca-
O.ter slnuoso oi obsçuro $e o Go-

vêrno no deve ficar omisso, n.o
Ihe cabe tambdm agir de forma ti-
tubeante. Todo o peso da autorida-
de governamental deve ser aplica-
do na ação do representante ofi-
cial quo o Govêrno houver por bern
escolher.

E o que, corn a devida vênia,
submeto so superior descortinio e
elevada decisão de Vossa Excelén-
cia, renovando as expressOes de
grande admiração e do meu mais
alto aprêço.

Respeitosamente
(a.) General Ayrton Salgueiro

de Freitas - Presidente da Comis-
são.

QUESTAO DE ORDEM
0 SR. JOSE MARIA MAGA-

LHAES -
Sr. Presidente, corno V. Exa.

pode verificar, de piano, não existe
nUmero suficiente Para a conti.
nuação de nossos trabalhos.

Assim sendo, requeiro o encer-
rarnento da presente Reunião.

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica aos Srs. Deputados que
encerra-se, hoje, as 24,00 horas, 0
prazo Para apresentacao de emen-
das aos Proj etos ns. 3.644, do Sr.
Jorge Vargas, o qual declara de
utilidade publics a "Fundacão Pro.
sidente Antonio Carlos", de Barba-
cena, e 3.648, do Sr. Governador
do Estado, o qual concede pensão
a menor Helena Magda de Oliveira
Santana.

NOMEAcAO DE COMISSAO

O SR. PRESIDENTE -
A Mesa nomeia a segumnte Co.

missão Especial Para discutir e vo-
tar, nos têrmos da Resoluqão n.
754, o Projeto n. 3.582/66: Manoel
Costa, Jehovah Santos, Martins
Silveira, Aureliano Chaves, Carlos
Megale, José Maria Magalhães e
,$Qtte de Barros,
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o SR. PRESIDENTE - A Mesa
verifica, de piano, falta de "quo-
rum" para 0 prosseguimento dos
nossos trabaihos. Assim, encerra a
Reunião e convoca Os Sts. Deputa-
dos para a Ordinária de arnanhä,
dia 24, as 14 horas, corn a seguin.
te Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
2/5/66

l.a Parte

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

apresentacão de pareceres, proj e-
tos, comunicacSes, requerimentos e
indicacöes.

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votacão do pareceres,

requerimentos, comunicacOes e in-
dicaçöes.

Discussão e votaçao de redacSes
finals.

2a Parte

Das 16 as 18 horas.....
Prosseguimento da discussäo do

Projeto n. 3.623/66, do Sr. Gover-
nador do Estado. 0 qual abre a Se.
cretaria de Estado da Educacão 0
crédito especial de Cr$ 94.333.336.

Votacao , em discussão ünica, do
Proj eto n. 3.625/66 (Resolucão),
da Comissão Executiva, o quai
acrescenta pardgrafo ao art. 91 do
RegJmento Interno.

Votacao, em la discussão, do Pro-
jeto n. 3.604/66, do Sr. Agostinho
Campos Neto, que dá denominação
ao Centro de Saücle de Conseiheiro
Lafaiete.

Votacão, em l.a discussäo, do
Projeto n. 3.619/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual dd a denomina.
cão de "Fresidente Kennedy" ao
Ginâsio Estadual de Monsenhor
Paulo.

Votacao, em l.a discussão, do
Projeto n. 3.620/66, do Sr. Aure-
liano Chaves, o qual concede o ti-
tub de "CidacIão HonorO.rio de Mi.

nas Gerais" ao Marechal Ademar
de Queiroz.

Votacao, em La discussão, do
Projeto n. 3.622/66, do Sr. João
Navarro, 0 qual d6, a denominacão
de "Professôra Elzi Machado Mar-
tins" a Escola Infantil Combinada
da ciciade de Mar de Espanha.

Votacão, em 2. discussão, do
Projeto n. 511/63, do Sr. Sparta-
co Pompéu, 0 qual bocaliza na ci-
dade de Varginha, junto ao Grupo
Escolar da Vila Pinto, um "play-
ground" previ.sto no art. 2., item
I, da Lei n. 2.645, de 27/11/1962.

Votacão, em 2.a discussão, do
rojeto n. 3.578/66, do Sr. Pauli-

no Cicero, o qual d6, denominacao
ao Ginásio Estadual de Antonio
Dias.

Votacão, em 2.a discussão, do
Projeto n. 3.584/66, do Sr. Carlos
Eloy, o qual dO. ao Forum da cida-
de de Entre Rios de Minas a de-
nominacão de "Cel.. Joaquim Re.
zende".

Votacão, em 2.a discussão, do
Projeto n. 3.589/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual determina que o
Curso Complementar da cidade do
Bicas passe a denorninar-se "Curso
Complementar Aura Aliada Perei-
ra Lamha".

Votacão, em 2. a discussào, do
Projeto n. 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, 0 qual dá a denominacão do
"Professor Guedes Fernandes" ao
Gindsio Estadual de Carmo de
Minas.

Votacao, em 3.a discussão, do
Projeto n. 3. 558 / 66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dd a denominacão de
"Professor Fábregas" ao Ginásio
Estadual da cidade de Luminá.
rias.

Votação, em 3.a discussão, do
Projeto n. 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, que reconhece de utilida-
de püblica o Centro Educacional de
Belo Horizonte.

Votacão, em 3.a discussão, do
Projeto n. 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual, reconhece de uti-
lidade püblica o Conseiho Particu-
lar da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de São Goncalo do Sapucal.

Votação, em 3a discussão, do

Projeto n. 3.572/66 (Resoiucão),
da Comissão Executiva, 0 qual dO.
a denominaçao de "Sala José Me.
deiros Chaves" a sala da Diretoria
Geral da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Discussão ünica do Projeto n.
3.603/66, do Sr. Nicanor Neto Ar-
mando, que declara de utilidade
püblica a "Escola Técnica de Co-
rnércio Tiradentes", da cidade de
São João Del Rei.

l .a discussão do Projeto n.
3.639/66, do Sr. Joaquim de Mello
Freire, o qual dO. 0 titulo de "Cida-
dão HonorOrio de Minas Gerais" ao
General Arthur da Costa e Silva

2.a discussão do Proj eto n.
3.561/66, da Comissão de Justica,
que aprova Convênio celebrado en.
tre o Estado de Minas Gerais e 0
Instituto Brasileiro da Reforma
Agrária.

3a discussão do Projeto n.
3.503/66, da Oomissão de Justica,
que aprova têrmos de rescisão e de
nôvo Convênio firmados entre o
Govêrno do Estado e a Fundacão
Servico Especial de Saüde PUbli-
ca.

- 0 Sr. Presidente convoca,
ainda, para a Extraordinária de

amanhã, as 20,30 horas, corn a se-
guinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária
24/5/1966

As 2030 horas:

Discussã0 dos vetos totals opos-
tos as ProposiçOes de Lei n°s.:

4.165, que dispöe sôbre doacão
de prédio e terreno a Prefeitura
Municipal de Juiz de Fora, para ins-
talacao de Teatro.

4.190, que cria Os Centros de De-,
senvolvirnento Municipal e dd ou-
tras providências.

4.281, que autoriza 0 Govêrno
do Estado a eriar urn Colegio Nor-
mal Oficiab na cidade de Barão de
Cocais.

4.304, que autoriza a criaçào de
uma Universidade do Trabaiho na
cidade de Teófilo Otoni e dd ou.
tras providências.

4.319. que dispOe sôbre a encam-
pacão do Colëgio de Vicosa S. A. e
a sua transformação em Colégio
Oficial do Estado.

- Levanta-se a Reunião.



ERRATA

Fag. 357 	 a data da 577 a Reunião Ordinária é 17.5.66

Pags. 427 e 529 	 A denorninacão proposta pelo Projeto n o 3589/66
é "Aura Aliada Pereira Lahma".

*

Fag. 436 - Antes do subtitulo "Pareceres", leia-se:
- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAçAO DE PRoPoslcOEs

*

Pág. 532 - Substitua-se a 28. linha da l.a coluna pela seguinte:
11 1138 e 1149, dos Srs. Nica-"

*


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36
	Page 37
	Page 38
	Page 39
	Page 40
	Page 41
	Page 42
	Page 43
	Page 44
	Page 45
	Page 46
	Page 47
	Page 48
	Page 49
	Page 50
	Page 51
	Page 52
	Page 53
	Page 54
	Page 55
	Page 56
	Page 57
	Page 58
	Page 59
	Page 60
	Page 61
	Page 62
	Page 63
	Page 64
	Page 65
	Page 66
	Page 67
	Page 68
	Page 69
	Page 70
	Page 71
	Page 72
	Page 73
	Page 74
	Page 75
	Page 76
	Page 77
	Page 78
	Page 79
	Page 80
	Page 81
	Page 82
	Page 83
	Page 84
	Page 85
	Page 86
	Page 87
	Page 88
	Page 89
	Page 90
	Page 91
	Page 92
	Page 93
	Page 94
	Page 95
	Page 96
	Page 97
	Page 98
	Page 99
	Page 100
	Page 101
	Page 102
	Page 103
	Page 104
	Page 105
	Page 106
	Page 107
	Page 108
	Page 109
	Page 110
	Page 111
	Page 112
	Page 113
	Page 114
	Page 115
	Page 116
	Page 117
	Page 118
	Page 119
	Page 120
	Page 121
	Page 122
	Page 123
	Page 124
	Page 125
	Page 126
	Page 127
	Page 128
	Page 129
	Page 130
	Page 131
	Page 132
	Page 133
	Page 134
	Page 135
	Page 136
	Page 137
	Page 138
	Page 139
	Page 140
	Page 141
	Page 142
	Page 143
	Page 144

