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A publicaçâo dos Anas da Asembléia Legis1ativa e umfL
determinação regimental e de interêsse para a própria vida da inz-
tituição. Efetivá-la e, pois,, dar cumprimento a preecito da lei e
atender a contingência do exercicio do mandato parliamentar. A
par disto, significam os Anais valioso subsIdio para pesquisas his-
tóricas e jurldica, já que nêles se registram os principais fatos da
vida polItica e legal do Estado e do Pals, além de representarem
manancial precioso para estudo da origem e elaboracao das leis que
compöem 0 ordenarnento juridico de Minas.

Motivos alleios a vontade dos que nos precederam nos
postos de comando do Poder, impossibflitaram fôsse cumprida a
disposição legal. Mais felizes somos, porém, quando oportunidacle
nos surge para editar os An ais a partir de 1966 e cuidar de publi-
car os das Sessöes Legislativas anteriores.

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

Bonifaeio de Andrada
Presidente da Assembléia Legis1ativa do

Estado de Minas Gerais
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4-1 Sessäo Legislativa da 5' Legislatura

OOMISSAO EXECUTIVA

Fre1dente
I . Vice-Presidente
2.0 Vice-Presidente
1 0 Secretário
2.9 Secretário
30 SecretãriO
4,9 Secretárlo

Bonifácio de Andrada
Ledo Borges
Mario Hugo Ladeira
João Navarro
Reny Rabello
Pinto Coelho
Anuar Fares
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RELAcAO DE DEPIJTADOS E SIJPLENTES QUE
EXERCERAM 0 MANDATO

Agostiriho Campos Neto
Altair Chagas
Alvaro Sales
Alvimar Mourão
Anibal Teixeira
Anuar Fares
Artur FagundeS
Ataliba Mendes
Athos Vleira de Andrade
Augusto Zenun
AureliaflO Chaves
Batista Miranda
Benedito Xavier (S)
BonhfãCiO de Andrada
Cláudio Pinheiro Lima
Carlos Eloy
Carlos Megale (S)
Cicero Dumont
Dalton Cariabrav:a (S)
Daniel de BarroS
Délson Scarano
Dermeval Pimenta Fliho
DomingoS Jório
Edgard VasconceloS (S)
EuclideS Cintra
Euler Lafetã
Expedito Tavares
Feliciano Oliveira
Florivaldo Dias
Geraldo Quintão
Gerardo Gross!
Gilberto Almeida
Goines Moreira
Hélio Garcia
Hermelindo Palxão
Homero Santos
Hugo Agular
Hugo Castelo Branco
Ibrahim Abi-Ackel

Jairo Magalhães
Jarbas Medeiros
Jehovah Santos
João Bello
João Bosco (S)
João Luiz de Carvaiho (S)
João Luiz de Freitas (S)
João Navarro
Joào Vaz
Joaquim de Melo Freire
Jorge Ferraz
Jorge Vargas
José Augusto
José de Castro
José Luiz Baccarini (S)
José Maria Magalhães
Ladislau Salles
Ledo Borges
Lélis Chaves (S)
Lourival Brasil
Lücio de Souza Cruz
Luiz Fernando Azevedo
Luiz Junqueira
Manoel Costa
Maria Pena
Mario Hugo Ladeira
Marta Nair Monteiro
Martins Silveira
Maurilie Cambraia (S)
Murilo Badaró
Navarro Vieira
Nicanor Armando
Nunes Coelho
Odilon Rodrigues (S)
Orlando Andrade
Otelino Sol
Paulino Cicero
Pereira de Almeida
Pinto Coelho
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1res da Luz (3)
Raul Fernandes
Raymundo Albergaria
Reny Rabello
Salim Nacur
Sebastjão Anastácio
Sebastjão Nascimento
Sette de Barros
Sinval Boaventura
Sousa e Silva
Spártaco Pompeu (S)

Ulysses Escobar
Valdir Melgaç0
Waldir Morato
Waldomjro Lôbo
Waithon Goulart
Wilson Alvarenga (S)
Wilson Chaves
Wilson Modesto
Wilson de Paiva
Wilson Tanure (S)

COMISSOES TEGNICAS

I.

• (8) - Supientes



COMISSAO DE coNsTITuIcAo,
LEGIsLAcA0 E JUSTIA

Hugo Castelo Branco - Presitlente
Expedito Tavares - Vice-Presi-

dente
Jarbas Medeiros
Jairo Magathães
Homero Santos
Haul Fernandes
Carlos Eloy

COMISSAO DE FINANcAS, oltcA
-MENTO E TOMADA DE CONTAS

Artur Fagundes -- Presidente
Martins Silveira - Vice- Presidente
Wilson Modesto
Maria Pena
Délson Scarano
Geraldo Quinto
Valdir Melgaco

COMISSAO DE AGRICULTURA,
INDSTRIA E COMERCIO

Otelino Sol - Presidente
Ataliba MeTccs - Vice-Presidente
Athos Vieira ce Andrade
Daniel de Barroz
Florivaldo Dias

COMISSAO DE ASSUNTOS MUNI-
CIPAIS E NEGOCIOS INTERES-

TADUAIS

Altair Chagas - Presidente
Pires da Luz - Vice-Presidente
Cicero Dumont
Salim Nacur
Walthon Goulart

COMISSAO DE EDU cAcAo E
CTJLTURA

Lourival Brasil - Presidcnte
Agostinho Campos Neto - Vice-

-Presidente
Benedito Xavier

Wilson Chaves
Ataliba Mendes

COMISSAO DE SAITDE FOBLICA

Sette de Barros - Presidente
Jehovah Santos - Vice-Presidente
Ulysses Escobar
João Vaz
José Maria Magalhães

COMISSAO DE sEGuRANcA
PUBLICA

Joaquim de Melo Freire - Presi-
dente

Daniel de Barros 	 Vice-Presi-
dente

Agostinho Campos Neto
Dermeval Pimenta Fliho
Sinval Boaventura

COMISSAO DE sERvlco
PJBLICO CIVIL

Cicero Dumont - Presidente
Wilson Modesto - Vice -Presidente
Orlando Andrade
Gerardo Grossi
Sousa e Silva

COMISSAO DE TRABALHO E
ORDEM SOCIAL

Waldomiro Lôbo - Presidente
Wilson Modesto -- Vice-PresLdente
Athos Vieira de Andrade
Sette de Barros
Waldir Morato

COMISSAO DE TRANSPORTES,
coMuNIcAcOEs E OBRAS

PUBLICAS

Raimundo Albergarla - Presidente
Gerardo Grossi - Vice-Presidente
Lücio de Souza Cruz
Salim Nacur
Joäo Lulz de Carvallio



COMIssAO DE REDAcAO

José Maria Magalhães - Presi-dente
Carlos Megale - Vice-presjdente
Daniel de Barros
Jairo Magalhaes
Batista Miranda

COMISSAO DO POLIGONO DAS
SECAS

Cicero Dumont - Presjdente
Ataliba Mendes - Vice-PresjdenteSalim Nacur
Otelino Sol
Euler Lafetá

COMISSAO DE AQIJISIcAO DE
OBRAS PARA BIBLIOTECA

Nicanor Armando - PresicjenteCicero Dumont - Vice-PresjdenteJosé de Castro

Homero Santos
Gerardo Grossj

COMISSAO DE SIDERURGIA E
MINERAcAO

Batista Miranda - Presjdente
Lourival Brasil - Vice..Presjdente
Lücjo de Souza Cruz
Sette de Barros
Sebastjao Anastáclo
Nunes Coelho
Jorge Vargas

COMIsSAO DE CONSTRUcAO DO
PALACIO DA INCONFIDENCIA

(COPAL)

Bonjfacio de Andrada - Presi.dente
Dermeval Pimenta Fliho
Jorge Vargas
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299.a REUNIA10 1 EXTRAORDINARIA, em 1.0 de junho de 1966.

- Parecer de Redaç ão Final do Projeto de Reforma Consti-
tucional fl.0 3664/66 ...........................
Encerramento .................................

586.a REUNIAO ORDINARIA, em 1 .0 de junho die 1966 ......

Expediente

Mensagem n.° 1090 e Projeto n.° 3669/66 (cria ColégiO
Normal Oticial na Cidade de Rio Acima) ............- Menagem n.° 1091 (Veto it Proposicäo de 'Lei fl.° 4654)

- Oficio n.° 1071 do Sr. Governador do Estado (Comunica
ter determinado retificacäo da Lei n.° 3356, de 12/3/65)

- Oficio do Sr. Ministro da Justica e Negócios Interiores
(referente ao RequerimefltO fl. 0 1161) ..............- Oficio do Sr. Ministro da Justiga e NegOcios Interlores
(choques entre a policia e estudantes no recinto da
Assembléia) 	 .................................- Oficlo do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Maranhão (coml.mica eleição da Mesa iretora) ......

- Telegrama do 'Sr. Presidente da Câmara Municipal de
VassouraS (voto de pesar pelo falecimento de WenceslaU
Bras)

- Oficio do Sr. Prefeito Municipal de Formiga (convida
para as festividades do 108 0 aniversário do Mun.°)

- Qficio do Sr. Presidente da Câmara Municipal de São
Lourenco (agradecendo remessa da Lei Const. fl.0 14)

- OfIcio da Associacão Médica de Minas Gerais (convida
para homenagens ao Dr. Djalma Passos Veloso) ......

- Oficio da Associação Rural de Almenara (convite para a
IV Exposicão Agro-Pecuâria Industrial) ............- OfIcio do Si'. Delegado Regional do IBG:E (convite para
Exposicão_de Grâficos e Trabalhos EstatisticOs) ......

Leitura e Apresentação de Froposçôes

- Projeto n.° 3668/66, do Sr. Nicaflor Armando (declara de
utilidade pUblica o "Guarany F. C." de São João del-Rel)
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- Indicacäo n.° 1161 do Sr. Nicanor Armando (ponte s'bre
o Rio das Mortes) ..........................- Indicação n.° 1166 do Sr. Nianor Armando (integracão
da Escola Agricola "Padre Sacramento" no Piano PhOto
da FEBEM) ..............................- Requerimento n.° 1262 do Sr Anibal Teixeira (solicita
prorrogação de iicença) ........................- Parecer sôbre o Requerimento n.° 1262 ............- Proj eto de Resolucão n.° 3670 (concede lic renca ao Depu-
tado Anibal Teixeira) ........................- Discurso do Sr. Sprtaco Pompeu ................- Projeto n.° 3671 do Sr. Spártaco Ponipeu (dá nome ao
ramal que liga Varginha 	 BR-55) ..............- Projelo n.° 3672 do Sr. Spártaco Pompeu (localiza urn
"play-ground" na Cidade de Carmo da Cachoeira)

- Requerimento n.° 1264 do Sr. Spértaco Pompeii (locali-
zacão de urn POsto de Mceorelcgia em Varginha)

- Indicacão n.° 1163 do Sr. Spártaco Pompeu (fOrca e luz
em CarmOpohs) ............................
Indicagão n.° 1164 do Sr. Spártaco Ponipeu (coloca 'a
disposicão da Deiegacia Regional de Patos 6 fiscais de
trâr,sito) 	 ................................- Indicacao n.° 1165 do Sr. Spártaco Pornpeu (empréstimo
de NCr$ 60.000,00 'a Prefeitura de Varginha) ........

- Projeto n.° 3673 do Sr. José de Castro (declara de utiii-
dade pUhiica o Centro, EspIrita "Nova Era" de Guaxupé)

- Requerimefito n.° 1263 do Sr. Wilson Modesto (indica a
necessidado de Se tornar cihiria a linha de ônibus que faz
o percurso em redor da Lagoa da Pampuiha) ........

- Requerimento n.° 1265 do Sr. Cicero Dumont (linha te-
legrdfica entre GrafiJas Reunidas e Francisco Dumont)

- Indicagão fl.° 1162 di Sra. Maria Nair Monteiro (aua-
lizacão de pagamentos atrasados) ................- Ir,dicacao n.° 1167 do Sr. Euler Lafetá (transforrnagão
em Escolas Reunidas das Escolas Combinadas da Fazen-
da Catifiguinha) ............................- Requerimento do Sr. Aureliano Chaves (vote de congra-
tulacöes corn os Si-s. Costa e Silva e Pedro Aleixo) ..

- Requerimento do Sr. Gerardo Gross! (voto de congratu-
lacOes corn o Povo Italiano) ....................- Requerimento do Sr. Anuar Fares (veto de congratuia-
cOes corn o Delegado da Liga dos Estados Arabes)

- Requerirnefito do Sr. Mario Hugo Ladeira (voto de rego-
zijo pelo 116.0 afliversdrio de Juiz de Fora) ........

- Requerimefito do Sr Hrme1indc Paixão (voto de pesar
pelo falecimerito do Sr. Când.ido Lücio Ferreira Pinto)
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- Requerimeflto do Sr. Reny Rabelo (cor,gratulaOeS pela
reaiizacão do Congresso de Juizes de Direito e Prom.oto-
res, em DiviflOpoliS) ..........................- RequerimentO do Sr. Fiorivaldo Dias (congratulacöeS
corn 0 "Rotary Club" de AiinoréS- Baixo Guandu)

- ComunicacãO do Sr. Jo'ao Luiz de Carvaiho (falecimen-
to do S. João Clirnaco GuimarãeS) ..............-. CornufliCacãO do Sr. João Bosco (assume cadeira de De-
putado) 	 ..................................- ComunicacãO do Sr. José Maria Magalhães (falecirne fl-
to de Da. Inécia de Oliveira Sales) ..............- Cornunicacäo do Sr. José Maria Magaihães (falecirnen-
to de Da. Rita Richard Mesquita) ..............- ComunicacãO do Sr. José Maria Magaihães (faiecimefl-
to do Dr. Miguel Angelo Massara) ..............- ComunicaCão do Sr. Joäo Navarro (falecimento do Sr.
Moisés Lemberg) ........................- DiscursO do Sr. WaidomirO Lobo ..............- Discurso do Sr. Jo'ao Luiz de Freltas ............- Discurso do Sr. Expedito Tavares ................

Eiiscussão e Votaço de ProTosicöes

- palavras do Sr. Presidente .. .
— Pareceres de RedaçäO Final dos Proj etos n.°s 3625 (Re-

solução) e 3503 ...........................- Aprovacäo dos RequerinlefltOS dos Srs. Gerardo Gross.,
Anuar Fares, João Luis de Freitas, Pinto Coelho, Euler
Lafetá, Anuar Fares, Fiorivaldo Dias, Reny Rabelo e Her-
melhndo PaiXäO ...........................- Aprovacão do Requerimeflto da Sra. Marta Nair Monteiro

- Requerimefito do Sr. Aureliano Chaves e discurso do Sr.
Waldomiro Lobo ............................

2.4 Parte da Ordem do Dia

- Palavras do Sr. Presidente ....................- Aprovacão, em discussäo ünica, do Pro j eto n.° 3648
- Aprovação, em 1•a dlscussão, do Projeto fl. 0 3647
- Aprovacão, em 1•a dlscussão já encerrada, do Projeto

	

n.° 3622 	 ................................- Aprovação, em discussão Unica jâ efleerrada, dos Proje-
tos n.°s 3624, 3628, 3633,3617 ....................- Aprovacão, em l.a discussäo ja encerrada, do Projeto

	

n.° 3621 	 ..................................- Questäo de Ordem do Sr. José Maria MagalhäeS
- Encerramento da 2. 1 dlscussäo dos Proj etos n.°s 3610 e 3618
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Discussäo e Votacão tie Proposiçôes

- Palavra.s do Sr. Presidente ....................
48	 - Aprovacão do Projeto de Resolução n.° 3670 (licença ao

Deputado Anibal Teixeira) ....................
49	 - Requenimento do Sr. Aureliano Chaves (artigo 94) e

discurso do autor ..........................
49

2a Parte da Ordem do Pia
40

- Aprovação, em La discussão ja encerrada, do Projeto
51	 fl.0 3629 ..................................
51	 -- Aprovacão, em 2. a discussão já encerrada, do Projeto

n.° 3610 (Resolucão) ........................
- Aprovacão, em 2. a discussão jd encerrada, do Projeto

n.° 3618 	 ..................................
53 	 - Votação, em 3.' discussão já encerrada, do Pro3eto n.° 3223

54

54

56

56

57

58

58

53
61
61

62

62

87

90

92
92

93

93

93

98

98

99
99

- Indicacão n.° 1172 do Sr. Euler Lafetá (criacão de Esco-
las Combinadas em Angicos ....................- Indicação fl.0 1173 do Sr. Flonivaldo Dias (policiamento
da Vila de Bueno) ..........................-- Indicação n.° 1174 do Sr. Spártaco Pompeu (Decreto-Lei
n.° 9147, de 16.12.66 e Portaria n. 0 95, de 14.1.66)

- Indicação n.° 1175 do Sr. Spartaco Pompeu (criaçao de
Curso dc Direito anexo a Aca: emia de Policia) ......

- Indicacão n.° 1176 do Sr. Spártaco Pornpeu (instalacão
da Faculdadi de Ciéflcias Médicas em Varginha)

- Requerirnento do Sr. Spãrtaco Pompeu (voto de congra-
tulacoes peia assinatura do Decreto n.° 9795, de 31 .5.66)

-- Requerirnento do Sr. Lourival Brasil (falecimento do Sr.
Joaquirn Antonio d ,E, Oliveira) ..................- Flequerirnento do Sr. João Luiz de Carvalho (cofigratu-
lacOes corn Da. Maria Jose Leite Correia) ..........
Emenda n.° 1 ao Projeto n.° 3667 (autor: Augusto Zenum)
Ernenda. n.° 2 ao Projeto ri. 0 3q67 (autor: Anuar Fares)

- Cornunicação do Sr. João Navarro (falecirnento do Sr.
Aldo Americo de Azevedo) ......................- iscureo do Sr. Nicanor Armando (liberação do jôgo nas
estâncias balneárias e hidrominerais) ............- Discurso do Sri. Lourival Brash (congratulacOes corn o
Frefeito e Vereadores de Lima Duarte) ............- Discurso do Sr. Cicero Dumont (coflgratulaçöes corn o
povo da Repüblica de São Domingos) ............

- Questão de Ordem do Sr. José Maria Magalhães (per-
missão para irradiar discurso do Sr. Waldomiro Lobo)

- Diseurso do Sr. Waldomiro Lobo ................

IT
- 3.' discussão do Projeto fl. 0 3223 e discurso do Sr. Wal-

domiro Lobo ..........................
Palavras do Sr. Presidente e encerrarnento da 3. discus-
são do Projeto n.° 3223 ......................- Encerrjnenth e Ordem do Dia de 2/6/66 ..........

300.' REUNIAO EXTRAORDINARIA em 1.0 de Junho de 1966
- Discussão e votaçao dos vetos OPOStOs as Proposicöes de

Lei n.°s 3013 e 3051 ..........................- Encerramento .............................
587. 1 REUNIAO OThDINARIA , aos 2 de Junho de 1966 .....

Expediente
- Oficlo n.° 1072 do Sr. Governador do Estado (Informa-

cöes sObre a Indicação fl. 0 1060) ................
Oficlo n.0 1073 do Sr. Governador do Estado (informa-
côes sôbre irradiacao doFt trabalhos da Assembléla)

- Oficio do Sr. Presidente do Conseiho Nacional do PetrO-
leo (informaçöes s'Obre o preço do pet.rOleo) ........

- Oficio do Juiz de Direito da 3.' Vara Criminal (informa-
cOes sObre documentos que fundarnentaram denüncia
oferecida contra o D'eputado Wilson Modesto) ......

Leitura e Apresentacao de ProposiçSs
Parecer de Redaçao Final do Projeto fl. 0 3624 ........Pareceres de Re'dação Final dos Projetos n.°s 3623 e 3633

- Pareceres de Redação Final do Projeto n.° 3648, sôbre o
Requerirnento n.° 1247 e IndicaçOes n.°s 1108 e 1140

- Parecer sôbre a Indicação n.° 1141 ..............- Projeto n.° 3674 do Sr. Carlos Eloy (dé nome aa Gind-
sio Industrial de Sete Lagoas) ..................
Projeto n.° 3675 do Sr. Artur Fagundes (declara de uti-
lidade pUblica a Associacão 'Comercial e Industrial de
Montes Claros) ............................
Proj .sto n.° 3676, do Sr. Jo5.o Navarro (dispoe sôbre ho-
rArlo dc irradiacéo de noticiãrio da Assembléja) ......

- Requerimeflto n.° 1266 do Sr. Anuar Fares (Piano de Co-
Ionizacao do Vale do Urucuja) ............- Indieaçao n.° 1168 d.a Sra. Marta Nair Monteiro (policia-
rnento em Escolas Prirnãrias) ..................
Indicacão n.° 1169 da Sra. Marta Nair Monteiro (pan-
dade das professOras e diretoras anosentadas) ......

- Discurso do Sr. João Lujz tie Freitas ..............
Indicaçöes n.°s 1170 (asfaltamento da estrada que ilga
a BR-262 a Born Jesus do Amparo) e 1171 (construçao
de praça de esportes em Santa Luzia), do Sr. Joäo LuIz
de Freltas ................................



- Indicacão n.° 1180 do Sr. Spãrtaco Pompeu (testes para
selecão de guarrdas-civis) ......................- Dlseurso e Ind1caco n.° 1179, do Sr. Cicero Mmont (pro-
vidênclas a urn de linpedir o despejo de 100 faxnilias no
Bairro São Lucas) .............................- Diseurso do Sr. João Bello "Caravana do Progresso" .....

Discussão e Votacão cle Proposiçôes

- Requerimento do Sr. Aureliano Chavez (artigo 94)
- Discurso do Sr. Batista Miranda (sôbre a producão de

café) 	 ... 	 ...	 ..p. 	 ...........................- Requerimento n.° 1267 do Sr. Batista Miranda (pede ma-
nutencão do Regulamento de embarque da safra de
café 66/67) ...................................- Requerimento do Sr. João Vaz (artigo 94) .........

- Discurso do Sr. Anuar Fares (atraso de pagamento em
Barbacena) 	 ................................
Questao de Ordem do Sr. Batista Miranda (pede parecer
oral sôbre o Requerimento n.° 1267) .................-. Requerimento n.° 1268 do Sr. Anuar Fares (pede inclu-
são na Selecão Brasileira do jogador Tostão) ........

- Parecer Oral ao Requerimento n.° 1267 e aprovação ....

2.a Parte cia ()rtlem do Dia

- Questão de Ordem do Sr. José Maria Magalhães .....

	

10	
- Dlscussão ünlca do Projeto fl. 0 3641 ..............

Aprovacão do Requerimento do Sr. Marioel Costa (adia-
mento da dlscussão do Proj eto n.° 3641) .............

	

107	 -- Questäo de Ordem do Sr. José Maria Magalhães) .....
- Encerrarnento da L a discussão dos Projetos ns. 3661 (Re-

	

107	 soluc5,o),3649 (Resolucão), 3651,3656 e 3657 ..........
- Encerramento da 2a discussão dos Proj etos ns. 3579, 3600

107 3602) ....................................
- Encerramento da 3. 8 dlscussão dos Projetos ns. 3559 e 3563
- Encerramento da 3.a discussão do Projeto n.° 3565 .....
- Encerramento e Ordens do Dia de 6/6/66 ...........

108
Expedlente

108
589.a REUNIAO ORDINARIA, aos 6 de junho de 1966 ........

109
- Mensagem ri.0 1092 e Projeto ri. 0 3678 (nova redação ao

	

109	 artlgo 2.° da Lei n.° 3907, de 22.12.65) .............

	

114 	 - Oficlo n.° 1074 do Sr. Governador do Estado (inclusão,
no Projeto n.° 3667, de entidades mantedoras mencio-

	

115 	 nadas)

99

99

100
100
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103
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105

106

116

116
117

121

121

128
129

129

132

134
135

135
135

13
136

136

136
136
137
137

139

139

140

- Requerimento do Sr. Joaquirn de Melo Freire (adiamen-
to da votaçao do Proj eto n.° 3223) ..............- Aprovaçao, em i. discussão , dos Projetos n- Os 3639,3630,3626, 3632 .................................
Aprovacao, em 2. a dicuão id encerrada, dos Projetos
n.s 511, 3561 , 3578, 3583, 3584; 3588 e 3589 ..........- Questão de Ordern do Sri. Who Garcia ............- Questao de Ordem do Sr. João Bosco ..............
Encerrrnento e Ordens do Dia de 2 e 3 de junho de 1966

3401.a REtTNIAO EXTRAORDINARIA, aos 2 de junho de 1986

- Aprovacão da Indicação fl. 0 1120 do Sr. Deputado JoãoNavarro .................................- Aprovaçao dos Requeriment,os n.°s 1240, 1123 , 1260, 1190
1191, 1192, 1195 , 1196 e 1202 ....................- :Discussão e votação dos vetos opostos as Proposicäes de
Lei fl.'S 3056 e 4492 ..........................- Aprovacao em 2. a discussão , do Projeto de Reforma Cons-
titucior,a1 fl.0 798 ..........................
Encerramento ............................

588.a REUNIAO ORDINAR1LA, aos 3 de junho de 1966

Expediente

- Oficio do Sr. Presidente do Banco Central da RepUblica
do Brasil (agradce congratulacoes da Assembléja)
OfIclo do Sr. Secretárjo da Agricultura (agradece con-
gratulaços da Assembléja) ....................- OfIcio do 1.0 Secretárjo da Ordem dos Advogados do
Brasil (informacöes sôhre o Projeto n.° 2295/62 ......

- O'ficio do Sr. Prefeito Municipal de Prudente Morais (co-
munica modificacao de nome do povoado) ..........

Leitura e Apir'sentaçées de Pronosicôes
- Proj eto n.° 3677 do Sr. Anuar Fares (dá denominacao it

Unidade Sanitdria de Barbacena) ... 	 ............Discurso do Sr. Waldomjro lobo

	

	 ôgoj(regulamentaçao dodo bicho) 	 ....................................
Requerimento do Sr. Waldomjro Lobo (congratulaçoez
corn o Dr. Oswaldo Pierucetti) ...................- Indicacao n.° 1177 da Sra. Marta Nair Montejro (pede pro-
vidências sôbre atraso de pagamentos) ............- Discurso do Sr. Spártaco Pompeu (jôgo do bicho) .....

- Indicacao n.° 1178 do Sr. Spártaco Pompeu (construção
de creches) ...................................

'I.



- !Yiscurso do Sr. Cicero Dumont (cassacão da autonornia
de vários xnunicipiOS brasileiroS) ................- RequerimentO n.° 1272 do Sr. Cicero Dumont (criacão de
comissão para tratar do assunto supra) ...........- Questão de Ordem do Sr. Altair Chagas (perxnissão para
gravar o discurso do Deputado Anuar Fares) .........

- Discurso o Sr. Anuar Fares (SeleciofladO BrasileirO de
Futebol) 	 ....................................- Ccmunicacão do Sr. Anuar Fares (falecimento do Sr.
Marcos Maciel Dias) .............................- Requerirnento do Sr. Jehovah Santos (falecirnento do Dr.
Waldisio Veloso de Figueiredo) .....................-- RequerimentO do Sr. Spartaco Pornpeu (congratulacOes
pela eleicão da Diretoria da AssociacãO das Prof. do Sul
de Minas) 	 ...................................- Indicação n.° 1181 do Sr. João Luiz de Freitas (auxilio
para construcão do Asilo die Veihos "Dona Paula") .....

- Indicacão n.° 1182 do Sr. Spartaco Pompeu (localizacaO
de uma iàbrica de amido em Carmo cia Caclioeiia)

- Indicacão n.° 1183 do Sr. Spártaco Pompeu (transforma-
cáo em Grupo Escolar das Escolas Rc unidas de Varginha)

- Indicaçäo n.° 1184 do Si. Spártaco Pompeu (localizacãO
Os urn frigorifico para peixes em Alfenas) ..........- Indicação n.° 1185 do Sr. Spártaco Pompeu (inclusã°
do uma Granja-MOdêlO em Campanha) ............- Indicacão n.° 1186 do Sr. Hélio Garcia (reinicio da cons-
truçäo da Estrada da Producão) .....................- comunicacãO do Sr. Altair Chagas (falecimento do Sr.
Arthur Teixeira Erviiha) ... ...........— Comunicacão do Sr. João Luis do Freitas (falecimefltO
do Padre AntOnio Marcigaglia) ..................

- ComunicacãO do Sr. HermelifldO Paixão (falecimefltO da
Sra. Maria da Coriceição Kubitschek Soares) ........

- comUflicacãO do José Maria Magalhaes (falecimento de
Nelci prezzotti) 	 ..............................

- piscurso do Sr. Lélis Chaves (denUndia contra o DepUtadO
Leão Borges) ..............................

- Discurso do Sr. Sette d€ Barros (considerac öes sôbre a co-
ligacão partiddria) .............................

- Discurso do Sr. Caries Eloy (entreViSta de ex-Di-
retor da FRIMISA a "0 Diário") ....................

- Oficlo da Sra. Dora Ragazzi de Andrade (aradece ho-
menagem ao ex-Deputaclo Hilo Andrade) ...........- Requerimento do Sr. Manoel Costa (suspensão dos tra-
baihos em hoinenagern ao Dr. Adolfo Portela) ......

- Discurso do Sr. Hermeljndo Paixão (encamlnhando vo-
tacão do Th'niicriiiit,- 141

- Discurso do Sr. Cicero Dumont (idem) .............. 142- Discurso do Sr. João Luiz de Carvaiho (idem) ....... . 143
- iscurso do Sr. Epedito Tavares (idem) ........... 144

Discurso do Sr. Spártaco Pompeu (idern) ........... 145
Discurso do Sr. Ladjslau Salles (idem) .............. 145- Discurso do Sr. José Maria Magalhães (idem) ....... . 146

- Aprovacão do Requerimento do Sr. Manoel Costa ... .. 147
- Palavras do Sr. Presidente (solidarizanclo-se corn as hom'ena-

	

gens prestadas ao Ministro Adolfo Portela) ... ... ... ... 	 147
- Elicerramento e Ordens do Dia de 7/6/66 ......... . 147

302.a REUNIAO EXTRAORDINARIA em 6 d3 junho do 1966

- Aprovacao dos Requerjrnentos ns. 1179, 1220, 1223,1239
e1243 ........................................- Aprovacao das Indicaçes flS. 1074 , 1076, 1078, 1080 e 1085

- Discussão e votacdo dos vetos opostos as Proposicöes de
Let ns. 3054, 3060 ............................- Encerramento .................................

590.a REUNIAO ORDINARIA, em 7 do junho de 1966.........

Leitu.ra e Apresentacao de ProIposicoes

- Parecer para discussão ünica do Proj eto fl. 0 3650 .....
- Pareceres sôbre o Requerimiento n.° 1268 e sôbre a mdi -

cacao n.° 1174 ...............................
Projeto n.° 3679 do Sr. Manoel Costa (dá denominacão ao
FOrum de Caxambu) ............................- Projeto de Lei n.° 3680 do Sr. Euler Lafeté. (dã denomina-
cão ao Ginãsio Estadual de São Francisco) ...........- Requeriinento fl. 0 1269 do Sr. Joäo Lutz de Freitas (insta-
laçao de agenda postal no Bairro D. Cabral) ........
Discurso do Sr. W1do miro Lobo (convocação do Sr. Go-
vernador para comparecer a Assembiéia) ...........- Requerimeflto fl.0 1270 do Sr. Waldorniro Lobo (convida o
Sr. Governador do Estado a comparecer a Asseinbléla)

- Questao de Ordem do Sr. Waldomiro Lobo (apoiamento
€xigido para o Requerimento) ..................- Recuerimento n.° 1271 do Sr. João Bosco (protesta pela
atitude da CID corn relação ao e3porte mineiro) .....

141

141

149

149
149

150
150

151

152

152

153

154

154

155

157

159

159

159

160

160

161

161

162

162

163

163

164

165

165

165

165

166

169

170

175
176

176

DiscussäO e VotaçSo do Propoiçôes
156 - Palavras do Sr. Presidente ........................
156	 RequerimefltO do Sr. Manoel Costa (art. 94) ........

- Discurso do Sr. João Lutz de Freitas (Refoma do C6digo-
157 	 Civil) 	 .....................................

I-



Questão do Ordem do Sr. Waldir Melgaço (estrada entre
Araguari-Tupacjguara) ..........................- Parecer oral sôbre a Indicacão n.° 1186 ..............- Discussão e votacão cia Indicacao n.° 1186 ..........- Discurso do Sr. Jehovah Santos (sôbre a IndicaçSo fl.°

1186) 	 .....................................
- Aprovação da Indicação ............................- EncerTamento e Ordem do Dia de 8.6.66 .............

303•a REUNIAO EXTRAJO'RDINARIA, em 7 de juiho de 1966

- Dlscussão e votação do veto oposto a Proposição de Lei fl.°
3866 ........................................ 195- Encerramento ............................... 197

591. REUNIAO ORDINARIA, aos 8 de junho de 1966

Expediente

- Mensagem n.° 1093 e Projeto fl. 0 3681 do Sr. Governador
do Estado (auxilio financeiro 4 Universidade !Catolica)

- Oficlo n.° 1075 do Sr. Governador do Estado (agradece
aprovação de vetos) 	 ............................- Oficlo do Sr. Secretário de Estado do Govêrno (agradece
convite) 	 ......................................- Oiicio da Diretoria do Conservat 16rio Mineiro de Müsica da
UFMG (comunlca posse no cargo) ..................- Parecer do Prof. Raul Machado Horta (imunidades parla-
mefitares) ...................................

Leitura e Apresentaç:ao tie Projoiçoes

Parecer Para 2. a discussão do Projeto fl. 0 3612 ........- Parecer Para 3. a discussjj dos Projetos ns. 3610 e 3618
- Parecer sôbre o Requerimento n.° 1178 ..............- Requerlin.ent0 n.° 1273 do Sr. Joäo Navarro (canalização

do COrrego das Veihas) ...........................- Questão de Ordeni do Sr. Joäo Luiz de Carvatho (permis-
são Para gravar o discurso do Sr. Spártaco Pompeu)

- Discarso do Sr. Spãrtaco Pompeu (problemas soclais de
Minas) ....................................- Requerimento n.° 1274 do Sr. Spartaco Poinpeu (lnsta.la-
cão da 1 .4 Colônla Assistencial Agricola) ...........- Indicaç:ão fl. 0 1188 do Sr. Spártaco Po•mpeu (criação de
uma fábrjca de Oleo de milho em Tres Crac5es) ......

- Indicacão n.° 1189 do Sr. Spártaco Pompeu (criaçäo de
urn Centro Experimented Hortigranjeiro em Conceicao
do Rio Verde) .................................

190
190
190

190
191
192

195

198

19

200

200

200

200

229
230
230

- Com,unicacäo do Sr. Spártaco Pornpeu - (faleclrneflto do

	

Sr. João Mala) .............................. 	 235- Requerimento do Sr. Nicanor Armando (construcão de

	

Grupo Escolar em Agua Limpa) ................... 	 235- Requerimento fl. 0 1276 do Sr. Castello Branco e parecer
sabre o mcsmo (licenca p1 tratai de interêsses parti-

	

culares) ...................................... 	 236- Projeto de Resolucão n.° 3682 (concede llceflca ao J)pu-

	

tado Hugo Castello Branco) ..................... 	 236- Ifldicacão n.° 1187 do Sr. Euler Lafetá (liberacão da ver-
ba destinada a União Municipal dos Estudantes Secunda-

	

rios de Januária) .............................. 	 236- Indicacao fl.0 1190 do Sr. Nicanor Armando (construcão

	

do Grupo Escolar em Merdês de Agua Limpa) ........ 	 237
- Discurso do Sr. João Bello (Ginásio Orientado Para 0

	

Trabaiho) ................................... 	 237
Questão de OTdem do 'Sr. Valdir Melgaco (liderança

	

da ARENA) .................................. 	 244
- Comunicacão do Sr. Valdir Melgaco (indica o nome de

	

Aureliano Chaves Para Lider da ARENA) ........... 	 244
Questão de Ordem do Sr. João Bosco (permissäo Para

	

gravar cflscurso do Sr. Waldorniro Lobo) .............. 	 244
- Discurso do Sr. Waldomiro Lobo (problema do menor

	

abandonado) ................................ 	 244

	

- Decisão de ordem sôbre Liderariças ................. 	 24(
- Questão de Ordem do Sr. Geraldo Quintão (problems de

	

vice-lideraflca da ARENA) ....................... 	 247
- Questão de Ordem do Sr\. Valdir Melgaco (problema do

	

vice-lideranca da ARENA) ................... 	 248
- Palavras do Sr. Presidente (decisäo de ordem sôbre lide-

	

ranca da ARENA ............................... 	 248

Discussão e Votação de Proposiçöes

	

- Palavras do Sr. Presidente ...................... 	 249
230	 - Aprovacão dos Pareceres de Redacão Final dos Projetos

ns. 3648, 3624, 3628 e 3633 ..................... 	 249
231	 - Requerimento do Sr. Carlos Megale (artigo 94) ...... 	 249

- Discurso do Sri. Athos Vieira de Andrade (posição ideo-
231	 lOgica) 	 .....................................

	 249
- Questão de Ordem do Sr. Waldomiro Lobo (preenchimen-

232 	 to de Delegacias do interior) ..................... 	 257

234 	 2.' Paste da Ordem do Dia

	

- Requerimento do Sr. João Bosco .................. 	 257
2'4 	 - Recluerimento do Sr. Manoel Costa ................ 	 258

L



- Aprovaçao, em 1. 4 discussão j á encerrada , dos Projetos ns.
3661 e 3649 	 .................................
Aprovaçao, em 2. Q discussäo já encerrada, dos Projetos ns.
3591 e 3596 ................................- Aprovaçao, em 3.a discussão ja encerrada, dos Projetos as.
3223 , 3502 e 3531 ..............................- Vorificacao solicitada pelo Sr. João Bosco ...........- Encerrarnento e Ordem do Dia de 10.6.66 ............

304.4 REUNIAO EXTRAQRDINARIA em 8 de junho de 1966

- Aprovação dos R.equerimentos ns. 1181, 1225, 1226 , 1237
e 1247 e das Indicaçöes ns. 1038, 1079, 1097, 1110 e 1116

- iDiscussao e votacao dos vetos opostos as Proposiçöes de
Lei ns. 3086 e 3093 ..............................- Encerrain:nto ...............................

592. 1 REUNIAIO ORDIN'A1IA, aos 10 de junho de 1966 ........
Expediiente

- Mensagem n.° 1094 e Proj eto n.° 3683 do Sr. Governador
•do Estado (convênio entre a Secretaria da Educação e o
Coléglo Normal Alto Paranaiba) ...................- Mensagem n.° 1095 e Projeto n.° 3684 do Sr. Governador
do Estado (cria Curso Secundrio no rColégio Normal Of!-
cial de Formiga) ...............................- Mensagern n.° 1 ,096 e Projeto fl.0 3685 do Sr. Governador
do Etado (criação de Colégio Normal Oficial em Vespa-
siario) 	 ...................................- Oficio n.° 1076 do Sr. Governador do Estado (agradece
aprovação de vetos) ............................- Oficios diviersos ..............................

Leitura e Apresentação de Prposiçes

- Voto em Separado do Sr. Hello Garcia sôbre o Projeto
n.° 3642 ....................................- Voto em Separado do Sr. LUclo de Souza Cruz sôbre o
Projeto n.° 3642 ................................- Redação do vencido e Substitutivo (discussäo ünica do
Projeto n.° 3642) .............................- Parecer para discussão ünica do Proj eto n.° 3667 .......

- Parecer para discussäo Unica do Proj eta n.° 3669 ......
- Parecer para. 2 . 0 discussão do Projeto n.° 3649 .........
- Proposta de Emenda Constitucional n.° 27 (autor: Mario

Hugo Ladeira) ...............................- Proposta de Reforma Con.stitucional n.° 28 (autor: Sebas-
tião Nascimento) .............................

258

258

258
259
259

261

261

262
262

263

264

265

265

266
266

267

272

278
284
285
285

286

287

a-

- Projeto n.° 3686 da Sra. Marta Nair Monteiro (dá deno-
minacão a grupo desta Capital) ....................- Requerimento fl.0 1279 da Sra. Marta Nair Monteiro (V
Congres.so Nacionai dos Servidores Püblicos) .........

- Indicacão n.° 1192 do Sr. Geraldo Quintdo (criacão de
ginásios agricolas no Vale cia Rio floce)............

- Indicacã.o n.° 1193 da Sra. Marta Nair Monteiro (processo
de readaptacão dc servidores estaduais) ..........- Indicacäo. n.° 1194 da Sra. Marta Nair Monteiro (paga-
mento de professôras substitutas e contratadas) ......
Requerimento n.° 1277 do Sr. Geraldo Quintäo (término
da construcão do ramal EFLeopoldina, entre Dom Silvério
e Nova Era) .................................- Discurso do Sr. Nicanor Armando (consideraçöes sôbre o
Govêrno RevoluciofláriO) ..........................-- Requorimento n.° 1278 do Sr. Nicanor Armando (congratu-
lacôes pela criacäo do Correio Ambulante Rodoviário)

- Discurso do Sr. Athos Vieira de Andrade (cofitageni. de
tempo duo furicionários pühlicos ou autdrquicos) ......

- Quest-do de ordern do Sr. João Bosco .................
Roquerimento do Sr. Spdrtaco Pompeu (congratUlacöeS
corn o Pe. José Maria Maclel) ... ............- Reciuerimento do Sr. Spâriaco PompeII (congratUlacöeS
coin o Sr. Zaluar Campo3 Henriques) ............

- Requerimeflto do Sr. Spirtaco Pompea (congratUlacbeS
corn o Goviernador Israel Piflheiro) ..............

- Rrquerimento do Sr. Reny Rabelo (congriatulacOes coin
o Corpo Docente do G. "Esc. Padre America," de Candelas

- Discurso do Sr). João Luiz de Freitas (problema do jdgo
nas estâricias hidrornifleraiS) .....................

- Indicacão n.° 1191 do Sri. João Luiz de Freitas (destina-
ção de verbas a Prefeitura de Itabira) ...............

- cornunicaçäo do Sr. José Maria Magalhã.eS (falecimentO
do Sr. Osmar Vieira) ..........................

- Comunicacäo do Sr. Pinto Coelho (falecimento de iDa.
Honorina de Barros) ........................

- Comunicação do Sr. Manoel Costa (faleelmento de Da.
Honorina de Barros) ........................

- Discurso do Sr. Waldomiro Lobo (F. E. B. E. M)

Piscussão e Votaçâo de Froposiçôes

- Pajavras do Sr. presidente ........................
- RequerimentO do Sr. João Luiz de Carvaiho (congratula-

çöes corn a Prof .a Maria Jose', Leite Correia) ........
- Discurso do Sr. João Luiz de Carvaiho (idein, idem)
- Questão de Ordem do Sr. Joäo Luiz de Freitas ......



- Projeto de Resolucão fl. 0 3688 (concede licenca ao Deputa-
do Valdir Melgaco) .............................

- Requerimento n.° 1288 do Sr. Pereira de Almelda e Parecer
sObre o mesmo ................................

- Projeto de Resolução n. 0 3689 (concede licenca ao DC-
putado Pereira de Almelda) ....................
Requerimento ri. 0 1289 do Sr. Florivaldo Dias e Parecer
scbre o mesmo ...............................

- Projeto de Resolucão n.° 3690 (concede licenca ao Do-
putado FlorivaldO Dias) ..........................

- Requerimento n.° 1290 do Sr. Euler Lafetá e Parecer sO-
bre o mesmo .................................

- Proeto de Resolucão n.° 3691 (concede licença ao De-
puts do Euler Lafetã) ...........................

- Disc urso do Sr. Spártaco Pompeu (eletrificacão do Sul
de Minas) 	 .................................

- Projeto n.° 3686 do Sr. Spártaco Pompeu (dá denomiflacãO
a Rainal entre Trés CoraçOes e a BR-55) ............

- Requerimento n.° 1284, do Sr. Spártaco Pompeu (inclusão
da rodovia Varginha-Monte Belo no piano rodoviário)

- RequerimefltO do Sr. Spãrtaco Pompeu (voto d.e congra-
tulacöes corn a Sra. Coracy Pinheiro) ............

- Iridicacão n o 1198, do Sr. Spártaco Pompeu (industriall-
zacão dis pedras de São Tome) ....................

- Indlcacão n.° 1199, do Sr. Spártaco Pompeu (localizacão
de fábrica de i,oladores em Nepomuceno) ..........
Indicacão r.° 1200, do Sr. Spártaco Pompeu (construcão
de rodovia entre São Tome das Letras e Três CoraçOes)

- Indicacão n.° 1201, do Sr. Spártaco Pompeu (ligacão de
Elól Mendes a BR-55) ...........................

- Indicac.ão ri. 0 1202, do Sr. Spdrtaco Pompeu (extensão das
vantagefis de risco de vida e contáglo a certas categorlas
de policiais) 	 .................................

- Indicacão n.° 1203, do Sr. Spártaco Polnpeu (sugere corn-
pra da Cia. Sul-Mineira de Eletricidade) ............

- Cornunlcação do Sr. Spãrtaco Pompeu (falecirnento da
Sra. Aurora Vasconcelos Silva) ..............

- Comunicacão do Sr. Spartaco Pompeu (falecimefito do
Sr. Marcos Maciel Dias) ........................

- Dlscurso do Sr. João Lutz de Freltas (pagarrierito de saiá-
rios aos trabaihadores) ........................

- Requerimento n.° 1282, do Sr. João Lutz de Freltas (ins-
talacão de agncia postal em Boa Vista) ..........

- Requerimento n.° 1283, do Sr. João Lutz de Fre4tas (flxa-
cão de editals sObre a obediência a CLT) ..........

- Requerhnento do Sr. João Lutz de Freitas (congratula-
cOeg corn 0 Sr. F1.v10 Cavalcanti) ..................

306
307
307
308

308

32u

321

321
321

321

322

322

324
324
327

328

328

328

329
330
330
330

331

332

332

332

332

333

333

333

333

334

334

335

336

337

337

338

338

339

340

340

341

341

342

342

343

343

- Discurso do Sr. Spártaco Pompeu (congratu1aç6 corn
Da. Maria José Lelte Correia) .

- Aprovacäo do Requerimento do Sr. João Lutz de Carvalho
- Reguerimento do Sr. João Vaz (art. 94) ............
- Questão de Ordem do Sr. João Bosco .............
- DIscurso do Sr. Joaquim de Melo Freire (conslderacoes so-

bre a Revolucao) ..............................
-. Requerimento n. 0 1280 do Sr. Joaquim de Melo Freire

(constituicão de CPI) .........................
2. Parte da Ordem do Dia

- Encerramento da l.a discussj dos Projetos ns. 3645,
3646 e 360 ..................................

- Encerramenth da. 2. a disCusso dos 	 s.Projetos n 3604 e
3619 .....................................

- Encerramento, da 3. a discussão do Projeto fl. 0 3573
- 3.* discusso do Projeto n.° 3593 e 	 odiscurso d Sr. Anuar

Fares ......................................
- Questão de lardem e Requerimento do Si. João Bosco (re-

gime de urgéncla para o Projeto n.° 3661) ............
- 3.11 d1scuss0 do Proj eto n.° 3594 e discurso do Sr. Anuar
Fares ... .........................

— Ifldicaçao n.° 1195 do Sr. Anuar Fares (aproveltamento
turistico do Hotel GrogotO) ....................

- Encerra.mento e Ordens do Dia de 13/6/06 ............
593a REUNIAO ORDINARIA, em 13 de junho de 1966 .........
Expediete

- Oficia do Sr. Secretárjo da E ;ducacao (inquérjto no GE
"Mm. Francisco Campos", em Mutum) ..............
Oficlo do Revmo. ArcebistoCoadjutor de Belo Horizonte(agradece con gratulac:s ao Pe. José Bonardi) ......

- Oficjo do Dlretor do C'R.PE João Pinheiro (a gradece con-
gratulaçoes da Assembléla) ........................

Leitura e Apresentaç.o de Proposiçoes
- Parecer de Redação Final do ProjetJ de Emerida Consti-

tucional n° 798 .................................
- Parecer de Redaçao Final do Projeto ri. 0 3502 .........- Pareceres sôbre Os Requerinien5 ns. 1222 e 1248 ......
- Pareceres sôbre as Indicaçöes ns. 1108, 1128 e 1139 .....

Requer1rnen0 n.° 1281 do Sr. Ladlslau Salles e Parecer
sôbre o mno ................................

- Projeto de Resolucão n.° 3687 (concede llcenc:a ao Deputa-
do Ladislau Sajies) ............................

- Requerlmento n.° 1287 do Sr. Valdir Melgaço e Parecer
sôbre o mesmo ................................



Discurso e Requerimento n.° 1285 do Sr. Florjvaldo Dias( policiamenth do Distrito de BUeno) ..............- lequerirnen,0 do Sr. Carlos Megale (art. 94) .........
Discurso do Sr. Cicero Dumont (sistemas eleitorajs)

- Requerimlento n.° 1286 do Sr. Cicero Dumont (utilizacao
de cedula oficial nas eieicoes proporcionais ...........Requerj10 do Sr. Cicero Dumont (congratu1aç..5 corn0 Povo Portugues) ........................Requerjmen0 do Sr. Lüclo de Sousa Cruz (falecimentodo Sr. TeOfjlo Alves da Silva) ...................Counj0 do Sr. Lcjo de Souza

.
 Cruz (falecimento daSra. Maria José Vilela Laborne Tavares) ............

Indicacao n.° 1196 do Sr. Euler Lafetd (instalacao de Esco-
las Reunidas em Vila Marisia) ....................- Discurso do Sr. Salim Nacur (realjzacaes do Departamen_to Estadual de Estradas de Rodagem) .............Indicacao n.° 1197 do Sr. Salim Nacur (asfaltamento deestradas dos Vales Micurj e Jequitjnhofl)

- comunicacao do Sr. Alvjniar Mourão (falecjmento do Dr.Vicente Larneggo) . 	 .............Comunicacäo do Sr. Alvimar Mourã. ..o (falecjmen 	 daSr 	 Honorina Costa de Barros) ...................- Discurso do Sr. Waldomiro Lobo (consideracöes sôbre
o Govérno do Estado) ......................
Discurso do Sr. Geraldo Quintão (nego. . .ciaçoes de mine-rio-de_ferro Ida Vale do Rio Doc 	 ................

Discussão e Votacão djej Froposjcoes
- Palavras do Sr. Presidente ................

Aprovacao do Projeto de Resolucão n.° 3682 .. ......- Aprovacao de Requerirnen5 dos Srs. Mario Hugo La-
deirla,Lourival Brash, Jehovah Santos, Anuar Fares,Spártaco Pompeu, Reny Rabelo , LUclo de Sousa Cruz- Discurso do Sr. Waidomiro Lôbo ..........Aprova.cao do Requerirne0 do Sr. João Luiz de Freitas- AprovacSo dos Re querirnen5 dos Srs. Cicero Dumont eJoao Bosco .................................
Requerjme0 do Sr. José de Castr

. ..
o (art. 94) ......- Discurso do Sr. José Maria Magalhas, 	 ss (organizaçoepartiddrjas) .......................................

2.a Parte cia Ordem do Dia

- Aprovacao em 3.a d1SCUSSO j 	 Podencerrada, 	 rojetofl.0 3573 ..................................364
- Questão de Ordern do Sr. José Maria Magaihaes ..... . 364- EncerraMento e Ordens do D1a de 14.6.6 ........ .. 	 365

ERRATA

Fag 19 - Suprima-Se a 51.a linha da 2. 4 coluna e, em seu lugar,
leia-se: Reunidas, nas quais deverão ir es-

Pig 55 - Suprimam-Se as linhas n.°s 50 e 52 da i. o coluna e, a
partir da 48. , lela-se na seguinte ordem: 48. a, 51.1 , 49.'
e 53.'.

Fag 63 - Na 36." linha da 2.a coluna, em lugar de fm lela-se urn.
Pig 71 - Na 1.' linha da 1.' coluna, em lugar de iso leia-se isso.
Fag 89 - Na 43. linha da 1. , coluria, em lugar de extende leia-

-se estende.
Pig 93 - Na 49.' linha da 2. ; coluna, em lugar de vimos lela-se

viemos.
Pig 95 - Na 30. 4 lin.ha da 1.' coluna, em lugar de contigênci a

1eia-se contingéricia.
106 - No titulo, onde se lê 585. Reunião Onliná.ria leia-sr

588 Reunião Ordinária.
pig 120 - Nas linhas 35•a e 36.' da 2.; coluna, em lugar de ao, a,

as Ieia-se 0, a, as.
Pig 122 - Suprima-se o se da 28. a linha da 2.; coluna
Fag 124 - Suprima-se a i. 4 linha da 1.' coluna.
Pag 135 - Na 43. linha da 1.' coluna, em lugar de An,jncia-s-a

leia-se Anuncia-se.
Fag 140 - Acrescente-se, a 23.' linha da 2.a coluna, a expressão

no Projeto.
Pig 163 - Na 15. a linha da 1.' coluna, em lugar de esperava lela-se

espera.
Pà, 166 - Na 10. linha da 1.' coluna, em lugar dc diriga leia-se

dirigia.
Pig 167 - Na 27. , linha da 1.' coluna, em lugar de contigéncias

leia-se contingéncias.
Pig 169 -- Na 5a linha da 2.' coluna, em lugar de movimeflto

leia-se Movimento.
174 - Na 15.' linha da i. 4 coluria, em lugar de empressários

leia-se emp'resários.
Fag 174 - Na 25." linha da 2. 0 coluna, em lugar de encontra leia-

-Se efleontram.
Pág 175 - Na 24. linha da 2. ; coluna, em lugar de entresafra

leia-se entre-safra.
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299.0 REUNIAO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBL1IA
LEGISLATIVA EM 1. 1 DE JUNHO DE 1966

PRESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Parecer de Redacão Final
do Projeto de Reforma Constitu-
cional no 3.664/66 - Encerra-
mento.

COMPARECIMENTO

- As 9,42 horas, comparecem Os
Srs.:

Bonifdcio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenun - Aureliano Chaves -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale Cicero Dumont
- Euler Lafetd - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias - Geraldo
Grossi - Gomes Moreira - Hélio
Garcia - Hermelindo Paixão -
Homero Santos - Jairo Magalhães
- Jehovah Santos - João Bello -
João Luiz de Carvaiho - João Luiz
de Freitas - João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - Jorge Ferraz -
Jorge Vargas - José Maria Maga-
lhães - Ladislau Salles - Ldlis
Chaves - Lourival Brasil - LUcio
de Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Oswaldo Tolentino - Otelino
Sol - Paulino Cicero - Fires da
Luz - Raul Fernandes - Sebas•
tião Anastd,cio - Sebastiäo Nasci-

mento - Souza e Silva - Spártaco
Pompeu - Valdir Melgaco - Wil-
son Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.

Corn a presença de 62 Srs. Dc-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA
0 SR. PINTO COELHO - (3' e-

cretdrio, nas funçöes de 2 11 ) - Faz
a leitura da Ata da Reuniäo an-
terior, a qual e aprovada sern res
tricOes.

PARECER DE REDAcAO FINAL
DO PROJETO DE REFORMA

CONSTITUCIONAL
N° 3.664/66

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar 'a discussão e votação do
Parecer de Redacão Final do Pro.
jeto de Reforma Constitucional n°
3.664/66, que altera a redacão do
Art. 85 e seus parégrafos da Cons-
tituicão do Estado, modificado pela
Lei Constitucional n.° 8, acrescen-
ta mais urn artigo ao Ato das
Disposicoes Constituciorials Tran.
sitórias do Estado de Minas Ge-
rais e revoga o Art. 1.0 da Lei
Constitucional n.° 8 para dar
cumprirnento ao que dispôe a
Emenda Constitucional Federal n°
13, de 8/4/65.

Em discussäo o Parecer de Re-
dacão Final. (Fausa). Não ha ora-
dores inscritos. Encerro a discus-
São.

A Mesa val colocar em votaçäo o

• 189 - Na 8.' linha ia 2.' coluna, em lugar de infelidade leia--se infelicidade.
• 191 - Na 16. 4 linha da 1.' coluria, em lugar de referi!!a leia-

-Se referidas.
• 201 - Na 6. Q linha da l.a coluna, em lugar de indicado leia-

-Se indliciado.
• 204 - Na 42.' linha da 1.4 coluna, em lugar de dus leia-se jus• 207 - Na 31.a linha da 2.' coluna, em lugar de prorrogatj,asleia-se prerrogativas.

216 - Na 3.' linha da 1.4 coluna, em lugar de E leia-s 0 DE.217 - A 1.' linha da l.a coluna deve ser considerada como
l.1 linha da 2.' coluna da pág. 216.

222 - Na 27a linha da 2. a coluna , onde se lê intefldunentolela-se entendimjento
Na 34.a linha da 2. a coluna, onde se lê e leia-se que.

223 - Na 11.' linha cIa 2.' coluna, suprimam-se as palavras
VOlucjonájjo encontrou auto limi poder.

231 - Suprima-se a 12.' llnha da 1.' coluna,
Na 2.' llnha da ?. • coluna onde se lé licena leia-licença.

246 - Na 34.' linha da 1.' coluna, onde se 16 a a leia-se aoabou.254 - Na 7.' linha da 2.' coluna onde se lé exoneraão leia-seexoneraco,
261 - Na 2.' linha do t.ftulo, onde so lê mallco leia-se junho.281 - Na 48.' linha da l.a coluna, onde se lê Art. 1 Ieia-seArt. 1.0.

304 - Na 52.' linha da La coluna onde se lê afIgie leia-se
efIgie.

308 - D&pois do fim da 10.' linha da 2.a coluna, acrescen-
to-se a palavra Deputath.

310 - Na 44.' llnha da 2.° coluna , onde re lê usofruto lela-seusufrut4.1.
315 - Na 56.' linha da 2.' colu p a onde se Jê Eva 1°ia-so Fxs,.317 - Na 16.' linha da 2.a coluna, onde Sc ìê ino leia-se Juno.

Na 44,' Hnha da 2.4 coluna onde se Iê realizar leia-serealizarem

Fag

Fag

Pág

Fag
Pag

Fag
Fag.

Fag.

Pág

Fag

Fag
Pág

Fag
Pág

Fag

Fag

Fag

Fag.
Fag.
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Parecer de Redacão Final do Pro.
jeto no 3.664166, verificando, de
piano, que estão em Plenarlo 62
Srs. Deputados.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram conservar-
-Se como se encontram. (Pausa).
Fol aprovado por unanhinidade.

ENCERR.AMENTO
- Esgotada a matérla constan.

te da pauta, a Mesa encerra a pre-
sente Reuniao, convocando os Srs.
Deputados para a Ordinárja de
hoje, as 14 horas, corn a Ordem
do DIa j ã anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

586.a REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLELA
LEGISLATIVA, EM L P DE JUNHO DE 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. JOSE BONIFACIO DE ANDRADA
E JOAO NAVARRO

SUMARIO: - Comparecimento -
Ma - Expediente: Mensagem n.°
1.090 (Projeto n. v 3.669); Men-
sagem n.° 1.091 (veto): Oficio
fl.0 1.071; Oficios e Telegrama
- Leitua e Apreentacão de

Proposiçôes - Projeto n.' 3.668 e
Indiacöes n°s. 1.161 e 1.166, do
Sr. Nicanor Armando; Requeri-
mento n.° 1.262, do Sr. Anibal
Teixeira e Projeto de Resolucao
fl. 8 3.670, da Comissão Executiva;
Discurso, Projetos n 9s. 3.671 e
3.672, Requerimento n.° 1.264 e
Indicacoes de n°s. 1.163 a 1.165,
do Sr. Spártaco Pompeu; Proje-
to n.° 3.673, do Sr. José de Cas-
tro; Requerimentos n 8s. 1.263 e
1.265, dos Srs. Wilson Modesto e
Cicero Dumont, respectivamente;
Indie'çöes fl 8s. 1.162 e 1.167, da
Sra. Marta Nair Monteiro e do
Sr. Euler Lafetá, respectivamen-
te; Requerimentos dos Srs. Au-
reliano Chaves, Gerardo Grossi,
Anuor Fares, Mario Hugo Ladei-
ra, Hermelindo Paixão, Reny Ra-
bello e Florivaldo Dias; Cornuni-
cacOes dos Srs. João Luiz de Car-
valho, João Bosco, José Maria
Magalhães e João Navarro -
Discursos dos Srs. Waldomiro
LObo, João Lu.iz de Freitas e Ex-
pedito Tavares - Discussão e Vo-
tação de Proposiçöes - Palavras
do Sr. Presidente - Comunica-
cöes dos Srs. João Navarro, Joäo
Luiz de Carvaiho e José Maria Ma-
galhães - Pareceres de Redação
Final dos Projetos n 8s. 3.625 e
3.503 - Paiavras do Sr. Presiden-
to -- Requerimentos dos Srs. Ge-

rardo Grossi, Anuar Fares, Jo
Luiz da Freitas, Pinto Coelho,
Euler Lafetá, Sou.53 e Silva, Anurr
Fares, Florivaldo Dias, Reny Ra-
bello, Marta Nair Monteiro Re-
querimento do Sr. Aureliano Cha-
ves - Discurso do Sr. Waldomi-
ro LObo - 2.8 Parte da Ordem do
Dia - Palavras do Sr. Presidente
- Discussão ünica do Projeto n.°
3.648 - 1.° discussão do Projeto
ri.0 3.647 - Prosseguimento da
votacão, em 1. 4 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.622 - Votação, em d.is-
cussão dnica dos Proj etos n°s.
3.624, 3.628, 3.633 e 3.617 - Vo-
tacão, em 1. discussão, do Pro-
jeto fl) 3.621 - Verificação -
Chamada - Falta de "quorum"
para votação - Ericerramefito da
2.4 discussão dos Projetos n°s.
3.610 e 3.618 - Encerramento da
3. discussão do Proj eto n.° 3.223
- Discurso do Sr. Waidomiro
LObo - Encerramento da discus-
são - EncerramentO - Ordern
do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,13 horas, comparecem os
Srs.:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira
Toão Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Artur
Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Augus-
to Zenum - Aureliano Chaves -

A.



Benedjto Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont
Délson Scarano 	 Euler Lafetä -
Expedito Tavares - Florjvalcio Dias
- Gerardo Grossj - Gornes 'Mo-
reira - Hello Garcia - Hermelin-
do Paixäo - Homero Santos -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Bello João Luiz de
Carvaiho - João Luiz de Freitas -
João Vaz - Joaquim de Melo Frei-
re - Jorge Ferraz - Jorge Vargas
- José de Castro - José Luiz Bac-
carini - José Maria Magalhães -
Ladjsjau Salles - Lëlis Chaves -
Lourjval Brasil - LUcjo de Sousa
Cruz Luiz Junqueira - Manoel
Costa Maria Pena Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando - Nunes Coelho -
Orlando Andrade - Oswaldo To-.
lentino - Otelino Sol - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes - Salim Nacur - Sebas-
tiäo Anastécjo Sebastjão Nascj-.
mento - Sette de Barros - Souza
e Silva - Spdrtaco Pompeu - Val-
dir Melgaco - Waldomiro LObo -
Waithon Goulart Wilson Chaves
- Wilson Modesto - Wilson de
Paiva - Wilson Tanure.

Corn a presenca de 71 Srs.
Deputados, o Sr Presidente declaraaberta a Reunião

—.4-

Tenho a honra de encarnthhar a
Vossa Excelência, para objeto da
alta deliberacao da egrégia Assem-
bléia Legislativa o inciuso projeto
do let que dispOe sôbre a criaçäo
do Colëgio Normal da Cidade de
Rio Acima.

A medjda ora proposta revela apreocupacao do Govérno no sentj-do de atender ao aprimoramento e
A expansdo do ensino pUblico, o que
so integra no piano administrativo
e se faz imprescindivel ao deenvo1.
vimento do processo de alfabotiza-
cão de crianças e adultos que cum-
Pre ser mantido em ritmo acelera-
do. Corn êsse propOsjto 0 Govér-
no, a par da criacao de estabelecj_
mentos de ensino primdrjo cuida
tambdrn cia instalacao de uniclades
de ensino normal visando a forma-
cão de maior nürnero de professO-
res, corn a que se atenuarci a falta
de normaljstas que so verifica no
interior do Estado.

Outrossim além do aspecto cul-
tural e social do qua a medida so
reveste, registre_se o fato de estar
a cidade de Rio Acima situada em
regiao onde jd Se faz notar a den-
sidacle de populaeão em idade es-colar, assim se recomendando como
local indicado Para a instaiacao de
urn Colégio Normal Oficial.

Nesta Oportunidade, renovo a
Vossa Excelêncja os protestos do
meu alto aprêço e distinta consi-deracao

Israel Piriheiro da Silva - Ga yer-nador do Estaclo de Minas Gerais
- Publicar.

ATA

0 SR. CARLOS MEGALE (2. 9 Se-cretrjo "ad hoc") - Procede i lei-
tura da Ata da Reunio anterior,
a qual ë aprovada, sem restriçOes

EXPEDIENTE

o SR. JOAO NAVARRO (1 9 Se-cretcirjo) - Faz a leitura do se-
guinte Expediente:

MENSAGEM N. o 1.090

Bela Horizonte, 1. 0 de junho de1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

PROJETO N.° 3.669/66

Cria urn Coldglo Normal Ofi-
cial na Cidade de Rio Acima.

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

Art. 1. - Flea criado urn C016-
9j o Normal Oficial na Cidade do
Rio Ac.ima

Art. 2. - 0 Coldgio Normal Ofi-
cial de que trata o artigo anterior

5
terci Os seguintes cargos, que ficam
criados nos Anexos cia Lei fl' 3.214,
de 16 de outubro de 1.964:

I - No Anexo III, lIla.: 1 (urn)
cargo de Diretor de Estabelecimen-
to de Ensino Mddio, simbolo C-5,
e 1 (urn) cargo de Seeretário de
Estabelecimento de Ensino Mddio,
simbolo C-4, ambos de provirnento
em comissão.

II - No Anexo II: 17 (dezessete)
cargos de Professor de Ensino Md-
do, nivel XV, de classe singular; 4
(quatro) cargos de Inspetor de
Alunos I, nivel III; 1 (urn) cargo
de Porteiro I, nivel III e 2 (dais)
cargos de Continuo-Servente I, nf-
vet II.

Art. 30 - A instalacão do Cciegio
Normal Oficial criado par esta let
condiciona-se a doacão, ao Estado,
de prddio adequado ao seu funcio-
namento e it comprovação da exis-
tência de corpo docente legairnente
habilitado.

Art. 4.0 - As despesas resultantes
desta lei correrão pelas verbas pro-
prias do Orçamento do E'stado.

Art. 59 - Revogarn-se as dispo-
siçöes em contrário -

Art. 6° - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicacão -

Dado no Palcicio cia Liberdade,
aos. -.

- Pubilcado, fica a projeto sôbre
a Mess pelo prazo de 3 (três) dias,
para receber emendas, nos têrmos
cia Resolucão n. 9 754.

MENSAGEM N.° 1.091

Belo Horizonte, 30 de maio de
1.966.

Exrno. Sr. Presidente cia Assem-
bldia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Usando da faculdade que me con-
fere o Art. 51, n.° III, combinado
corn o Art. 30, § 1, cia Constitui-
ção Estadual, devolvo a Vossa Ex-
celéncia, para objeto de reexame da
egregia Assembidia Legislativa a
Proposicäo de Lei n.9 4.654, quc al-

tera niveis de vencimentos, moduui-
ca a redacão de artigos e tabelas
das Leis n0s. 3.214, de 16 de outu-
bro de 1.964, 3.230, de 27 de no-
vembro de 1.964, 3.344, de 14 de ja-
neiro de 1.965, 3422, de 8 de outu-
bro de 1.965, 3.423, de 8 de outubro
de 1.965, 869, de 5 de julho de 1.952
e 4.133, do 20 de abril de 1.966 e dci
outras providências, a qual opus
veto parcial, justificado nas razöes
que esta acompanham.

Aproveito o ensejo para reflovar
a Vossa Exceléncia as meus pro-
testos de elevada estima e distinta
consideracão.

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

-- Publicar.

RAZOES DO VETO

Ao sancionar a Proposicão de
Lei n° 4.654, que altera niveis d
vencirnentos, modifica a redação
de artigos e tabelas das Lois n°s.
3.214, de 16 de outubro de 1964,
3.230, de 27 de novembro de 1964,
3.344, de 14 de janeiro de 1965, ...
3.422, de 8 de outubro do 1965, 3.423,
de 8 de outubro de 1965, 869, de 5
de juiho de 1952 e 4.133, de 20 de
abril do 1966 e dci outras providên-
cias, sou conduzido, por motivos
de interêsse püblico, a opor-ihe ve-
to parcial incidente sObre o artigo
8.9 e sObre o § 2 do artigo 13.

Assim procedo par entender que
o citado artigo 8. 9 , se aceito, pode-
na retirar do aposentado benefi-
cios quo ihe são conferidos por leis
especiais, não extensivos ao pessoal
cia ativa, em face dos amplos têr-
mos da disposicão proposta. Ade-
mais, tern o Govêrno o manifesto
interêsse de preservar Os critdrios
cia chamada lei de paridade, para
que as principios ali consagrados
sejam mantidos sem nenhurna im-
plicacão do ordern interpretativa,
que decorreria da dualidade de nor-
mas legais que, de modo contra-
ditOrio, passariam a disciplinar a
aposentadoria do servidor püblico
estadual.



-6 11Por cutro lado, retiro a sanção
0 2.0 do artigo 14 da Proposiçao,
para que, na espécie, prevaleça tao
sômente o critério de opcäo esta-
lecido no § 3•0 do artigo 36 da Lei
P. 1' 3.214, de 16 de outubro de 1964,
no que se refere ao exercicio de car-
go de chef ia.

Corn estas rezöes fundadas no
interêsse püblico, oponho o presen-
te veto parcial a Proposjcao de Lei
n-1 4.654, devolvendo-a ao esciare-
cido reexame da egrëgia Assem-
bléia Legislativa.

Paldcio da Liberdade, em Belo
Horizonte, aos 30 de maio de 1966.

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

- Publicar.

OFf dO N.9 1.071

Belo Horizonte, 31 de maio de
1.966.

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

Acusando o recebimento do Ofi.
do n.° 800/66/JCB, de 22 de ahril
de 1.966, dessa ilustre Presidêncja,
tenho a honra de cornunjcar a Vos-
sa Excelêncja que, de acOrdo corn
a sua solicitacao, determinel a re-
tificação da Lei n.° 3.356, de 12 de
marco de 1.965, conforme publica-
ção na ed.ição do "Minas Gerais"
de 18 do corrente mês.

Sirvo-me da oportunjdade para
renovar a Vossa Exceléneja Os meus
protestos de elevada estime e dis-
tinta consideraçao.

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

- Ciente. - Publicar.

OFtCIO
Brasilia, 25 de maio de 1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
ias Gerais.

Em referenda ao Oficio n.0 652/
/66-LN, de 28 de marco do corren-
te ano, dessa Assembldja Legislati-
va, tenho o prazer de informer a
Vossa Excelêncja que a sugestão re-
ferente ao Requerimento n.' 1.161,
apresefitado pelos Senhores Depu-
tados João Navarro, Daniel de Bar-
ros, Altair Chagas e Otelino Sol, já
estd trafisformada em Lei.

Aprovejto a oportunidade para
renovar a Vossa Excelência pro-
testos de alta estima e distinta con-
sideração.

Mem de Sá - Ministro da Justi-
ca e NegOcios Interiores.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

Brasilia, 25 de maio de 1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legisiativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de acusar e agra-
decer o recebimento do Oficio fl.0
549/66/CF, de 21 de marco Ultimo,
no qual Vossa Exceléncia envia dO-
pia da ate da reunião da Comissão
Executjva dessa Assembldia Legis-
lativa, referente aos acontecimen-
135 que envolveram a Policia e es-
tudantes no recinto dessa Casa,
cOflgratulando_rne, tambdm, corn
Vossa Excelênc.ia, pela pronta acao
dos Membros dessa Assembldja.

Aprovejto a oportunjdade pare
renovar a Vossa Excelêncja pro-
testos de alta estima e d.istinta con-
sideraçao.

Mem de Sd - Ministro da Jus-
tica e NegOcios Interiores.

- Ciente. Publicar.

OFICIO

S.o Luis, 6 de rnaio de 1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

Comunico a V. Exa. quo, em ses-
são do dia 4 do corrente mês, foi
eleita e empossada para dirigir Os

trabalhos na presente sessão legis-
lativa a Mesa Diretora assim cons-
tituida:

Presidente - Oswaldo Nunes Freire
1.0 Vice-Presidente - Emilio Mu-

rad.
2.0 Vice-Presidente - O rleans

Brandão.
1.0 Secretdrio - Telêmaco Ribeiro.
2.0 Secretdrio - Frederico Leda.
3.0 Secretdrio - João Machado.
49 Secretdrio - Wilson Marques.

Aproveito-me do ensejo para
presentar a V. Exa protestos de

alto aprêco e distinta consideraçãO.
Oswaldo Nunes Freire - Presi-

dente da Assembléia Legislativa do
Estado do Maranhäo.

- Ciente. Publicar e agradecer.

TELEGRAMA

Vassouras, 31 de malo de 1.966.
Eo.Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

A Câmara Municipal Vassouras
etendendo Requerinlento Vereador
José Carlos Salermo fez constar na
Ata de trabaihos votos profundo
pesar pelo falecimeflto insigne ex-
-Presidente Wenceslau Bras pt So-
licitamos dar ciência do presente
familia enlutada pt Sds.

Silvio da Cruz Leal - Presidente
- Ciente. Publicar e agradecer.

OFfCIOS

Do Sr. Luiz Rodrigues Belo, Pre-
feito Municipal de Formiga, con-
vidando para as festividades come-
morativas do 108. 9 aniversdriO da
emancipacão politico-administra-
tiva do Municipio.

- Ciente. Agradecer.

Do Sr. Marcelo Prazeres, Presi-
dente da Cãmara Municipal de São

Lourenço, agradecendo remessa de
Lei Constitutional fl.0 14.

Ciente.

Da Associacao Médica de Mines
Gerais, convidando para as soleni-
dades em homenagem no Dr. Dj al-
ma Passos Veloso.

- Ciente. Agradecer.

Da Assodiação Rural de Almena-
ra, convidando para a IV Exposi-
cão Agro-Pecudria e Industrial do
MunicIplo.

- Ciente. Agradecer.

Do Sr. Sully Spolaor, Delegado
Regional do IBGE, convidando pa-
ra a inauguração de exposição de
grdficos e trabalhos estatisticos, na
Capital.

- Ciente. Agradecer.

- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIcOES

- Vêm a Mesa:

PROJETON.° 3.668/66

Declara a utilidade püblica do
Guarany Foot-Ball Club, de SEW
João del-Rei -

A Assemb101a Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - E declarada a utilida-
de püblica do Guarany Foot-Ball
Club, de São João del-Rei.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
çOes em contrdrio, esta lei entra-
rd em vigor na data de sua publi-
cação.

Sala das Reuniöes, 1.9 de junho
de 1.966.

Nicanor Armando - Artur Fa-
gundes - Joaquim de Melo Freire
- Expedito Tavares - José Maria
Magalhães.
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Justificativa: - 0 Guarany Foot-

-Ball Club, entidade de fins espor-
tivos, sediada em São João del-Rel,
desde 20 de maio de 1958, 0 devida-
monte registrada no cartório prO-
prio, naquela Comarca, teve, pela
lei municipal fl. 9 642, de 18 de meio
de 1962, reconhecida a sua utilida-
de pübiica.

Corn efeito, o seu objetivo esta-
tutdrio é promover e estimular a
prática do futebol e exercjcjos
atléticos, visando a educação uIsi-
ca da mocidacle.

Neste sentido, o Guarany Foot-
-Ball Club tern prestado relevantes
serviços a cornunidado sanj oanen-
Se, atravOs de partidas reelizadas
naquela cidade e bra dela, corn
treinamento constante e prdtica de
educaçao fisica.

0 esporte e a educeçao fisica,
desde a mais remota antigtiidade,
Constituern não sO uflia atração p0-derosa para Os grupos humanos,
corno tambérn valiosos meios de
prepero cultural dos cidadãos.

Ao Estado cumpre, pois, dar-ihes
todo o apoio, e a esta Casa, reco-
nhecer a ut jljdade püblica do tra-
dicionai clube de Lutebol de São
João del-Rei.

Sala des ReuniOes, 1. 0 de junhode 1.966.

Nicanor Armando

- Publicado, fica o Projeto sObre
a Mesa pelo prazo de 3 (três) dias,
para receber Emendas, nos têrmos
da Resolução n.° 754.

INDICACAO N. 9 1. 161

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

O Deputado que esta subsoreve,
na forma regimental, indica a As-
semblOia Legisiativa quo se dirije
aos Exmos . - Srs. Governadcir do
Fstadoe Secrctdrjo do Estado das
Comunicacoes o Obras Pübiicas, en-

carecendo_ihes a necessjdade de Se-
rem tomades proviclêncjas enOr-
gcas e urgentes para realizar a
const.rução da ponto sôbre o Rio
ctas Mortes, nas proximidades da
Estaçao de Ibitutinga, na estrada
de São João del-.Rei a São Tiago.

Sala das Reuniöes, 30 de maio de
1.966.

Nicanor Armando - Alvirnar Mou-
rão - Orlando Andrade - João
Vaz - Sinvel Boaventura

Juslificatjva: - A Secretarja de
Estado das Comunicacôes e Obras
Püblicas, conforme se verifica no
"Minas Gerais" de 19 de novembro
de 1965, abriu concorrêncja pera
as obras referentos a construcao
da ponte sObre o Rio das Mortes,
prOxima a estaçao de Ibitutinga,
na strada de São João del-Pei a
São Tiago. 0 empreendjmento fol
orcado em Cr$ 42.054.072.

Ate hoje não Se inicieram as
obras, não obstante a grande uti-
lidade de que se revestem, eis que
aquela ponte visa a atender ao trá-
fego de São João del-Rei, Barba-
cena e Rio de Janeiro pare o Oeste
do Minas, passando por Ritápolis,
São Tiago, Morro do Ferro e Oli-
veira.

A. ponte existente no local em
referenda 0 de rnadeira; entretan-
to, possui os mais resistentes pila-
res que so podem edmitir. Por is-
so, basta fazer o serviço do con-
creto, 0 quo 0 aguardado corn an-
siedade por todo 0 povo da região.

Nicanor Armando.

- A Comissão. de Transportes.

INDICAcAO N.° 1.166

Exmo. Sr. Prosidente da Assem-
b101a Legislative do Estado do Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinados re-
quorem a V. Exa., na forma regi-
'aentai, seja nderecacle aos Exrnos.

Srs. Governador do Estado, Secre-
tCrio do Estado do Bem-Estar So-
cial e Presidente da Fundação Es-
tadual do Monor (FEBEM), mdi-
cacao no sentido da conveniëncia de
se aproveitar, sob a forma de con-
vênio ou outra modalidade, a Es-
cola Agricola "Padre Sacramento",
da Cidade do São Joäo del-Rei,
para intograr, como estabelecimefito
modëlo, o Piano Pilôto, na iminén-
cia de ser criado pela mencionada
Fufldacão, de forma a se atende-
rem meihor Os interêsses, não sO
do Estado, como ciaquele estabele-
cimento.

Sala das Reuniôes, 1. 9 de junho
de 1.966.

Nicanor Armando - José Luiz
Baccarini - Marta Nair Monteiro
-. Martins Silveira - João Vaz -
Ladislau Salles.

Justificativa: - Em São João del
Rei, sob a sábia orientacao dos Sa-
lesianos de Dom Bosco, de dedica-
ção e capacidade invulgares, fun-
ciona, em regime de convênio corn
o Estado, a Escola Agricola "Padre
Sacramento". Situade apenas a 2
quilOmetros da cidade, tern uma
area aproximada do 30 aiqueires,
dotada do boas instalecoes, agua-
das, pogo ertesiano, gado leitoiro e
suino, criacão de ayes, coelbos e
abelhas, pomares que vém ensejan-
do aos jovens as prãticas de agri-
cultura o do pocuäria, indispensO.-
veis b. boa formação tOcnica.

Essa Escola poderia servir do
padrão para construir o Piano P1-
l6to da Fundacao Estedual do
Bem-Estar do Menor e, segundo in-
formação do sua diretoria, já foi
colocada a d.isposicão do nOvo Or-
gao estadual a so instalar.

0 sanjoanense edmira e so or-
guiha da obra dos Salesianos de
Dom Bosco que, rodeando os jo-
vens de bons conseihos, fornia-os
no amor ao trabalho, destacando-se
a atuação do ilustro Padre Fernan-
do Anut, do singular operosidade.

Estamos -certos de quo o eminen-

te Curador - Dr. Ciro Franco -
em boa hora dirigindo 0 Depar-
tamento Social do Menor, não dei-
xará de atender a êste nosso legi-
timo apélo -

Sale das ReuniOes, 1. 0 de ju.nho
de 1.966.

Nicanor Armando.

- A Comissão do Educacão.

REQUERIMENTO N.° 1.262

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

0 Deputado abaixo assinedo, es-
tando em gOzo de Licenca para tra-
tamento de sadde, na forma do
Regimento e concedida regular-
mente, vem roquerer a V. Exa. se
digne prorrogá-la por trinta e urn
(31) dias, a partir do d.ia três (3)
do junho do corrente ano.

Belo Horizonte, 31 de maio do
1.966.

Deput ado Anibal Teixeira. Ao
Srvico Medico para a anexação
do laudo.

Em 31-5-66. - Bonifácio .Artdra-
da - Presidente.

-- A Cornissão Executiva.
- Em 31-5-66.
João ;Navarro - 1. 0 Secretário.

tário.

PARECER SOBRE 0 REQUER.I-
MENTO N. 9 1.262

Comissâo Executiva

0 Sr. Doputado Anibal Teixeira,
atravOs do Requerimento fl.0 1.262,
solicita Ihe seja concedida licença,
para tratamento do saüde, nos têr-
mos dos §1 1.0, 2.0 e 5.0 do Regi-
mento Interno, modificedo pela Re-
solucão n.° 312.

Tendo em vista o laudo medico
da Junta da Assistência Médica da

A'.
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Assembléia Legislativa, que conclut
pola concessão da licenca, em pror-
rogacão e scm solucão de conti-
nuidade, esta Cornissão opina fa-
voràvelmente a sua aprovação e,
para o referido fim, submete a
consideração da Casa o seguinte:

PROJETO DE RES0LUcA0
N.v 3.670/66

Concede licenca ao Deputadc
Anibal Teixeira.

A Assemblëia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais promu1g:

Art. 1. 0 - Fica concedida, nos
têrmos dos §1 1 . 0, 2. e 5v do Regi-
manto Interno, modificado pela
Resolucão n.0 312, em prorrogacão
e scm soluco de continuidade, a
partir do dia 3 de junho do cor-
rente ano, licenca ao Deputado Ani-
bal Teixeira, por 31 (trinta e urn)
dias, para tratamento de saüde, de
acOrdo corn o laudo medico oficial.

Art. 2. 0 - Revogarn-se as d.ispo-
sicOes em contrário.

Sala de ReuniOes da Comissão
Executiva, j•o de junho de 1.966.

Bonifãcio de Andrada, Presidente.
João Navarro, Relator.
Anuar Fares - Mario Hugo La-

deira 	 Ledo Borges.

- Publicar.

• 0 'PRESIDENTE - Tern a pala-
vra do Sr. Spártaco Pompeu.

o SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Trago, nesta oportunidade, a minha
palavra de apoio e de aplauscs, so-
bretudo, ao Govérno do Estado de
Minas Gerais, por haver sancionado
a lei que reajusta Os saldrios de ni-
vel universitário no Estado. Tra-
tava-se, scm düvida alguma, de urna
I alha que exigia reparos na politlea
de remuneracão dos funcionários
pdblicos mineiros.

o detentor de titulo de curso su-
perior . não podia de urn modo geral

permanecer colocado nurn escalão
de vencimentos irrisOrios e, as ye-
zes, mesquinho em relacao a outras
atividades existentes no quadro do
funcionalismo.

Assim como o Poder Judiciário de-
ye ter e tern urn tratarnento excep-
cional, a parte do funcionalismo do
Poder Executivo estava a pedir rca-
justarnento e pagarnento em rela-
çäo aos que, possuindo conheci-
mentos e diplomas de grau supe-
rior, colaboram para a movirnen-
tacão, aperfeiçoamento e dma-
mização das obras e serviços rele-
vantes sob a responsabilidade do
Estado, em diversas areas.

Havia urn desajuste. Urn desequi-
librio. Urn desnivel que colocava
as profissssOes liberais de grau su-
perior em posicão de inferioricade,
que desestimulava o ingresso de
novos elementos, provindos das es-
colas superiores.

Corn muita justica, rainda em
tempo, o Sr. Governador do Estado,
Dr. Israel Pinheiro, enviou a esta
Casa a rnensagem, agora sanciona-
da, que ira pOr nos devidos têrrnos
e proporçäo a rernuneração dos
funciondrios de nivel universitdrio.
Está, portanto, de parabéns 0 Po-
der Legislativo e tambérn o Poder
Executivo que jd sancionou urna lei
que repara urna situação de desi-
gualdade, ha tantos anos pedindo
justica e reparo.

Na seqüência de idéias, ja que se
fez ëste reajuste, neste mornento em
que o custo de vida cresce assus-
tadorarnente, corn a desvalorizacao
da moeda, devemos pensar corn
muito cuidedo que o trabaiho jd
executado pela Associacao das Pro-
fessOras e pela Associacão dos
Funcionários do Estado, no sen-
tido de urn 'aumento para os ser-
vidores estaduais, merece tôda a
atenção, p 0 i s Os funciondrios
estão realmente sofrendo a ameaca
da fome e de dificuldades de tOda
ordem. Eles, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, não podem continuar
recebendo rernuneraco abaixo do
salário mInimo, scm capacidade

aquisitiva para atender as menoreS
necessidades de sua pessoa e de
sua farnIlia. Torna-se imprescin-
divel que emprestemos a nossa
fOrca, o nosso apoio a esta justa
e humana iniciativa da Associacão
dos FuncionárioS do Estado de Mi-
nas Gerais e da AssociacãO das Pro-
fessOras, que propöern a S. Exa., o
Sr. Governador Israel Piriheiro, urn
aurnento para o funcionáriO do Es-
tado, meihorando assirn Os yen-
cimentos desta classe tao sacrifi-
cada nos dias de hoje. Realmente,
o nivel universitdriO mereca ser va-
1orizdo, como tambm o tra-
baiho dos menores servidores
que, corn o que percebern men-
salmente, caminham para assistir
indefesos a forne de sua familia, ao
definhamento de seus filhos. Dc-
yemos I azer sentir ao Sr. Governa-
dor do Estado, por interrnedio da
Assernbléia Legislativa, a urgência
e prioridade que êste caso requer.
E muito justo que S. Exa. deter-
mine atender a êsses funcionários o
quanto antes, considerando as rei-
yindicacôes das AssociaçOes dos
Funciondrios e das Professôras que
concedem, segundo a sua tabela,
maior porcentagern aos que perce-
bern menos, e menor aos que ga-
uharn mais.

So assim conseguiremOS urn equi-.
iibrio. Se vamos dar mais a quem
jd tern mais, nunca daremos uma
situacão de ajuste nos quadros do
funcionalisnio que tern Os seus yen-
cimentos na base do saldrio-mlni-
rno. NOs, qua representarnoS o po-
vo que sofre neste mornento ,soli-
citarnos so Sr. Governador Israel
Pinheiro que, aprovado 0 nivel uni-
versitário, atenda o mais depressa
possivel aos reclarnos do funciona-
lismo estadual, minorando-ihes os
sofrimantos nestes dias dificeis por
qpe passam Minas e o Brasil.

Vamos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, apoiar a prornocão jus-
ta e racional das AssociaçöeS das
ProfessOras e do funcionalisrno,
pots a considero digns de aplauso,
orque concede mais ao menor,

scm desprezar o malor que é tam-
bern merecedor, por todos Os titu-
los.

Aguardernos para breve a Men-
sagern d S. Exa., o Sr. Governa-
dor Israel Pinheiro que, por certo,
atenderá aos reelarnos das profes-
sOras e do funcionalismo em geral.

Apresento a casa as seguintes
ProposiçOeS:

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

Art. 1 .0 - 0 ramal rodoviário que
liga a BR-55 a cidade de Varginha,
denorninar-Se-d "Rodovia Deputa-
do Dorningos Ribeiro de Rezende".

Art. 2.'? - Revogadas as d.isposi-
cöes em contrário, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
çâo.

Sala das ReuniOes, 1.0 de junhO de
1.966.

Spártaco Pompeu - Mario Hugo
Ladeira - Lélis Chaves - Carlos
Megale - João Bello - Joao Luis
de Carvaiho.

Justifica,tiva: - Seinpre entende-
mos que as iniciativas do progresSo
e melhoramento de servico pUblico
devem receber uma chancela que
bern as identifique aos hodiernos
e aos pOsteros. A trabaiho e es-
fOrco para o bern pUblico não p0-
dem ser olvidados. Que seus fei-
tos sirvam de exemplo e de esti-
mulo as geracOes que vierem. A
ninguérn é licito viver scm ser ütil
ao semeihante. Contudo, ha perso-
nalidades que vierarn marcadas,
predestinadas a servir. E servir
nao é fácil. Exige desprend.irnefltO,
abnegacão, amor e civismo. No ho-
mem brasihiro não Se encontra

PROJETO N.9 3.671/66

Dá o norne de "Rodovia Dc-
putado Domingos Ribeiro de
Rezende" ao rarnal que liga
Varginha a BR-55.
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geralmente disposicào pra servir
corn espIrito pUblico, tal como exer-
cer Sem remuneração "munus" pü-
blicos. For isso que, dentre a vida
prosaica do Brasil, quem procurou
dar-se ao bem-comum, principal-
mente como politico, o que não dd
camisa para ninguëm, precisa ser
relembrado nas grandes realiza-
cöes que beneficiam muitos. Do-
mingos Ribeiro de Rezende, em
Varginha, como polftico, eviden-
ciou-se em viver para Os municI-
pios do Sul de Minas, ora como
Chefe Politico em Varginha, ora
corno Deputado Estadual da zona,
bairrista, at u an t e e eficiente.
Trouxe S e m p r e rnelhorarnentos
para a cidade que elegeu sempre
como o seu torrão e colocou seu
norne em brilhante evidência. Sern
interêsse, criou prestIgio para •0
Sul de Minas que representou na
Assemblëia Mineira, razão por que
se propOe que seu norne seja urn
marco de progresso nesta rodovia
asfaltada que leva a sua querida
Varginha, "Princesa do Sul".

Spdrtaco Pompeu.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO N.° 3.672/66

Localiza, na Cidade de Carmo
da Cachoeira, urn "play-ground"
previsto no art. 2 0, item I, da
Lei n.° 2.645, de 27-11-1962.

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

Art. 1.0 - Fica localizado, na Ci-
dade de Carmo da Oachoeira, urn
"play-ground" (p a r q u e infantil)
para ser construido junto do Gru-
P0 Escolar "Pedro Mestre", em
area do patio, através da Diretoria
de Esportes de Minas Gerais.

Art. 2. - Os meios financeiros
para atender as despesas decorren-
tes da presente lei, estão previs-
tos no artigo 2.1, item I, da Lei n.°
2.645, de 27 de novembro de 1962,
era em vigor.

Art. 3.0 - Revogam-se as dispo-
siçôes em contrdrio, entrando esta
lei em vigor na data, de sua publi-
oacão.

Sala das Reuniöes, 31 de maio de
1.966.

Spártaco Pompeu - Mario Hugo
Ladeira - Lélis Chaves - João Bel-
lo - João Luiz de Carvaiho - Car-
los Megale.

Justificativa: - A crianca, na es-
cola primdr:ia, precisa de urn am-
biente onde faca higiene men-
tal por meio de esportes e brin-
quedos, de acOrdo corn a id'ade. 0
recreio puro e simples constitui
urna exigéncia pedagOgica, já que
também corn os brinquedos de tOda
natureza vamos educando e ades-
trando o infante que ird para as
lutas da vida, ora nurna profissão
liberal, como no comu.rn, ora nu-
ma profisso de trabaihos manuais
ou bracais, onde o fisico deve ser
empenhado em alta escala.

Nada mais certo para o recreio
da criança que urn parque infan-
til bern montado corn aparelhos de
giiiástica e compativeis corn a men-
talidade da crianca, que ri e acha a
vida bela, sorridente e franca, na-
turalmente tudo esperando dos pals,
dos cidadãos e do Govérno. Ao lado
do estudo de alfabetizacao que se
faz nas escolas primarias, é bern
digna de aplausos calorosos, pelo
valor educativo q U e representa,
a construcao de urn parque infan-
til, como se pretende, dentro de
recursos legais, previstos e em
vigor, pela Lei n.° 2.645, de 27-11-
-1962. Corn êstes meihoramento, Os
alunos do grupo escolar terão urn
meio de se divertir e descansar
dos trabalhos escolares, educan-
do-se e formando-se para urn fu-
turo sempre chei.o de sonlios e de-
sejos humanos e justos.

Spartaco Pompeu.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.

REQtJERIMENTO NY 1.264

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

0 Deputado que êste subscreVe,
devidamente apoiadO, na forma do
RegimentO em vigor, requer a V.
Exa., ouvida a Casa, seja feito vee-
mente apêlo ao Exmo. Sr. Minis-
tro dos Negócios da AgricultUra,
General Ney Braga, para que, con-
siderandO a criac5o de 36 postos de

eteorol0gia que se destinam ao
Estado de Minas Gerais, recomen-
de seja localizado urn em Varginha,
para que urna cidade, localizada em
situacão central da regi5o Sid Mi-
neira, clisponha, de urn recurso hoje
indispensaVel a sua movimefltacão
e progreSso.

Sala das ReuniôeS, 30 de niaio de
1.966.

SpártacO Pompeu - Mario Hugo
Ladeira - Lélis Chaves - Carlos
Megale - João Luiz de Carvatho
- Joao Bello.

Justificativa: - As informacôes
sôbre o tempo constituem fonte de
valor inestimáVel para a vide hu-
mana. A temperatura, a direcão
dos ventos, o regime de chuvas, e,
outros informeS variáveis do clima
não podem ser hodiernamente
abandofladOS, como fatOres que di-
rigem a vida cotidiana e perma-
nente de urn agrupamentO hunia-
no, para as provideflciaS e cuida-
dos de tOda a ordem. E na vida
do campo, principaliflente, ha-se
que, dFariameflte, procurar uma
orientacão segura para o plant 10

e as atividadeS de tOda natureza,
para uma boa plantacão, urn born
crescimeflto e urna boa coiheita.

For iSSO tudo, ainda bern o Go-
vêrno Federal não determifloU e
acabam de ser criados junto dc
ServicO Nacioflal de Meteorologia
do MinistériO da AgricultUra, 3(
postos que serão distribuidos po
tôda a area do grande Estado agri-
cola que é Minas Gerais.

Vem, portanto, nesta oportuni-
dade, êste apêlo ao Sr. Ministro,
que determine seja colocado urn na
prOspera e agricola cidade de Var-
ginha, no Sul de Minas, urn dos
mais importanteS centros de café
do Estado.

Spdrtaco PompeU.

- A Comissão de AgricultUra.

INDICAcAO N.' 1.163

Exmo. Sr. presidente cIa Assern-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve,
devidamente apoiado na forma re-
gimental, requer a V. Exa., ouvida
a Casa, seja feita indicacâo ao
Exmo. Sr. Dr. Mario Bheriflg, DD.
Presidente da Cexnlg, para que,
considerando 0 empenho jd ma-
njfestado pela populacäO da cida-
de de CarrnóPOlis, seja instalado o
serviqo de fornecirneflto de fôrça
e luz naquela comufla, para que
seus habitantes possam gozar de
confOrto e recursos eldtricos, corn
que as iniciativas industrials eco-
rnerciais teräo curso natural de
progreSso e desenvolvifliento.

Sala das ReuniöeS, 30 de maio de
1.966.

Spártaeo Pompeu - Mario Hugo
Ladeira - Lelis Chaves - Carlos
Megale - João Luiz de Carvaiho -
João Belle.

Justi1a.tiva: - A Cernig real-
rnente vern realizando a cobertUra
de fornecimeflto de fOrca e lu.z a
comunas nilneiras, e, ainda, dentro
do piano de eletrificacão rural de
Minas, constitui uma emprêsa de
que devemos nos orguihar.

CarmóPoliS, uma cidade populo-
sa e cujo povo trabaiha corn entu-
siasmo para ganhar sua emanciPa-
ção no campo de uma vida corner-
cial e industrial promissoraS, já
atendeU aos reclamOs de sua gente
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e, dentro do esquema de ezigén-
cias da Cemig, espera que ainda
nsse prOximo més de junho veja
Iniclada a obra que ate setembro
the leve a energia de que tanto
carece.

For isso, sendo mais uma cidade
que receberá os beneficios desta
vtoriosa companhia, para sair a
passos largos em busca de novas
auroras de prosperidade, vern esta
Indicacao que postula a brevida-
de do inicio e conclusão de tao
importante cometiniento

Spártaco Pompeu.

- A Coniissão de Transportes

INDICAcAO N.° 1.164

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

0 Deputado que esta subscreve,
devidamente apoiado, na forma re-
gimental, requer a V. Exa., ouvida
a Casa. seja feita indicação ao Ex-
mo. Sr. Deputado Federal Cris-
pim Jacques Bias Fortes, DD. Se-
cretário da Seguranca Ptiblica, para
recomendar ao Chefe do Departa-
mento Estadual do Trânsito, Dr.
Helvéclo Arantes, que estude a pos-
sibilidade de colocar a dlisposiçao
da Deleacia Regional de Policia
da cidade de Rassos 6 (seis) fis-
cais de trâ.nsito para cooperarem
no aperfeiçoamento e fiscalizaçao
do tráfego daquela florescente ci-
dade sul-mineira.

Sala das Reuniöes, 30 de malo
de 1.966.

Spártaco Pornpeu - Mario Hugo
Ladeira - Lélis Chaves Carlos
Megale - João Luiz de Carvaiho -
Joäo Bello.

Justificativa: - Passos d uma das
maiores e mais prOsperas cidades
da região Sudoeste de Minas.
Tanto na parte rural, como na ur-
bana, cresce dia a d.ia, e, Os seus
problernas administratjvos, tam-

bern. Assim, corn o rodovlarismo
atualmente na sua grande fase de
recrudescimento, o nümero de vef-
cubs que circulam no perImetro
urbano Ide sua urbe dinâmica é
enorme, sem contar Os que trafe-
gam pela cidade por fôrça de sua
posição de celeiro dos grandes cen-
tros das regiöes Leste e Sul do Bra-
sib. Dentro dessa situacão, sua De-
legacia de Policia possul uma ca-
tegoria de destaque e sUperintende
uma região vasta e populosa, onde
hA também estradas modernas que
recebem constante sobrecarga de
veicubos de tOda ordem. Esta ë,
pois, a razão da presente Indica-
cão, que procura levar para a De-
legacia Regional de Policia meia
düzia de fiscais de trãnsito para
auxiliarem a boa ordem e do trân-
sito daquela comuna.

Spártaco Pompeu.

- A Comissão de Seguranca

INDICAcAO N.° 1.165

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

0 Deputado que esta subscreve,
devidamente apoiado, na forma re-
gimental, requer a V. Exa., ouvi-
cia a Casa, seja feita iridicaçao ao
Exmo. Sr. Governador Israel Ri-
nheiro, para recomendar ao Dire-
tor da Caixa EconOmica do Esta-
do de Minas Gerais, Sr. Milton
Costa, estude a possibiLidade de
emprestar a Prefeituni Municipal
de Varginha a importância de Cr$
60.000.000 (sessenta milhOes de cm-
zeiros) para que possa adquirir, no
municIpio, uma gleba de terra onde
haja condiçOes para ser instalada a
fábrica-escoba de Laticinios de
Varginha, tudo na base de finan -
ciamentos para podêres pUblicos,
em condiçöes de juros mOdicos,
por prazo bongo.

Sala das ReuniOes, 30 de niaio de
1.966.

Spdrtaco Pompeu - Mario Hugo
Ladeira - Lélis Chaves - Carlos
Megale - João Luiz de Carvaiho -
João Bello.

Justificativa: - 0 Govérno do
Estado estd decdido a fazer fun-
coi:ur a Escola de LaticInios, tam-
hem Fdbrica, segundo anunciam Os
jornais daquela cidade, em conse-
qiléncia de entendirnentos manti-
dos com o Exmo. Sr. Governador
do Estado, recentemente.

Como, para a instalação, torna-se
necessária a doacão ao Estado de
cêrca de 30 alqueires, bern situa-
dos e em condicôes de receber tao
magno melhoramento para aquela
comu.na e tOda a região Sul-rni-
neira, vem esta Tndicação sugerir
que seja recornendado o estudo de
urn financiamento de Cr$60 .000.000,
A Prefeitura Municipal daquela
prOspera e dinãmica cidade Sul-
-mineira, por intermédio da Cai.xa
Econômica Estadual, ou senäo,
dentro do esquema de auxilio e in-
crernento cia agricultura, por outro
estabelecimento de crédito creden-
ciado.

- A Comissão de Finanças.

Spartaco Pornpeu.
- Vêm a Mesa:

PROJETO N.9 3.673/66

Declara de utilidade pdblica
o Centro EspIrita "Nova Era",
da cidade de GUSXUPé.

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

Art. 1. - Fica declarado de uLi-
lidade püblica o Centro Espirita
"Nova Era", da cidade de Guaxupé.

Art. 2. - Revogadas as disposi-
çOes em contrdrio, esta lei entrará
em vigor na data de sua publica-
ção.

Sala das Reuniöes, 1.0 de junho
de 1.966.

José de Castro - João Vaz -
Carlos Eloy - Marta Nair Montei-
ro 	 Luiz Junqueira,

Justificativa: - 0 Centro Espi-
rita "Nova Era", da cidade de Gua-
xupe, é urna instituicäo sem fins
lucrativos, de alto alcance social e
espiritual para a referida locali-
dade. Vem prestando seu apoio e
solidaridade a população local, ha
mais de 40 anos. Representa, pols,
jima entidade tradicional corn urn
acervo de servicos que bern atesta
as altas fhialidades que colima.

Anexo uma certidão do CartOrio
de Registro Civil das pessoas jurl-
dicas, de Guaxupé, que comprova
possuir personalidade jurIdica 0
aludido Centro EspIrita. Pelo ates-
a,do do MM. Juiz de Direito da

Cornarca, esta cornprovada a ido-
neidade da diretoria do Centro Es-
pirita "Nova Era". Os Estatutos da
mencionada instituicão registra.m
que se trata de órgão que não visa
a fins lucrativos, propondo-se, ape-
nas, a prestar vários serviços assis-
tenciais.

Do que se depreende, podem Os
nobres Colegas desta Assernhléia
concluir que o Projeto em tela d
dos mais justos e oportunos, de-
vendo, por isso, receber dos meus
nobres Pares o indispensável apoio
para que se possa transformar em
Lei.

Sala das Reuniöes, 1.0 de junho
de 1.966.

José de Castro.

- Pubioado, fica sObre a Mesa
o Projeto, pebo prazo de 3 dias, para
receber emendas, nos têrmos da
Resolucão fl.9 754.

REQtJERIMENTO NO 1.263

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

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encaminhado ao Exmo.
Sr. Prefeito Municipal e ao Sr.
Diretor do Departamento Munici-
pal de Transportes Coletivos, desta
Capital, apélo no sentido da neces-
s.idade e eonvenincia de ser tor-
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nada diana a Iinha de Onibus que,
atualmente, apenas aos domingos,
faz o percurso ao redor da Lagoa
da Pampuiha.

Sala das Reuniôes, 31 de maio de
1966.

Wilson Modesto - Hermelindo
Paixão - Martins Silvejra - Luiz
Junqueira - Cicero Dumont.

Justaficatjva: Presentemente e
apenas aos domingos, circundam a
Lagoa da Pamputha veIculos do
D. M. T. C., para atender a necessi -
dade dos moradores, turistas e ou-
tros interessaclos que visitam o
Jardirn ZoolOgico e frequentam os
incimeros bairros que se formaram
em tôrno daquele lago.

Naturalmente, o transporte asslin
ci feito apenas aos domingos, sob o
argumento da s u a rentabilidade
mais segura nesse dia.

Todavia, a popuiacäo la residen-
te estd aumentando cada vez mais
e Os recursos de transportes de que
atualmente dispOe são reduzidos e
insUficientes.

A linha a que nos referimos ci cia
prOpria Mllnicipaljdade mas, con-
siderando que serão necessdrios
mais carros do que Os existentes e
mntidos pelo atual concessionrio,
a Municjpaljdade oompletará 0 nil-mero necesscirjo corn Os seus prO-
prios veiculos, atendendo assim aos
moradores e visitantes do bairro
cia Pampulha e adjacéncias.

Sala das Reuniöes, 31 de maio
de 1966.

Wilson Modesto.
- A Comissao de Transportes.

REQUERIMENTO N q 1.265

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

Requeiro a V. Exa., ouvido 0
Plendrio, se faca urn apêlo ao Exmo.
Sr. Diretor dos Correios e Telci-
grafos, em Diamantina, no sentido
de proceder, corn urgência, aos es-
tudos necessários a construção de
uma linia telegrcifica Granjas Reu-
nidas a c  d a d e de Francisco
Dumont.

Tomando conhecimento do Pa-
recer da aludida Regional (Oficio
flQ 103/4 9 DT, no processo 14.811/
65-MVOP) devo esclarecer que, ao
contrdrjo do que nela está dito,
em Francisco Dumont ha Agenda
Postal, ha mais de 20 anos; e que
os rnapas do ano de 1965, jd consig-
narn a exist&ncia da cidade (Mapas
do Departamento Geográfico do
Estado de Minas).

Assim, Francisco Dumont ci mu-.
nicipio nOvo (criado em 1962, des-
membrdo de Bocaiüva, corn a
elevaçao do distrito de Conceicão
do Barreiro it categoria de muni-
cipio) e seu desenvolvimento de
pende muito dessa via de comu-flicacão.

Feito o estudo solicitado, tenho
possibilidades de conseguir, para
a construção da lin.ha, recursos no
Orcamento para 1966.

Sala das Reuniöes, 10 de maiode 1966.
Cicero Dumont - José Maria Ma-

galhaes - LUcio de Souza Cruz -
João Bello - Joaquim de Melo
Freire - João Bosco.

- A Comissão de Transportes.
INDICAcAO NO 1.162

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

A signatária desta, nos têrmo re-
gimentais, vem requerer a V. Exa.
seja indicada a S. Exa. o Dr. Celso
Cordeiro Machado, digno Secretá-
rio cia Fazenda, a urgente necessi-
dade de mandar atualizar os paga-
mentos de Guidoval, atrasados em
5 meses; D. Viçoso, em 4 meses;
Malacacheta, em 7 meses; Jaboti-.
catubas, em 5 meses; Abaetci, em 4
rneses; D'ores do Indaid em 3 me-
ses; Tapiraf, 5 rneses; Perdigão, 4;
S. Sebastião do Gil, 8; Campa-
nba, 4.

Sala das ReuniOes, 31 de maio
de 1966.

a) Marta Nair Monteiro
Justificativa: - Serd necessária?

Ainda na semana passada fomos
corn 10 professOras de Mariana re-
clamar os pagamentos atrasados da

cidade e periferia. Felizmente, 0
atual Secretário ci urn homern de
conhecida sensibilidade e que tam-
bern se preocupa corn a. situacão
de calamidade de nossos servidores
do interior. Reconhecernos que S.
Exa., que acaba de entrar para a
Secretaria, não tern culpa pela si-
tuacao. Corn nossas reclamaçôes
anteriores, S. Exa. jd havia pro-
viclenciedo numerário para paga-
mento dos servidores dos lugares
para os quals haviamos pedido.

Hoje voltamos a reclamar para
as cidades citadas.

Lembramos a S. Exa. - e hoje
voltamos a reafirmar - a necessi-
dade de mandar pagar todo o atra-
sado, pois, mandando-se urn mês
ou dois apenas, acontece o seguin-
te:

O servidor segura o dinheiro para
fazer face as futuras necessidades,
terneroso de que Os pagarnentos
continuem atrasados e, por isso,
não paga aS dividas.

Os fornecedores, sabedores de
que êle recebeu algum dinheiro e
não liqUidou ou amortizou suas
contas, irritam-se, negando-se a
continuar a vender a crcidito, bni-
gam, insultarn, humilhando cia ma-
neira mals depressiva os pobres
funcioncirios.

E as mestras ficarn sem condi-
cöes morais para educar seus alu-
nos.

Juntarnos cartas que compro-
yam o que acabarnos de falar:

"D. Vicoso, 18 de maio de 1966.
Exrna. Sra. D. Marta Nair Mon-

teiro.
DD. Deputada Estadual
Saudaçöes
NOs, abaixo assinadas, professo-

ras nomeadas, contratadas, substi-
tutas e serventes do Grupo Escolar
"Rui Barbosa" de Dom Vicoso, nes-
te Estado, virnos solicitar a corn-
preensão de V. Exa. e pedir Os va-
Liosos prcistimos junto ao Sr. Se-
cretário resolvendo o nosso angus-
tioso problema. n o seguinte:

Como 0 custo de vida sobe assus-
tadoramente, estamos em dificil si-
tuação em nossa localidade. Não

temos o dinheiro para pagar nossas
contas mensais, devido ao atraso
de vencimentos. D. Nair, nossos
vencimentos estão atrasados desde
fevereiro déste ano. Estamos qua-
se sern crédito no comcircio local.

Para suprir as dividas mais ur-
gentes, temos que tirar algum di-
nheiro a juros corn taxa elevadis-
sirna.

Que situacäo calamitosal...
Chegou ao nosso conhecimento

que V. Exa. ci urna grande defen-
sora cia classe cia professOra pri-
maria. Confiadas na bondade e
compreensão de V. Exa. apelarnos
e esperamos do Sr. Secretdrio da
Fazenda uma medida que suavize
0 nosso sofrimento.

Aguardando rnelhores dias, aqu.i
fica o agradecirnento sincero de
todo 0 corpo docente.

Seguern-se 12 assiriaturas".
"Guidoval, 24-4-66.
Deputada Marta Nair,
Cordials Saudacoes.
Sabendo-a defensora eficiente de

nossa classe, conforrne jci tive pro-
vas em outras ocasiöes em que inc
dirigi a V. Exa., venho pedir-lhe
novarnente que interceda em favor
de nossa classe, tao esquecida e tao
soiredora. Sou diretora do G. E.
"Mariana de Paiva" de Guidovai, 0
mais antigo cia cidade. As profes-
sOras ci e s t a cidade normalmente
estão corn os seus vencimentos
atrasados 5 e ate 6 meses. Agora
por exemplo, sO recebernos ate o
mês de novembro. As professOras,
em grande parte arrimo de famifia
e principairnente as serventes, tern
passado grandes dificuldades e ate
falta, não se fa1ndo no crédito co-
rnercial que jd não tern mais. Co-
mo pocle produzir uma funciondria
cheia de preocupacöes e mal all-
mentada?!... E as professôras?
Estas não podem uprimorar seus
conhecirnentos, não podem aciquirir
bons livros, nem confeccionar ma-
terial pedagOgico que ajude no born
desempenho do programa, porque,
quando recebem, pagam as mU-
meras dIvidas e são obrigadas a
guardar no Bunco o restante do

A'.
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seu ordenado para suportar a es-
pera de mais 5 meses. Ha estimulo
para o trabaiho em circunstâncias
como estas? Apelamos para o Do-
legado Fiscal, visto 0 nosso pro-
blema não estar ao alcance do Co-
letor. Nossa Coletoria não é sufi-
ciente pare pagar 0 funcionalis-
mo.. Sugerimos então que nossas
fOlhas fOssern pagas pm' outras
exatorias como: Astoif a Dutra, Leo-
poldiria e mesmo tjbá e soubernos
que isso ë impossivel porque o Go-
vêrno quer saber quais são as Co-
letorios deficitdrias. Bern, jd se sa-
be que a nossa e, e qual a soluqão?
Continua defitária e o funcio-
nalismo oprimido? E necessário
que se solucione êste grave pro-
blerna. For exemplo, que sejamos
pagas por outras exatorias, ou que
o saldo da arrecadaqão de Delega-
cia de Ubá, ao inves de ser reco-
Ihido, seja distribuido pelas exato-
rias que The partencern. Manclar su-
primentos esporãdicarnente não re-
solve o problerna porque as des..
perns são mensas. . . Precisamos
sirn receher rnensa.irnente.

Pobre Tiradentes! Ele que ofe-
receu sua vida pela liberdade, pela
independência, principalmente a
econOmica dos mineiros, como te-
na hesitado se antevisse a posicão
atual dos seus coestaduanos!

Jd me dirigi ao Deputado Fires
da Luz para solucionar êste meu
problem -9. e coma não me deu ne-
nhurna decisão, apelo agora para
V. Exa. e certa estou de que serei
atendida.

Contando corn a sua eficiente co-
laboraqão, não descansarei enquan-
to não obtiver normalidade no re-
cehimento de nossos vencimentos.

Carmem Cattete Reis Dornelas".
"Deputada Marta Nair,
Respeitosos cumprimentos
Pelo prestIgio que V. Ea. tern

dado a esta humanidade, sendo do-
tada de uma alma generosa e corn-
padecedora, resolvi aproveitar de
sua fineza para solucionar meus
problernas, corn ajudia divina. Fe-

co-lhe que intervenba nesta nossa
situacao precdria, porque 0 atraso
de nossos vencirnentos ê de 5 a 6
meses.

Acho-me bastante inconformada
corn isto, pois creio que lugar algurn
esteja igual ao nosso, passando as
rnaiores privaçães por causa de pa-
garnento Sou aposentada, arrirno
de familia, minlia mae velbinha,
quase que paralitica, sern rnedica-
mento, sequer para aliviar seu so-
frimento, porque a farmácia id não
confia mais.

Os armazdns ja não dão crddito,
de tao avanqada que se acha minha
dIvida. Alérn de tudo isto tenho
létras a vencer no Banco Mineiro
S.A., sendo a prirneira de Cr$.
500.000 no firn do corrente e outra
de Cr$ 800.000 em meados de junho.
Estas estão na iminência de serem
protestadas, pois não ha mais re-
forma; chegou ao extrerno. Os em-
prOstimos estão escassos e, se se
acha urn, é corn juros ilirnitados,
tornanclo-se quase quo ma.ior do
quo o capital. Recehernos o rnês de
novembro, mas o cue vale o orde-
nado de urn mês para saldar tOda a
divida? Não Se falando ainda sObr
o frio que chegou forte mesmo e
sem urn agasalho que possa nos
proteger dêle; não hd dinheiro,
corno é que se compra? Mendigar
a caridade pOblica seré ridiculo
para urna professOra, ainda mais
aposentada, não acha?

Aguardo confiante urn resultado
satisfatOrio sObre as niinhas cir-
cunstãncias. Pois, assirn, ficarei
tranquila, esperando Os meus yen-
cimentos o mais breve possivel.

Subscreve atenciosarnente, s u a
menor serva, etc,

Guidoval, 18 do maio de 1966".
"Prezada amiga Marta Nair
Escrevo-Ihe as pressas para di-

zer-ihe que as professOras, aqui,
não recebern ha 5 meses. A situação
é insustentável. 0 pagarnento de-
pende da Delegacia de Belo Ho-
rizonte, quo ainda não enviou urn
suprimento para a Coletoria, que ë
deficitánia,

PertencernOs a circunscricão de
ensino de Contagem e desejariarnos
saber da possibilidade do a Cole-
tora da circunscrição suprir a do
Jaboticatubas - Seria uma sugestão,
visto as professOras não terern
mais possiblidades de sobrevivén-
cia scm pagarnento.

Geralda Sa Lima Rodrigues".
"Malacacheta, 16 de maio do 1966.
D. Marta, d por dernais drama-

tica a nossa situaqão. Estarnos em
atraso desde novernbro do ano pas-
sado. Quando tomarnos providên-
cia junta ao floSso Delegado Fiscal,
pedindO suprirnento, êbe nos res-
pondeu quo tern ordens do Sr. Se-
cretärio da Adrninistracão para não
lancar mao da arrecadaqão para
tal firn. Ainda diz: "Vocés aguenta-
ram ate agora, esperem urn pouco
ati a safra do café".

Diz rassim porque não tern venci-
meritos em atraso, não sabe a quo
é passar Natal sem ter urn vintérn
para presentear os filhos; não sabe
o que significaria receber dos far-
mécias e armazéns contas que ten-
minarn dizendo: "SO depois do pa-
gamento é que fornecerernos novos
produtos"; sim, nada disso conhe-
cern Os nossos Secretdrios, Gover-
nador e Delegado Fiscal.

Sei, D. Marta, quo devido as suas
obrigaqOes, urna carta como esta
serve de obstaculo para a continua-
cão dos seus afazereS, todavia p0-
ço..lhe quo tenha paciência e chegue
ao firn da leitura desta.

Jé não sabemos a quern pedir
ajuda. Já lançamos mao de rnui-
tas rnafleir'aS para, ver so somos
atendidas. No rneio da nossa ago-
nia, sparece a sua bondade como
ãncora de soivacão 0 por êste mo-
tivo resoivi fazer-lhe esta, pois soi
que não recorro em vão a sua ge-
nerosidade.

Ajude-nos, por favor. Arranje urn
meio para recebermos Os nossos
vencimentos. Conforme iriforrnacao
da nossa Coletoria, são necessários
Cr$ 53.000.000 para pagan todo
atrasado, mas ficaniamos satisfei-
tas se pudéssemos receber at46 mar-

go, como os professOres de outras
cidades.

Temos cobegas viOvas corn mui-
tos flihos, outras são arrinio de sua
familia, e tOdas nOs vernos em casa
a presenca do eterno mal-estar,
porque não temos o suficiente para
comprar alirnentos para 0 nossO
sustento. Ha poucos d.ias, vi urn
£ilho do urn servente do nosso gru-
pa escolar chorar do forne dentro
da sala de aula. Foi hornivel e re-
voltante. Citoi êste exernpbo para
quo a senhora tenha uma idéia da
nossa situação.

Termino agradecendo-ihe ter
aturado a miniha arnolaqao o espero
que nos ajudo nesta hora de ago-
nia. Deus lhe pagará, pois êbe dis-
so: "Tudo quo fizerdes a rnenor
das criaturas a mini o fareis".

Sua colega o amiga,
Darcy Marlene Coelho Mendes -

ProfossOra".
- A Cornissäo de Financas.

INDICAçAO N 1.167

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

0 Doputado abaixo assinado, na
forma regimental, requor, ouvida a
Casa, soja encaminhada, ao Exmo.
Sr. Governador do Estado o ao
Sr. Secretãrio da Educacão, In-
dicação no sentido da conveniên-
cia do quo sojam transformadas
em Escobas Reunidas, corn a deno-
minacão de "Faustino Pacheco", as
Escolas Combinadas da Fazenda
Catinguiriha, situada no Municipio
de Januaria.

Sala das Reun.iôes, 1 de maio
de 1966.

Euler Lafetd - Gerardo Grossi
- Martins Silveira.

Justificativa: - Os Indices de es-
colanidade na Fazenda Catinguinha,
em Januania, estão recornendando a
transformacão das Escobas Corn-
binadas, ali ex.istentes, em Escolas
Reunidas, ora indicadas, o nome de
tudar também as cniancas morado-
ras nos arrodores daquela Fazenda.

Sugere-se quo se dé 4s Escolas
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Reunidas ora indicadas o norne de
Faustino Pacheco, em homenagem
ao primeiro proprietário da Fazen-
da Catinguinha, já falecido.

Fol êle urn homem de grande
visão nos empreendimentos e sua
vida de desbravador operoso e pro-
gressista ë continuamente recorda-
da na região.

Ademals, Faustino Pacheco, que
teve assinalada atuac5o tmbëm no
estImulo as atividacles educacionais,
muito contribuiu para o ensino pu-
blico em Januária.

Assim, a homenagem que, por
esta forma, Se ihe presta ë de in-
teira justiça.

Sala das Reunióes, l.° de junho
de 1966.

Euler Lafetá.
- A Comissão de Educaçao.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado que Oste subscreve,
na forma regimental, requer a V.
Exa. urn voto de congratulaçOes aos
em nent3s brasileiros, Ministro Ar-
thur Costa e Silva e Pedro Aleixo,
pelos discursos que proferiram na
Convenção da Alianca Renovadora
Nacional que os indicou, respecti-
vamente, candidatos a Presidente
e Vice-Presidente da Repüblica para
o próximo quadriênio.

Sala das ReuniOes, 31 de maio
de 1966.

Aureliano Chaves - João Bello
Manoel Costa - Nunes Coelho -

Lücio de Souza Cruz - Cicero Du-
mont - Carlos Megale - Jorge
Vargas - Altair Chagas - Gerardo
Grossi - João Vaz - Alvimar
Mourão - Joaquim de Melo Freire
- Spártaco Pompeu - Lëlis Cha-
ves - Sebastiâo Anastdcio - Ma-
rio Hugo Ladeira - Jehovah San-
tos - Martins Silveira - Herme-
undo Paixão.

- Publicar.
REQUERIMENTO

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

Os Deputados infra-assinados re-
querern, ouvida a Casa, seja con-
signado na Ata de nossos trabaihos
urn voto de congratulaçôes corn o
povo italiano, pela passagem da
data nacional da Itälia, no próxi-
mo dia 4 de junho, dando-se ciência
desta rnanifestaçao cia Assembléia
Legislativa ao Sr. COnsul, Dr. Al-
berto Perego, nesta Capital, aRua
Curitiba, 705. 2 0 andar.

Sala das ReuniOes, 31 de maio
de 1966.

Gerardo Grossi - Carlos.Eioy -
Délson Scarano - João Vaz - João
Lujz de Carvaiho - Alvimar Mou-
rão - João Bello - Expedito Ta-
vares - Altair Chagas - Carlos
Megale - Nunes Coelho - Martins
Silveira.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados abaixo assinados
requerem Se congrautle a Casa corn
o Delegado da Liga dos Estados
Arabes, Professor Mansul Chalita,
pela concessão da "Medaiha Ma-
chado de Assis" que Ihe •foi feita
pela Academia Brasileira de Lé-
tras.

O evento significa o reconheci-
mento dOste insigne sodalicio aos
relevantes serviços prestados pelo
ilustre Diplomata a aproximaçäo
natural dos povos de lingua árabe
' o Brasil, e a natural conseqüën-
cia de melhor entendimento e
major estima entre os mesmos.

O Professor Mansur Chalita, emi-
nente poligrafo, poliglota e notá-
vel homem de espIrito, insere em
sua fOiha de serviços êsse traba-
lho rnarcante, qual seja o de des-
cobrir as afinidades entre os povos
que possuem pontos em comum e
que muito podem fazer pela paz
mundial e progresso social da hu-
manidade.

Sala das ReuniOes, 31 de ma.io
de 1966.

Anuar Fares - Nunes Coelho -
Ldlis Chaves - João Bello - Joa-
quim de Melo Freire.

REQUERIMENTO
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado 'abaixo assinado, na
forma regimental, requer a V. Exa.,
ouvido o Plenário, que faca cons-
tar em Ata urn voto de regozijo
pela passagem de 116 0 aniversário
de Juiz de Fora, grande nücleo in-
dustrial de nossa terra, denomina-
cia por Rui Barbosa de "Manches-
ter", dando-se ciência de nossa de-
liberaçäo aos Exmos. Srs. Prefel-
to Municipal e Presidente da Ca-
mara Municipal de Juiz de Fora.

Sala das Reuniäes, 31 de maio
de 1966.

Mario Hugo Ladeira.
REQUERIMENTO

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

Os Deputados in fine assinados
requerern a V. Exa., na forma re-
gimental, seja inserido na Ata dos
nossos trabalhos urn voto de pe-
sar pelo falecimento, ocorrido em
Ravena, do Sr. Cândido Lücio Fer-
reira Pinto que foi Vereador du-
rante várias legislaturas a Camara
Municipal de Sabard, da qual £oi
Presidente por muitos anos. Per-
tencente a ilustre e tradicional f a-
milia sabarense, era o extinto urn
homem de proverbial digrndade e
que prestou ao seu IflUflCPjO Os
mais relevantes servicos.

Sala das ReuniOes, 1. 9 de junho
de 1.966.

Hermelindo Paixão - Délson
Scarano - Lücio de Souza Cruz -
Jorge Ferraz - Carlos Megale.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados abaixo assinados
requerem a Vossa Excelência, ou-

vida a Casa, seja inserido em nos-
sos Anais um voto de congratula-
cOes pela realizaqäo do Congresso
de Juizes de Direito e Promotores,
levado a efeito na vizinlia Cidrade
de DivinOp oils.

Tal acontecirnento foi presidido
pelo eminente Bispo daquela dioce-
se, D. Cristiano, no dia 22 de ma.io
proximo passado.

Tao magno acontecimento veio
marcar mais urn passo na solu-
çio do intrincado problema do me-
nor abandonado, tema dominante
da reuniao. Sôbre o assunto fize-
ram-se ouvir, defendendo brilhan-
tes teses, Os Juizes e Promotores de
DivinOpolis, Santo AntOnio do Mon-
te e Formiga, sendo, depois, o as-
sunto amplamente debatido pelas
autoridades presentes, tomando-se,
em virtude dos debates, medidas
saneadoras para a solução do gra-
ve problema da atualidade.

O povo divinopolitano prestigiou
tal evento, comparecendo aos deba-
tes, mostrando, tambOm, não estar
alheio ao assunto, interessando-se
pelo assunto e incentivando as au-
toridades competentes corn o seu
apoio.

Solicitamos que desta decisão se
dO conhecimento ao ilustre Procu-
rador-Geral do Estado, Dr. Joaquim
Goncalves.

Sala das ReuniOes, 1.9 de junho de
1.966.

Reny Rabello - Otelino Sol -
Souza e Silva - Carlos Eloy --
Anuar Fares - Wilson Tanure.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a douta
Casa, seja consignado urn voto de
congratulacOes corn o Rotary Clube
de Aimorés-Baixo Guandu, na Ata
de nossos trabalhos, ao ensejo das
solenidades corn que assinalard o
seu 10.° aniversário de fundacao,
cujo programa anexo fica fazendo
parte integrante de seu Requeri-
mento.
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Além do acontecmento social

que poe em destaque as sociedades
de Aimorés (Minas Gerais) e Baixo
Guandu (E. Santo), é corn satis-
facão que se registra 0 entrelaça-
mento e o convivio entre as duas
Cidades, limitrofes dos dois Esta-
dos irmãos, onde o marco divisO-
rio jamais influiu na amizade dos
dois povos, pelo que Se requer rain-
da seja dada comunicaçäo déste
vato àqueia entidade filantrOpica
de filiacao internacional, na pes-
soa de seu Secretdrio, jovem Mar-
co Antonio Tostes Chaves, residen-
te na Cidade de Aimords.

Sala das ReuniOes, aos 30 de main
de 1.966.

Fiorivaldo Dias.

"Aimorés, rnaio de 1.966.

limo Sr.
Fiorivaldo Dias de Oliveira
Prezado Senhor.

o Rotary Clube de Airnords-Bal-
xo Guandu completa 10 anos de
fundaçâo no dia 19 de junho do
corrente ano. Nesta oportunidade,
comernoraremos corn programação
especial essa data e gostaria de
contar corn a presença do nobre
amigo. Abaixo está o nosso proS
grama festivo.

Sábado, dia 18:

9,00 horas - Inscrição.
12,30 horas - Churrasco a moda

"CapixabaMineira", na chdcara do
Patronato. Inicia-se corn a canc0.o
"Rotariano Feliz", a seguir atraçOes
artisticas e musicais, e a já famosa
CTharanga do Governador. Local -
Praias do Manhuacu.

16,00 horas - Visita ao "Marco
DemarcatOrio" entre Minas e Es-
pinto Santo, de n.° 42 (Liltimo), corn
palestras de confraternizacao pe-
los companheiros Athaydes Ribeiro
do Nascimento, pelo Espirito San-
to, e por Minas Gerais, José do
Carm.o.

19,00 horas - 1.' Foro Rotdrio: -
Palestrarä, sObre a 1. Avenida em
Rotary, o nosso companheiro Go-
vernador Luiz de Paula Ferreira,
"Serviços Internos"; sObre a 2.'
Avenida em Rotary, o companheiro
ex-Governador Archimedes Teodo-
ro, "Servicos a Cornunidade" e a
palestra "Acão Individual do Rota-
riano" serd feita pelo ex-Governa-
dor Cláudio Martins Senra.

22,30 horas: - Baile corn desfile
de Modas no Canaã Clube de Bai-
xo Guandu, corn a participação de
artistas amadores.

o ensejo para apresentar-lhe as
minhas rnai.s afetuosas saudacOes,

Cordialmente,

Marco AntOnio Tastes Chaves -
Secretdrio."

COMUNICAAO

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

Cornunico it Casa a falecimento,
ocorrido no dia 29 do corrente, ries-
ta Capital, do Sr. João Olimaco
Guimarães e solicito seja consig-
nado em Ata de nossos trabaihos
urn voto de pesar pelo infausto
acontecimento, dando-se ciOncia da
homenagem a famflia eniutada, na
pessoa do Dr. Tito Guimares, re-
sidente nesta Cidade, it Rua Safira
n.' 476 - Prado.

Sala das ReuniOes, 31 de maio
de 1.966.

João Luiz de Oarvalho
-. Publicar.

COMUNICAAO

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

Comunico a V. Exa. que, nesta
data, estou assumindo o mandato
de Deputado, na vaga decorrente
da licenca concedida ao Deputado
iJomingos JOrio.

Sala das ReuniOes, 1.0 de ju.nho
de 1.966.

João Bosco.

- Ciente. PubLique-se.
- A Divisão do Pessoal.

c0MUNICAcA0
Exmo. Sr. Presidente cia .Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve

comunica a Mesa o falecimento, em
nossa Capital, de D. macia de Oli-
veira Sales, requerendo se faca
constar em Ata urn voto de pesar
desta AssemblOia e que dêle seja
dada ciência a famulia enlutada, na
pessoa de seu filho Dr. José Maria
de Sales, medico, residente na Rua
COnego Rocha Franca n.° 235, Gu-
tierrez.

Saia das ReuniOes, 1.' de junho
cte 1.966.

José Maria Magalhães.
- Publicar.

C0IvrLJNICAcAO

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

0 Deputado que esta subsereve
comunica a Mesa o falecirnento de
D. Rita Richard Mesquita, reque-
rendo se faça constar em Ata tan
voto de profundo pesar desta As-
sembléia, dando-se ciência do mes-
mo a familia enlutada na pessoa
de seu espOso Otávio Lins Mesqui-
ta, residente na Avenida do Con-
tOrno, n.° 9.317.

Sala das ReuniOes, 1.' de junho
de 1.966.

José Maria Magalhães.
Pub licar.

COMUNICAçAO

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
bldia Legislativa do Est&to de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve
comunica a Casa o falecimento, em
nossa Capital, do Dr. Miguel Angelo
Massara, pedindo que se faa cons-
tar em Ata urn voto de pesar de
nossa Assembléia e que dêle seja
dada ciOncia a familia enlutada, re-
sidente na Rua TamOios, 795, nesta
Capital.

Sala das ReuniOes, 1.' de junho
de 1.966.

José Maria Magalhäes.

Domingo, dia 19:

8,00: horas - Inauguraçao e ben-
cão do Relcigio, obra do nosso Clu-
be, instalado em praça pübiica em
Airnorés, corn a presença das au-
toridades, do povo, e de pessoas
gradas corn a participaçao da
Banda Filarmônica de Aimorés.
12,20 horas: AlmOço Festivo, corn a
Charanga do Governador, flume-
ros artisticos, exibição de "slides"
da 61a Convenção em TOKIO do
Rotary International. Entrega de
medalhas de ouro, prata e bronze,
aos seis pnimeiros colocados e 14
outros prémios aos outros coloca-
dos no concurso promovido pelo
nosso Clube.

15,30 horas: Visita a TelefOnica
de AimorOs-Ba.ixo Guandu, obra
de nosso Clube em Aimorés.

16.00 horas: 2.' Foro Rot%rio: -
Discursará, sôbre a 3a Avenida em
Rotary, a nosso companheiro ex-
-Governador José Domingus, "Ser-
vicos Profissicnajs" e sObre a 4.'
Avenida em Rotary, urn companhei-
ro do Rotary Clube de Vitória, sO-
bre "Serviços Internacionais".

22,30 horas: - Baile corn desfile
cie mcd'as. nos sa]öes do Colëgio
Estadual de Aimorés, corn a part!-
pacão da Charanga do Governa-

Para as senhoras e senhoritas
liaveni passejos e reuniOes.

Certo de sua presença, aproveito
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Justificativa: - 0 Dr. Miguel An

gelo Massara veio pare 0 Brasi
corn a idade de 7 anos, aqui se for-
mando em Odontologia. Exerceu
a profissão nas Cidades de Santa
Luzia, Vespasiano e Belo Horizonte,
onde estOve radicado dezenas de
anos. Sua vida foi exemplo de tra-
baiho e dignidade. Chefe de nu-
merosa familia, educou todos Os
seus filhos dentro do padrão tradi-
cional da familia mineira. Deixa,
O extinto, consternada a sociedade
de nossa Capital, onde granjeou a
simpatia e a amizade de todos Os
que corn ële tiveram a ventura de
conviver.

Sala das ReuniOes, 1.0 de junhode 1.966.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Waldorniro Lôbo.

• 	 0 SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

• NOs, nesta Tribune, do uns tem-
pos para cd, temos feito criticas
ao Govêrno nurn torn ameno, pro-
curando, por todos os meios, fa-
zer corn quo êle compreenda a si-
tuação do povo, rnas, parece que
o atual Govcirno está querendo que
todo mi.mdo "vã pro inferno" e que
o "povo 0 esqueça neste mverno".
Mas, o povo não pode esquecer o
Governador, não porque sinta por
êle qualquer simpatja, mas, porque
estd morrendo de Odio. Afinal de
contas, foi prornetido urn Govêrno
em ritmo de Brasilia e, na cabeça
daqueles que votararn em S. Exa.,
cisse ritmo devia ser aquele implan_
tado pelo Sr. ex-Presidente da Re-
pdblica, Juscelino Kubitschek

Mas o ritmo de Brasilia de agora
não ci aqucile do tempo de J. K..

o ritmo do Brasilia do "vai ter"
que foi transportado de Brasilia pa-
ra Minas Gerais. De remcidios nos
dispensãrios não ha nern urna gôta.
Dinheiro pare pagar as penscies sa-
natoriais de tuberculosos, jogados
pelas ruas, enviados pelo Govcirno
por intermcicljo do Departamento de
Tuberculose, tambem não ha. Essas
pensöes que são consideradas urn
mal necessdrio, não conseguern re-
ceber urn sO centavo. Os SanatOrios
particulares, tarnbcim, não estäo re-
cebendo. Mas, basta que urn Sr.
Deputado que estd de acôrdo corn
o ritmo do "vai ter" suba a esta
Tribuna para fal'ar alguma coisa
do Govcirno e, imediatamente, aqui,
a frente da Tribuna fica coalhada
de jornalistas e cinegrafistas do Ci-
nema e Televisão para fotografar
e filmar o representante do povo
quo v:m transrnitir ao povo as no-
ticias do "vai ter", porque ate ago-
ra nao houve nada de concreto
fl1CnD

Denuncjej cia Tribuna Os Srs.
Deputados que querern fazer a pro-
paganda do Sr. "IP." da Silva. Ai
corneçarn, então, as ameaças. Cui-

dado, cuidado. Se você continuar
assirn, não vai receber as suas sub-
vençOes. Mas, por que? As subven-
coos não são do Sr. Governador
"IF." e, sirn, Os Srs. Deputados ci
que as concederam por Lei votada
nesta Casa. Se o Governador não
puder curnprir a Lei, então vamos
pedir o seu "impeachment". 0
Govêrno não ci dêle. 2 do povo.
Ele ali estd, levado pelo voto do
povo, para cumprir as Leis. E
se esta ameaca se caracterizar,
não tenham düvidas, you reu-
fir OS tuberculosos pobres, trazer
para a Assemblciia Legislativa e de-
pois levci-los ao Palãcio da Liber-
dade, b, Secretaria cia Fazenda, pois
que, assirn, tomarão êles conheci-
mento da situacão em que Se en-
contram cisses infelizes atacados da
peste branca.

Chegou al urn ilustre costureiro.
Pronto. TOda aquela equipe do Pa-
ldcio da Liberdade, inclusive o Sr.
Governador do Estado, fol render
homenagens a cile, a urn homem
bern penteado, bern vestido, roupa
preta e colete vermelho, que d.izia:
"Afinal de contas, you ser pai".
Esses homens ci que são festejados
na hora em que 0 POVO está paS-
sando fome. Surge urn hornem im-
pecãvelmente vestido no parecer
dOle - mas em nosso parecer, Ole
está vestido a "granjeste". Esta
palavra ci composta e sign.ifica me-
tade granfino e metade cafajeste.
Enquanto isto o povo estd passan-
do fome; enquanto isto o Secre-
tcirio do Abastecimento está-se be-
neficiando, com uma porcao de so-
cretdrios e secretdrias escoihidos a
dedo, mas não se lernbra, de ma-
neira algurna, quo Minas Gerais
precisa ser abastecida de gêneros
de 1. necessidade. Certa ocasião,
fui a urn campo de futebol. Faz
anos. Em lá chegando, fui abor-
dado por urn cidadão desconhecido
que me criticou: "0 Sr. é urn amigo
do Presidente Vargas e não tem co-
ragern e não tern vergonha de com-
parecer aqui ao estádio do povo,
quando o feijão estd custando 8

cruzeiros o quilo?" Fiquei revolta-
do, assisti ao jOgo, e nunca mais
ful ao campo de futebol. Mas, hoje,
gostaria do encontrar êste cidadão
que reclamou porque o feijão esta-
va custando 8 cruzeiros o qu.ilo.
Hoje dove estar custando 8 cruzei-
ros o grão. Já disse aqui que o fei-
jão serd vendido as düzias.

Se tiver saüde e Deus quiser,
amanhã novamente aqui estarei
para procurar esclarecer a opi-
mao publica, de qualquer rnaneira.
Se a imprensa não dá cobertura
as nossas criticas e as nossas ver-
dades, pelo menos o "Minas Gerais"
as publica e o povo do interior do
Estado tomará conhecimento do-
las. 0 povo que vem as nossas
galerias poderá dizer iã bra do
nosso desprendimento, da dossa
coragem de enfrentar esta situa-
cão, ainda quo ante a ameaQa do
Govérno. Alérn de caloteiro, será
mais isto, isso ou aquilo. E Os
Srs. Deputados que são amigos
do Sr. Governador "I. P." da
Silva, e que estão levando vanta-
gens eleitorais para suas zonas,
que venharn para. esta Tribuna
e procurem, de quelquer manel-
ra, dizer quo não e verdade o que
tenho dito. Os Srs. Deputados que
bajulam o Govcirno precisam co-
nhecer ben a situacão em quo se
encontram Os trabaihadores. Pre-
cisamente dessa Minas Gerais. Pre-
cisam compreender a situação do
povo que sofre por culpa da mope-
rãncia do atual GovOrno.

0 SR. PRESIDENTE - Tern
a palavra o Sr. Deputado João
Lu.iz do Freitas.

0 SR. JOAO LUIZ DE FREITAS
- Sr. Presidente e Srs. Deputa-
dos.

Circulam ruinores de que S. Exa.,
o Sr. Governador Israel Pinheiro,
estaria clispc sto a introduzir, no-
vamente, o jOgo nas estâncias hi-
dro minerals. E que, para isto, em-
preenderia gestöes, visando res-

Jose Maria Magalhaes
- Publjcar.

COMUNICAcAO

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

0 Deputado que esta subscreve
vern comunicar a Casa o falecimen-
to ocorrido, no mês de rnaio Ulti-
mo, nesta Capital, do Sr. Moisés
Lemberg. 0 extinto, de nacionali-
dade rurnena, radicou-se ha muitos
anos em Belo Horizonte, tendo
granjeado largo circulo de arniza-
de e era muito benqu.isto na socie-
dade local. Deixa o Sr. Moisës Lem-
berg a viUva, Sra. Maria Lemberg,
e urn unico filho, o Sr. Calmon
Lemberg, conhecido medico belo.
rizontino.

Ao fazer esta Cornunicacão, re-
quer seja consignado em Ata do
nossos trabalhos urn voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Moisés
Lemberg, dando-se ciência do fato
ao Dr. Calmon Lemberg e a Sra.
vidva Maria Lemberg, residentes na
Rua Or.iente n.° 519, nesta Capital.

Sala das Reun.iOes, 1.' de junho
de 1.966.

João Navarro.
- Publicar.
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guardar-se quanto a legislaçäo fe-
deral a respeito. For outro lado,
rioticias cia imprensa mineira dão
conta de que o Sr Procurador-Ge-
ml do Estado, Dr. Joaquim Ferrei-
ra Goncalves, ordenou aos promo-
tores do interior que adotem
tödas as medidas possiveis ara
impedir o jôgo do bingo, em suas
comarcas, dizendo que as autorida-
des competentes, na maioria das
vézes, deixam dc reprimir tais fa-
tos delituosos; e solicitou ainda que
Os promotores informem se em
suas comarcas houve, recentemen-
te, tais irrcgularidades.

Não estarfamos, pois, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, autoriza-
dos a crer na reahertura do jOgo
nas estâncias. Os fatos contradj-
zem Os rumores Preferjmos ficar
corn os fatos. nganam-se, toda-
via, os qua pensam que 0 jOgo se
circunscreveria ao ambiente das
estâncias, e que seria levado para
aquêle ambiente de turismo pelos
homens endinheirados, que teriam
meihor motivacao para procurar
aquelas estãncias. Enganarn-se,
porque as Estãncias são, ao que
consta, para cura e repouso e ha,
inclusive, hotéis corn êste nome.
Ora, aquêles homens que para Id
VaO, em sua maloria veihos, vicia-
dos no jOgo, iriam piOrar o seu
estado fIsico precário, pelas noites
de insOnia, contraindo ainda males
espirituais e sociais; sustentariam
tambm o contdgio do vIcio nas ci-
dades tradicionajs que veriam, as-
sim, os seus pais de familia tira-
dos do lar, dando-se a urn luxo que
não podem ter. Haveria, então, Srs.
Deputados, sérios riscos para a es-
tabilidade da famIlia mineira, au,
nas pequenas cidades, onde o vicio
Seria assim como urn cancro. Te-
mos dito que se descura demais da
pessoa integral do homem. Pensa-
-Se nêle sôbre o primado do econô-
mico e do grande bern-estar que a
tëcnica nos legou, mas não se lhe
quer dar uma composição harmO-
nica, para que o homern sala en-
grandecido espiritualmente desta
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meihor tëcnica e ciência. E já se
Ihe quer dar, como neste caso dos
rumores, o vicio no interior de Mi-
nas, esta Minas que é tradicional
per excelência.

O jOgo, Sr. Presidente, traz urn
cortejo de males e crimes sociais;
traz a desgraça de muitos lares;
traz ruinas morais e econOrnicas;
traz o rebaixamento cultural e so-
cial das pessoas fisicas; traz deses-
timulo as institu.içOes que, a duras
penas, promovem o bern social em
vista da cobertura oficial ao vicio.
Seria urn desestirnulo enorme, seria
urn grande argumento para aquêles
que querem corroer, diante daque-
les cue querem prornover.

O jornal "Correio de Araxd", na
sua edicao de 15 de rnaio, entre ou-
tros pronunciarnentos, a propOsito
de urna enquete que prornoveu,
trouxe as palavras do Padre José
Lacercia Sobrirtho, Vigdrio da Pa-
rOquia araxaense, e da mestra e
mae por exceléncia, muito bern a
par de sua posição, Sra. Lucia Soa-
res Ferreira.

Da enquete, constam outros pro-
nunciarnentos, mas ficamos apenas
corn ësses, porque são auténticos,
porque não visam apenas a uma
possivel meihorja econOrnica e fi-
nanceira para a cidade, a custa da
desgraça dos lares, a custa da in-
trodução, no vicio, inclusive, da ju-
ventude, mal educada, mal prepa-
rada para a sociedade, como d,
infelizmente, a juventude salti-
tante e tao tristemente a 1 e g r e
que pulula em nosso meio. Fica-
mos corn êsses pronunciamen-
tos autOnticos, corn 0 pronun-
ciamento daqueles que pesam as
circunstãncias e que não pen-
sam apen:as nos aspectos mate-
riais, econômicos e financeiros pos-
siveis, porque êsses jogadores tan-
to levarn quanto trazem. Se o jOgo
vai dar, vamos supor, condição pa-
ra o recolh.imento aos cofres do ES-
tado de algurnas verbas, ninguêm
sabe se essas verbas serão apro-
veitadas e aplicadas nas prOprias
cidades de onde seriarn arrancadas.

Diz, então, a Sm. Lucia Soares Fer-
reira:

A OPINIAO DA MESTRA E MAE

"Analisando objetivamente, penso
que, para nOs, araxaenses, haveria
assim urn grande acréscirno de de-
senvolvimento econOmico, politico
e social. 2 esta urna visão rnagnf-
fica ante os olhos cansados da mo-
noton.ia do nada feito, revoltados
pela miséria material de tantos.

Mas, não estariamos nOs corn-
prando, por urn preco excessiva-
mente alto, a riqueza para os nos-
sos filhos, ao envolvê-la corn a rni-
séria moral de tantos e talvez
mesmo corn a miséria moral de
nossos prOprios filhos?..

Esta é urna grande pergurita, scm
düvida. Aqueles hornens que vão
proceder ao exarne das possibilida-
des econOmicas da introducão do
jOgo nas estãncias hidro-m.merais
podern ter esta pergunta inclusa
nos seus cdlculos.

"NOs, as mães, não 0 sornos ape-
nas daqueles que viverão rnelhor
corn as sobras recolhidas das mesas
onde outros jogam. NOs o somos
tambérn daqueles que se debrucam
sObre elas, morrendo nioralmente a
cada instante ate se tornarem em
sobras da humanidade...

Assim, vamos desejar que nossa
Araxd Se erga da fOrça de nossos fi-
lhos e nunca de sua fraqueza.

Lucia Soares Ferreira".
Vein a seguir o pronunciarnento

do Revrno. Padre José Lacerda So-
brinho, que também participou da
enquete feita corn referência ao
assunto:

CONTRA -SENSO
"0 jOgo, sern trapaca e sern am-

bicao de lucro, empenhando soma
que se pode gastar razoàvelmente
num passaternpo honesto, e licito.
le pecaminoso e inadmissivel o em-
prêgo de somas elevadas que acar-
retarn dIvidas e privacöes, ou que
con irariam a funcão social da pro-.
priedade privada.

Pois Os bens terrenos devem ser
administrados corn seriedade para
proveito cornurn dos homens e não
estar a mercê de lances levianos na
banca de jOgo.

A iniciativa do Govêrno para aber-
tura de casas de jogos é urn con-
tra-senso. Funcão dêle é prornover
a ordem, 0 bern-püblico e näo a
desordem, a leviandade e a injus-
tica. Na realidade, os cassinos fa-
vorecem a ociosidade dos ricos, é
escândalo para. Os pobres e carni-
nho aberto para vicios de tOda or-
dern. A pretensão de se auferirem
vantagens econOmicas para assis-
téncia social, hospitalar e ate para
construcão de igrejas, é motivo de
profunda tristeza para nOs cristãos.
Nossa civilização, dita cristã, 0
muito primitiva: subestirnamos Os
valores morals ou pretendernos
atingi-los por processos pagãos.

Afirrna-se que a oficialização do
jOgo, em deterrninados pontos, di-
minuird a incidência dos jogos clan-
destinos. Serd mesmo? Qu serd
jusiarnente o contrario?

e. José Lacerda Sobrinho".
A introduçao dos jogos de roleta,

etc. nas estãncias hidro-minerais
0 0 que se quer em contraposicao
a iniciativa de se acabar corn o
bingo no interior, jOgo de menor
proporcão, de rnenor gravidade, e
de menor perigo para a estabili-
dsde da farnilia e da sociedade. En-
tretanto, aqueles qua pensaram
cuidar da concretização dessa idOia,
certamente vão deixar que fiquem
apenas em rumores, porque Os pe-
rigos, as razOes para a sua não
concretizacao, são bern mais for-
tes, hem miiores, bern mais mi-
neiras, mais cristãs e mais patriO-
ticas do que '.s suas, meramente
econOrnicas e fin anceiras, e que nem
sob êstes ãngulos rednern condi-
cOes para convencer.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Expedito Tavares.

O SR. EXPEDITO TAVARES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Cumpro o dever de transrnitir a
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V. Exa. e ao Plenário a represen-
taçao do Sr. Adjunto de Promo-
tor de Justica de COrrego d'Arita,
AntOnio Garcia de Azevedo, em que
S. Exa. e a população da Cidade,
pessoas de tôdas as classes sociais,
Vereadores a Cärnara Municipal,
sern distinção de côr partidáxia,
corntmicarn a esta Case as violên -
cias policiais praticadas na area
rural daquele Municipia, pedindo
que tomemos conhecimento do re-
latOrio e dos fatos ali ocorridos no
dia 19 do corrente més. E doloro-
so têrrnos que vir a Tribuna para
denunciar fatos de tal natureza que
ainda ocorrem em comunas ml-
neiras. E preciso, entretanto, que
esclarecarnos que Os fatos não ti-
ver6rn motivação polItica, mas as
arbitrariedades foram tantas e tao
grandes que a populacão se viu
chocada, pois, do atrito entre 0
Cabo do destacamento e pessoas da
area rural do municipio, nasceu a
providêncja désse mesmo Cabo de
Se dirigir a Born Despacho, e dali
levar a COrrego d'Anta urn Capi-
tao do 7.0 Batalhão, corn deze-
nas de soldados, corn a coni-
véncia e orientacão do Delegado
Municipal, Sr. Levino Paim, para,
corn Osse aparato de fOrça, espan-
car várias pessoas daquela locali-
dade, ferindo-as bärbaramente,
numa atitude caracterjstica de es-
piritos selvagens e indaptados
normas da civilização. Não temos
ainda o norne do rnilitar que aten-
deu ao chamado do Cabo, rnas jd
providenciarnos obtê-lo para •de-
nunciar o seu procedimento que
não condiz corn as gloriosas tradi-
cOes da Policia Militar de Minas.
Esse militar pagara bern caro sua
ousadia. Tivemos jã urn contacto
corn 0 Sr. Secretário de Segurança
e S. Exa. prometeu-n•os as garan-
tias necessárias a tranquilidade da
populacao, inclusive abertura de in-
quërito para apurar as responsabi-
lidades.

Estaremos aguardando as pro-
vid6nci6s prometidas e adianto
mesrno que, valendo-me dos cri-

terios em funcionamento, recorri
ao Sr. Governador do Estado, pe-
dindo a exoneração do Delegado
Municipal, por ser medida que me
cabe como Deputado mais votado
do rnunicipio.

Deixo aqui o nosso protesto e
peço ao Sr. Presidente a transcri-
cão darepresentacao do Sr. Adjun-
to de Promotor de Justiça de COr-
rego d'Anta, corn o "dossier" e urn
abajxo-assjnado de mais de 200 pes-
soas da localidade, para que façarn
parte integrante do nosso discurso.

- A matëria a qual o orador se
referiu d a seguinte:

"Exrno Sr.
Presidente da Assemblëia Legis-
tiva.
o infra-assinado Adjunto de

Prornotor de Justiça de COrrego
d'Anta, Comarca de Luz, encamjnha
a V. Ex., para conhecjmento des-
sa augusta AssemblOia a inclusa. cO-
pia do abaixoassjnado enviado ao
Sr. Secretário da Segurança PU-
blica, em que Os signatdrios, Verea-
dores, Juiz de Paz, Presidente da
Associacão Rural, e pessoas da 10-
calidade, em nUrnero superior a
duzentos, denunciam espancarnen-
tos praticados pela polIcia, sob o
comando de urn Capitão (convoca-
do de Born Despacho corn mais de
vinte praças), corn a conivOncia e
orientaçao do Delegado Municipal
Levino Paim, para que esta augus-
ta Assembldia registre Os lamentd-
veis acontecimentos ocorridos na-
quele municIpio dia 19 p. passado
e tome as medidas cabiveis junto
as autoridades competentes.

Respeitosamente,
AntOnio Garcia de Azevedo, Ad-

junto de Promotor de Justiqa de
Ccirrego d'.Anta.

Exrno. Sr. Secretário da Segu-
ranca PUblica do Estado de Minas
Gerais - Capital.

NOs, abaixo assinados, Vereadores
a Cãmara Municipal de COrrego
d'Anta; homens da cidade e do
campo, residentes no rnesmo Mu-
nicipio, considerando que o Cabo
AntOnio Goncalves Pinto, ate a data

do ontem comandante do Destaca-
mento Policial local, sempre agia
corn violência, espancando ou man-
dando espancar, molhando ou man-
dando molhar corn dgua fria, du-
rante a unite, impiedosamente, a
quantos, justa ou injustamente,
fOssem conduzidos ao quartel: con-
siderando que ha pouco, pera a
surprêsa de todos, houve no Mu-
nicjpio urn caso de banimento; con-
siderando que partiu da prática de
violências anteriores o incidente
(luta corporal) ocorrido entre o
referido Cabo e acompanhentes de
urn noivado, cujo noivo é irmo de
uma das vitimas do desalmado po-
licial; considerando ainda que o
mesmo Cabo, em conseqüencia do
incidente atrás rnencionedo, sem
major necessidade, trouxe ao
Municfpio, no mesrno dia (19) a
noite, vindo da sede do 7. 0 BI de
Born Despacho, urn refOrço policial,
composto de, mais ou rnenos, duas
dezenas de policiais comanddas
por urn Capitão; considerando qua
os componentes do referido refOr-
co, acornpanhados do Destacarnen-
to local, na calada da noite, em
flagrante desrespeito ao parOgrafo
15 do artigo 141 da Constituicão
Federal, arrombaram portas, inva-
diram residências do hornens paca..
tos cIa roça, inclusive a de urna
viUva, espancararn covardemente,
forçando-os a beber cachaça (ou-
tro desrespeito ao parágrafo 2. 0 de
nossa Carta Magna) e trouxeram
presos (esbulhando, desta rnanei-
ra, outro parágrafo da Constitui-
cão Federal, o de nUrnero 20) Os
jovens Djalma Balduino Rodrigues,
João BalduIno Rodrigues e José Pe-
drosa Sobrinho; ainda espancararn
Otacilio Indcio da Cunha e Ota-
viano Davi Borges (noivo que, no
momento do incidente entre o Cabc
e acompanhantes de seu noivado,
se encontrava na Igreja recebendc
a bêncão matrimonial); conside-
rando a gravidade dos fatos e, con-
seqUentemente, 0 precario estado
de saUde em que se encontram os
espancados que ora recebem assis-

tência médica na vizinha cidade de
Bambul, REQUEREMOS a V. Exa.
se digne enviar autoridade cornpe-
tente que venha apurar as arbitra-
riedades policiais e pOr têrrno ao
hcIbito infarnante de espancar e
molhar presos.

Outrossim, levarnos ao conheci-
mento de V. Exa. que enviarnos
cópia do presente ao Governador
do Estado; ao Deputado Expedito
de Faria Tavares, nosso ilustre
conterrãneo, e ao Presidente cia As-
sembléia Legislativa de Minas.

Nestes têrmos,
Peclimos deferimento e esperamos

JUSTIcA!
COrrego d'Anta, em 21 de maio

de 1.966.
- Edy Bernardes de Faria,

Presidente cia Cãmara - Joa-
quim Luiz Pereira, Vice-Presidente
da Cãmara - macjo Pereira Gar-
cia, SecretcIrio da Câmara - Ge-
raldo de Paulo Queiroz, Vereador
- José Augusto de Paulo, Vereador
- Paulo cJ.e Sousa Borges, Verea-
dor - João Evangelista de Carva-
Iho, Vereador - Wilfredo de Car-
voiho Baja, Vereador - José Lciza-
ro Leite, mecâruco - Levi Pereira
Cardoso, agricultor - Francisco
Camargos do Couto, funcionário
pUblico - Francisco Rocha, corner-
dante - José Crescêncio Filho, co-
merciante - José Rodrigues Rocha,
comerciante - Lauro de Oliveira.
fazendeiro - Benedito Pereira cia
Silva, fazendeiro - Ildebrando Gar-
cia Duarte, fazendeiro - Gualter
Francisco Bolina, cornerciante -
José Bento de Sousa, fazendeiro -
Sebastiâo Barbosa Ledo, fazendeiro
- Geraiclo Magela Pereira, corner-
cidrio - João Augusto de Oliveira,
lavrador - Raimundo de Freitas.
lavrador - José Roque Ferreira,
lavrador - Sebastião da Silva, la-
vrador - Afonso Agenor Leite, do-
merciante - AntOnio Borges FilhO,
fazendeiro - Lázaro Elias de Ma-
tos, lavrador - Iraci Crescêncio
Cardoso, fazendeiro - Benedito Pe-
reira de Carvaiho, funcionário p.
aposentado - Geraldo Maricis Bis-
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bo, cafeicultor - José Manoel da
Silva, lavrador - Josué da Costa
Gontijo, lavrador - José Antero de
Sousa, cafeicultor José Pacheco
Neto, lavrador - Salvador Borges,
fazendeiro - José Borges Filho, fa-
zendeiro - Vicente Borges, fazen-
deiro - Pedro Paulo Pereira, fa-
zendeiro - João Paulo da Silva,
fazendeiro - Estácio Paulo da Sil-
va, lavrador - Mauricio José Ma-
chado, lavrador - Geraldo Magela
Borges, fazendeiro - Lázaro de Oli-
veira Camargos, comerciante - Ge-
raldo Bertolino, lavrador - José
Briges Sobrinho, fazendeiro -
Antonio Teixeira Filho, fazendeiro
- Vicente de Paulo Pereira Car-
doso, cornerciante - Valdoveu Ga-
briel Bernardes, fazendeiro - Ra-
fael Bafa Teixeira, lavrador - La-
zaro de Sousa Borges, fazendeiro
—José Alaor Borges, fazendeiro -
Antonio Pereira. Sobrinho, fazen-
deiro - Jeferson Menezes, Juiz de
Paz - Geraldo Maria Rosa, lavra-
dor - Jair Rosa Pereira, motoris-
ta - Gilberto Alves Teixeira, la-
vrador - Geraldo Magela Chagas
de Carvalho, fazendeiro - Carlos
do Paulo Salgado, motorista - An-
tOnio Garcia de Azevedo, Presi-
dente cia Associacao Rural - José
Camargos Sobrinho, lavrador - Vi-
cente de Paulo Gontijo, fazendeiro
- Geraldo Batista de Castro, fa-
zendeiro - Nei Elias de Matos, la-
vrador - José l3ento de Sousa, la-
vrador - Rodolfo de Faria Tava-
res, com:'rciante - Vantuil Garcia,
agricultor - Eurico Teixeira, Ia-.
vrador - José Osvaldo de Sousa,
fazendeiro - Josud Bertolino, ía-
vrador - Alcides Marcelino Silva,
lavrador - Geraldo Cãndido Cor-
rêa, estudante - José Maria Me
nezes, comerciante - AntOnio Fir-
mino, comerciante - José Maria
Bernardes, comerciante - Hum-
berto Bernardes de Castro, corner-.
ciante - Elair Borges, fazendeiro
- AntOnio Bastos, motorista -
José AntOnio Costa, funciondrio
pUblico Geralcio Leandro da
Cruz, lavrador - Melqulades Pe-

reira da Silva, sitiante - César
Leandro cia Cruz, lavrador - An-
tOnio Joveilno da Silva - Rafael
Bolina, lavrador - Beichior Boll-
na, lavrador - Sebastião Garcia
Sobrinho, fazendeiro - Milton Cd-
sar Dias, lavrador - João Teles de
Carvaiho - Daniel Bernardes -
Nilson Mariano Lasmar - AntOnio
Goncalves Sobrinho - José Rober-
to Garcia, fazendeiro - Sebastião
Tome de Castro - José Augusto
Chaves Neto - Mozair Teixeira de
Matos, mecãnico - Vildovino Vie!-
ra de Sousa - Wilson Vargas -
Dauro de Carvalho - Miguel An-
tônio cia Silva - Vinicio Faria Bar-
celo - José Romualdo de Oliveira
Filho - José Germano Sobrinho -
Nod Rosa, fazendeiro - AntOnio
Vieira - José Diniz Nunes, fazen-
deiro - Hernani Morais - Juran-
dir Lima Filho - Benedito Xavier
cia Fonseca - Francisco Carvalho
Neto - José Luis cia Silva - Ma-
noel Lima Chaves - José Faria
Chaves - Ivo Chaves - Jaci Ma-
riano Fliho - AntOnio Silveira Fi-
tho - Xavier Filho - Rui de Sousa
Castro - AntOnio de Oliveira -
José Amado de Carvalho - Silvério
J. Barbosa - Antonio José dos
Santos - Pedro Martins - Antô-
nio Machado - João Rodrigues -
Francisco Chagas de Carvaiho -
José AntOnio Passos - José Sales
Dias - Diniz Lobato - J-oão Ro-
drigues Morais - Alaor Rodrigues
de Faria - Joaquim A. Filho -
José Luciano Sifuentes - José Go-
mes Lamounier - Miguel Marques
Menezes - Luis Cândido Ribeiro
- J. D. Moreira - José Norni-
nato Figueiredo - Gabriel C. To-
ledo - Rafael Sidnei da Silva,
funciondrio pübhico - Ivo das
Chagas Passos - Silveira ElOi
de Oliveira - João Tristão Borges
- Otdvio Gornes - AntOn.io Veiga
Dias - Benjamirn Vicente Carva-
tho - José Camilo Dias - Alberto
Maciel Carvatho - José Carlos Dias
- João P. de Oliveira - Olivdrio
João Teodoro - Jair Alves Franco

José Ferreira cia Silva - AntO-

nio Bernardes da Silva - Osmar
Andrino de Melo - Eteh Ferreira
Carvalho - José Silvestre cia Silva
- João Modesto Melo - Jcaquim
da Silva Santos - Carlos da Silva
Santos - Geraldo Bosco - Ono-
fre Chaves - José Pereira Neto -
Ohiveiro Ferreira Pedrosa - Lii-
zaro Ferreira - Sérgio A. Batista.

CERTIDAO

CLARINDO DIAS FILHO, Es-
crivão de Policia em Barnbui,
Estado de Minas Gerais, na for-
ma da lei. etc....

CERTIFICA, a pedido verbal de
pessoa interessada, que as fls. 7 dos
autos do inquérito policial para
apuracão dos crimes de lesOes car-
porais praticadi's na pessoa de João
Baldoino Rodrigues e crime de
danos, consta .0 depoimento da
testemunha, José Oliveira Ferreira;
"DeclaraqOes prestadas por josé
Oliveira Ferreira. Aos vinte e urn
dias do mOs de maio do inil nove-
centos e sessenta e seis, nesta ci-
dade de Bambul, onde se achava a
Sr. Joquim Rodrigues Souto, res-
pectivo Delegado, comigo escrivão
abaixo assinado, al pela refer!-
cia autoridade foi feita a inqui-
ricão das testemunhas, corno adian.
te se ye. José Oliveira Ferr'i.ra,
brasiheiro, casado, corn 27 anos de
idade, natural do COrrego d'Anta,
residente no Estado de Goiis. la-
vrador, filho de Olivério Vicente
Ferreira e de Zulmira AntOnia Ro-
sa, sabendo her e escrever. Aos cos-
tumes disse: Nada. Testemunha
comprornissada na forma da lei,
prometeu dizer a verdade do que
souber e hhe fOr perguntado e, in-
quirida peha autoridade acêrca do
fato que motivou o presente inqué-
rito e de que so hhe deu ciência,
as suas perguntas respondeu7 que
se encontrava ausente de Bembuf
ha mais ou menos 6 anos; que velo
A cidade de Corrego d"Anta para
ser testemunha do casarnento do
sua irma; que ficou hospedado na
casa de seus pais, em uma fazenda

de cujo nome nao so recorda, mas
que fica no municiplo de COrrego
ci'Anta; quo ficou sabendo de urn
atrito corn urn sohdado naqueha ci-
dade, mas nada viu e nem sabe in-
formar a respeito; que, após o ca-
samento, o depoente, juntarnente
corn seus familiares e Os flO1VOS
regressararn a casa do pal do de-
poente, onde estavam reunidos em
familia; que, apos o jantar, con-
versaram urn pouco, tendo em se-
guida todos deitado; que, por volta
do 1 hora cia macirugada mais au me-
nos, foram despertados corn mur-
ros n'as portas e janehas e vozes
gritnndo: abre; que, assustados corn
aquilo, o depoente e sen irmão fo-
ram nb;ir a porta; que, assim que
ajjrirarn a porta, foram agarrados e
arrastados para a terreiro, ciebaixo
de tapas e chutes dados por uma
turrna do soldados comandados por
urn capitao; que, enquanto o depo-
ente procurava conversar corn o
capitão, para saber qual o motivo
daquela invasão na casa de seu pai
e daquela pancadaria aqueha hora,
Os soldedos penetraram dentro de
ca'a e espancaram quantos pude-
ram pegar, inclusive mulheres e
crianas; que, quando o depoente
conseguiu explicar ao capitão 0 que
havia aconteciclo durante o casa-
mento. os soldados jd haviam feito
grande estrago; espancaram todos
as seus farnihiares, penetraram no
quarto do noivo, arraneararn o ra-
paz da cama, derarn-Ihe muita pan-
cada, empurraram a noiva, jogan-
do-a de costas; que, depoiS de ex-
plicado a caso, a capitäo rnandou
parar a pancadaria e intimou o de-
poente a lhe rnostrar onde mora-
y arn os outros rapazes que procu-
rava, levando também prêso OtacI-
ho, que havia sido bastante espan-
cado e jii estava corn a roupa e a
cabeça ensanguentadas; que o
depoente 1 01 forcado a mostrar as
casas de Dj alma José, vulgo ZOzinho
o Joao Baduino; quo, ao chagar a
casa de D. Juventina, onde moram
Os três irmãos acima citados, Os
soldados gritaram por uma tres
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vêzes e em segulda prenderam da
mesma maneira que na casa do
depoente; a porta demorou-se
urn pouco a abrir, os soldados ar-
rombaram-na como também as
janelas e invadiram a casa; que 0
depoente, do lado de fora onde Se
encontrava, ouvia sàmente Os
gritos e o banilho da pancada-
na; que retiraram desta casa os
Srs. ODjalma e Zézinho e Os le-
vararn para o caminhão que esta-
va estacionado urn pouco distante;
que, ao chegar ao carninhão, Os dois
irmäos foram jogados dentro do
velculo e espancados ate desmaia-
rem; que, em seguida, foram ate
A casa de João Baldoino, que fica
do outro lado do rio, no rnunicIpio
de Bambul, prenderam-no e o le-
varam debaixo de couro, at6l onde
se encontravarn Os outros no velcu-
10, no municipio de COrrego d'Arita,
espancando-o também ate que o
mesmo desmaiasse; que, assim, que
os soldodos chegaram corn João
Balduino, o capitão mandou que o
depoente fOsse embora; que, neste
momento, o depoente pediu ao ca-
pitão que soltasse OtacIlio, pois o
rapaz nada tinha corn o caso e jd
estava bastante machucado e san-
grando muito na cabeca; que o ca-
pitão atendeu a seu pedido soltan-
do também OtacIlio; que, dali, o
cam.inhão seguiu em direcao a COr-
rego d'Anta, levando Os 3 filhos de
Juventiria; que o depoente viu urn
homem 'a paisana dentro da cabina
do caminhão, tendo o Djalma Bal-
duino ihe dito que aquele era o De-
legado de COrrego d'Arita; que, ao
deixar o caminhão em companhia
de Otacillo, os três filhos de Ju-
ventina, Djalma, Zèzinho e João,
ainda estavam sendo espanca-
dos, corn murros, chutes e cas-
setete; que o depoente afirma que
a pancadaria era para matar ines-
mo e que inclusive uns menores que
estavam na casa de seu pai tam-
bern f.icaram machucados. Nada
mais disse nern lhe foi perguntado.
Lido e achado conforme, assinarn
a autoridade, o depoente, comi-

go escrivão que o datilografel Au-
toridade (a) Joaquirn Rodrigues
Souto Depoente (a) José Oliveira
Ferreira. Escrivão (a) Clarindo Dias
Filho 0 referido d verdade e dou
fé. Passado aos 24 de maio de 1966.
eu, ilegivel, escrivão de PolIcia o
datilografei".

Segue-se a
DISCUSSAO E VOTAcAO DE

PROPOSIcOES
0 SR. PRESIDENTE - Estão

abertas as inscricães para a prO-
xima Reunião.

A Mesa comunica aos Srs. Depu-
tados que se inicia hoje o prazo de
3 dias para apresentação de emen-
das ao Proj eto de nümero 3.667, do
Sr. Governador do Estado.

C0MUNICAOES

o SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Comunicaçao do Sr. Deputa-
do João Navarro, cientificando 0
falecimento do Sr. Moisés Lem-
berg, nesta Capital.

- Ciente. Comunique-se.
SObre a Mesa Comunicacao do

Sr. João Luiz de Carvalho, dando
ciência do falecimento do Sr. João
Coimbra Guimarães.

- Ciente. Comunique-se.
Sôbre a Mesa Comunicação do

Sr. Deputado José Maria Maga-
lhães, na qual dd ciência 'a Casa do
falecimento da Sra. macia de Oli-
veira Sales.

- Ciente. Comunique-se.

PARECERES DE REDAcAO FINAL
Parecer de Redacão Final sObre

o Projeto de Resolução n. 9 3.625.
Em discussão. Não ha oradores

inscritos. Encerro a discussäo.
Em votacão. Os Srs. Deputados

que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontrar. (Pausa).
Fol aprovado.

- A promulgação.
Parecer de Redacão Final ao Pro-

jeto n. 9 3.503. Em discussão. Não
ha oradores inscritos. Encerro a
cliscussão.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A sancão.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra, corn satisfação, a presenca
do ilustre Deputado Federal Pe. Jo-
sé de Souza Nobre, que nos honra
ao sentar-se ao lado da Presidên-
cia.

REQUERIMENTOS

- SObre a Mesa Requerirnento
do Sr. Deputado Gerardo Grossi,
que pede seja consignado em Ata
de nossos trabalhos urn voto de
congratulaçôes corn o povo italia-
no, pela passagem da data nacio-
nal da Itélia, no prOximo dia 4.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram perrnane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Anuar Fares, de aplausos ao Sr.
Presidente da Repübhica e Minis-
tro do Trabalho, pela nomeação do
Sr. Jorge Medeiros para o cargo
de Presidente do IAPI.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queirarn permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
João Luiz de Freitas, que pede voto
de pesar pelo falecimento do Sr.
Raul Santos, ex-Prefeito da cidade
de Barretos, em São Paulo.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovarn queirarn permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Pinto Coelho, que pede voto de con-
gratulaçóes corn a Arquidiocese de
Belo Horizonte, pela presenca nes-
ta Capital do Padre José Bonnardi,
Superior-Geral da Congregação Sa-
cramentina, sediada em Roma.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permafle-
cer corno se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Deputado
Euler Lafetá, que pede voto de con-
gratulacöes corn o povo de Espino-
sa e corn a emprêsa Bandeirante
pela inauguracäo da linha de Oni-
bus que liga Espinosa a Belo Ho-
rizonte. De idêntico teor ha outro
requerimento do Sr. Sousa e Silva.

Em votacão os Requerimentos.
Os Srs. Deputados que as aprovam
queiram permaneCer como Se en-
contram. (Pausa). Foram aprova-
dos.

Requerimento do Sr. Deputado
Anuar Fares, que pede voto de con-
gratulacoes corn a Irrnã Helena
Coelho, pelo transcurso de seu 509
ano de atividade rehigiosa. Em vo-
tacão a Requerimento. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Anuar Fa-
res, pelo qual requer voto de con-
gratulaçöes corn a Liga dos Estados
Arabes, pela concessão da "Meda-
iha Machado de Assis" ao Profes-
sor Mansur Challita. Em votação
a Requerimento. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queiram perrnane-
cer como se encontram. (PauSa).
Foi aprovado.

Requerimento do Sr. Florivaldo
Dias, que sohicita voto de congra-
tulacôes corn 0 Rotary Clube, de
Airnorés-Baixo Guandu, pelo en-
sejo do seu 10.0 aniversdrio. Em
votação. Os Srs. Deputados que o
aprovam queirarn permanecer co-
mo se encontram. (Pausa). Fol
aprovado.

RequerirnentO do Sr. Reny Rabel-
10, 0 qual pede urn voto de congra-
tuhacöes pela realização do Con-
gresso de JuIzes e Promotores, le-
vado a efeito na cidade de Dlvi-
nOpolis. Em votação. Os Srs. De-
putados que o aprovam queirarn
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Requerirnento do Sr. Herrnelin-
do Paixão, o qual sohicita urn voto
de pesar peho falecirnento do Sr.
Cãnd.ido Lücio Pereira Pinto, anti-
go Vereador a Câmara Municipal de
Sabara. Em votação o Requeri-

(9
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mento. Os Srs. Deputados que o
aprovam queiram permanecer Co -
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovado.

Requerimento cia Sra. Deputada
Marta Nair Monteiro, que pede urn
voto de aplauso ao Governador
do Estado, Ministro Pedro Aleixo
e Professor Abgar Renault, pela
inauguração do Centro Re gional de
Pesqusas Educacionais. En vota-
cao o Requerimento Os Srs. De-
putados que o aprovern queirarn
pormanecer como Se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

Requerirnento do Sr. Deputado
Aureliano Chaves, pedindo voto de
congratulaçöes corn os eminentes
brasileiros, Ministros Arthur da
Costa e Silva e Pedro Aleixo, pelos
dJscursos proferidos na Convenção
da ARENA, que Os indicou, respec-
tivarnente, para candidatos a Pre-
sidente e Vice Presid•nte da Repu-
blica. Em votacão o Ftequerimento.
Para encaminhá-la, tern •a palavra
o Sr. Thaputado Waldomiro Lôbo.

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

O nobre lIder Aureliano Chaves
apresenton urn Requerimento, corn
apoiarnento de diversos Deputados,
que tern a ohietivo de apresentar
as congmtulacOas desta Assernbléia
corn o Srs. Ministros Pedro Aleixo
e Arthur cia Costa e Silva, pelo d.is-
curso que proferiram na Convenção
da ARENA, realizada em Brasilia.

Não tive ainda a prazer de ler 0
discurso do Ministro Pedro Aleixo.
Mas, não serd por isso que deiaoarei
de votar favorävelmente ao Reque-
rimento. Quanto ao candidato a
PresiclSncja da RepUblica, o Minis-
tro Arthur da Cista e Silva, tenho
que fazer urn protesto veernente,
numa parte do seu discurso, quan-
do S. Exa. faz crIticas ao saudoso
Presidente Getülio Vargas, que S.
Exa. tarnbém aplaudia. Vi numa
revista a fotogre,fia do atual Minis-
tro da Guerra ao lado do esquife do
Presidente Vargas, antes de Sle ser
sepultado. Por isso, posso afirmar
que o General Costa e Silva apicu-

diu o Govêrrio Getülio Vargas. Re-
conheço no Ministro grandes qua-
lidades. S. Exa. fol o escoihido
para disputar a Presidência da Re-
püblica. corn o que concordo pie-
narnente e larnento que não tenha
tido a oportirnidade de também
votar na Convencäo, porque iria
clar-the o meu voto.

S. Exa. no seu discurso fala que,
de 37 a 45, o Brasil estava a beira
do fascismo. Mas, quanto a outras
criticas, não me poderei calar. Sa-
bern Os Senhores e sabe o povo que,
em 1937, o Pldcio Guanabara foi
cercado pelos fascistas, que foram
repelidos pelo Presidente da Repü-
blica e seus fan-iiliares. Não se p0-
de adm.itir, de maneira alguma, que
houvesse tendêncks do ex-Presi-
dente Getülio Vargas pelo fas-
cismo. Talvez êle fOsse ra.di-
calrnente contra o cornunismo e ti-
vesse usado a sua inteligência, no
sentido de fozer corn que outros
brasileiros cornbatessem o cornu-
nismo e, corn estas medidas, tenIi,
poss'ivelmente, deixado a impressão
do que possuia tendênc,ias fascistas.
Mas, depois, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, no ataque dos comunis-
tas em 1935, combatido por GetU-
ho Vargas e, depois, no ataque Las-
cista ao Palácio Guanbara pe-
los quo queriam tornar o Govêrno
a fOrça, àquela ëpoca, quern corn-
batesse o fascismo era tachado de
cornunista, e quern combatia os
cornunistas era chamado de Las-
cista. Mas Getühio Vargas soube
manter-se muito bern em seu pOs-
to. Não sou eu quem diz, é a his-
tOria, esta histOria que confirma
as prciprias palavras déle: "a histO-
na falará por niim". E ela está
falando.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
votarei favorävelmente a proposi-
cão mas flea, aqui, meu reparo sin-
cero, honesto e coraj OSO, porque
sei que näo se pode falar algo que
represente a verdade, sem melin-
drar alguém. Mas é preciso quo 0
Sr. Ministro da Guerra saiba que
talamos corn 0 coração rta mo

que aplaudirnos a sua atitude e que
sornos revolucionár.los da primei-
ra hora, pois combatemos o Ga yer-
no do Sr. Joo Gouhart e Os cornu-
nistas que 0 e.poiavarn, nesta Tn-
buna e fora dela Por isto, temos o
direito de discordar do Sr. Minis-
tro cia Guerra, quando falarnos que
algurnas do suas palavras não es-
tao de vjcOrdo corn os aconteci-.
rnentos histOricos. Que me perdoe
o Lider Aureliano Chaves, pela ma-
neira como estou anahisando o dis-
curso do Ministro cia Guerra, quan-
do o meu Lider pede para o mesmo
urn voto de aplauso. Acho que, en-
tre Os rnilitares, foi muito bern es-
colhido o nome do atual Ministro
da Guerra e, cntre Os civis, pra
Vice-Presidente, o do Sr. Pedro
Aleixo. por isso que dou 0 meu
veto favordvel. Ma, nao sem 0 meu
sincero proesto, corno id afirmei,
quanto as palavras contidas no dis-
curso do Sr. Ministro cia Guerra,
corn referéncia ao Govêrno do sau-
doso Presidente Getdhio Vargas.
Dizern que a Ministro da Guerra é
urn hornem compreensivo e, natu-
ralmente, aceitard minhas criticas.
Se nao as aceitar, será urn absur-
do, porque urn hornem que é can-
d.idato a Presidência da Repübhica
sabe, perfeitamente, que antes de
ser eleito, e mesmo depois, estará
sujeito a crIticas, não sO dos repre-
sentantes do povo, mas do povo
ern gerah. Hi urn veiho ditado que
diz: "quern não quer ser hobo, não
ihe vista a pele". Ora, se o Sr. Mi-
nistro da Guerra aceitou ser can-
didato, terá que aturar as criticas,
quando construtivas, corno a que
estou fazendo, pois, eu não pode-
na concordar, de rnaneira algurna,
Srs. Deputados, corn criticas nem
mesmo do Sr. Ministro da Guerra,
ao Govêrno de Getdlio Vargas, mas
tmbOm não posso deixar de aplau-
dir o restante de seu discurso, dan-
do o rneu voto favordvel a proposi-
ção.

Peco desculpas ao Lider Aurelia-
no Chaves, pois, de rnaneira algu-
ma gostaria de me cohocar contra
uma posiçao tomda por Sua Exce-

lêncla, em se tratando de hornem
intaligente, capaz e honesto, do que
tern dado provas rnagnificas a esta
Casa. Não apresentaria S. Exa.
Cste Requerirnento, se não pudesse
êle reacher o nosso apoio.

Se o meu voto fOr, corno anunciel,
favordveh a Proposicão, estarei, corn
isto, aplaudindo e atitude do Lider
Aurehiano Chaves, rnas corn esta pe-
quen.a ressalva: espero que o Sr.
Ministro cia Guerra, nurna outra
oportunidade que tiver de se dirigir
ao povo brasileiro, nâo se esqueca
de que 0 Sr. GetUio Vargas foi
urn dos rnaiores Presidentes do nos-
so Brasil, a hornern quo deu ao tra-
hhador brasiheiro "urn hugar ao sol",
quo viveu honestamente, que não
roubou urn tostão sequer aos co-
fres nacionais e cujo nome merece,
portanto, mehhor tratamento por
parte dos hornens do GovOrno e
por parte dos representarites do
povo.

Garanto, Sr. Presidente, que o
povo brasiheiro, se possiveh fOsse,
0 hevaria novamente a Presidência
cia Repdbhica, atravOs de seu voto.

- Passa-se it

2.a FARTE PA ORDEM DO DIA

PALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

Tenho o prazer de anunciar a
presenca, nesta Casa, dos jovens
iAdálvaro Garcia Rosa, 30 Sargento
-aluno, Alvaro Ibaldo Bittencourt,
cabo aluno; Francisco de Oliveira
Campos, soldado-aluno, represen-
tantes do ColOgio Militar, que aqul
vieram para ten contato corn o fun-
cionarnento desta Cvasa, numa reha-
ção que muito interessa a Oste P0-
der, que, senclo a Casa do povo, d
também a Casa da juventude. 0
Poder Legislativo está corn suas
portas aberts a todos os estudan-
tcs do curso secunddnio ou univer-
sitdnio, quo desejarem conhecer de
perto corno andam Os flO55OS tra-
baihos, e coma aqui Os representan-
tes do povo defendem Os seus pon-
tos de vista,
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PROJETO N.9 3.648

- A seguir o Sr. Presidente sub-
mete ao Plenário, em discussão
ünica, o Projeto n. 0 3 648, do Sr.
Governador do Estado, concedendo
pensao a menor Helena Magda de
Oliveira Santana. Em discussão e
votacão é o proj eto aprovado, arti-
go por artigo, sem debates, sendo
depois despachado a Comissão de
Redacao.
o SR. PRESIDENTE -

1. discussão do Projeto n.° 3.647/
/66, do Poder Jud.icidrio, que rees-
trutura o qudro dos funciondrios
dos servicos admhistratjvos do Tri-
bunal de Justiça e dd outras pro-
vidéncias.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão.
Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovarn queirarn permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- As Cornissöes de Justica, de
Educação e de Finanças.

Prosseguimento da votação, em
1. discussão, do Projeto n.° 3.622/
/66, do Sr. João Navarro, o qual
dd a denominação de ProfessOra
Euzi Machado Martins h Escola In-
fantil Combinada da Cidade de Mar
de Espanha.

Em votaçao. Os Srs. Deputa-
dos que o aprovam queiram per-
manecer como se encontram. (Pau-
sa). Foi aprovado.

- A Comissão de Justiça.
- Submetidos a votos. cada urn

de sua vez, são aprovados, artigo
por artigo, sern debates, em dis-
cussão ünica, jã. encerrada, Os Se-
guintes Projetos:

Projeto n.° 3.624/66, do Sr. Flo-
rivaldo Dias, o qual considera de
Utilidade Püblica a "Casa São Vi-
cente de Paulo", corn sede em Bar-
bacena.

Projeto n.° 3.628/66, da Sra. Mar-
ta Nair Mofiteiro, o qual declara
de Utilidade PUblica o Centro de
Comuniidade "José Thomaz de Cas-
tro", corn sede em Belo Horizonte.

Projeto fl. 0 3.633/66, do Sr. Jar-
bas Medeiros, o qual reconhece de

tjtilidade Püblica a "Obra do Berco
Irma Serafina", de Ouro Fino.

Projeto n.° 3.617/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
ção de "Deputado Levy Souza e
Silva" ao segundo Grupo Escolar
da cidade de Monte Azul.

- A Comissão de Redaçao.
O SR. PRESIDENTE - Votação,

em 1. discussão, do Projeto fl.°
3.621/66, do Sr. Mauribo Carnbraia,
o qual dã. ao Gindsio Estadual de
Campo Belo a denominação de
"Ginásio Estadual José do Patroci-
fib Cardoso".

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Fob aprovado.

- A Comissão de Justice,.

QUESTAO DE ORDE

O SR. JOSE MARIA MAGALHAES
- Peco verificação de "quorum"
Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
venifica a inexistência de "quorum"
em Plenário. Por isso promoverá
a chamada dos Senhores Deputa-
dos.

Tern a palavra o Sr. Secretário
par'a fazer a chamada.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamada, dei.xand .o de responder a
ela Os Srs. Deputados:

Ledo Borges - João Navarro -
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro Sal-
les - Alvimar Mourão - Ataliba
Mendes - Athos Vieira de Andrade
- Batista Miranda - Bened.ito Xa-
vier - Daniel de Barros - Ddlson
Scarano - Dermeval Pimenta Fi-
lho - Euler Lafetã - Expedito Ta-
vares -. Geraldo Quintão - Gomes
Moreira - Hélio Garcia - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Ja.iro Maga-
lhães - J'arbas Medeiros - João
Luiz de Carvalho - Jorge Ferraz
- Ladislau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brash - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Marta Nair

Monteiro - Martins Silveire, - Os-
waldo Tolentino - Otelino Sol -
Pereira de Almeida - Fires da Luz
- Raul Fernandes - Raymundo
Albergania - Salim Nacur - Set-
te de Barros - Sinval Boaventura
- Veldir Melgaço - Walthon Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
registra a presenca de 34 Sns. Depu-
tados. Não ha "quorum" para vo-
tação; ha, pordm, para a discussão
da rnatdnia constante da Ordem do
Dia.

A Mesa vai passar a discussão da
matdria.

2. 1 discussão do Projeto 11.0
3.610/66, (Resolução), da Comis-
são Executiva, o qual cnia o Servi-
co de Radiotelegrafia da Assem-
bidia Legislativa.

A Comissão Executiva é pela
apnovação do Proj eto corn as emen-
das que apresenta.

Em discussão o art. 1.. Não ha
oradores inscritos, encerro a dis-
cuSsao.

Em discussão o art. 2.0 . Não ha
oradores inscritos, encerro a d.is-
cussão.

Em discussão 0 art. 3. 11 . Não ha
oradores inscritos, encenro a dis-
cussao.

Em discussão o art. 4.0 . Não ha
oradores inscnitos, encenro a dis-
cussão.

2.' discussão do Projeto n.° 3.618/
/66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
extingue o Instituto de Previddn-
cia do Legislativo.

A Comissão Executiva d pela
aprovação do Projeto.

Em discussão o art. 1. 0 . Não ha
oradores inscnitos, encerro a dis-
cussão.

Em discussão o art. 2. 0 . Não ha
oradores inscritos, encenno a d.is-
cussão.

Em discussão 0 art. 30 Não ha
oradores inscnitos, encerro a dis-
cussao.

Eth discussão o art. 40 Nao ha
oradores inscnitos, encerro a dis-
cussão.

3.' discussão do Projeto n.° 3.223/

/65, dos Srs. Deputados, o qual
concede subvençöes a diversas Ins-
tituiçOes.

A Comissão de Finanças opina
pela apnovação do Projeto, corn
emendas.

Em discussão o Projeto. Está
inscrito para discuti-lo o Deputado
Waldomiro LObo, a quem dou a pa-
lavra

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

Em primeiro lugar, quero agrade-
cer a V. Exa., Sr. Presidente, por
ten autonizado a inclusão, em Pau-
ta dos nossos trabalhos, do Proje-
to n.° 3.223 que concede subven-
çOes as instituicOes.

Quero que V. Exa. me informe,
não como Questão de Ordem, e
sirn como apOlo, se as subvençöes
do ano passado são de 20 rnilhOes
ou de 24 niilhOes, porque estive ye-
rificando e encontrei alguns Srs.
Deputados que deram 24 milhöes.
Eu desejo saber se tambdm posso
aumentar a minha em 4 milhöes de
cruzeiros, a exemplo do que ja fi-
zeram alguns dos Srs. Deputados.
Quero deixar o assunto bern escia-
recido porque assim, Sr. Presiden-
te, V. Exa. poderá informar sua
decisão it Comissão a qual vai ser
enviada a Prop .osição. Não d pro-
priamente uma Questao de Ordem
que levanto, d urna observaçao que
faço no sentido de que V. Exa.,
Sr. Presidente, se interesse, junta-
mente, corn a Comissão, para me-
lhores esciarecimentos antes da vo-
tacão do Projeto.

Ora, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, eu disse que o atual Govêr-
no do Sr. "I. P." da Silva 6  Go-
vérno do "vai ter", pois S. Exa.
anunciou ritmo de Brasilia, mas
estã em ritmo de carafiguejo. Esta
Assembldia, tambdm, está agindo
da mesma maneira. Os jornais, na
oportunidade em que Os Srs. De-
putados apresentaram as suas sub-
vencdes, inclusive o DIARIO DA
ASSEMBLEIA, noticiararn que as
instituiçöes receberam as subven-
cOes e que estão "nadando nurn
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mar de rosas". Mas, não sabe a
opinião püblica que o Projeto das
subvençôes alnda näo fol votado.
o Projeto é de 1965. As subven-
côes dos Srs. Deputados são de
1965 e nOs estamos no rneio do ano
de 1966. Hoje, não ha nUmero para
votacão do Projeto. Oxalá amanhã
baja "quorum" . Depols, ird o Pro-
j .---to para a Comissão de Finanças
e voltard ao Plendrio para ser dis-
cutido e votado e nOs não sabemos
quando será o mesmo transforma-
do em li. Enquanto isto, as insti-
tulçOes lutarn para manter aquê-
les que correm para Os sana-
tórios, para os orfanatos. Esses
estão a espera dessas migalhs para
poder lcvar avante a sua rnissão.
Fica, então, aqui, 0 meu apélo a V.
Exa., Sr. Presidente, no sentido de
que êsse Projeto seja apreciado
inclusive corn os devidos esciareci-
mentos se as subvençOes são de 20
ou 24 mllhOes.

NOs desejamos saber se são mes-
mo 24 milhôes, porque se fOr essirn,
Os Srs. Deputados terão mais al-
guma coisa pam distribuir, inclusi -
ve êste modesto representante do
povo.

Agradeço, antecipadamente, Sr.
Presidente.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
informa ao nobre Deputado Wal-
domiro LObo que manclou buscar
informacOes corn a Comissão de
Finariças, a quem flcou afeto o tra-
baiho de distribuicãrj das verbas e
de dar parecer sObre as rnesmas.
Na primeira oportunldade, cornuni-
cará ao ilustre Deputado o resulta-
do da indagaçao.

Em discussão o Projoto. Não h
oradores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

ENCERRAMENTO

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
encerra a presente Reunião, con-
vocando os Srs. Deputcados para a
Extraordinária de logo mais, as
20,30 horas, nos tOrmos do Edital
de Convocacão, bern assim para a

Ordinárja de amanhã, as 14,00 ho-
ras, corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA
2-6-66

1." PARTE

Das 14 as 15 horas

Leitura e aprovação da. Ata.
Expedlente, inclusive leitura e

apresentacao de pareceres, proje-
tos, comunicacOes, requerirnentos e
indicaçOes.

Das 16 as 18 horas:

Discussão e votaço de pareceres,
requerimentos, comunlcacOes e in-
dicaçOes.

Discussão e votação de redaçOes
finals.

2." PARTE
Das 16 as 18 horas:

Votacao, em 1. 4 discussão, do
Projeto n.° 3.629/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denominaçao de
"Escola Francisca Ribeiro Busta-
mante" a Escola do Bairro de Pe-
drão, Munlcipio de Pedralva.

Votação, em 2.0 discussão, do
Projeto n. 9 3.610/66, (Resolucao),
da Comissão Execut.iva, o qual cria
o Servlco de Radiotelegrafia da As-
s.rnbléia Legislativa.

Votação, em 2. 4 discussão, do
Projeto n. Q 3.618/66, do Sr. Geral
do Quintão, o qual extingue o Ins-
tituto de Previdência do Legisla-
tivo.

Votacão, em 39 discussão, do
Projeto n.° 3.223/65, dos Srs. Depu-
tados, o qual concode subvençOes a
diversas instituiçOes.

Votação, em 1. discussão, do
Projeto n.° 3.639/66, do Sr. Joa-
quim de Mello Freire, o qual dd o
titulo de "Cidadão Honorárjo de
Minas Gerais" ao General Arthur
da Costa e Silva.

Votação, em 1." d.iscussão, do
Projeto fl. 9 3.630/66, do Sr. Nunes

Coelho, o qual concede o titulo de
"Cidadão Honorário de Minas Ge-
rais" ao Tenente-Brigadeiro Henri-
que E'leuiss.

Votacäo, em 1.' discussão, do
Projeto n.' 3.626/66, do Sr. João
Navarro, o qual dá a denominacão
de Escola Infantil Combinada
"Nossa Senhora da Boa Viagem"
ao estabelecimento de ensino da
Rua Aimorés, 1065, em Belo Hori-
zonte.

Votacão, em 1.* discussão, do
Projeto n.9 3.632/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denominacão de
"Presidente Joäo Pinheiro" ao se-
gundo Grupo Escolar da Cidade de
Padre Paraiso.

Votação, em 2. discussão, do
Projeto n.° 511/65, do Sr. Spartaco
Pompeu, o qual localiza na Cidade
de V:arginha, junto ao Grupo Es-
colar dia Vila Pinto, urn "play-
-ground", previ.sto no art. 2. 1, item
I, da Lei n.° 2.645, de 27-11-62.

Votação, em 2.0 discussão, do
Projeto n.' 3.561/66, da Comissão
de Justica, que aprova convêflio ce-
lebrado entre o Estado de Minas
Gerais e o Instituto Brasileiro de
Reforma Agrdria.

Votação, em 2. 4 discussão, do
Projeto n. 9 3.578/66, do Sr. Paulino
Cicero de Vasconcelos, o qual dá
denominacão ao Gindsio Estadual
de AntOnio Dias.

Votacão, em 2." discussãO, do
Projeto n.° 3.583/66, do Sr. José de
Castro, o qual dd denominacão de
"Dr. Julio Barreto Agular" a Uni-
dade Sanitdria de Garmo do Rio
Claro.

Votação, em 2. 4 d.iscussão, do
Projeto n.° 3.584/66, do Sr. Carlos
Eloy, -o qual dd ao FOrum da Cida-
de de Entre-Rios de Minas a de-
nominação de "Gel. Joaquim Re-
zende".

Votação, em 2." discussão, do
Projeto n. 9 3.588/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual dd a Escola In-
fantil Combinada de Bicas a no-
me de "LeonOfrica Coelho Silva".

Votação, em 2.' discussão, do
Projeto n.-' 3.589/66, do Sr. Domin-
gos JOrio, o qual determina que a
Curso Complementar da Cidade de
Bicas passe a dcnorninar-se "Cur-
so Complementar Aurea Aliade Mo-
reira Lamba".

Votacao, em 2.' discussão, do
Projeto n." 3.591/66, do Sr. José
do Castro, o qual dá deflorninacão
de "Eduardo de Menezes" ao Paid-
cia de Saüde de Juiz de Fora.

Votacao, em 2. k, discussão, do
Projeto fl. 0 3.596/66, do Sr. Manoei
Costa, o qual dd a denominacão de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Ginãsio Estadual de Carmo de Mi-
nas.

Votacão, em 3.' d.iscussão, do
Projeto fl.0 3.502/66, do Sr. Joäo
Luiz de Freitas, o qual dd a deno-
mlnacão de "Padre José Goncaives
de Souza" ao Gindsio Estadual de
Felixiãnd.ia.

Votacao, em 3.' discussão, do
Projeto fl•9 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual reconhece de tJti-
lidade Püblica o Abrigo Santa He-
lena, corn sede na cidade de Juiz
de Fora.

Votacão, em 3.' discussão, do
Projeto n.° 3.550/66, do Sr. José de
Castro, o qual dá a denomlnacão
de "Cel. Aniceto de Barros" ao
POsto de Higiene de Santa Cruz do
Escalvado.

Votacao, em 3. discussão, do
Projeto n. 9 3.557/66, do Sr. Jairo
Magaihaes, o qual reconhece de
Utiliclade PUblica a Fundação Se-
räfica de Educação da ParOquia de
Nossa Senhora da Pompéla, corn
sede no Municfpio de Belo Hori-
zonte.

Votacão, em 30 discussão, do
Projeto n.° 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual cia a denominacao de
"Professor Fcibnegas" ao Gindsio
Estadual da Cidade de Luminrias.

Votacão, em 3.' discussão, do
Projeto n.° 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, a qual reconhece de Uti-
lidade Pñblica a Centro Educacia-
nal de Belo Horizonte.
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Votaçao, em 3. discussão, do

Projeto n. 9 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual reconhece de Ut.i-
lidade PUblica 0 Conseiho Particu-
lar da Sociedade de São Vicente de
Paulo, de São Goncalo de Sapucai.

Votação, em 1. 0 discussão, do
Projeto n. 9 3.661/66, (Resolução),
da Comissão de Justiça, 0 qual cria
Comissão Parlamentar de Inqué-
rito.

- Levanta-se a Reunjão. 300. REUNIXO EXTRAORDINARIA DA ASSEMBLEIA LE-
GISLATIVA, EM 1.0 DE JUNHO DE 1966

PRESIIDENCIA DO SR. BONIFACTO DE ANDRADA

SUMARIO: Comparecimento - Ata
- Discussão dos vetos totals
opostos as ProposicOes de Lei n.°
3.013 e 3.051 - Votaçäo - Cha-
mada - Apuracão - Encerr'a-
mento.

COMPARECIMENTO
- As 20,40 horas, comparecein

os Srs.:
Bonifácio de Andrada - Ledo

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Cam-
P05 Neto - Altair Chagas - Al.
varo Salles - Artur Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vleira
de Andrade - Augusto Zenurn -
Aureliano Chaves - Benethto Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Délson Scarano -
Euler Lafetá - Expedito Tavares
- Florivaldo D I as - Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Who
Garcia - Hermelindo Palxão
Homero Santos - Ibrahim Abi
Ackel - Jairo Magalhães - Jeho-
vah Santos - Joâ.o Bello - Joao
Bosco - João Luiz de Carvaiho
- João Luiz de Freitas - João
Vaz - Joaquim de Melo Freire -
Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
José de Castro - José Luiz Bac-
carini - José Maria Magath.ães
- Ladislau Sales - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqu;eira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Monteiro Martins
Silveira - Orlando Andrade -
Otelino 801 - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida - Pires da
Luz - Sebastião Anastácio —Se-
bastião Nascimento - Sette de

Barros - Sousa e Silva - Spar.
taco Pornpeu - Valdir Melgaço
- Waldomiro LObo - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson
de Paiva - Wilson Tanure

- Com a presenca de 65 Srs.
Deputados, o Sr. Fresidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

0 Sr. Athos Vieira de Andrade
- (2.0 Secretári0 "ad hoc") - Pro-
cede a leitura da Ata da Reuniäo
anterior, - a qual ë :aprovada, sem
observaçöes.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai passar a discussäo e votacao
dos vetos constantes da Pauta pa-
ra a presente Reunião, opostos as
Proposicöes de Lei ns. 3.013 e
3.051. A discussão e a votaca.o se.
rão globais. Os Srs. Deputados,
cortudo, podera.o requerer o des-
taque, tanto para a discussão
quanto para a votação de qual.
quer dos vetos.

Em discussão Os vetos. Não ha
oradores inscritos, encerro a dis-
CUSSãO.

voTAcAO

o SR. PRESIDENTE - Em
tacão.

A Mesa convoca, para funciona-
rem como escrutinadores, as De-
putados Sebastião Anastácio e Eu-
ler Lafetã e pede aos Srs. Depu.
tados que assumam seus lugares.
0 Sr. Secretárlo vai fazer a cha-
mada dos Srs. Deputados, aos
quais a Mesa encarece a neces-
sidade de responderem a chama-
da, para as devidas anotacoes.
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- Felta a chamada, depositam
seus votos na urna os Srs. Depu-
tados:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostmho Cam-
pos Neto - Altair Chagas -
Alvaro Salles - Artur Fagundes
- Ataliba Mendes - Athos Vie!-
ra de Andrade - Augusto Zenuni

Aureijano Chaves - Benedito
Xavier - Carlos Eloy Carlos
Megale - Cicero Dumont - Da-
niel de Barros — Délson Scarano
- Euler Lafetá - Expedito Ta-
vares - Florivaldo Dias - Gerar-
do Grossj - Gornes Morejra -
Hello Garcia - Hermelindo Pal-
xäo - Homero Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - Jehovah Santos
- João Bello -Joao Bosco -
João Luiz de Carvaiho João
Luiz de Freitas - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José de
Castro - José Luiz Baccai-inj -
José Maria Magalhães —Ladislau
Salles Lélis Chaves - Louri-
vad Brasil - Lücio de Souza Cruz
- Luiz Junqueira - Manoel cos -
ta - Maria Pena - Marta Nair
Monteir0	Martins Silveira -
Orlando Andrade - Otelino Sol

Paulino Cicero - Pires da Luz
- Sebastião Anastácjo - Sebas-
tião Nascixnento - Sette de Bar.
ros - Souza e Silva .- Spártaco

Pompeii - Valdir Melgaço -
Waldomjro LObo - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - Wilson
Tanure

0 SR. PRESIDENTE - Respon-
deram a chamada 65 Srs. Depu-
tados e foram encontradas 65 so.brecartas na urna.

Os escrutinadores vão proceder
agora a apuraçao.
- A Mesa vai anuncjar o resu.l-

tado da votaçao.
No tocante it Proposicao de Leino. 3.051, a resultado foi o seguin.

te: 52 votos "NAO"; 1, "SIM" e
12 em branco. Mantjcjo o veto e
prejudjcada a Proposicão de Lei.
- Arquive-se

No to-cante a Proposjcao de Leino. 3.013, 0 resultado foi 0 seguin
te: 52 votos "NAO" e 13 em
branco. Mantjdo o veto e preju-.
dicada a Proposicao de Lei.
- Arquive-se

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matéria constante da pauta,
a Mesa vai encerrar a presente
Reunião, convocando os Srs. Depu-
tados para a Reunião Ordinárja
de amanhä, as 14 horas, corn a
Ordem do Dia já anunciada e pa-
ra outra, Extraordjnáa as 20,30
horas, nos têrmos do Edital de
Convocacão

- Levanta-se a Reunjão.

S1ThIARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficios ns.
1.072, 1.073 e Oficios diversos -
Leitura e Apresentação de Pro-
posiçöes - Pareceres de Reda.
ção Final dos Projetos us. 3.624,
3.628, 3.633 e 3.648; sôbre 0

Requerimento n o 1.247 e sObre as
Indicaçães us. 1.108, 1.140 e
1.141 - Projetos ns. 3.674, 3.675
e 3.676, dos Srs. Carlos Eloy,
Artur Fagundes e João- Navar-
ro, respectivamente - Requeri-
mento n.' 1.266, do Sr. Anuar
Fares - Indicacöes ns. 1.168 e
1.169, da Sra. Marta Nair Mon-
teiro - Discurso e Indicaçoes
ns. 1.170 e 1.171, do Sr. Joäo
Luiz de Freitas - Indicacöes ns.
1.172 e 1.173, dos Srs. Euler La.
fetá e Florivaldo Dias, respec-
tivamc-nte - Indicacöes ns.
1.174, 1 . 175 e 1.176 e Requeri
mento do Sr. Spártaco Pompeu
- Requerimentos dos Srs. Lou-
rival Brasil e Joäo Luiz de Car-
vaiho - Emendas 1 e 2, ao Pro-
jeto 3.667, dos Srs. Augusto Ze-
nun e Anuar Fares, respecti-
vamente - Comunicação do
Sr. João Navarro - Discursos
dos Srs. Nicanor Armando,
Lourival Brasil e Cicero Du-
mont - Questão de Ordem -
Discurso do Sr. Waldomiro
LObo - Discussão- e Votacão
de Proposicöes - Palavras
do Sr. Presidente - Pro-
jeto de Resolução n.° 3.670 --
Requerimento (Art. 94) e dis-
curso do Sr. Aureliano Chaves
- 2.a Parte da Ordem do Dia -
Votacão, em l.a discussão, do
Projeto n.' 3.629 - Votação, em

2° discussãO, dos projetos ns.
3.610 e 3.618 - Votação, em 3.
discussão, do Projeto n. 3.223-
Requerimeflto do Sr. Joaquirn de
Melo Freire - Votacão, em l.°
discussão, dos Proj etos us. 3.639,
3.630, 3.626 e 3.632 - Votacäo,
em 2 .a discussão, dos Projetos
ns. 511, 3.561, 3.578, 3.583, 3.584,
3.588 e 3.589 - Questão de or-
dern - Chamada - Falta de
"quorum" - Encerrameflto -
Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,00 horas, comparecem
os Srs.:

Bonitacio de Andrada - Leo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Pares - Agostinho Campos
Net.o -- Altair Chagas - Alvaro
Salles - Alvixnar Mourão - At
t'ir Fagimdes - Ataliba Mendes
-- Athos Veira de Andrade - Au-
gusta Zenun - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - BeneditO
Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Da-
niel de Barros - Ddlson Scarano
- Dermeval Pimenta Filho - Eu-
ler Lafetá - Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Gerardo Grossi
- Gornes Moreira - Hélio Garcia
- Hermelindo Paixäo - Hoinero
Santos - Ibrahim Abi-Ackel -
Jail-a Magalhães - Jehovah San-
tos - JoS.o Bello - João Bosco -
João I uiz de Carvalho - Joao
Luiz d( Freitas - João Vaz -
Joaquir de Melo Freire - Jorge
Ferraz -- Jorge Vargas - José

587". REUNI10 ORDINARIA DA ASSEMBLIA LEGISLATF
VA, AOS 2 DE JUNILO DE 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOAO NA.
VARRO E MANOEL COSTA
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Lufz Baccarini - José Maria Ma-
gaihães - Ladlslau Salles - Lé-us Chaves - Lourival Brash -
Lücjo de Souza Cruz - Lulz Jun-
quPira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta. Nair Montefro --
Martins Silveira - Nicanor Ax-
mando - Orlando Andrade -
Otelino 801 - Paulino Cicero --
Pires da Luz - Raymundo Alber.
garia - Sebastjão Anastácjo - Se-
bastião Nascjmento - Souza e
Silva - Spártaco Pompeu - Val.
dir Melgaço - Waldomiro Lôbo -
Walthon Goulaft - Wilson Cha-
ves - Wilson Modesto - WilsonTani ire.

Corn a presenca de 69 Srs
Deputaaos, 0 Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

O SR. EXPEDITO TAVARES
(2.0 Secretárjo "ad hoc") - Pro--
cede a leitura da Ata da Reunião
anterior, a qual d aprovada scm
restrjcoes.

EXPEDIENTE

O SR. JOA0 NAVARRO - ( 1.0Secretárjo) - Procede a leitura
do seguinte Expedjente:

OFICIO N.° 1.072
Belo Horizonte, 20 de malo de

1966.

Exmo. Sr. Presidente da As-
sembléja Legisla.tjva do Estado de
Minas Gerais.

Enj atenção ao Oficlo a.° 663
que me dirigiu Vossa Excelêncja
em 28 de marco Ultimo, sôbre a
teor da Indicação n.° 1.060, apro.
vada par essa egrégia Assembléia
Legislatjv, envio-lhe, em anexo,
cOpia da informacao que, sôbre o
assunto, me foi prestada pelo De-
partamento de Estradas de Rodagem.

Prevalecome da oportunjdade
para reafirmar a Vossa Excelên-

cia as expressöes do rneu aprêço e
consideracao

Israel Pinhejro - Governador
do Estado.

"COPIA

Belo Horizonte, 16 de maio de1966.

Ref. 3.332 - 2.351 - 5.333 -
5.332 - Ass. Estr. São João del-
Rei-Lavras e Iguatama-Bamj
Ind. 1.060 da Ass. Legislativa, pe-
dind0 se dê prossegulrnenth asobras.

Ao Gabinete do Senhor Gover.nador.
As obras em causa estão hncluj-das no prograrna de obras do Dc-

partamento, corn recursos previs-
tos para ter andamiento normal.

Eliseu Resende - Diretor-cie.ral".

"COPIA

Exmo. Sr. Dr. Murilo BadarO
- Secretárjo do Govêrno - Palá-
cio da Liberdade.

Sr. Secretárlo,

Corn respeitO as determinacöes
de V. Exa. no tocante a estabe-
lecermOS, nesta Emissora, 5 minu-
tes diânios para 0 relato dos prin.
cipaiS acontecimentos do dia na
Assembléia Legislativa de Minas,
devo informá-lo de que a Radio
Inconfidência já I az tal relato no
Grande Jornal (22,35 hs.) em Se.
cão especifica intitulada "0 DIA
DE HOJE NA ASSEMBL'EIA".

Cordialmente,

Saint Clair Valladares Junior
- Diretor".

- Ciente - Publicar

OFfCIO

MINISTERIO DAS MINAS E
ENERGIA - CONSELHO

NACIONAL DO
PETROLEO

Rio de Janeiro, em 27 de malo
de 1966.

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

Reporto-me ao Requerimento de
n.° 1.150, encaminhado por V. Exa.
ao ExcelentIssimo Senhor Presi-
dente da Republica e ao Exmo.
Sr . Ministro das Minas e Energia,
pertinente aos precos dos deriva-
dos de petróleo destinados ao con.
sumo cia area geo-ecoriômica do
Edo Horizonte.

Sôbre o assunto, cabe-me es-
clarecer que, corn a inauguracäo
do oleoduto Rio de Janeiro-Belo
Horizonte, os precos do venda da
gasolina automotiva e do Oleo
"diesel" sofrerão reducôes da ordem
de seis cruzeiros por litro, corres.
pondentes as diferenças entre os
custos de transferência daqueles
produtos por via rodoviãria e pe-
Jo 1eoduto. Maiores reducöes se
rão observadas, e também em re-
lação aes demals produtos, após

o lnicio das operacöes da Refina-
na Gabriel Passos, uma vez que,
corn tal evento, tornar-se.á possi-
vel a utilização plena cia capaci-
dade do ORBEL.

Na oportunidade, apresento a
V. Exa. protestos de estima e dis.
tinta consideracão.

Mal. Emilio Maurell Filho -
Presidente.

- Ciente - P'ublica.r.

OFfCIO

Belo Horizonte, 30 de malo de
1966.

Exmo. Sr. Presidente cia As-
sembléia Legislativa do Estado tie
Minas Gerais.

Em rcsposta ao OfIcio n.° 963/
66/CF, cumpre-me informar a V.
Exa. que ja autorizei o Cartórlo
do Primeiro Oficio Criminal a pro.
videnciar a remessa, por cOpia,
dos documentos que fundamenta-
ram a denüncia oferecida pelo
Dr. Promotor contra o Deputado
Wilson Modesto Ribeiro.

Atenciosas saudacOes.

o Juiz de Direito da &a Vara
Criminal, Pedro Anisio Maia.

- Ciente - Publicar.

- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAçAO DE
PRoPosIcOES

PARECERES

- Pelos respectivos Relatores,
são encaminhados a Mesa os Se-
guintes Pareceres:

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissâo tie Redaco

O Projeto n.° 3.624/66, de auto-
na do ilustre Deputado Florivaido

Ciente - Publicar

OFfCIO N.c 1.073

Belo Horizonte, 26 de malo de1966.

Exmo. Sr Presidente da As.
sembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Tenho a satisfacao de transmj-
tir a Vossa Excelência, através da
cópia anexa, Os têrmos da infor-
mação que recebj do Diretor da
Radio Iflconfidência, sôbre o pe-
dido de irradiacao d.iária dos tra.
baihos dessa egrégia AssembléjaLegislatjva

Na oportunidade, reitero a Vos-
sa Exceléncja os protestos de ml.
nha estinja e consideracão

Israel Pinhejro - Governador
do Estado.
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,
Dias, que considera de utilidade
pUblica a "Casa de São Vicente de
Paulo", corn sede em Barbacena,
foi aprovado na discussão regi-
mental, sem emenda.

Assim sendo, sornos de parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
cão abaixo que estd de acôrdo
corn o Proj eto, para quo, sob esta
forma, seja enviado 'a sancão:

PROJETO N.° 3.624/66

Declara de utilidade püblica a
"Casa de São Vicente do Pau-
10", corn sede em Barbacena.
A Assembléla Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 - Flea declarada de

utilidade püblica a "Casa de São
Vicente de Paulo" corn sede em
Barbacena, destinada ao amparo
de religiosas enfêrrnas.

Art. 2. - Revogadas as dispo.
sicães em contrário, esta lei en-
trarã em vigor na data de sua
publicacao.

Sala "José Proença", 2 de junho
de 1966.

José Maria Magalhäes, Presi-
dente - Carlos Megale, Relator
- Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAçAO FINAL

Coenissão de Redacäo

o Projeto n.° 3.628/66, de auto-
na da ilustre Deputada Marta
Nair Monteiro que declara do
utilidade püblica o Centro de Co-
munidade "José Thomaz de Cas-
tro", corn sede em Belo Horizonte,
foi aprcvado na discussão regi.
mental, sem emenda.

Assim sendo, somos de parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
cão abaixo que está de acôrdo
corn o Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado 'a sanção:

PROJETO N.° 3.628/66

Declara de utilidade pibliea o
Centro de Comunidade "José

Thomaz de Castro", corn sede
em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Es-

tad0 de Minas Gerais decreta:
Art. 1 . 0 - Flea declarado de

utilidade püblica o Centro de Co.
munidade "José Thomaz de Cas-
tro", corn sede em Belo Horizon-
te.

Art. 2.9 - Revogadas as dispo.
siçôes em contrário, esta lei en-
trará em vigor na data de sua
publicacão.

Sala "José Proenca", 2 de junho
de 1966.

José Maria Magalhães, Presi-
dente - Carlos Megale, Relator
- Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcA0 FINAL
Coniiss.o de Redaco

0 Projeto fl.0 3.633/66, de auto-
na do ilustre Deputado Jarbas
Medeiros que declara de utilidade
pUblica a "Obra do Berço Irma
Serafina", do Ouro Fino, fot
aprovado na discussão regimen-
tal, sem emenda.

Assim sendo, somos de parecer
quo so the d, como final, a reda-
cão abaixo que está de acOrdo
corn o Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sanção:

PROJETO N.° 3.633/66
Reconhece do utlildade pübllca a
"Obra do Berco Irma Serafina",
do Ouro Fino.

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

Art. 1.0 - Flea reconhecida de
utilidade pUblica a "Obra do Ben-
Co Irma Serafina", corn sede na
Cidade de Ouro Fino.

Art. 2.9 - Revogam-se as dis.
posicöes em contrário, entrando
esta lei em vigor na data do sua
publicação.

Sala "José Proença", 2 de junho
de 1966.

José Maria Magalhães, Presi-
dente Carlos Megale, Relator
- Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissäo do Redaco

o Projeto n.9 3.648/66, de inicla.
tiva governamental, que concede
pensão 'a menor Eliana Magda de
Oliveira Santana, foi aprovado na
discussão regimental, sem emen-
da.

Assim sendo, somos de parecer
quo Se lhe dê, come final, a reda-
ção abaixo, que estã de acôrdo
corn 0 Projeto, para que, sob esta
forma, seja enviado a sanqão:

PROJETO N O 3.648/66

Concede pensão a menor Ellana
Magda do Oliveira Santana.

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

Art. 1 .0 - Flea concedida 'a me-
nor Eliana Magda de Oliveira
Santana, fliha de D. Nair Oil.
veira Santana, ex-Diretora de es-
tabelecimento de ensino do Esta-
do, assassinada em servico, a
pensão mensal equivalente ao Pa-
drão MG, do quadro do magisté-
rio primário.

Parágrafo ünico - A pensão do
que trata êste artigo será conce-
dida enquanto solteira a benefi.
dana.

Art. 2. g - As despesas resul-
tantes desta lei correrão pelas
verbas orçamentárias prOprias.

Art. 3. 0 - Revogarn-se as dis.
posicöes em contrârio, entrando
esta lei em vigor na data de sua
publicacão.

Sala "José Proenca", 2 de junho
de 1966.

José Maria Magalhães, Presi-
dente - Carlos Megale, Relator
- Batista Miranda.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQIJERI-
MENTO N.° 1.247

Comissão do Agnicultura, InthIs-
tnia e Comércio

A Sra. Deputada Maria Pena,
através do presente Requerimen-

to, fas urn apêlo ao Sr. Secretárlo
do Abastecimento e ao Sr. Dele.
gado da SUNAB, no sentido de
serem conservadas as "vaquinhas"
abastecedoras de lelte das vilas e
bairros da Capital.

Somos favoráveis 'a sua aprova-
cão e devido encaminharnento.

Sala "José Proenca", 1.9 de ju-
nho do 1966.

Otelino Sol, Presidente - Ata-
liba Mendes, Relator - Flonivaldo
Dias.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAcAO
N.° 1.108

Comissâo do Agricultura, Indüs.
tria e Comércio

o Sr. Deputado Maurilio Cam-
braia, através da presente propo-
sição, indica aos Exmos. Srs. Se-
c.retários da Agricultura e do
Ahasteeimento a conveniêncla de
estudos para a realizacäo de con
vênios entre aquelas Pastas e as
Prefeituras Municipais corn o fim
de incrementar, no interior do Es-
tado, as ativi.dades hortigranjei.
ras, estendendose a medida 'a dis.
trihiiição, atraves dos govennos
municipais ou entidades próprlas,
de mudas de hortaliças em geral
e venda de adubos a precos rnódi-
cos 'as populacöes urbanas e mes-
mo nunals.

Somos favordveis 'a sua apnova-
ção e encaminhamento aquelas
autonidades.

Sala "José Proença", 2 de junho
de 1966.

Otelino Sol, Presidente e Rela-
tor - Ataliba Mendes - Florl.
valdo Dias.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAçAO
N.° 1 140

Comissão de Agricultura, Indüs-
tria e Comércio

Através da presente proposição,
o Sr. Deputedo Spártaco Pompeu
indica ao Exmo. Sr. Governdon
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Art. 2.9 - Revogdas as disposi-

çOes em contrário, esta lei entra-
rd em vigor na data de sua pu-blicaçao.

Sala das ReuniOes, 2 de junho
de 1966.

Carlos Eloy - Wilson Tanure -
João Bello - Martins Silveira
João Vaz - Sebastjäo Anastácjo.

Justjfjcatjva - 0 Professor JoãoFernandino Junior jd tern seu no-
me indelèvelmente ligado a causa
do ensino. Homern de grande cul-
tura e extremada dedicacao ao
magistérjo, notabiiizou-se, ainda
cedo, como professor de largos me-
ritos. Estimado por seus alunos,
admirado por seus colegas, respei-
tado por todos, viu uindarem-se
seus dias cercado polo carinho da
coletjvjdade A Cidade do Sete La-
goas, especialmente, teve oportu-
nidade de colhêr os frutos do tra.
baiho do grande mestre, quo all
exerceu sua profissão por rnu.itos
anos. Sua população aspira a ho-
monagear--ihe o nome e damos
curso as solicitaçóes recebidas pela
apresentaçao do presente Projeto
de Lei, para o qual pedimos os vo-
tos favordveis dos nobres colegas.

Carlos Eloy.
- Pubilcado o Projeto, thclua-se

em Ordem do Dia.

Corn a presente proposição, 0
Sr. Deputado Spártaco Pompeu in-
dica ao Exmo. Sr. Governador Is-
rael Pinheiro a necessidade de de-
terminar estudos para que seja
localizado urn Centro Experimen-
tal Modélo em glebas dos Municl-
pbs de ElOi Mendes e Paraguaçu.

Opinamos pela sua aprovacao e
devido encarninhamento

Sala "José Proença", 2 de junho
de 1966.

OteLino Sol, Presidente e Relator
- Ataliba Mendes Florivaldo
Dias.

Publicar.

- Vêm a Mesa:

PROJETO DE LEI N.° 3.674/66

Dd o nome de Prof. Joäo Fer-
nandino Junior ao Ginásio Indus-
trial de Sete Lagoas.

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

Art. 1.0 - 0 Gindsio Industrial
de Sete Lagoas passa a denomi.
nar-se "Gindsjo Industrial Prof.
João Fernandjno Junior".

PROJETO DE LEI N.9 3.675/66

Declare de utifidade püblica a As-
sociacão Comercial e Industrial de
Montes Claros.

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

Art. 1.0 - Fica declarada de uti-
lidado pübllca a AssociaçS.o Co-
rnercial e Industrial de Montes
Ciaros, sediada na cidade de igual
flome.

Art. 2 0 - Revogadas as disposi-
çOes em contrdrio, esta lei entra-
rã em vigor na data de sua publi.
cação.

Sala das Reuniöes, 2 de junl-io
de 1966.

Artur Fagu.ndes - Martins Sil-
veira - Gomes Moreira - Joäo

Luiz de Carvaiho - Lourival Bra-
sil - Joáo Bello.

Justificativa -A entidado em
aprêco é tradicional na cidade de
Montes Claros, onde vem realizan-
do uma grande acão social e pres-
tando beneficios inestimáveis ao
cornércio e a indüstria, setores es-
pecificos de sua atuacão.

Corn isto, muito se tern desen-
voivido a riqueza local e a segu-
rança nas atividades sociais, eco-
nOrnicas e financeiras

0 espirito de desprendimento do
seus dirigentes, na defesa dos altos
interêsses das classes produtoras
ali sediadas, lhe assegura a grati-
dão do povo e o reconhecimento
do Estado, pela declaração da uti-
lidade püblica ora proposta.

Sala das ReuniOes, 2 do junho do
1966.

Artur Fugundes.
- Publicado, fica 0 Projeto sO-

bre a Mesa, pelo prazo de 3 (trés)
d.ias, para receber Emendas, nos
térmos da Resolução n.° 754

PROJETO N.' 3.676/66

DispOe sObre horário de irradiação
do noticiário da Assembldla na
Radio Inconfidência.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado do Minas Gerais decreta:
Art. 1. - A emissora oficial do

Estado, atualmente a. Radio Incon-
fidéncia, irradiarã em todos Os
dias üteis, durante 15 (quinze) ml-
nutos, o noticiário da Assembléia
Legislativa organizado pela sua
Comissão Executiva.

Art. 2. - Revogadas as dispo-
sicOes em contrário, esta lei entra-
rá em vigor na data do sua publi-
caçáo.

Sala das ReuniOes, 2 de junho de
1966.

João Navarro - Alvaro Salles
Augusto Zenun - Joaquim de Me-
lo Freire - Valdir Melgaço.

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

REQUFIRIMENTO N.° 1.266

Exrno. Sr. Prosidente da Assem-
biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, corn
apoio regimental, diz ter chegado
ao seu conhecimento quo o Piano
de Colonização do Vale do Urucuia
fob estruturado corn base em tra-
haiho de levantarnento de solo e
estudos sócio-oconOmicos realiza-
dos pela GEIPOT, ernprêsa espe-
cializada e que jä vorn trabalhando
junto a Orgãos do Estado.

Fol ainda in.formado do quo Oste
trabalbo apresenta elementos e
conclusOos quo, sob seu aspecto
tëcnico, podorn sor discutidos.

A irnportância do Plano se ex-
pressa pelos debates que provocou,
considerendo-se a sua extensão e
apuicacão de recursos, e também
por abrangor area correspondente
a urn sexto (1/6) do territOrio ml-
neiro.

Assim sendo, ë de indiscutIvel
interésse do Estado que Os repre-
sentantes do povo conheçam o tra-
balho em quo ropousa o Piano.

Propöo, então, a Casa:
a) - que se solicite ao Govêrno

copia do trabaiho realizado pela
GEIPO'T coin todos Os seus ele-
mentos e conclusOes;

b) - que se norneie uma Coniis-
são Especial pare estudd-lo, corn
Os nocossárioS assessorarnontos que
ela rnesrna requisitard.

Sala das ReuniOes, 2 do junho de
1966.

Anuar Fares - Altair Chagas-
Florivaldo Dias - Martins Silvei-
ra - Joaquim de Melo Freire -
Gerardo Grossi.

- A Cornissão de Justiça.

INDICAcAO N.° 1.168

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

A signatdria desta vem reiterar
nos Exmos. Srs. Governador do
Estado, Secret&io cia Segurança,

Israel Pinheiro a necessidade de
determiriar estudos, face ao piano
de recuperaçao e valorizaçáo das
regiöes sul-mineiras ribeirinhas e
Furnas, para a localizacao, no
Municipio de Carmo da Cachoei-
ra, em glebas prOximas a Rodovia
Fernão Dias, de urn Centro Expe-
rimental de Implantacao da Fru
ticuitura.

Somos favorávejs a sua aprova-
cáo e devido encanijuhamento.

Sala "José Proença", 2 de junho
de 1966.

Otelino Sol, Presidente e Rela-
tor - Ataliba Mendes - Florival-
do Dias.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIcAçAO
N.° 1.141

Comissão de Agricultura, Indñs-
tria e Comércio
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dante Gera] da F'rca Püblica, a
urrente necessidade de policiar
flossas escolas primrias, princi..
palmente na Capital.

Sala das ReuniOes, 31 de maio de
1966.

Marta Nair Monteiro.
Just.ilea$jva - do conheci-

merito, flão sO do Estado, mas de
todo o Brasil, a tragédia que en-
volveu de luto o professorado pri-
mario de Minas, corn o assassInjo
da diretora Nair dc Oliveira San-
tana.

Nessa oportunidade, 0 Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, então
candidato, prorneteu que o policia-
mento as escolas seria seu prirnei-
ro ato no Govérno

Por diversas maneiras id procu-
rarnos lembrar aos responsaveis
pelo Govêrno a urgente necessida-
de do cumprimento desta promes-
sa, da Tribuna, pessoalmente, pela
imprensa e por telegramas.

Diretoras e professoras se acham
profundarnente sobressaIt das, ten-
do seus estabejecjmentos sujeitos a
const,q ntes drsordens provocaclas
por elementos estranhos e irres-
poflSáveis: são Constantes as
ameaças as professOras por parte
de pals mal preparados, são co-
muns as atos de verdadejro van-
dalismo por elementos estranhos,
Os assaltos, os roubos e Os bilhe-
tes arneacadores recebidos pelas
rnestras.

Ainda ha pouco. o Grupo Escolar
"Maurfcio Murgel" sofreu por par-
te do Ginásio da Campanha de
Educandãrios Gratuitos que fun-
ciona naquele estabeiecimento,
noite, sOria agressão, como já ë do
conhecirnento geral. 0 ambiente
tornou-se tao iflseguro que as pro-
fessoras se véern toihidas, a ponto
de não poderem sequer comunicar-
Se corn Os pals de seus alunos, por
escrito, e muito menos pessoal.
mente.

Entretanto, como a Guarda-Cj-
vii nao disp6e de elementos neces-
sários, tomarnos a liberdad de su-

gerir o policiamento, através de
elernentos de nossa briosa corpo.
ração da Polfcia Militar, que viria
sanar tao graves ocorréncj.as que
tanto vêrn comprometendo as ati -vidades escolares.

Em resposta ao telegrama en-
viado ao Sr. Governador neste
sentido, recebemos a seguinte res-
posta:

"Deputada Marta Nair Montejro

Exma. Sra. Em name do Sr.
Governador Israel Pinheiro, infor-
'no a prezada colega que S. Exa.
recebeu corn aprêço seu telegra-
ma reiterando pedido policiamen-
to escoias primárias da Capital,
havendo-o encaminhado ao Sr.
Cornandante - GeraJ. da Policia
Militar. Atenciosas saudacOcs
Murjio Badaro - Secretarjo doGovêrno".

E outro telegrama nos seguintes
têrmos:

"Deputada Marta Nair Montejro
Rio de Janeiro, 430 - Capital
Ssnhor Governador recebeu

corn apr6ç0 seu telegrama de 20
do corrente, a respeito policia-mento estahelecimentosensino, e
incumbiu-me comunicar-ihe que
encamjnhou assunto Secretário
curanca Püblica, corn recomen-

dacão para ser devidarnente exa.
minado. Cordials saudacoes. Raul
Bernardo Nelson de Sena - Se-
cretãrjo Particular do Governa-
clor".

E outro teiegrama que recebe-
mos da Secretaria de Segurança:

"Belo Horizonte, 20 de malo de
1966

Exma. Sra.
Deputada . Marta Nair Monteiro.

Em nome do Senhor Secretário,
comunico a Vossa Excelência que
a solicitacão de policiamento para
estabeleciniento de ensino, expres-
sa em telegrama de 22 de abril do
corrente, foj encaminhada a Po-
ucla Miiitar, para as devidas pro-
vidéncias, Atenciosas saudaçoes.

Tenente-Coronei - José Ortiga
- Assistência Militar".

Em conversa pessoal corn o Cal.
Falcão, ficamos sabendo que éle
jã selecionou mais de 200 homens
para a tao almej ada seguranca.

For todos os motivos expostos,
reiterarnos nosso apêlo no sentido
de que a Policia Militar venha co-
laborar imediatamente corn as
mestras de seus flihos.

Confiando no espirito de ordem
e justica que caracterizam nossa
administraçao, em norne das mes.
tras abnegadas, aguardamos a
concretização das promessas fei.
tas para se corrigirem, de vez, tao
sérias ocorrências, a fim de que
nossa já tao árdua missão seja,
pelo menos, amenizada pela ne-
cessária seguranca no trabalho.

Hoje, para alegria nossa, rece-
bemos notIcia, por telefone, de que
o Cel. Moisés Houri, chefe em
exereiclo do Policiamento Ostensi.
vo da Policia Militar, j6, concluira
tuclo para dar ifllcio, imediatamen.
te, ao policiamento em nossas
escolas.

Agradecendo a todos aquêles que
nos estão ajudando, esperamos fa-
z6-lo pessoaimente, tao logo se con-
cretize nosso mais prernente an-
seio -

Marta Nair Monteiro

- A Comissão de Segurança.

INDICAcA0 N.a 1169

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

A Deputada que esta subscreve
indica a S. Exas., Srs. Governa-
dor do Estado e Secretãrio de Ad-
ministracão, a conveniéncia de
rerneterem ao Legisiativo mensa-
gem que venha dar completa pa-
ridade as professôras e diretoras
aposentadas.

Sala das Reuniöes, 1.0 de junho
de 1966.

Marta Nair Moriteiro

Justificativa: - A lei da equl-
paracão dos funcionários inativos
aos da ativa deu completa pan-
dade aos servidores do Estado. No
eutauto, as diretoras de Grupos
Escolares e professôras de Ensino
Prirn5rio que se aposentaram an-
tes da Lei 1.876, corn 25 e ate 40
cues de exercicio, receberam, arbi.
Lrãriamente, sem qualquer aten.
cão ao que tinham direito pebo
tempo de serviço prestado, ao aca-
so, portanto, alguns padröes ii-
dais. quando deveriam ter direito
ao ültirno padrão, de acOrdo corn
e Art. 326, da Lei 2.610 de 8-1.62
e a Lei da Paridade.

Também as professôras aposen.
tadas antes da Lei 3214, de 16 de
outubro de 1964, não foram bene-
ficiadas pela referida lei que au-
mentou a carreira das professôras
em mais dois padrOes: M-G e M.H,
flcando estas mestras marginaliza-
ds.s pela Lei da Panidade.

São tao poucas a é tao peque-
rio o acrCscimo (uma niédia de
Cr$ 5.000, incluindo Os qüinqüê-
nios), que não pesaria ao Govêr-
no esta medida de grande justi.
ça.

Entre as beneficiadas, contarla-
mos corn as queridas rnestras D.
Julia Kubitschek, mae do Sr. Jus-
celino Kubitschek, e D. Maria
José Leite Cornea, diretora que
esta Casa homenageia no momen-
to.

Poderá, assim, 0 Executivo, por
sua yes, homenagear tambCm, e
de maneira concreta, as nossas
mestras veihinhas qua tanto con.
tribulrarn p a r a a grandeza do
Brasil.

Marta Nair Monteiro

- A Comissão de Servico Püb]i-
Co.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado João Luiz
de Freitas.

0 SR. JOAO LUIZ DE FREITAS
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Na manhã de hoje, iniciou.se a
XXVII Semana Eucanistica da
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Arquidiocese, na Catedral cia Boa
Viagem. A par dos aspectos reli-
giosos da anual prornoção, temos
que registrar, corn alegria, o in.
gresso, no corpo desta promocão,
na uarticipação efetiva de real!.
zcöes religiosas, muito importan-
te para 0 POVO que representamos,
de figuras eminentes cia nossa po
utica. Já podemos perceber que,
irnbuidos da responsabilidade de
renresentir também o homern, nn

u sentido esniritual. os politicos
JA se movem a prestigiar realiza-
côes como s•stas que Se iniciararn
i'm manhd de hoje, em Belo Hori-
zonte. 'E born mesmo que tenha.
mos. nesta Casa, a representação
de homens mineiros, tal qual e,
corno ouer 0 DOvO ser representado,
mormente depois da Revoluçäo.
J% estarnos nos comnenetrando
disso, e foi urn quadro muito mar-
cante aquêle, auando a faniilia, no
ri p e fern de mais nobre e de mais
renresentativo. deu a muiher,
dona de casa. a m6e, a esposa a
tarefa de emnunhar a sun arnia
esniritual. nos dias Pruclantes da
orRevoluco. inclusive - esta é
a grande verdade histórica exi-
gindo rlue as F ô r c a s Armadas,
ainda indecisas. viessem a campo
nara nroteer o nosso povo e a
nossa farn jlia. Esta é a nersonali.
dade do homem e da familia, que
assim se faz representar no Ce-
nário social e politico do Brasil,
assim como e e assirn como quer
que nOs a renresentemos.

Ontem, todavia, 0 Diretor cia
Hidrorninas proferiu coriferência
na Sociedads Mineira de Enge-
nheiros, sugerindo a introduçäo
do jôgo nas estâncias hidromL
nerais, a urn de, quern sabe, p0.
dcr salvar as finanças do nosso
Estado. 0 rnétodo, por certo, é
pouco lisonjeiro, porque, quase
certamente, carreard uma gran-
de quantidade de males no bôjo
desta possivel prornoção econO-
mico-financeira, talvez a custa cia
desintegracäo do espfrito de ía-
milia, do pal que ganha salários
mOdicos; talvez a custa da inicia-

çao no vIcio do jovern mal forma
do de nossa sociedade, que sal ce.
do de casa e vai buscar a fOrmu-
la de como se corromper mais e
mais depressa, n u m a sociedade
em que veihos é que custeiam as
casas de corrupcão dos jovens. 'E
muito fácil dizer-se que o jovem de
hoje estâ corrompido, mas ha que
se verificar que as casas de tole-
rância, as casas de jogos e de be-
hidas so construidas nelos ve
Ihos. Fortanto, é necessârio que
êles. urincipalmente os que tern 0
noder e a obrigacao de criar be-
neficios para o Estado, pensem
em como criá-los sem corromper
ao mesmo tempo a famIlia minel-
ra. Por certo, esta iniciativa de se
levar o joao para as estâncias hi.
drominerais não é dina de en-
cômios. Aleam os que defendem
essa iniciativa que o jôgo ficarã
confinado dentro de seu ambien
te na.s estiincias. Mas isto não
urevalece rorque êle Se irradia e
nroduz todo urn corte.jo de male
flolos para a sociedade do muni-
cinio em cue se estabelece, esten
dendo-se a todo o F,stado de Mi-
nns Gerais Além disto, o prece.
dente é perigosissirno, de vez que
sabemos cue no nosso Fstado
iôco já campeia as escondidas em
vrias cirlades. E é o nrOprio Pro-
curador-Geral do Estado que está-
se batendo atualmente contra urn
joan muito m a i S insignificante,
muito menos nerigoso, que é 0
"Mao do bicho". em nosso E.stado.
conforme entrevista que deu aos
lornais. Portanto, a farnIlia ml-
neira. que fez a revolucão, que
nuer ser representada corno é, exi.ge 0 seu resguardo moral, exige
ainda ser consultada para ver se
lhe interessa a aplicação do jôgo
sem prejuizo para suas bases mo-
rals e sociais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Na hora em que Se pensa em in-
troduzir o jôgo em nosso Estado,
devemos também pensar mais de.
moradamente, não tanto sObre os
pequeninos beneficios que pode-
riam advir do lado econômico des-

sa iniciativa, nias principalmente
sObre 0 resguardo de nossa grande,
tradicional, altiva e decidida fa.
milia mineira.

Apresento a Casa as seguintes
IndicacOes:

INDICAçAO N.° 1170

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

o Deputado infra-assinado SOi1
cita a V. Exa., ouvida a Casa,
seja endereçada ao ilustre Sr. Di.
retor do Departamento de Estra-
das de Rodagem (DER), Dr. Eli-
seu Resende, Ind.icacão no senti.
do de que inande asf altar ou, pelo
menos, revestir corn cascaiho, den-
tro do menor prazo possivel, a es.
trada que liga a BR-262, it altura
do quilômetro 63, a cidade de
Born Jesus do Amparo, numa ex.
tensão de apenas 7 quilOmetros.

Sala das Reuni6es, 2 de junho
de 1966.

João Luiz de Freitas

Justificativa: - necessário
abrir a0 progresso a sede do mu-
nicipio de Born Jesus do Amparo,
tao prOxinio de Belo Horizonte
que, todavia, carece dos minimos
recursos, em vista das dificulda-
des de traiisporte e de contato
corn a Capital do Estado e os gran.
des centros mineiros As iniciati-
vas do progresso tern sérias difi-
culdades de atingi.la e o que ela
produz, especialmente banana, so-
mente corn grandes dificuldades,
atinge as praças consumidoras. '
justa, portanto, e e de se espe-
rar o atendimento da presente In.
dicação.

João Luiz de Freitas.
- A Comissão de Transportes.

INDICAçAO N.c 1171

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

o Deputado infra.assinado re-
quer a V. Exa., ouvido o Plenário,
sejam indicadas ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, Dr. Israel P1.
nheiro e a Diretoria de Esportes,
a conveniência e a necessidade de
ser construida, na vizinha cidade
de Santa Luzia, urna moderna
praça de esportes especializados,
sob os cuidados e manutencão or-
ganizada cia Sociedade Cultural e
Esportiva de Santa Luzia, obras
cjue seriarn custeadas corn as ver-
bas (por lei destinadas para êste
fim) oriundas cia renda cia Loteria
cto Estado de Minas Gerais.

Sala das ReuniOes, 2 de junhc
de 1966.

João Luiz de Freitas - Jehovah
Santos - José Maria Magalhäes
- Délson Scarano - Orlando An-
drade - Manoel Costa - Jairo
Magalhães - Carlos Eloy - Ex-
pedito Tavares - Ladislau Salles.

Justificativa: - Santa Luzia
sempre foi urn centro de grande
rivalidade politica, a exemplo de
outras antigas e tradicionais cida.
des rnineiras. Corn a instalação
cia FRIMISA dentro do Municipio,
nasceu outra grande rivalid.ade, a
esportiva, eis que a dinâinica em-
présa passou a custear a prática
do futebol para seus empregados,
através de agremiação interna
cujo norne ihe emprestou e, em
vista da existência já decenária,
na cidade, do conhecido e glorioso
Esporte Santa Cruz, 0 futebol, de
certo modo, estava prestigiado e
bern cultivado. A sociedade luzien-
se dividida, entretanto, pelos dois
aspectos rnencionados, encontraria
agora, por nossa iniciativa, moti-
vacão no campo do esporte espe-
cializado, para se reencontrar sob
uma bandeira de união e de con.
sequente progresso, rumo a me-
Ihores dias para a terra. E o Go.
vêrno, então, participaria dessa
união, dando as condiçOes efetivas
para o assentamento de sua sede.
Eis as finalidades nobres para que
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servirá a praca de esportes que
pedimos.

João Luiz de Freitas.
- A Comissão de Educação e

Cultura.
Vêni a Mesa:

INDIcAcAO N.° 1172
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa, seja enviada aos Exrnos.
Srs. Governador do Estado e Se-
cretã.rio da Educacão, Indicaqão
no sentido da conveniêncja e ne-
cessidade da criação de Escolas
Combinadas em Angicos, Munici-
pio de São Francisco, corn a de-
nominacão de "Manoel Tibério".

Sala das Reuniã.es, 2 de junho
de 1966.

Euler Lafetd - Alvimar Mou-
rão - João Vaz.

Justificativa: - Angicos sofre
de real necessiclade de Escolas
Combinadas que possibilitem a
ampliação do ensino elernentar.

Nada mais justo que se dê a de-
nominação de "Manoel Tibérlo",
grande desbravador da região.

Manoel Tibério viveu por muitos
anos em Angicos, onde consegulu
granj .ear a estima e admiração de
todos, dadas as suas qualidades de
hornem trabaihador, qua muite
contribuju para o clesenvolvimert-
to de tôda a região.

Euler Lafetá.
- A Comissão de Educaçao.

INDICAcAO N.° 1173
Exmo. Sr. Presidente da Assem

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Dputac1os abaixo assinados
roquerern a V 7,x"A, ouvld.a a Ca-
sa, sea arrdn'riada urna Inclica.
qäo aos Exinos Srs. Governador
Istaci Pinhe.iro e Secretdrio Cris.
pirn Jacques Bias Fortes, no sen.
tido de serem determinadas provi-
déncias enérgicas e urgentes quan-

to ao policiamento na vila de Bue-
no, Municipio de Conselheiro Pe-
na, onde o crime vem-se mere.
mentando ha vários anos, sem que
haja providéncias enérgicas por
parte dos pod.eres competentes.

Florivaldo Dias - Martins 811.
veira —Euler Lafetã - João Vaz
Alvimar Mourão - Hello Garcia.

Justificativa: - Desde o Govêrno
passado, Sr. Presidente, venho-
me empenhando junto aos esca-
löes superiores de Seguranca Pu-
blica, sem que urna medida enér.
gica fôsse empreendida para pOr
cObro a criminalidade na Vila de
Bueno, de onde as familias estão-se
retirand0 por falta de garantias.

Iio ocupei esta Tribuna no Go-
vrno passado para pedir provi.
dências, porque o fazia pessoal-
mente aos dirigentes maiores, sern
que os meus pedidos encontrassem
a acolhida necessdria. Mudou o
Govêrno e Os crimes continuam,
scm ciue as providCncias que se
Folicitan1 sejam levadas a sério.
Junto cOpias de cartas que dirigi
ao atual Secrehirio, que peço fi-
cuem lazando parte desta justifi-
cativa e renovo ao ilustre Secre.
tdrio Bias Fortes Filho 0 pedido
no sentido de atender o meu ape-
lo feito pessoalmente por mais de
uma yes, para que seja enviada
uma patruiha policial äquele Mu-
nicipio, onde ha urn Delegado Mi-
htar digno, mas, ao que parece, não
está aparelhado para uma medida
da envergadura que Os aconteci-
mentos requerem. Estou certo de
que, corn a assistCncia dos neces-
scrios recursos, fornecida pela Se-
cretaria da Segurança e a ener-
gia do Capitdo Vivaldo, a repres-
säo aos crimes virã a ser feita
corn eficãcia, e a paz e a segu-
ranqa voltarao a reinar ma paca-
ta Vila de Bueno. Não é outra
coBia qua dese'a aqu.le povo hu-
mMe a traba\hador, quo iicara
aradecido.

"Exmo. Sr. Dr. Crispim Jac-
ci Bias Fortes, DD. Secretário
da Seguranca Pühlica do Estado
do Minas Gerais.

o Deputado abaixo assinado,
urn dos representantes do Vale do
Rio Doce na Assembléia Legislati
va do Estado, vem expor, para de-
pois pedir a V. Exa., o segu.inte:

Jd no GovOrno passado, o signa-
tário lutou junto aos Secretdrios e
autoridades a que o assunto se
achava afeto e não obteve atençãO
aos seus apelos quanto ao policia-
mento no distrito de Bueno, Mu-
nicipio de Conseiheiro Pena. Por
mais veementes que fôssern os seus
apelos, as inedidas nunca foram
satisfatOrias e os crimes continua-
yarn como.ainda estão continuan-
do. Ha vãrios crimes de embosca-
da, inclusive da morte do Adjunt,o
de Promotor de Justica, sem solu-
cão por parte das autoridades, e
agora outro se dá, no d.ia 17 des-
te, as 8 horas da noite, no Cartó.
rio de Paz.

Estava tratando de assuntos
de seu interêsse o jovern chefe do
farnilia e lavrador em Alvarenga,
na localidade de Cachoeirão, Ruy
Wiss do Faria, quando recebeu
urn tiro na cabeca, morrendo em
seguida. 0 sicãrio atirou do es-
curo e não foi identificado.

De certo tempo a esta parte, a
Vila e o distrito de Bueno tor-
naram-se sede de crimes e desor-
dem, desafiando a acão das auto-
ridades.

No Govêrno passado, o signatã.
rio pediu por duas vêzes provi-
dências, indicando Os nomes do
Delegado Diocélio Cabral e do Cel.
Pedro Ferreira, sern que tivesse
sido atendido. E as demais vézes
em que pediu a atenção das autori-
dades, deixou a escoiha a critérlo
do Secretário. Todavia, o crime, a
intranquilidade e a seguranca iã
continuararn, id estão, assorn-
brando a pacata população, sem
que proliferam a medida que se
déres pdblicos se faca sentir para
incomodar os agentes do crime
que proliferam a medida que Se
omitem as autoridades policiais.

Corn a devida vênia, renovo a
V. Exa. a sugestão feita por Va.
rias vCzes no Govêrno anterior:

Uma patrulha reforqada para to-
da a região.

Certo de estar contribuindo, corn
êste apClo, para a solucão de urn
dos mais sérios problemas naque.
le distrito (Bueno, Municipio de
Conseiheiro Pena) e quicá da re-
gião, pois ali d que se estd conso-
lidando uma das mais duradou-
ras células de crime, venho pedir
a V. Exa. que empregue a sua ener-
gia môca e bern intencionada em
favor daqueles que, tirando o sus-
tento da terra, lutam na frente
mais desfavorecida da nacionali.
dade: a lavoura, e ainda não
tern garantias para si e a sua Ia-
milia, p a r a exercer uma das
rnais drduas, ingratas e desprote.
gidas profissOes, a de lavrar a ter-
ra. E mande o mais breve possivel
o aparelhamento necessário para
apurar o crime de que foi vltima
Ruy Wiss de Faria, no dia 17 des .

-te, e em seguida a patruiha para
dizimar 0 que de mau, au, esteja
perturbando a vida de quem dese-
ja viver trabalhando honestamen.
te.

Belo Horizonte, 28 de abril de
1966.

Florivaldo Dias de Oliveira.
Belo Horizonte, 13 de malo de

1966.
Prezado amigo,

Secretãrio Bias Fortes Filho.
SaudacOes atenciosas.
Recebi, e já agradeci, pessoal-

mente, a sua cornunicacäo de ha-
ver determinado ao Sr. Delegado
Especial de Conseiheiro Pena pro-
viclCncias para apuração do crime
de morte de que Ioi vitima Ruy
Wiss de Faria, verificado em Bue
no.

Todavia, reportando-me a mi.
nha representacão de 28 de abril
que continha também pedido de
uma patruiha para dizimar ou
prender as criminosos que infes-
tarn a Vila de Bueno, daquele Mu-
nicipio, volto a presenca do ilus-
tre Secretário para reclamar aque
la medida, pois, segundo estou sen-
do informado, seguramente umas
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INDICAçA0 N.9 1174

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

0 Deputado que esta subscreve,
devidamente apoiado, na forma re-
gimental, requer a V. Exa., ou-
vida a Casa, seja feita indicacäo
ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tado de Minas Gerais, Dr. Israel
Pinheiro que, considerando o De-
creto-Lej numero 9.147, de 16 de
dezembro de 1966 e a Portaria n.°
95, de 14 de Janeiro de 1966, que
regulamenta 0 ensino religioso nas
escolas oficais, determine seu cum-
primento em beneiicio da forma-
çãü moral e integral da infãncia
e da juventude mineira, na parte
que não colide a referido diploma
corn a Carta Magna, ou então se
faça, nurn regime de urgência e
prioridade, urn estudo de que re.
sulte ato que possa atender a es-
ta area tao importante na prepa.
ração das geracöes de cidadãos
mineiros, hoje mais do que nun
ca necessitados de assisténcia e
orientacao religiosa, moral e ci-
vica.

Sala das Reuniöes, 2 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu - João Bosco
- Benedito Xavier - Carlos Me-
gale - Expedito Tavares.

Justificativa: - 0 Decreto-Lei
em referenda estabelece obrigacão
de ensino de moral e civica, inclu-
indo-se no "curriculum", de acOrdo
corn diversos fatOres, conhecjmen-
tos sabre religião. Não discrimina
a condicao em que pode ser mi-
nistrada. Contra êste Decreto ha
quern se insurja, por considerá-lo
inconstitucional. For isso, muitos
pensam que é impossivel a exe.
cução destas normas legais, e pe-
dem, sem maiores escrüpulos sua
revogaçao pura e simples. Cuida
esta Indicaçao que caso haja al-
guma dilvida, esta seja solucionada
numa revisão regularnentar, dan-
do-se ao assunto relevante direçao,
de acOrdo corn a realidade nacional
e, sobretudo, atendendo-se corn ur-
gëncia aos reclamos de formação
moral, civica e, tambdm, religiosa
da mocidade, que ja não mais pode
esperax- controvdrsias, escrüpulos,
exegeses e hermenêuticas especio-
sas.

Postula esta Indicacao urn ca-
minho. Uma orientaçao. Urn cr1-
tério racional e Util, pois Os esco-
lares precisam de ensino religioso,
apesar de facultativo. Que venha
nova regulamentaçao adequada e
Justa.

Spártaco Pompeu
A Cornissão de Justiça.

INDICAcAO N.° 1175

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

0 Deputado que esta subscreve,
devidamente apoiado, na forma
regimental, requer a V. Exa.,
ouvida a Casa, seja feita indica-
cão ao Exmo. Sr. Governador do
Estado, Dr. Israel Pinheiro, e ao
Exmo. Sr. Secretario Crispim Jac-
que Bias Fortes, no sentido de ser
criado urn curso de Direito, anexo
a Academia de Poljcia de Minas
Gerais, integrada na Secretaria

da Segurança Pübllca, consideran.
do-se que seria urn meio de se pro-
porcionar mais êste instrumento
cultural aos policiais que por aquê-
le estabeleciment 0 terão de pas.
sar, em busca de melhores conhe-
cimentos prdticos, tdcnicos e ted-
ricos.

Sala das Reunioes, 2 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu
Benedito Xavier - Carlos Me.

gale - Expedito Tavares - João
Bosco.

Justificatjva: - A Academia de
Policia, hoje, ja é uma vitória al-
vissareira, corn os seus cursos fun-
cionando na forma de renovada
reestruturaçSo, transformada em
lei ao ensejo da gestäo Crispim
Jacques Bias Fortes, embora corn
pouquissimos meses de administra-
ção. Agora, o policial mineiro não
terá mais dificuldade em melho-
rar seus conhecirnentos tCcnicos,
tEoricos e prãticos. D e n t r o de
uma organização perfeita, a ex-Es-
cola de Policia Rafael Magalhães,
nesta oportunidade corn uma Con.
gregação e urn Conselho Adminis-
trativo, e sua Diretoria da Acade-
mia exibern, a plena fOrca, uma
nova fase que será de maiores vi-
tórias e adestramento perfeito de
nossos policiais. Ali ha diversos
cursos da major importância para
os policiais de tôdas as classes.
Aspiramos agora a que ali Se crie
urn curso de Direito anexo, para
os policiais, e ainda para receber
as funcionários püblicos das di-
versas Secretarias que assim te.
riarn maior facilidade neste desi-
derato.

Spartaco Pompeu.
- A Coxnissão de Seguranca

INDIcAcA0 N.9 1176

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

0 Deputado que esta subscreve,

devidamente apoiado, na forma
regimental, requer a V. Exa., ou-
vida a Casa, seja feita Indicação
ao Exrno Sr. Governador do Es-
tado, Dr. Israel Pinheiro, no sen-
tido de solicitar ao Exmo. Sr. Mi-
nistro da Educação, Pedro Alelxo,
que, na forma das verbas existen-
tes, conceda liberação do benefi-
cio a Universidade do Sul de Mi-
nas, corn sede em Varginha, Mi-
nas, para que ali se instale e pos.
sa funcionar a Faculdade de Ci-
ências Médicas (Faculdade de Me-
dicina), jã fundada sob a auspi-
ciosa iniciativa da Assoclacão Me-
dica do Sul de Minas, de notOria
capacidade e projecão na classe
Médica do Brasil.

Sala das Reuniães, 2 de junho
de 1966.

Spdrtaco Pompeu.
Joao Bosco - Carlos Megale -

Expedito Tavares - Benedito Xa-
vier.

Justificativa: - Agora que Mi-
nas entrou numa fase de mag-
nificas iniciativas para meihorar
a indice de profissionais liberais e
técnicos, instruidos e formados
em faculdades que se filiam a di.
versas Unidades jé. criadas, e em
funcionamento, esta o atual Go-
vêrno empenhado em cada vez
mais incentiváJas, colaborando ao
maximo corn o desenvolvirnento
cultural de seu povo.

Varginha, no Sul de Minas, tern
desde o ano passado sua Univer-
sidade, corn duas Faculdades fun-
cionando, com apreciável freqüên.
cia: Faculdade de Direito e Facul-
dade de Filosofia. Agora, conside-
rando ser aquela cidade Sul-Mi-
neira dotada de uma das mais
cornpletas equipes de medicos e
muitos professôres catedràticos no
Rio e em Belo Horizonte, sua As-
sociação Médica lancou as bases
da Faculdade de Medicina, veiha
e louvável aspiracão do cidade
próspera. For isso vern essa mdi.
cação, por ser de justica.

Spartaco Pompeu.
- A Comissão de Educacao.

dez famIlias estãose retirando do
distrito por falta de segurança e
garantias.

Ate a Escrivão de Paz já deve
ter-se mudado, entreganclo a cha.
ye do Cartdrio ao MM JUiz da
Comarca, ou ao Juiz de Paz da
Vila.

0 Distrito de Bueno, embora es-
teja-se tornando em covil de ban-
didos e malfeitores, ainda possui
muita gente boa que precisa de
garantias para trabaihar e criar
suas familias.

Certo de que o eminente Secre-
tário nao deixará de olhar para
aquela comunidade, antecipo agra
decimentos e renovo as minhas
mui atenciosas saudaçöes.

Florivaldo Dias".
- A Comissão de Segurança.
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REQUERIMENT0

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa., ouvicta a Casa,
seja consignado na Ata de nossos
trabalhos urn voto de regozijo corn
0 Exmo. Sr. GOy:erflador Israel Pi-
nheiro e corn o Exmo. Sr. Secre-
tdrio Crispim Jacques Bias Fortes,
pela assinatura do Decreto no
9.795, de 31 de maio do ano corren-
te, pelo qual se demonstra que o
atual Govérno, corn medidas con-
cretas, estã reaimente realizanclo
tarnbém o apareihamento e defl
nitiva instalacäo da Delegacia Es-
pecializada de Orientacão de Me-
nores, ja que, pelo ato ora aplau-
dido, dentro de breves dias o me-
nor em Belo Horizonte será reco-
ihido em abrigo devidamente pre-
paraclo, corn assisténcia material e
moral, o que constitui uma das
mais marcantes vitOrias cia admi-
nistraçao do atual Secretário da
Segurança Püblica, apesar dos
poucos meses de acão a frente de
tao importante Pasta.

Da decisão, pede-se seja dada
i. iência. as autoridades discrimina-
das acima.

Sala das Reunioes, 2 de junho
de 1966

Spártaco Pompeu.

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa., ouvida a Casa, a
inserçao em Ata de urn voto de
profundo pesar pelo falecimento,
ocorrido em Barbacena, do Sr.
Joaquim AntOmo de Oliveira, Pre-
feito do Municipio de Santana do
Garambéu.

Antigo chefe politico em San-
tana do Garambéu e no Munici.
pio de Lima Duarte, Joaquim To-
la (como era conhecido de todos)
prestou Os mais relevantes servi-

ços a causa püblica e àqueles mu-
nicipios mineiros.

Chefe de familia exemplar, ci.
dadão digno € honrado, Joaquirn
Antonio de Oliveira era benquisto
em tOda a região onde sempre vi-
veu e a qual serviu corn rara de-
dicacão, motivo por que seu pas.
samento I oi dos rn a is sentidos
em Lima Duarte, Santana do Ga-
ranibéu, Barbacena e municipios
vizinhos.

Deixa viüva D. Julia Cury de
Oliveira, que the sobrevive, e uma
filha.

Prestando-lhe esta homenagern,
em seu nome pessoal e dos Muni.
cipios de Santana do Garambéu e
Lima Duarte, solicita que dela se
dê conhecimento a digna lamilia
enlutada, na pessoa da viUva, D.
Julia dry de Oliveira, em San-
tana do Garambéu.

Sala das Reuniöes, 2 de junho
de 1966.

Lourival Brasil
Wilson Tanure - Ddlson Scarano
- Jairo Magaihães - Sebastido
Anastdcio.
- Publicar.

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

0 Deputado que êste subsereve,
na forma regimental, requer a V.
Exa., ouvido o Plenário, sejain
inscritos nos Anais da Casa vo-
tos de congratulacOes e enviados
cumprimentos a notável Prof es-
sOra Técnica, D. Maria José Leite
Correia, ao ensejo do seu 80. 0 a-
niversO.rio natalicio, transcorrido
ontem - dia 29 de mai0 - e 620
ano de magistério primdrio e Se-
cundario particular. Verdadeira
gloria do professorado de Minas
Gerais, a homenageada reside em
Alfenas, na Rua Artur Bernardes,
864.

João Luiz de Carvaiho
Spártaco Pompeu - Ledo Borges
- Orlando Andrade - José de
Castro - Carlos Eloy - Derme-
val Pirnenta Filho - Hermelinclo
Paixão - Cicero Dumont - Al-

tair Chagas - Nunes Coelho -
Expedito Tavares - Hélio Garcia
- Florivaldo Dias - Joaquim de
Melo Freire Nicanor Armando
- Sebastião Anastdcio - Wilson
Tanure - Ataliba Mendes - Au.
reliano Chaves - Alvaro Sales -
Lélis Chaves - Mario Hugo La-
deira -- Lücio de Souza Cruz -
Jorge Ferraz - João Luiz de Frei.
tas - Anuar Fares - Sebastião
Nascimento - Sette de Barros -
Artur Fagundes - Ibrahim A-
bi-Ackel - V a 1 dir Meigaço -
Martins Silveira - João Bello -
Jorge Vargas - Jehovah Santos
- Waldomiro LObo - Gerardo
Grossi - Carlos Megale - Ho-
mero Santos - Otelino Sol
Gomes Moreira - Sousa e Silva
- Lourival Brasil - Joao Vaz -
Alvirnar Mourão - João Navarro
- José Maria Magalhães - La.
dislau Salles - Marta Nair Mon-
teiro - Manoel Costa - Augusto
Zenun

Justificativa: - Urn dever de
gratidão e a admiracão que dedi-
camos a ilustre educadora, D. Ma-
ria José Leite Correia, levarn-nos a
solicitar ihe sejain enviados Os
cumprimentos clesta Casa, ao en-
sejo do transcurso do seu 80: ani-
versdrio natalIcio, ocorrido ontem
- cia 29 de maio e 62 0 am) de
efetivo exercicio do magist6ri 0 pü-
blico primário e secunddrio par.
ticular, em Minas Gerais.

Ent:ndernos s e r prerrogativa
desta Assembléia Legislativa, legI-
tima representante cia opinião pü-
blica mineira, homenagear aquê.
les que se dedicam ao bem-co
mum, corn abnegacão, corn sacri.
ficio e corn amor, fazendo-o mais
CO100 estimulo e como incentivo
as vocaçOes de desprendimento e
patriotismo que informam o ideal
do educador.

0 nome de D. Maria José Lei-
te Correia é estimado e mesmo
venerado em Alfenas, sua terra
natal, e em Carmo do Paranaiba,
onde passou vdrios anos corn seu
ilustre e admiravel espOso, pro-
fenor Ismael Brasil Correia, der-
rarnando, a mancheias, as luzes

do seu saber e a generosidade de
seus coracOes. Foi D. Liii, como a
chamarnos na intimidade, a mi-
nha primeira rnestra, auela que,
pela pnimeira vez, colocou em mi-
nhas mãos - aos 6 anos de ida-
de - urn lapis e dirigindo.as  corn
as suas santas e benfazejas mS.os
fez-me traçar as primeiras lêtras.
Lernbro.rne disso corn emocão, mas
a homenagem que hoje pretendo
prestar-ihe nao se p r e n ci e tao
sOmente a quanto lhe devo, mas
representa o reconhecimento de
rnilhares de ex-alunos seus que,
estou certo, 0 proelamariam aqui
comigo.

Senhores Deputados, D. Liii, ao
completar, as suas '80 primaveras
roxas", como o diz ela inesma,
continua lecionando nos Colégios
de Alfenas. 2 o amor ao magisté-
rio, de que ela fez o seu aposto-
lado durante a sua longa, feliz,
proveitosa e abençoada existência.
Viüva hd vários anos, vive na
saudade do seu espôso e compa.
nheiro inesquecivel, a mesma vida
que, juntos, viveram: - ensinan-
do e formando caracteres jovens
Para o engrandecimento da Pátria
e Para a felicidade da famiia
brasileira. Aqui rnesmo nesta Ca-
sa, existem ex-alunos seus, entre
Cies os ilustres Deputados Navar-
ro Vieira e Augusto Zenun. Na
Câmara Federal, Manoel Taveira
e Milton Reis. Mllhares de mirxei-
ros que ocupam as mais destaca.
das posicOes na vida püblica e
privada, receberam de D. Liii a
sua orientação pedagOgica, moral
e civica. Quero acentuar "moral e
civica", pois que não dispensavam,
ela e 0 prof. Ismael, a formacão
moral e civica da juventude. Não
sOmente da juventude. Ainda ho-
je se fala e se proclama a atua-
cão daquele iiustre casal de mes-
tres em Carrno do Paranaiba, na
educacão social que levaram, tam-
bern, aos lares daquela cidade.
Fteunioes, bailes, saraus e "pic-
nics" eram promovidos freqüente-
:nente para a união e para a edu.
cacao cia fa:nilia carmense. Soil-
ciariedacle hurnana e boas manei-
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ras eram ensinadas e pregadas co-
mo que em urna catequese cons-
tante. A sua salda de Carmo do
Paranaiba foi regada corn lagri-
mas da população. Aquelas almas
benfazejas ali dixaram urn ras-
tro de paz, de amor e de bondade.
Por isso, flaG Os poderemos esque-
cer jamais. E ao ensejo do sea
80.0 aniversdrio, quero que fiquern
registrados nos Anais desta Casa 0
reconhecimento e a gratidão do
povo de Carmo do Paranalba, a
D. Liii e ao prof. Ismael.

Vossa Excelência mnesmo, Senhor
Presidente, em janeiro do corren.
te ano, teve oportunidade de Co.
nhecer aquela criatura admirávei,
quando da inauguracão oficial do
prédio do Colegio Estadual de
Carmo do Paranaiba. Na qualida
de de Secretário da Educação do
Govêrno Magalhães Pinto, ali es.
tava Vossa Excelência e pôde dar
0 testemunho d a s homenagens
que o povo carmense tributou a.
quela veneranda educadora e ii me-
mOna do sea ilustre espOso, cujos
retratos foram inaugurados na
sala da Diretoria daquele educan.
dário. Charnava-se Colégio São Ge-
rald0 o estabelecimento fundado
em 1919, par Ismael Brazil Cor.
reia. 0 povo carmense, em home-
nagem de gratidão, através de
Proj eto apresentado a esta Casa
pelo nobre Deputado Sinval Boa.
ventura, denominou aquele esta-
belecimento o f i c i a 1 "COLEGIO
ESTADUAL SAD GERALDO".

Juntaremos a êste Requerimen.
to, para completar a nossa home.
nagem, tracos biográficos daquele
casai ilustre, para que esta Casa
e o povo mineiro possam expres-
sar a sua admiracao e 0 sea res-
peito a quem soube e sabe ainda
elevar, mais alto do que Os seus
prOprios interésses, a bem-estar da
coletividade, traduzido na luta in.
gente e sublime de educar e de
ensinar a infância e a juventude.

0 Professor Ismael Brazil Cor-
reia foi, no setor educacional, o
grande mestre de vasta cultura
geral que lecionava sets matOrias,
ao mesmo tempo, corn notãvel sa.

bedoria e eficiéncia,. Fundou e di.
rigiu os seguintes educandãrios
mineiros, em que le'cionou: Co-
iegio São Geraldo, de Carmo do
Paranaiba, hoje Colégio Estadual
São Geraldo; Ginãsio São José,
em Aifenas, hoje Associação Cul-
tural Professor Roque Tamburini;
Ginásio Rui Barbosa, em Campes.
tre; Instituto Técnico e Profissio.
nal de Alfenas, hoje Colégio Sa-
grado Coracão, onde lecionou corn
D. Liii, S e m receber quaisquer
vencimentos durante 5 anos, para
ajudar o Diretor daquele educan-
cidrio a manter o primeiro estabe.
leciment 0 de curso secundãrio da-
quela Cidade. Como Prefeito, fun-
dou o Grupo Escolar Minas Ge-
rais, de Alfenas, hoje Grupo Es.
colar Ismael Brazil Correia. Fun-
dou ainda vánias Escolas Rurais
em todos as distritos de Alfenas.

Na esfera politico.administrati-
va, o Professor Ismael Brazil Cor-
reia emprestou a colaboração da
sua inteligéncia brilhante, da sua
invejãvel cultura e do sea espini.
to democrãtico ao Estado e aos
municipios de Alfenas e de Car-
mo do Paranaiba. Foi Presidente
da junta de Alistamento Militar;
Chefe das Coletorias Federal, Es.
tadual e Municipal, então reuni-
das; Promotor de Justiça em Al.
fenas e Carmo do Paranaiba; A-
gente-Executivo em Aifenas du-
rante 10 anos; Interventor nas
RevouuçOes de 30 e 32; Secretãrio
da Cãmara, Coletor Municipal,
Auxiliar Administrativo de Agen-
tes Executivos em Carmo do Pa.
ranaiba; Assessor-TOcnico da Se-
cretaria da Agricultura de Minas
Gerais, no Govêrno Valadares.
quando Secretärio 0 Dr. Israel
Pinheiro da Silva. Por sua capa.
cidade de trabaiho e competência,
exerceu também cargos de confi-
anca na Secretaria das Municipa.
lidades em São Paulo, no Govêrno
Fernando Costa, assim como em
Associaçöes Comerciais do Rio de
Janeiro.

ApOs uxna laboriosa e honrada
existência, tôda consagrada a Co.
munidade e ao bem.estar social,

êsse grande brasileiro morreu p0-
bre, aos 79 anos de idade, deixan.
do desolada sua leal companheira
do lutas e ideals - a renomada
educadora de 3 geraçóes - quo
já tern formado netos de alunos
seus e, não obstante haver corn-
pletado 80 anos do idade e 62 do
magisterlo, continua ainda no seu
nobre mister de educar como
"Professôra de altos méritos", no
dizer do Presidente da Associação
Cultural Roque Tamburini, ondo
ainda leciona Portugues e Fran-
ces.

D. Maria José Leite Cörreia mi-
ciou a sua carreira no magistérlo
em 1904 e regeu a Escola São Jo.
Se do Alfenas ate 1907 - curso
primdrio particular; de 1908 a
1909, regeu, coma substituta, a Es-
cola Püblica - feminina - de
Alfenas; do 1910 a 1918, funcion.ou
como Professôra efetiva do Grupo
Escolar Coronel José Bento, de
Aifenas; de 1913 a 1918, concoml-
tantemente, lecionou Frances no
Instituto Técnico Profissional de
Aufenas; de 1919 a 1923, funcionou
como Professôra municipal e, con-
comitantemente, como Professôra
do Colégio São Geraldo de Car.
mU do Paranaiba; de 1924 a.....
1926, diriglu e lecionou no Gindsio
Municipal de Alfenas: de 1927 a
1929, regeu 'a Escola Rural de P0-
rangy, hole Gaspar Lopes, e lecio-
nou no G r u p o Escolar Coronel
José Bento, do Alfenas; de 1930 a
1946, dirigiu tècnicamente o Gru-
P0 Escolar Minas Gerais, do Al-
fenas. hoje Grupo Escoiar Ismael
Brasil Correia; de 1940 a 1966. le-
cionou HistOria da Filosofia e E.
ducacão, Psicologia, Motodologia
e Didática, teOrica e prOtica, no
Curso Normal, bern como Portu.
guês e Frances nos cursos Cien.
tifico e Normal, do Coléglo do
Alfenas, hole Associacão Cultural
Professor Roque Tamburini.
Professôra registrada no Ministé-
rio da Educação o Cultura para
as seguintes maténias: - Portu-
guês o Frances para o curso Cien.
tifico; Português para 0 Curso
Comercial; Português e Frances

para o Curso Normal; História da
Educação e Filosofia, Psicologia,
Didática teOrica e Prãtica no Cur-
so Normal.

Aposentada pela Secretarla da
Educação, continua D. Lill Iecio-
nando par amor ao magistérlo,
por arnor a juventude, por arnor
a Pátria. Essa a educadora admi.
ravel, inexcedIvel e, quase pode-
niamos dizer, inigualável, a quem
prestarnos o nosso reconhecimento
e para quem solicitamos desta au-
gusta Assembléia a sua homena-
gem, quando compieta 80 anos de
Wade e 62 de magistério, em pie-
no exerciclo do sea sacerdóclo,
co sea apostolado.

Sala de Reuniôes, 30 de maio de
1966.

João Luiz do Carvauho
- Publicar -
- Vém a Mesa:

EMENDA N.° 1
A0 PROJETO N.° 3.667

Acrescente.se onde convier:
Art. - Fica alnda o Exe.

cutivo autorizado a assinar con-
vénlo corn o Coiégio Comercial de
Campestre e o Ginãsio Indepen-
dCncia do Andradas.

Sala das Reuniôes, 2 de
junho de 1966.

Augusto Zenim - Cicero Dumont
- Anuar Fares.

Justificatjva: - Os dois esta-
belecirnentos supracitados vêm
prestando relevantes serviços Co.
letividade, sendo do se notar que
ja haviam, durante o mês dc Ja-
neiro ültimo, sido assinados Os
mespectivos convênios corn a Se-
cretaria de Educação, polo que se
justifica a Emnenda.

Augusto Zenun
- Publicar.

EMENDA N.° 2 A0 PROJETO DE
LEI N.9 3.667

Acrescente-se onde convier:
Art. - Pica o Foder Executivo
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o Colégio Normal São José, o Gi-
násio Salesiano Domingos Sávio e
o Colégio Comercial de Paraguaçu,
todos da cidade de Paraguaçu.

Sala das Reuniöes, 2 de Junho
de 1966.
Anuar Fares - Gomes Morejra -
João Luiz de Carvaiho - José
Maria Magalhães - Wilson Ta-
nure

Justificatjva: - A ciclade de Pa-
raguaçu possui apreciável popula-
cão escolar, que recebe ensino
médio nos estabelecjmerjtos men-
cionados na em en d a, mas sua
condicão de entidades particujares
irnpossibiljta uma grancle parte
da juventude constituida de ope.
rérios e de filhos de operários, de
obter a instruç5, 0 aspirada, por
não disporeni de recursos.

De outra parte, o Govêrno ja,
instituju 0 mesmo convênio corn
as cidades vizinhas, e as razôes da
niensagem governamena são per-
feitamente vélidas para 0 muni-cipio de Paraguacu.

Sala das ReuniOes, 2 de junho
de 1966

Anuar Fares.
- Publicar.

OOMUNICAcAO

Exmo. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado que esta subscreve
vem cornunicar a Casa o falecL
mento, ocorrido na cidade de Bar
bacena, do Sr. Aldo Américo de
Azevedo, figura de real prestIgio
fibs melos soclais daquele Muni-
ciplo, oncle era granclemente esti-
mado. 0 extinto, que desaparece
abs 72 anos de idade, era natural
de Barbacena, e servidor aposen
tado da Estrada de Ferro Central
do Brash, onde exercia as funçOes
de pintor. 0 óbito ocorreu no dia
27 de maio ültimo, tendo dolorosa
repercussao naquela cidade. 0 Sr.
Aldo Arnérico de Azevedo deixa
viüva a Sra. Maria Batista Azeve.
do e Os flihos Ivo, Elza, Ildeu,

Aldo, Ito, Ivan, Maria, ho, José e
Cândjdo Batista de Azevedo.

Ao fazer esta Comimicacao, so-
licita a Casa seja ConSignado em
Ata de nossos trabaihos urn voto
de pesar pelo infausto acontecj.
mento, dando-se ciOncia do fato
a Exrna. Sra. viOva Maria Batis.
ta Azevedo, resiclente na Rua Mo-
reira César, n.° 146, na cidade de
Barbacena.

Sala clas ReuniOes, 2 de junho
de 1966.

João Navarro
- Ciente - Comunique.se

o SR. PR.ESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Nicanor Armando.

o SR. NICANOR ARMANDO -
Sr. President,e, Srs. Deputados
o atual Diretor-Executivo da

Hidrominas, na conferOncja que
ontem proferiu na sociedade Mi-
neira de Engenheiros defendeu a
liberacão do jôgo nas estâncias
balneárjas e hidrominerais a firn
de dinarnizá-las Eis urn debate
para o qual devemos invocar a
atenção do Govêrno revolucioná-
rio do Marechal Castel 0 Branco.
Esposar e defender idéias dêsse
teor, merguihar aquelas encanta.
doras e cultas cidades no tabolej-
ro verde da jogatina, precipitar
no desassossego aquêles retiros
privilegiados, transformar aque-
las cidades nunia "Monte Carlo",
nücleo conhecido como "capital
do jôgo" - constituiria ultraje a.
frontoso a consciêncja civica e
cristã da gente mineira. Estão es.
quecendo certos homens püblicos
que a hora deve ser também de
larga ofensiva contra os jogado-
res e ociosos. Fingem êles igriorar
que o jôgo e terrivel inirnigo da
socieclade. 'E fonte inesgotével de
todos os males. E irradiaçao de
interminávejs desventuras . Exi-
mem-se de reconhecer que o jôgo
e a ociosidade é que comandam
urn bando de vilanias. Não que.
rem meditar que 0 j6g0 é chaga
das mais nefastas e corruptoras,
porque, püblicamente, jé investiu
contra a paz, a honest idade, o

amor ao trabaiho e os outros te-
souros, dos quals o menor é o ou-
ro, por êle arrebatado, o qual, a
muitos deixou miserãveis.

Srs. Deputados.
Kant, sem embargo de seu cr1-

ticismo rigoroso e extremamente
analitico, reconhece duas verda.
des grandiosas e incontestáveis:
o firmament0 estrelado e a nocão
de dever incrustrada nos recOndi-
tos da consciência humana.

Saibamos, portanto, cultuar es-
see valores impereciveis, sem os
quais nenhum sentido encerra a
vida hurnana. Estamos certos de
que todos os Srs. Deputados. legi-
timos representantes do povo mi-
neiro nesta Casa, unIssonos, sabe.
rão ser dignos dos sufrágios que
ihes foram outorgados pela cons-
ciência popular e da nobre e alta
investidura a u e encarnam e re.
presentam, e hão de repudiar me-
dida tao desastrada - qual seja
a liberação do jôgo em nossas es.
tâncias, do jôgo que, na frase la-
pidar de Rui, é a lepra do viva e
o verme do cadaver. Não transL
jamos, Srs. Deputados. Não permi-
tamos que tamanha e tao deprL
mente rnácula venha empalidecer
e denegrir a gloriosa e soberba
histOria de Minas Gerais. Liberar
O jôgo, poupando-o, destarte, a
necessária e justa punicão, seria
legalizar a ilegalidade. Seria trai-
ção a ordem juridica. Seria urn
desafio a honra, a austeridade e
a dignidade da altiva gente mi-
neira. Os antros do jOgo, cemité.
rios nwrais, devern merecer repü-
die total da lei e nab condescen.
dência, porquanto infelicitarn Os
lares, aniquilam as consciências,
destemperam caracteres, aviltarn
os individuos, enxovalham e de-
gradarn o ser humano. Precisa.
moe recordar que o jôgo sempre
foi combatido, inclusive no Impé-
rio Romano, em pleno paganismo
e nos periodos de Justiniano, de
Carlos Magno e de Luiz XV. S-
mente imperadores implacáveis
conio Nero e Heliogabalo conside-

ram o jôgo como fonte de rendl.
mentos. Existem para o Estado
outras fontes de renda, dignas e
decentes. Basta, por exemplo, que
Os Bancos do Estado não mante-
nham tantas diretorias, coin ob-
jetivo ünico de proteger amigos
dos detentores do poder. Basta
que êsses estabelecimentos esta-
tais amparem, de verdade e näo
apenas no papel, através de ade-
quada planificação, a Iniciativa
privada: estimulando inddstrias,
fomentando a pecuária, desenvol-
vendo a agricultura, gerando, en-
fim, a riqueza e o bem-estar.
Basta que o Govêrno do Estado
prodigalize, de fato, a homem ru-
ral, coin "estradas da agricul-
tura", scm as quais 0 que cc cria
d o desprézo as atividades agrope-
cuãrias, e o sacrificio dos herdicos
homens d da gleba; d o éxodo dos
campos. Nunca, porérn, criando
cassinos, êsses abri.gos in fernais,
êsses estabelecimentos malditos,
na expresssão de Stefan Zweig, ao
descrever a vida de urn infeliz ser-
vo dêsse mal, alimentando 0 ócio,
erguendo o vjcio em detrimento da
virtude, fazendo órfãos e vitivas,
desolacão e misérla. Não, nunca.
Em 1921, ia recebemos severo en-
sinamento: Epitácio Pessoa conse-
guiu a regulainentacão do jôgo,
mas, ao fm de sete meses, a lei foi
revogada, ante a extensão do pe-
rigo, corn a prol.iferacão OS clubes
que funcionavarn de dia e de no!-
te por todos os cantos. 0 fisco
arrecadava o mãximo, mas a so-
ciedade se deteriorava corn êsse
estimulo a vadiagem. Provindo
dêsses báratros impuros e baixos,
tais recursos impregnam-se dos
estigmas da pobreza mais abjeta
e da mãcula de hediondo crime.
Nenhum sistema social, que quelra
conservar-se autêntico e escudar-
se na sensatez e no equilibrio, a
fim de impor-se ao respeito pü-
blico, poderá pretender a legali-
zacão do vicio ou mesmo perina-
necer incliferente a sua prolifera-
cão. A ornissão é tarnbéni imper-
doável. Deve, pois, o poder pübli-
co proteger e preservar 0 organis-
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mo social das deterloraçöes e per-
versöes que 0 jôgo acarreta e traz
consigo inelut'avelmente. E dolo-
roso queimar fortunas nas role-
tas do cassino. A triste pedir ao
azar o pão que nos deve ser ofere-
cido pelo trabaiho.

Além disto, Srs. Deputados, ig-
flora o Sr. Diretor da Hidrominas
que 0 jôgo não incrementa 0 tu-
rismo: o jôgo não atrai turistas,
atrai, sim, aventureiros da pior
espécie, capazes da prática de
furto, de agressôes fisicas e de
crimes contra os costumes.

Para que Os flosSos homens pu-
blicos possam gravar em sua me-
mona os mais luminosos conceL
tos sôbre o jôgo, pedimos, Sr. Pre-
sidente, que se considere como 11-
do êste precioso trabaiho, de au.
tonia de urn dos mais insignes
filhos de São João del-Ref - D.
AntOnio Lustosa, ex-Arcebispo de
Fortaleza, no Ceará, a firn de que
fique constando dos nossos traba.
Ihos.

- A matéria a que se refere 0
orador e a seguinte:

"QUARTA CARTA PASTORAL DE
DOM ANTONIO DE ALMEIDA

LUSTOSA

Bispo de Uberaba

Dom Antonio de Almeida Lus.
tosa,

Por mercê de Deus e da Santa
Se ApostOlica,

BISPADO DE UBERABA

Ao Revmo. Clero e aos Fiéis des-
ta Diocese de Uberaba, Saüde,
Paz e Bêncão em Nosso Senhor
Jesus Cristo.

- VIVEIRO DE
DESVENTURAS.

O mundo vai mal. 2 urn doente
grave. E são tantas as suas enfer.
midades, tao complicadas entre Si,
que já é impossivel fazer-ihe o
diagnóstico. As vêzes supomos que
tal fenômeno patológico tern sua

causa na escola e cia está no lar.
Dáse uma desordem, urn aciden.
te qualquer morboso e dizemos: é
a tal teoria errada; mas engana-
monos: era na chaga do coraqão
e nao na do cérebro que deviamos
ter pOsto o dedo. Os infeiizes
trânsfugas da vida, os pusilâni-
mes que não souberam suportar a
adversidade, deixam algumas ye.
zes escrita a causa que os ievou
ao abismo. Muitas vêzes, porém, e
mentirosa essa razão corn que Os
tresloucados procuram coonestar
tamanho desatino. Não é a causa
o ültimo revés, a recente desiiusão
ou cousa que o vaiha. Esse ültirno
gesto de desgraca que se apoderou
da vitima fol precedido das ver-
dadeiras causas do desastre. Nao
é a centeiha caida no rastilho que
faz voar a casa pelos ares; e a ma.
quina infernal preparada corn
tempo e inteligência que esperava
apenas uma deflagração qualquer.
Muita existência penosamente vi.
vida e desastrosamente termina.
da, como pano de fundo de tôdas
as cenas dolorosas, teve 0 pano
verde de urna nefasta mesa. E pre-
cisamente para esta fonte de ma.
les - a jogatina - que deseja.
mos chamar a atencao dos nossos
diletos Irmãos e Filhos. Al está urn
viveiro de mil desventuras e de
tôdas as formas e das piores con-
seqüências.

2.0 - ENTRE NOS

Inl'elizmente, dêsse mal nao es-
tamos isentos. Antes, é corn dolo.
rosa verificaqão que lamentamos
terse infiltrado ja tanto em nos.
sa Diocese o terrivel inimigo - o
jOgo. Inimigo porque, pUblica e
privadamente, jd éle investiu a
paz, a honestidade, o amor ao tra-
baiho e outros tesouros dos quais
o menor e o ouro, por êie arreba.
tado, o qual a muitos deixou ml.
seráveis. Corn que pesar nos con-
vencemos de que, não sOmente nas
nossas cidades mais prOsperas -
onde se joga - porque (diz-se) 0
rneio mais ou menos cosmopolita
não se pode esquivar a influências

importaclas, mau grado nosso -
mas além, muito além, lastrou 0
vicio. Nas pequefiaS povoaçöeS -
corn exceçOes muito honrosas, mas
raras - ouve-se também o ruIdo
da tavolagem a profanar a quie.
tude, a paz das nossas poéticas
aldeias e vilas, ou de simples
agrupamento de casas rUsticas •e
ate de fazendas isoladas. Nem se
diga que o mal não é so do nosso
meio. Isso não tira que seja un.
gente combater o vicio que in-
felicita tantos lares. E ninguOm
pode calcular de quantas funes.
tas conseqüências é êle a causa
direta ou indireta. Por isso, senli.
mos a necessidade de nos entre-
termos convosco neste assunto,
corn a esperanca de vos animar a
trabaiharmos juntos pelo sanea.
rnento moral da nossa Diocese, que
tern na jogatina urn poderoso foco
de infeccão.
30 - TRISTE CELEBRIDADE.

O célebre cassino de Monte Car.
lo, pnincipado de Monaco, céle-
bre, tristemente, pelos crimes de
que tern sido teatro - é urn pa-
ICcio do terrIvel vicio. Gamier,
corn seus recursos arquitetônicos,
deu ao malfadado estabelecimento
certa grandiosidade, a qual OS SO.
berbos jardins circunstantes acres-
centam arnenidade e poesia - as
quais, pela situaqão adrnirável das
mais invejáveiS na Costa do Me.
diterrâneo, jã são ali profusas.
Fortunas considerdveis ali se ar-
ruinam em poucos momentos e 0
desespêro, 0 roubo, o suicidio
transformam aquele castelo dc di-
versOes em morada de pavor. E
longe, bern longe, muitas vêzes,
êsse pavor se refiete na orfanda.
de, na infância, na miséria de
muitos lares.

Hoje, infelizmente, os Montes
Carlos não são raros.

As vêzes, numa choça escura,
scm quadros de farnosos pintores,
scm pornpa de espécie alguma,
scm a arnenidade de jardins, não
e dificil reconhecer urn modesto
palácio do jOgo. Falta-ihe tudo

para sen palãcio, não se vOem nêle
tracos de sernelhanca corn o céle
bre cassino - mas, essencialmen-
te, all está urn Monte Carlo. Se
não ha descalabros de grandes
fortunas, ha ruinas completas de
pequenos capitals - o pão dos
filhos, a ünica moeda economiza-
da corn pnivacOes.

Muitas vêzes não é püblica a f a.
tidica banca; rnas não importa.
Tarnbém ali se perdern noites, se
desbaratam Os bens domésticos e
se faz a infelicidade de muita
gnte.

4.9 - CONSEQUENCIAS.

Santo Antonino, cinco séculos
atrds, Ia lamentava o grande mal
do jOgo e contava vinte e urn vi-
cios provenientes dêsse malfadado
jôgo. Enurneremos resurnidamente
essas conseqüências funestas des-
cnitas pelo santo escritor: 1 - A
perda do tempo. Ainda quando
outros males näo se notern, já é
grande prejuizo perder o tempo. 2
- A blasfêrnia. Não ha entre nOs
- louvado seja Deus - o diabO.
lico costume de blasfernar. Mas
quantas expressOes reprováveis.
como explosão de despeito e ma, a
repercutir na sala do jOgo. 3 - A
contumélia. E, por yeses, do insul.
to passase as acusaçOes mais in.
famantes. 4 - A dissipação dos
Lens de fortuna. 5 - 0 desprêzo
das leis da Igreja. 6 - 0 furto. 7
- A gula. 0 dinheiro mal adqui-
rido e muitas yeses esbanj ado en-
tre libaçOes e comezainas. 8 -
O homicIdio. Não são raras as
mortes que remontanim, as alterca-
cOes tao comuns aos jogadores. 9
- A inveja. Quem perde e se em.
pobrece, vendo o adversánio locu-
pletarse corn o fruto dos seus su-
ores, não ihe terá inveja? 10 -
A miséria em casa. As vêzes pe-
nhoram.se Os mOveis, tudo, por-
que a jogatina nunca diz - bas-
ta. 11 - Maus louvores a sua es.
perteza scm escrupulos - 0 que
se dã corn frequência no ambien-
te dos jogadores - ja anda longe
cia justica. 12 - A mentira. All o
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e os que mentem são chamados
fuji diaboli. 13 A negligência.
A fim de darem mais tempo ao
jôgo, fàcilmente suas vitimas dei-
xam seus deveres religiosos. For-
ventura rezarão p a r a ... terem
boa sorte no jôgo, mas a justica
divina não pactua corn o mal. 14
- 0 ódio. 0 jôgo cria inirnizade.
As vêzes odeiam-se a si mesmos
os jogadores porque perdem e ate
se irritam contra Deus que não
Ihes deu a vitOria. 15 - A parti-
cipacão no crime. Quem fornece
ao jogador o dinheir 0 para o i6-
go tern parte também no seu pe.
cado. 16 - As questOes e conten-
das. 17 - A rapina. A violêncja
que a distingue do furto inter.
vém, por V 6 z e s, na insisténcia
corn que uns arrastam outros ao
jôgo. 18 - 0 escândalo. Quantos
incautos coihidos nas mallias da
jogatina pelo mau exemplo! 19 -
A tristeza. Tristeza inevitel em
quem julgava enriquecer-se sern
trabaiho e empobreccu ràpida.
mente. E a que abismos no con-
duz e s t a tristeza! 20 - Usura
desmedicla. As vêzes o lucro e de
cern, Mil e mais por cento. E não
é excessiva tal porcentagem? 21

A vituperação da dignidade do
cristão. 0 hornem que devia ser-
vir a Cristo começa, pelo jôgo, a
servir ao inimigo de Cristo.

5° - NO CODIGO PENAL.

Vejarnos algumas disposiçöes do
COdigo Penal Brasileiro acérca do
jôgo.

0 art. 369 (Cap. III do jôgo e
aposta) diz:

"Ter a casa de tavolagem, onde
habjtualmente se rednam pessoas,
embora não paguem entrada, pa.
ra jogar jogos de azar, ou estabe-
lecê-los em lugar freqüentado pe.
lo püblico:

Penas: de prisão celular por
urn a trés meses; de perda para
a Fazenda Püblica de todos Os
apareihos e instrumentos de jo-
gos dos utensilios, mOveis e deco.

racOes da sala de jôgo, e multa de
Cr$ 290 a 500.

Parágrafo Onico - incorrerãcy
na pena de multa de Cr$ 50 a 109
Os individuos que forem achados
jogando.

Art. 371 - Jogar corn menores
dc 21 anos ou excitá-los a jogar:

Penas: de prisão celular por urn
a trés meses e multa de Cr$ 50 a
100.

Art. 372 - Usar de violéncia
para constranger alguem a jogar
ou manter jôgo:

Penas: de prisão celular por urn
a seis meses e multa de Cr$ 100 a
200, alérn das mais em que in-
correr pela violéncia.

Art. 373 - Usar de meios frau.
dulentos para assegurar a sorte no
.jOgo ou ganho na aposta:

Pena: de prisão celular por urn
a quatro anos.

Art. 374 - Serã julgado e pu-
nido como vadio todo aquêle que
so sustentar de jOgo, alérn de In.
correr na pena do parãgrafo ünico
do art. 369".

Ate aqui o nosso COdigo Penal,
c qilal estabelece ainda para Os
empregados pdblicos convencidos
C1.0 vicio de jogos proibidos a "per.
da de emprégo", "corn inabilitacao
Ce ober outro, ate mostrar-se cor.
rigido".

-. ESPECIEs DE J000

Os jogos poclem classificar.se em
jogos de azar, de eálculos e mis.
tos.

1 -- Os jogos aleatórios ou de
azar são prôpriarnente Os que Sc
contemplam em flosso COdigo Pe-
nal - tais são, por exemplo, os
jogos de dados, 0 vinte-e-um, a
estrada-de-ferro, a roleta, o po-
quer, o jôgo de bichos e uma in.
fin idade de outras espécies. A na-
tural que sejam êstes os mais dig,
nos de punicão porque favorecem
mais a vadiagem, o roubo, etc.

2 - Os jogos industriajs ou de
cálcujo podern subdivjdjr.se em
jogos de salão e jogos atléticos.
Os de salão exigem particular-
rnente exercicios da inteligéncia

- por exemplo, o de xadrez; os
atléticos requerem destreza fisica
—por exemplo, o futebol. E claro
que êsses jogos industrials quando
visam apenas a ginástica intelec-
tual ou fisica e não ao lucro podem
ser dc grande utilidade. Estamos
bern longe de os reprovar, a não
ser que 0 excesso ou outra cir.
cunstância Os vicie, o que, alias,
pode dar-se corn as diversöes mais
honestas.

3 - Os jogos mistos são os que
dependern, parte da habilidade dos
jogadores, parte do acaso. Tais
ioeos escaparn a pena do nosso
COdigo porque, na definicão legal
do jôgo de azar, sO ficam incluIdos
os merarnente aleatórios. Muitos
dos jogos de cartas estão inclui.
dos nesta categoria. Os jogos mis.
tos, apesar de não serem contern-
plados para o efeito da penalida.
do, merecem geralmente a mesma
reprovacão do born-senso corn que
se condenam Os jogos de azar.
Cabe.lhes, corn efeito, igual res-
ponsabilidade, na prática. E, do
alguma sorte, ê]es são rnais con.
den áveis do que os outros, pela
razão tie se prestar em a todo 0
gênero de falcatruas.

IIá jogos de cdlculos que dão
origem a jogos de azar. Assirn,
certarnente, por ex., o de regatas
presta-se para o jôgo de "poules".

Poder.se-ã objetar: se Os jogos
mistos são reprováveis, por que
não puni-los como os jogos tie a.
zar? Cumpre notar que o nosso
COdigo Penal está bern longe de
ser perfeito. Ha nêle lacunas rnui_
to grandes. Não e a falta de pu-
nicão que diz da honestidade de
uma acão.

- A PERDA DE TEMPO.

Facamos breves consideracöes
sôbre as conseqüências funestas
que decorrem da jogatina. A pre-
ciosidade do tempo é reconhe-
cida hoje, talvez, mais do que an.
tigamente. Os melos de transporte
rapidissimos, no mar, na terra e
nos ares, tern o urn principal de

economizar tempo. Veneer distân.
rias imensas no minimo prazo é a
razão de ser dos rnodernos meios
de locomocão. Na inddstria, quer-
.se a máquina que mais produza
em menos tempo. Na didãtica, tern
preferência os processos rnais sin.
téticos. Na Medicina, procura-se
conseguir a rapidez da eficácia.
Em todos Os processos se nota a
preocupacão pelos resurnos, extra.
tos, comprirnidos, concentracoes.
a aversão a rnorosidade, ao proli.
xo. Ora, tôda essa pressa de con-
seguir o tOrmo de urn trabaiho, o
efeito de uma causa, revela certa
noqão da preciosidade do tempo.
E nisto a nossa época revela certo
cr1trio quo nas demais ihes min-
gua. Seth talvez a sofreguidão, a
cede dos lucros irnediatos. Mas
corno conceito do valor do tempo
a revelação satisfaz. Dc fato, 0
tempo é o mais rico dos dons dc
Deus, pois, scm êle, Os outros fa-.
vores desvanecern. Os mesmos dons
superic:res das gracas sO tern va-
lor dentro do tempo. Quando o
tempo cessar para o homem, isto
e, no memento de sua morte, j.
êle nada inais pode lucrar para o
Cdu Desapareceu a sua condicão
de viator que o tempo lhe confe-
re. A sauCe, a riqueza, a ciência, 0
prazer sempre supOem o tempo.
Quem perde seu tempo, portanto,
esbanja urn tesouro.

Quem joga não tern amor ao
tempo. A esperança de ganhar
negaceia o jogador que não ye es-
coarem-se.lhe horas e horas. Não
basta o tempo roubado aos deve.
res, tambcm o tempo do descanso
hd de ser sacrificado a ambicão
do jOgo.

No dia seguinte, continua o des-
barato do tempo, porque o sono
vai-se indenizar, consumido pela
lentidäo iias horas do trabaiho. E
quando não consegue indenizar.se ,
fica o organismo e o espirito em
péssimas disposicoes para o de-
sempenho dos deveres. Dc dia pa.
ra dia se avolurnam os prejuizos,
corn os males que todos vêem di-
manar desta fonte.
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9 0 - A FOBIA AO TRABALHO

O trabalho é uma bêncão para
atual condicão do homem. Quan-

to sofrimento reservado ao que
fog0 do trabalho! Benditas as ba-
gas de suor cue caem da fronte
do oper5rio. Bendita a canseira
do investiaador em seu gabinete
de estudos, porcue o trabalho a-
fugenta o enfado e dis pöe o ho-
mem, corpo e alma. nara servir
ao seu Deus. Säo Francisco de
Assis recomendava o trabalho, a
fim de cue a ociosidade nao tor.
nasse criminosos 0 coraçäo e alingua.

Corn o trabalho e o suor é que
se alcança a saüde e a salvacao,

Seneca dizia: as mãos que pas
saram do arado para as armas
não sabem fugir aos trabalhos.

Os descontentes, os vencidos na
vida acham-se, narticularmente
entre os ociosos Ha de Se concluir
cue rc.s piores desventuras é a
aversão ao trabaiho. Ao individuo
cue caiu neste triste estado, todos
os desgostos se deparam e a es
trada do crime ihe é patente. Da-
oui se colhe, mais uma vez, que o
logo é Uma árvore ma: entre cc
seus primeiros frutos surge logo o
desamor ao trabalho. Isto, não so
porque. em geral, o jogador se in.
disnO p fisicamente para trabaihar,
corn0 tambCm porque a esperanca
c' grandes lucros com urna sim-
ples cartada, ou urn lance bern
suceclido, tornajhe quase insupor-
tOvel o trabalho. Que infelicidade
a de uma famlija cujo chefe tern
aversão ao trabalho! Pobres pals
cujos filhos vivem na ociosidade!

10.0 - OS DESOCtTPADOS.

ento TomOs define a acidic.: C
'n' técflo de traboihar 0 qual de-rrim p rosso âninio do maneira

mi p nada nodemos fazer de born.
Da acidia nasce a preguica:

"ritie ot filia acediae" F c'o-
mo é diffeil expelir êsse viclo do
coraoäo humano! Cada vez mais
Se afrouxam suas energias e Os
ohstOeujos mais leves parecemjhe
irrernovjvejs.

Os desodupados! C 0 m 0 estão
friofes! Esrnorecerarn na luta. 0
trohoTho mais ]eve os anavora. F
eonio a Oeiosidade C terreno onde
m.edra tOda a erva ma, o mdc.
lente C matCria-urima nara tOdas
a.s nlonstruosjdades socials . Não épars, e,stranhar, se Me descer ao
mais baixo nivel de degradacao.
E o homern dorninado pela pro.
gulea abandona os seus deveres
reiFriosos on os cumpre corn de
testável neligCncja. E cue salva.
cao se node es perar para tal ho-
nern?

O torpor invade a £0 e urn Co.

racäo assim näo pode sequer as-
pirar ao que e sublime. A casa de
jôgo é sempre uma escola de ocio.
sidade e é por isso que so torna
urn viveirode criminosos, ainda
quando all näo haja (o que não
se da) outras causas de perversão
para o coraçäo humano. Se ha
indivIduos que conseguem Ire-
qüentar a jogatma sem incorrer
nos males de que ela é lonte, tra.
ta-se de exceçOes quase inexplicá-
veis. Porém, Csse privilegiado que
não contraiu ainda os males da.
quele ambiente não confie muito
em si porque 0 desgOsto polo tra-
baiho pocle penetrar-ihe ainda o
coracão e a ociosidade talvez the
dissipe as energias de que aincla
dispOe. 0 desocupado enfastia-se
de viver e 0 enf ado é caminho
para muita desventura. 0 desocu-
pado, mais do qua qualquer outro,
anda sujeito as inclinaçOes per-
versas que, uma vez 'cariciadas,
fazem dêle urn elemerto perigOso
para o meio social de que Cle é
parasita indesejável. 0 desocupa-
do, não podenclo estaucar a ener.
gia que ihe C natural, a aplica em
se molestar a si mesmo, e dai o
eni ado ou o desespêro.

0 exercicio lisico elimina pela
transpiracão muito elemento nod.
vo a saücte. Coisa serneihante 6e
dá corn a alma pela atividade: cia
Se livra dos maus humores e a sua
saUde tern muito a lucrar corn es-
sa eliminacão.

11. 0 - 0 TRABALHO UMA
BENçA0.

Originariamente o trabalho £oi
urna punicão para o homern. Me
tinha o pao sern necessidade de
trabaihar. Mas rebelou.se contra
a ordem divina e por castigo foi
obrigado a trabaihar. A Providên-
cia, porém, scuba converter Csso
castigo em bêncão. 0 homem se
sente mal quando não trabaiha.
Sua atividade estagnada satura-
the a vida de miasmas. A quieta-
cão dos müsculos, bern como das
potCncias do espirito, revolt,am,
contra êle, a natureza.

Ac menos subjetivamente é 0
que Cle experimenta porque lhe
parece que tudo 0 molesta e con-
jura contra Ole.

A paralisia voluntária e urn cri-
me. Quando urn homem se deixa
veneer pela repugnãncia natural
ao caisac0, pouco e pouco, suas
potCncias perdem a elasticidacle,
eilrijecern-se e acabam por se en-
torpecer.

Por isso mesmo, Deus convida o
homem ao trabaiho do mil modos
- já corn o exemplo dos insetos,
já corn a vibração continua da
matCria, já corn a vida modelar-
mente divina do seu FUho na ter-
ra.

Alérn de tudo, fez magnificas
prornessas aos que trabaiharem 0
born trabaiho. "Na verdade, gran-
de ocupacão incumbe a todos Os
hornens; felizes, porérn, Os que se
ocupam em cousas boas, porque
das boas passarão as ótinias".

0 professor a enriquecer a in.
teligCncia dos seus alunos, o la-
vrador a revolver a terra, o solda.
do a habilitar-se a defender a
Pátria, o medico a pesquisar 0 inal
do seu cliente, a dona-de-casa nas
lidas domésticas, 0 estudante de-
brucado sôbre os livros, o sacer.
dote a repartir a palavra de
Deus - são todos operários que
rnourej am no seu campo. E quo
belo espetãculo o do homem quo
trabaiha, que ganha o pao com.o
Deus the ordenou, corn o suor do
seu rosto!

Confrontemos agora êsse am-
biente de oficina, da gleba revol.
vida, da aula, corn o salão lu-
xuoso de urn cassino, ou 0 ãngulo
escuso de uma meia.água do do-
mInio da jogatina. Não e corn o
trabaiho que se pretende lucrar:
e corn urn lance de cubos de mar-
urn ou de madeira ordinária, corn
urn giro da roda ou urna cartada.

uma fortuna que se quer cons.
truir corn o revés alheio. 0 adver.
sârio desrnorona ate a miséria,
arrastando na sua queda o con.
lOrto do ecu lar, comprornetendo 0
futuro dos filhos, amargurando de

- INFELIZ DO QUE GANHA

No jogo, o menos infeliz é ainda
o cue perde. Ao menos, ha mais
•sneranca de cue o vicio, por falta
de alirnento, abandone a sua vitL
ma. Ai do cue ganha! A esperan-
ca de randes lucros sem trabaiho
o precipita de vez no abismo. Se
a roda da fortuna desandar mais
tarde, id estará o vicio tao arraL
gado que obcecará por completo 0
infeliz. Apesar do castigo especial
que nossas leis prescrevem para
Os quo jogarn corn menores, infe-
lizmente muita juventude é crimi.
nosamente arrastada a jogatina.
Infeliz então do môco incauto que
e recebjdo, pela sorte, de braces
abertos. Oh! quo grande sorte não
fôra para êle p e r d e r sernpre!
Quando a vitória anima seus pri-
meiros passos. êle é digno da
major compaixão, porque diflcil..
mente se deterá nesse terreno res-
valadico. Algurna vez - o ou
vimos de S. Antonino - fazem-se
preces para se conseguir a vitória
no jôgo. So de fato se ganha, juL
ga-se que a oracão foi ouvida. E
urn engano. Se o jogador tiver
perdas cue o desanimem, então
sim, pode crer que a sua oracão
foi ouvicla. Porque orou em boa
fé e é nrovvel que Dens ]he te-
nha dado o lucro da derrota --
luero de valor inestimável porque
serd, porventura, uma barreira a
deter 0 infeliz a borda do abismo.
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humilhacöes o coracao da espôsa.
E o jogador vitorioso so rejubjiacorn Os tristes despojos do vend-
do. Fecha o coracäo a piedade,
pois tern sempre coma parceira na
mesa fatal a Indiferenca mais
glacial pola desgraca dos vend.
dos. E Se o hornem que, numa so
noite talvez, sacrifjcou a educacao
e a heranca de sua prole, a paz, a
alegrja, o confOrto da familia, tu-
do quanto era seu e, as vêzes ate,
o que ihe estava entregue em con.
fiança, atira-se de abisnio em a-bismo; Os detentores da fortuna
quo era dêle procurarão abaarrernorsos, Se ainda Ihes restar al.gum retaiho de conscjência. E o
mal está feit,o, corn uma irracija.cão de consequencj5 que fàcjl-
mente transporo o limiar da e.
terniclade Poi5 mujtas v6ze5 0 sul.didjo	 porta aberta para a eter.
fla condenacao 	 é a Ultima Ce.na da tragecija iniciada na casade tavolagern.

Mil VêZOS antes a fortuna mo.
desta redoihida em longos anos detrabatho, Mil vézes antes a po.breza que o trabaiho não conse.
gulu dominar.

Já e fortuna inestimâvel a boaCoflscjêncja e a bêncao do Céu.
12° - MA AQtJISIcAO

Be o mesmo dinhoiro, bern ad-
quirido, é muitas vêzes entrave asalvaçao, por ser uma chave para
todos os bens falazes da terra,
quo diremos do mal adqujrjdo?

E é mal adquirida a fortuna
quo Jocupleta urn, arrujnandovirjos E rnuitas vêzes hd fraudno 	 aquisiçao pois que nas ro.das dos jogadores corn frequencjso louvados Os mais hábejs emiiudjr. Já não tern escrUpulo : jac.tam-se do suas "espertezas"
Entretanto "o dinhejro obtjd

por frauds leva a ruina e naotraz vantagons a alma: e atemajor C 0 proj uizo quo flea na aL
ma do que o lucro que vai parao cofre".

-'do João CrisOstorno, para dizer.
nos quanto e repugnance o di-

nheiro mal adquirj çjo, dis que êleC urn fetid0 iflsuportdvelOs prOprjos pagäos falavam dorcubo & do. rapina corn detests..cão.
E quantas vézes Os adversarjosde parceria comprometem os par-ceiros de boa fé! E quanta ou-

tras a escamoteaçao mais enco-
berta ilaqueja a ingenuj0 dos
inexporientes!

Mas já não queremos encarar
o jôgo por êsse lado crimjno50
porque as fraudes s a o somprecondlenáveis em qualquer transa.
cão comerejal 0 dinhejro adqui.
rido no jOgo, independentemente
cias fraudes, leva consigo a nota
do "Mal1 adquirjdo". Aquisjcao
scm trabalho sem autorizaçao le-
gal muitas vêzes, corn prejujzodoe prOprios deveres corn a des-
graça das famlljas inteiras, corn
a ruina dos que perdem, na esco.
la do tantos vIclos, nas vigiliascondenadas, n a companhia doTaus elementos 	 essa aquislçao
C ma o não pode ter as bêncáosdo Cdu.

13.0 —0 LAR DO JOGADOR

mo é iso: em Roskilde, antiga
capital da Dinarnarca, logo após
o govCrno de Cristiano IV, vivia
o casal Gustavo e Julia, já pais
do cinco crianças. Ela recebera
educacão catOlica em casa de pa-
rentes quo moravam em Copen-
hague. Hordara de seus nobres
pais vultosa fortuna, ficando ou-
tra parte igual ao seu irmäo Ola.
vo. 0 casal viveu fellz, enquanto
Gustavo näo conhecia a cidade de
Goteborg, na Suécia, onue, nurn
dia fatidico, êle visitou urn ele-
gante cassino. 0 pano verde 0
fascinou. Perdeu sucessivarnente a
dinheiro que tinha, a saüde, o
amor, a familia, a consciência.
Abusivamento, falsificancto a as-
sinatura da espôsa, quando não
conseguia, C 0 in sevicias, arran-
car-iha da pena, dilapidava os
bens parafernais que ela guarda-
va cuidadosarnente para os filhos.
Já reinava a fame no lar do per-
dulãrio. A herOica espésa esque.
ceu-se de sua nobre condicão e
subrnetou-se aos mais hurnildes
inisteres para dar o pao aos Ii.
lhos. E não ousava tornar conhe-
cidos as crimes do seu marido,
cujo nome queria ainda furtar
do enxovalho.

Era já urn pecülio muito redu-
zido o que lhe restava do sua he-
ranca paterna. Volta o rnarido de
Goteborg e exige despOticarnente
Csse resto do dote da sua espôsa.
sieta quo nunca revelara cousa
aigurna das violências e fraudes
corn quo Gustavo the arrancava
a fortuna pessoal, julga não ihe
ser mais licito silenciar, porque
seus uilhinhos nada mais herda-
riam. Pede a Deus coragem para
vencer a relutância corn quo
Ia denunciar os vexames cia sua
casa. Manda vir a sua presenca
seu irrnão Olavo e lhe revela as
crimes de Gustavo a quern a jo-
gatina corrompera por completo.
Gustavo enfurecido arremete-se
contra a espôsa. Olavo o enfren.
ta. Trava-se uma luta. Ha inter.
vencão policial. Os ci 0 1 5 conten.
dores estavarn niortalmente feri
dos.

Julia pouco sobreviveu ao espO.
so e ao irmnão - tais as suas a-
marguras. Muitas vCzes, no cemi-
tCrio de Roskilde, viarn-se urnas
criancinhas lindas, trajando pesa.
do luto, a espargir proces, ilOres
e iagrimas sôbre trés sepulturas
frescas. Ouviase então: 'São os
fühinhos do jogador". Sim, essas
criancas inocentes, nos albores da
vida, já tinham razão para cho-
rar, choravam a orfandade, a po-
breza, as arnarguras de uma san.
ta m it e martirizada, os crimes
scm nUmero do urn pal infeliz
que nem sequer Wes deixou, como
aniparo, 0 irmão da sua espOsa.

14.e - MAS NEM TANTO.
Dirse.á que dificlirnente os de-

sastres se sucederão de maneira
tao pavorosa. Mas diga-se tarn.
bern que basta a centésima parte
dos horrores acumulados, naquele
pobrc lar, para se constituir em
qualquer farnilia uma desgraca
em todo o horror da sua signifi.
cacao.

Muitas vCzes nos passa desper.
cebida a concatenaçäo dos crimes
que tern seu ponto de partida na
mesa do jOgo, porque êles não
explodem coin tanto escãndalo.
Mas pudéssemos nos conhecer 0
móvel de rnuitos delitos, punidos
alguns, impunes muitos! Desfal.
ques em reparticOes publicas, as.
saltos em casas particulares, infi.
delidades dos ernpregados, falsif 1-
cacOes dc cédulas e docurnentos
- freqüentemente se deve tudo
isso ao vicio insacidvel da jogati.
na. E désses se passa a qualquer
outro delito, porque urn abismo
emma outro abismo.

Ha casos em que o crime come.
ça quase imperceptivelmente. 0
jogador se acha casualmente corn
urn dinheiro alheio - serd dos
seus patröes, do uma pessoa que
os depositou em suas rnãos para
major segurança. VC-se do repen-
to entre as malhas de urn corn.
prornisso grave. Empenha-se em
urna partida que vai além cia sua
expectativa. Lanca mao do cii.
nheiro quo tern e não C seu, dizen-
do consigo: "Pagarei logo, não pre-

O ifldivjduo que frequenta acasa de jôgo, esbanjando fortuna,cstentando grandeza muitas ye.zes tern sua familia em cofldicöes
born diversas As vdzes tern uma
esposa herOica que sO a Deus
rnostra as suas lágrimas a 0 ver 0desmantélo da sua case. A misC-
rio. id reina Id dentro. Mas para
alar o norne da familia, a sua

1:3siçäo Social, esconde a penürjapor que passam ela o 05 filhi-
nhoe; heroina que e, Priva-s2 dotdo e trabatha, as eScondidas,l:ara ameaThar uns vintCns a fimde vestir Os pequeninos e ma.
tor-Jhes a fome Mas essas mes-
rnas econonjas que eustam horas
longas furtadas ao sono são, as
êzes, atiraçja polo jogador no

vdrtjce quo jã tragou tudo.
Cl conto da "Nobre inciiente"

muitas vzes vive em palpitante
realidade por af, corn simples Va.riacão do cireunstatcias 0 resu.
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judicarej ninguem" Mas a sorte
the e adversa; perde tudo. Mais al-
gumas tentativas , na esperanca desalvar o capital comprometido, sãj
baldadas Descobre..se o desfaique
0 lfldividuo d perseguiclo Els urn
criminoso que nao queria se-b.
Mas o hoinem que é previdente
não se escusa tao fàcilrnenteDeus
The deu olhos Para flão cair em
abismos Quern pode responder por
Si depois que se meteu no perigo?
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15.° - MERCATOR PESSIMUS
Que Se ha de dizer dos que fa

zern de sua casa urn centro de Jo
gatina? Algumas dessas casas fun.
cionarn corn anuéncja das autorj
dades que não exercem a repres.
são da Jogatina, como devia
proceder pelo cargo que ocuparn.
Outras vézes flão será assini .s
escãncaras, simula-se cert,a reser.
Va. A tavolagern anda Ia pelos
fundos de algurn café, nalguma.
sala mais interior dalgum hotel.
Assim, os zebosos guarda da lei
podern meihor fazer vista grossa
As infracoes.

Não falernos nos casos de vena.
lidade, corn que se aviltarn aque-
les que, em yes de perseguir a Jo.
gatina, auferem dela pingues lu-
cros e corn ela pactuarn e ate aexpborarn 0 proprietárjo da casa
de jôgo, quer seja esta exciusiva-
mente tal, quer não, ganha corn
o charnado "barato", ou corn ou-
tras contribujçoe.s convencionadascorn Os j ogadores. Procura Ole to.dos Os mejos Para atrair jogada-
res, arma as suas rédes Para co.IhOr Os inexperientes , torna apra-
zivel quanto pocle o "rendez.yous"
So Deus sabe quanta responsabj
Ildade gravita sObre a conscjêncja
dOsse empresárjo do viclo. Promo.
tor da Jogatina, fornentaclor da
arnbicao que escraviza os freqUen.
tadores da sua tavolagem, êsse
homem sentese bern e tanto me-
ihcr quanto major é o nümero
das vitjnas que se agrupam em
tOrno da sua mesa. Pouco se ihe
cia que chorem de fome os fjlho5
Cujos pals Ole quer Sempre ver

au. E de sua profissão estimular o
vicjo, cercd-lo de atratj yos • yes-tir de poesia, confôrto e arnabjil.
dades o ambjente de seus salOes,para que us escra ycs da jogatina,
ua cmbriaguez daqueles encantos
flão Sintam a próprja clesgraça e
sempre voltem ãquela regiao de
morte. Mas contas pesadissjmasha de pedir-ihe Deus pela escola
de viclo que êle Soube manter tao
bsm; pelo sumidouro de tantas
fortunas que, sob suas vistas pro.tecão e encorajamento, se trans-
formaram em misérja pela sepul-
tura de tantas vltimas abertaspela j ogatjna que êle expboraya•pelos rjos de lágrima.s de tantosOrfãos e viüvas devedores a sua
casa, cia desventura em que ja.
zem; pela perdicao da tantas al.• mas condenadas pelo jogo.
16.0 FOMENTO A AMBIcAO
A sOde dos bens terrenos cegao embrutece o homeni Ebe dejxa

de raciocinar, deixa de sentir, to.
do absoryid0 pela ambicao

E a fôrça motriz da jogatina.
As vOzes ela se disfarca corn a
mascara do Passaternpo; rnas a
verdadeira alma do jôgo é a ter.
rAvel arnbicao. E de que não é
capaz essa ganâncja?

No fundo, a jogatina e urn culto
ao ouro - êsse Ouro que deveresponder por urn sem nümero de
delitos que cada dia denigrem aterra.

SObre éle o grande Santo Agos.
tinho, corn o estilo pr6pri 0 deStia época, assim escreve;

"Ouro é o que se busca com tn.
bulacOes, se deseja corn avareza
se guarda corn preocupacaes"

'Ouro é a matérja prima dasprovacoss, o objeto perigoso dos
seus detentores".

"Ouro é a enervacao das virtu.des; ouro é 0 mau patrão, o ser.vo traidor"
"Ouro é aquilo que ninguOm

Possuj corn seguranga a não sen
clue sempre 0 esconda; ouro é o
quo britha em prejuizo do seuPJSSUidor".

"Ouro é o que se obtém nas
trevas e nas trevas se Coflserva"

"Ouro é aquibo cuja pesqulsa
faz condenados, cujo amor faz
Judas".

"Ouro e 0 que mais faz sofrer
a quem mais favorece".

Crates, o Tebano, era homem
de grande fortuna; quando se di.
riglu a Atenas a I irn de se dar a
Filosofia, que então era mais que
urn estudo, verdadeiro exercicio de
virtudes, desfez-se de suas rique-
zas a fim de não se sentir emba-
racado.

E quando o desejo de possum
se torna desordenado, forma-se
no coração uma fonte de delitos.

Pode dar.se que, nas primeiras
yeses, o jôgo tenha a razão de
passatempo. Mas, de sua nature-
za, êle lomenta a arnbicão e esta
se constitui então na mola real
dessas reuniöes em tôrno das me-
sas fatais.

0 desejo de enriquecer.se  nuni
momento sein trabaihar; a espe.
ranca muitas vêzes mentirosa de
passar Para 0 rol dos abastados,
deixando sua modesta condicao,
ou de multiplicar seus capitals já
consideráveis, da noite Para o din,
isto é que atira tantas vitimas
ao abismo cia jogatina.

17 0 - 0 CONTTJBERNIO.
Este tOrrno usavam os latinos

Para significar especialmente a
camaradagern militar. Corn êle
querernos falar aqui da cOnvivên-
cia que se estabelece entre Os Ire-
qüentadores das casas de tavola-
gem. A convivência da-se, por via
de regra, por seleção natural, isto
e, pela coincidência de interêsses,
de sentimentos, de tendências.
Sendo o rnOvel principal da joga-
tina a arnbicão, é natural que os
elernentos aproximados, e relacio.
nados por ela, não sejam Os mais
desej áveis.

li que vinculos pode haver en.
tre Os companheiros de jôgo? Po-
derá haver amizade entre êles?
Não deseja cada qual ganhar
sempre? E isto não implica o pre.
juizo, a niiIna dos outros? E é a-
migo leal o que deseja locuple.
tar-se corn os despojos de quem

diz ser amigo? Ha grande dife-
renca entre ser amigo de alguém
o ser amigo dos seus bens.

E quem pode crer na arnizade
que nasce ou se nutre no arnbi.
ente insiclioso das salas de jogo?
Como diz muito bern S. Jerôni-
mo: a amizade, em Ultima anãli.
se , consiste em querer e em não
querer as mesmas coisas - ou
noutros tOrmos - consiste em per.
feita coincidência de vontades.
Ora, so por ironia se poderã di-
zer que os jogadores querem a
rnesrna coisa - o ganho. Como 0
ganho de um é a perda do outro,
segue-se que, na verdade, êles
querem coisas contrarias.

Segundo AristOteles, o amigo e
urn "alter ego". Entre dois joga
dores, urn é adversánio do outro,
fatairnente. Portanto, se aparente-
mente são a in g 0 5, não rnerece
confiança tal amizade. Pondera o
mesmo filOsofo; "Os que são a-
migos em razão do interOsse, de-
saparecendo êste, deixam de sen
tais, pois de fato não se amavam,
amavam o interêsse". Admirävel.
mente escreveu Cicero sôbre a a-
mizade e, entre outras coisas, diz
que "sem a verdade, o nome da a-
mizade perde seu sentido". Será,
nesse caso, uma amizade aparen-
te, tôda de lisonjas e de adula-
cöes, o que - diz o mesmo autor
- é a pior peste que h;i Para a
amizade. Como amigos, portan-
to, não convêm de forma alguma
Os companheiros de jogatina. Su-
ponharnos, porem, que nern mes.
mo a amizade aparente venha a
vincular entne Si OS jogadones. A
hiótese é de todo improvável.iM a convivOncia corn elementos
perniciosos, ainda mesrno sem in.
tirnidade, é sempre prejudicial.
Não é possivel furtar-se a influ.
ência que se exerce, insensivel.
monte as vêzes, entre individu.
os que sempre se encontram e
rnais ou rnenos convivem. E im-
possivel que haja salubnidade pa.
Ia 0 espirito nuni ambiente que é
todo práprio Para a cultura da
cobica, do I unto e mil outros vi-
cios.
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o simples bom-senso condena
o jOgo. São tao patentes as más
conseqüèncias que dêle brotarn e
a experiência e tao rica de provas
em desabono da jogatina - que
muito modest0 critérlo Se requer
Para sua condenação.

No Iinpério Romano, em pleno
paganismo, encontramos a perse.
guição ao jOgo. Justiniano, par
exemplo, fez legislar nesse senti-
do. Os credores de dividas prove.
nientes de jogos de azar nada po-
cliarn judicialmente contra seus
devedores e êstes tinham, sempre
0 direito de reclarnar o que ti.
nharn pago mesmo voluntàriarnen-
te. Na Franca, desde Carlos Mag.
no ate Luiz XV, dificilmente se
encontra urn rei que não tenha
punido corn leis severas as joga-
dores e os prornotores do jOgo.

Entre Os jogos de azar, urn dos
mais antigos é a loteria cuja eti-
mologia querern alguns venha de
luta (no italiano loteria, lotta).
Nas célebres saturnais de Roma,
jã ela aparece premiando corn a
apoforeta as favorecidos pela sor-
te. Mas o imperador Augusto não
ihe permitiu o escopo de lucro;
era urn simples divertimento corn
prêmios de pouco valor. Nero, p0-
rrn, que prirnou em nefanclidade,
entre as imperadores mais abje.
tos, fez dêsse jügo urna lonte de
lucros desmedidos e deu-lhe estra
nha rnagnificencia. 0 infeliz irn-
perador Heiiogábalo, autor de tan-
tos delitos, fal também urn prote-
tor da loteria. Note-se, porern, que
originàriarnente éste jôgo Se man.
tinha pela liberalidade do Estado.
Corn o tempo, fol expiorado par
particulares que n é I e encontra.
ram urn meio fdcil de enriquecer.
Depois, o prOprio Estado explorou
essa fonte de renda. Nos tempos
de Franscisco I, a loteria invadiu
a Franca, apesar da grande oposi-
cão que encontrou no parlamen-
to. Tornouse coma urn impôsto
obrigatório. A administracao das
loterias formou urna grave preo.
cupacão dos governos. De vez em

quando, porém, ouvia-se a vos da
consciência a protestar contra a
funesta exploração. Por lei de 25
do brumdrio do ano II foi supri-
mida a loteria na Franca e na
sua condenaçao, era ela "invencão"
do despotismo destinada a fazer
calar o povo na sua miséria, ii.
sonjeando-o corn urna esperança
que agravava a sua mesma misé-
na. Também na Ingraterra fol
condenada a loteria. Em muitas
cutras n a c ö e s, de quando em
quando, surge urna lei condenan-
do como irnoral a jôgo: mas não
tarda a ambiçao corn suas explo.
raçöes e falta de escrUpulo. En-
tretanto, reconhecemos que a 10.
ter i aj não tern todos as inconveni-
entes que lastimarnos nos jogos de
salão, particularmente nos que
congregam em tomb de suas me-
sas os habituados, absorvendo-ihes
o tempo e a dinheiro e se tornam
causa de males sem conta.

19.0 - DISCUTINDO

Mas todo jôgo de azar d sem -
pre injusto ou ilicito? Distinga.
mos bern, antes, entre o injusto e
o ilicito. 0 que é contra a justica
e também ilicito, sem düvida, e
nab vice-versa. Prätjcarnente:
injusto exige indenizacão; o me-
ramente ilicito, não. Feita a dis-
tinção, rrspondamos a pergunta
corn a doutrina dos tedlogos:

Para que o jôgo corno contrato
aleatOrio seja justo, requer-se 0 Se-
guinte:

1. - Ausência de fraudes ou ar,
tificios ilicitos. De modo que a Jo-
gador vencedor par fraude tern a
obrigaçao de restituir o que ga-
nhou e compensar o prejuizo cau.
sado ao aclversdrjo. Neste caso es-
taria, par exemplo, quem, num JO-
go de cartas, ganhasse, marcando-
-as corn sinais imperceptivejs ao
adversãrio.

2.1 - Igualdade moral entre os
ogadores Quer dizer isto que urn

jogador, iludido pela adversánio, 0
qual, s e n d o incomparavelmente
mais hábil, fingiu ser de sua fOr-

ça, não e obrigado a pagar se per-
der, pois é vitirna de urn êrro.

3.1 - Liberdade par parte dos
jogadores. Quern jogasse corn idio.
tas ou semi-ébrios não paderia em
consciência guardar a fruto de sua
vitória.

4." - Faculdade de dispor do
diniieiro em jôgo. Urn iilho de fa.
milia, não podendo cdspor de seus
bens, pois não pode administrá-
-los, cornete injustiça quando as
pene: o rnesmo se diga dos que
ndo podem pa,gar suas dividas.

Agora, vejamos o que e necessá-
110 para 0 jOgo ser licito também:

1 . 0 - Honestidade no jôgo e nas
suas circunstãncias. Muito fàcil-
inente falece èste requisito pela
que diz respeito as circunstãncias.
Por exemplo: quanta ao tempo -
se é corn prejuizo dos deveres,
Cant prejuizo da saüde, corn des.
cuido da farnflia, etc.; quanto ao
lugar - se a casa e inconveniente
por qualquer motivo; quanta as
pessoas: se a campanhia e ma, se
penigam par isso a sua moral, a
sua fé, etc.; influern tambérn maui-
to o modo de jogar, a distracão
do jôgo, o exernplo, os prejuIzo
indiretos, as leis do Pais.

2. 0 - Passibilidade moderada de
perda. Expor-se ao perigo de per-
der muito jã é expor-se a uma
prodigalidade pecaminosa.

Ora, na prática, dificilrnente se
conseguem reunir tantos requisi
tos para tranquiiizar a cansciência
do jogador. Entretanto, não se fez
rnenção do cortejo de males que
sac inseparO.veis do jOgo quando
êle se torna urn hábito, a que é
muito Mcii suceder aos que se me-
tern em terreno tao resvaladiço. 0
clue a tristissima expeniencia diz é
que as vitirnas do jôgo cameçaram
a sénie de suas desventunas sem
suporern ir tao lange e que, me-
tidas no labirinto da jogatina, não
puderarn atinar corn a porta de
saida. A seduçao do meio, as gar.
ras da ambição, Os companheiros
viciados são t € r ri v e I barreira
aos que desejam regenerar-se.

20.0 - 0 QUE DIZ A IGREJA

Sempre solicita pelo bern dos
zeus filhos, a Igreja sem pre ihes
apontou a jogo como urn melo de
decadência Para a espirito cnistão.
Aos seus clérigos, de rnodo especial,
dirige ela suas adrnoestaçöes nes-
se sentido. Haja vista o Quarto
Concilio de Latrão e a Tridentino.
Ainda nos nossos dias fez ouvir de
nOvo sua voz, vedando ao clérigos
os jogos de azar a dinheiro. Nem
faltamarn penas eclesiásticas seve-
ras Para a correção de abusos
nesse genera.

E pela vaz dos seus santos a
Igreja fulrninau enérgicamente a
jogatina. São Cipriano, corn a sua
santa franqueza peculiar, thz que
"a dada é urn manifesto !ago do
demOnio, impregnado de morlifero
veneno". E continuando no mes-
ma estilo, assim fala: "é urn vend-
bulo diabOlico e uma chaga incu.
ravel de crime. Aos jogadores 0
dernOnio serve corn docilidade pa-
ma seduzi-los: depois saberd arras-
ta-los a perfidia e a faisidade. Na
mesa de jôgo, a divemsão do espi
rito é a füria, o perjurio venal, 0
dorninia e a conversação da ser-
pente. Ali reinam a amizade ran-
corosa, a fraternidade discordante
de atrocissirno delito, all a rumor
e a audácia cruel, a espirito des-
vairado e a inquietação feroz. Corn
a perda dos bens e esba.njarnento
da fartuna, surge a demência ra-
pace coma monstro, a suscitar
cantenclas.

Oh! desventura da tavolagern!
Sedentdnia e preguiçosa maldade!
Oh! mãas armadas Para a prOpria
ruina que dilapidais, na ignorni-
niosa jogatina, as bens paternos,
a riqueza angariada pelo suor dos
ontepassados Odiado pela lei,
acompanhado de crimes ignObeis,
o jOgo traz a tentação manifesta
o o castigo oculto. 0 jOgo é a al.
véolo par onde corre a mal. Su-
planta o amigo, não traz vanta-
gem, tuda desbarata. Quern se dã
.to Jôgo, em primeiro lugar deve
oferecer saciificias ao autor do
nresrno, ista é, ao demOnio - 0
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que não é licito aos cristãos. Oh!
cristão, quem quer que sejas, tu
jogas? 0 norne que te compete
não é de cristão, mas de étnico.
Jogador, quem quer que sejas, tu
te dizes cristão, mas não és, por-
que es filho do século; nem p0-
des ser amigo de Cristo, porque
tens amizade corn o inirnigo de
Cristo. Oh! qxte infesta! não és
portadora de riquezas, mas de nu-
dez e pobreza; m a o carnit ice,
mao proterva, que não desiste a-
pOs o ganho, tampouco depois das
perdas. Mas direis: a autor des-
sas linhas carregou a mao em
demasia, que são rnuito negras as
pinceladas corn que êle bosque-
iou o quadro da jogatina. Não hd
tal. Para quern Se poe a conside-
rar tudo quanto tern nascido des-
se vicio, tudo quanto êle arrul-
nou e contaminou, ndo ha exagé-
ro nessas expressOes.

21.9 - CULTURA DA INVEJA

A inveja é uma planta que vice-
ja admirãvelmente entre Os es
conibros causados pela jogatina.
Planta daninha, venenosa, que co-
mega por envenenar 0 prOprio co-
racao em que germina e depois o
ambiente todo. Planta que agasa.
Iha, entre sua rarna sombria, urn
sem-nümero de monstros, como se-
jam o Odio, a hipocrisia, o homici-
dio, etc. Falarnos na inveja que
uns definem "tristeza causada pe.
la felicidade de outrem"; outros:
"descontentamento pelo bern do
prOxirno corno prejuizo para. 0 nos-
so"; outros: "alegria pelo mal de
alguém ou tristeza polo seu bern".
Em qualquer dessas definiçOes
aparece aquela dor da alma em
face cia prosperidade alheia. E
dessa dor e que decorrem as fu-
nestas conseqüências da inveja.
Segundo São Gregório Magno, es-
ta é a prole infeliz da inveja: 6-
dio, murmuração, detracão, j übilo
pela desgraça alheia, aflição pe-
los seus sucessos. E S. Gregorio
Nisseno assim fala do aborninãvel
vicio: "A inveja e o princIpio das
desgracas, a mae da morte, a pri-

meira porta do pecado, a raiz dos
vicios, o inicio da dor, a geradora
da calamidade, a causa da deso-
bediéncia, o princIpio da ignorni-
nia." R quase o mesmo que histo-
riar a inielicidade humana, des-
erever a seqüência dos males cau-
sados pela inveja. E do tal ma-
neira se indispOem os invejosos
que so tornam cegos corn a luz
dos outros, caem doentes corn a
sadde alheia e a vida do próximo
ihes causa a rnorte. Santo Agos-
tinho chama a inveja cie "fera
cntre suas vitimas enumera: "Ca-
irn, o prirneiro fratricida. Adão,
por ela expulso do Paraiso, Judas
que se estrangulou, Pedro quando
renegou a Jesus. São Paulo foi
degolado pela inveja. Estevão foi
por ela lapidado e Davi engana-
do. Ela assolou Roma, destruiu
Cartago, devassou TrOia.

Ora, se C tao fecunda a inveja
em tOda a sorte de maldades, e
dever de todos estancar a fonte do
tao grande calamidade.

'E do interCsse geral a extincão,
se pos.slvel fOr, e senão a malor
redução désse foco pernicioso, don.
de so irradja a inveja.

E que a jogatina seja urn exce-
lente rneio de cultura para o ter.
rivel morbo da inveja, não ha dü-
vida. V, da estrutura intima do
jôgo fomentar a inveja. TOda a
engrenagem da jogatina consta de
clerrotas e vitOrias, prejuizos e lu-
eros, reveses e prosperidades, o que
quer dizer: consta dos elemento
Ca inveja. Pode classificar.se a in-
veja, em razão da sua gCnese, em
simples e dupla . Dd-se a primeira,
por exemplo, com urn individuo
que ye prosperar outro e fica es-
tacionário; nasce a segunda quan.
do o individuo descamba enquan-
to o outro progride. Esta inveja
dupla pode ser ainda de uma so
raiz, ou de duas. De uma sO, quan-
do a causa da prosperidade de uma
pessoa e a mesma causa dos re.
yeses da outra; de duas raizes,
quando a prosperidade nasce de
urna fonte e os reveses de outra.

Pois bern, a inveja quo germina
e viceja na jogatina 6 da pior es-

pécie - quer dizer: C dupla rna
de uma so raiz. Dupla porque o
jogador que se arruina ye seu con-
tendor locupletarse: do uma sO
rais, porque são precisamente Os
bens que ihe fogem das mãos que
fazem a fortuna do adversdrio. Já
como humano, o jogador é mcli-
nado a entristecer-se quando ye
crescer o outro, sem ihe poder Se.
guir a marcha, p6st0 que nâo re-
troceda (inveja simples); se hou-
ver retrocesso, entre Os dois mdi-
vIduos, a velocidade aurnenta do-
bradamente a distância que Os Se-
para, coma entre dois combolos
que se cruzam (inveja dupla) e a
tristeza se torna muito sombria:
so o empobrecimento de urn fizer
a riqueza do outro (inveja dupla
de uma sO rais) essa tristeza so
torna martirizante. De fato, em
geral, o jogador e supliciado pela
inveja.

22.9 - OS TRISTES

A tristeza cue a inveja infiltra
no coraço do hornem 6 uma cala-
midade Intima, as vêzes mal es-
rr)ndidi cue dissemina em tôrno
dêsse coracão germes de morte.
S6o Bernardo nos convida a expe-
hr a tristeza porque "como a tra.
ca devora a roupa e r verme car-
come a madeira. assim a tristeza
corroerá o coracão". Miii diversa é
a compunção, a ternura ou senti-
mentos semeihantes que nascem
das boas disnosicOes da alma, ao
cue se noderia chamar - boa tris.
teza. Aqui falamos da ma tristeza
cue. dis São Jerônimo. nasce da
perda das prónrios bens, ou d
so conseguirem os hens aihejos.
on de não sofrer a felicidade
alheia. Essa e a tristeza funesta
cue, no dizer do mesmo santo es-
critor. emhriaa a alma como rio-
nhuma outra coisa e causa a mor.
te. No livro dos crimes da huma-
nidade, a tristeza - filha da in-
veja - escreve muitos capltulos.
'E na alma triste cue se incubam
os proletos sinistros cue depois
ensagüentarn a sociedade. E na
alma triste que o rnonstro da ira

se ceva para explodir terrivel .
na alma triste que se elabora o
veneno da vingança. 'E na alma
triste que a ingratidão se alberga.
E na alma triste que se apaga a
fé porque a invadem as sombras
da morte. E na alma triste que se
aninha o desespCro, autor de to-
dos os desatinos. 'E na alma triste
que a consciCncia emudece para
nenhum crime Ihe ser vedado.
na alma triste que se encontra a
major barreira para a graça - so-
mente da vida eterna porque
essa alma e 0 terreno duro e sá.
2aro que não se deixa amanhar.

Pois, é na casa de tavolagem,
all onde, em poucos dias ou em
poucas horas, as fortunas se trans-
ferern de umas mãos para outras,
onde pulula a inveja negra para
envenenar individuos e familias, é
na casa de tavolagern que anoite-
rem os coracOes nas sombras si.
nistras da tristeza.

23.0 —ESCOLA DE SUPERSTIçAO

Al estã outro fruto da jogatina
- a supersticäo. A esperança do
lucro, o desejo imoderado de cc-
nhecer o que trará a sorte, a pes-
quisa de dados para cálculos aé-
reos - tudo isso vai fomentando,
no esuIrito do jogador, a supersti-
cão. Todos temos grande tendên
cia para acreditar no quo nos con-
vérn. Os mesmos cálculos mate-
rnáticos, quanclo nos contrariam os
interêsses, parecem-nos contestá.
veis. Par isso, naturalmente, o jo-
gador adquire uma credulidade es-
pontânea, no sen desejo desorde
nado de ganhar. Essa credulidade
é a mae da superstição. Parecem
ridicules a todo o homem desa-
paixonado Os sortilCgios, malefi-
cios, augürios, prestigios e outros
gêneros de adivinhacOes. Quando,
porém, 0 espirito so turva por in-
terêsses exagerados, quo o mate-
rializam, ja êle presta a sua ho-
menagem ao quo the parecia rid!.
cub. NOs nos rimos dos antigos
que ficavam a observar as cons-
telacCes para depois fazerem seus
vaticmnios astrolOgicos. Merece-nos
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compaixãO o imperador romano
que escutava trêmulo a que ihe
dizia a arUspice, o qual, depois de
observar o vôo de urn pássaro ou
de examinar o figado palpitante
de uma novilha, predizia (afirma-
va) o porvir do império. Os encan-
tadores, os sortilegos, os áugures,
as adivinhos neni sempre são sim-
ples espertaihoes que zombarn dos
crédulos e as explorarn. Par ye-
zes êles se valem da intervencão
diabólica, tornando-se então gra-
vissimo crime a adivinhação, corn
funestas conseqüências Para a cu.
riosidade hurnana. Os jogadores
tern o espirito perfeitamente apa-
reihado para resvalar nessas se-
ducâes condenáveis.

Nos jogos, a fantasia se exalta
aos estirnulos da arnbicão e fàcil-
mente nela se insinua qualquer
coisa que lisanjeie ou alimente a
esperanca de ganho.

Os sonhos - combinaçOes ima-
ginosas - são pelos homens sensa-
tos r e Le g a d o s no roT das qui-
meras. 0 jogador ja não faz isso:
êle quer sempre ler nos sonhos a
chave do secrêdo que a acaso en-
cerra. Quantas vêzes não vai
buscar paipites nas narracöes de
sonhos que ouve? E para ler as
.rna'ens dos sonhos adota as ex-
travagâncias de qualquer inter.
prete, ora famoso como urn César,
ora vulgar como a veiha mais ig-
norante que encontrar corn ares de
pitonisa. Ora, por que é que so-
nhar corn urn galo ha de indicar
a realizacão de urn sonho? Sonhar
corn cavalo prêto pode ser pre.
nUncbo de prejuIza? Sonhar corn
fogo he de ser horn presságio e
corn furno rnau agouro? Entretan-
to, essas afirrnaçöes são de céle-
bra arüspice. Nosso povo tern ten-
dência a ligar significação ao qua
Ihes aparece ern sonho. A medi-
da, porCrn, que entra a instrucão
religbosa vao desaparecendo tan
estultas crendices. 0 jogador, po.
nm, continua a dar crédito aos
fantasmas dos seus sonhos ou dos
sonhos aihebos. Oitras yeses são
fatos mais coniuns de cada dia,
que assurnern significaçöes espe-

dais Para o jogador. E a data, é
o dia cia semana, e a côr da roupa,
é urn presente recehido, é urn pãs-
saro que se ye, é urn objeto que
se acha, é não sei 0 que que se der-
rama, e a niimero dos parceiros, é
uma palavra cabalistica, é urn sig-
no - saimão, é urna "oracão for-
te" - e qualquer sandice que 0
jogador reputa de valor decisivo
para o èxito da sua partida.

0 homem que se deixa escravi-
zar pelo vicio resvala em estulti-
des de todo 0 genero, as quais 0
arrastam sempre para mais lange
da verdade. São João Crisdstomo
o adverte corn estas palavras: "Se
buscas as adivinhadores para en-
contrares o qua procuras, perdes
a tua alma e cais no ridiculo o a
qua desejavas so te será de prejul.
zo,,.

24." - SEMENTEIRA DE
DISCUSSOES

'E impossivel que do choque de
interêsses opostos não resulte a
discussão. Forçasarnente surgirão
rixas entre as jogadores, se elas
rião explodem logo, por conveniên-
cias sociais ou qualquer outra cau-
sa, e a sernente da discOrdia fica
nos coraoes. Corre a tempo, uma
ocasiãa funesta coma urn sôpro
faz rebentar em charnas rubras a
centeiha de Odio que é a semente
da discOrdia. Quanta horror!

E tao bela a Paz! E portadora de
dons tao preciosos! Por que plan-
tar nos coraçöes os germes des-
truidores da Paz? A Paz concilia a
progresso, a alegria, o floresci-
mento da M. Se banirmos essa
Paz bendita, anarquizarnos a lar e
a sociedade e dentro dêsse bára.
tro ficam bern todos as monstros,
desde a calünia ate a suicidio.

Suponhamas que entre jagada-
res reine a principio a melhor har-
monia. Os que perdem, pouca a
pouco, vão-se indispondo, pois di.
versamente s e r i a preciso supor
uma virtude quase herOica e in-
compativel corn as viciadas na jo-
gatina. Tab indispasicãa se acen.
tua coin a maxima facilidade por-

qua as cousas perseverain e as for-
ças constantes são de efeita segu.
ro Dentro em breve já não serã
possIvel a conservação da Paz.
Ha de se lamentar forcosarnente
a quebra da harmonia, da confL
anca, da arnizade corn suns conse-
qüências mais au menos desastro.
sas. Nem se diga que essas con-
clusöes apriorIsticas tern como pre-
missa 0 pessimismo, a qua, na pra-
tica, não Se verificam. Nãa, não
ha nada de aéreo nessas pre y!-
sôes: "a posteriori", canclul-se da
mesma maneira. Thste experiên.
cia confirma-se corn a instCvel
harmaiiia entre as comnanheiros
de tavolagem; corn n n'is simn1e
das cousas, se converte em. des.
confianca e ressentime pto E nCn
é tao raro deenerar o ressenti-
mento em rusgas mabs nu meno,s
ccraves. E está o caminho aherto
Para tudo quanta name do ran.
cor e paixôes cOnoêneres.

Não é apenas entre os jogadares
qua o vicia nefasto cia jogatina se-
meia a discórdia. Indiretamente
Me suscita discussöes também nou.
tras esferas. Par exemplo: no lar.
Ouando a espôsa ye o desrnantêbo
da sua casa porque a chefe con-
some o tempo e as suas econamias
nas ca.sas de logo, tern ala a
resignacão necesséria para var a
desmoronamento da sua famIlia?
Quando a mae ye 0 filho transvia-
do pela jogatina a perder tuclo,
saberci ela sofrer tao grande des.
calabro? Quem se admira aa ouyir
as queixas amargas dessa espôsa
ou mae? E ande irão parar êsses
diOlogos ci art a s, quando êle,
espôso ou filho - regressa ao lar
a desoras, par vCzes nervoso a
indignado? Al! que funestas exem-
pbs em tados os sentidos!

Se o jogadar é empregado, esta-
belece muitas vêzes a desarmonia
entre seus patrOes a Me mesmo,
porque não se cancebe urn escravo
de funesto vIcio cumpridor dos
seus deveres. Se a jogador é de.
positéria de capitals alheios, corno
funcionário pdblico, por exempbo,
suscita desconfiança.s e maledi-
céncias e a Paz levanta 0 vOo por-

que ela não sofre tal rumor. Be o
jogaclor é autoridade, nãa canse.
guiré exercer em Paz a seu mu-
nus porque a submissão se troca
em revolta aberta ou dissirnulada
quando a prestigio pessoal, incom-
pativel corn a qualidade de joga.
sTar, sTeixa de adompanhar a auto-
ridade de direita.

25.1 - A JOGADORA

Ate agora. sernure nos referinios
no jogador. Infelizrnente. porém, a
jOgo tern siias vItimas também
entre as muiheres. Não é tao co.
mum a jcgadora escravizada, mas
ha casos também dignos de las-
tima no rneio ferninino. Sabemas
one muito para deplorar é a au -
sência da niulber da sua casa,
quanda os deveres de mae au es.
pOse não a podem dispensar Co-
ma geralmente sucede. As femi-
nistas que pretendem trocar 0 lar
doméstico pebo parlament 0 au pe-
las reparticOes puThlicas encan.
tram séria dificuldade. 0 abando.
no do bar, a educaçao da prole
ccnfinda a mercenárias, as vicis-
situdes a qua se exp6em - uma
série d:e inconvenlentes de tado
pnero deixa-lhes a problema in.
colüvel.

Quando, porém, êsses incoriveni-
entes ficarn todos de pe e se au-
sentam par completo as razöes
que militam em favor da mulher
qua pretente intervir na adminis.
traqão püblica - e e a caso da
jogadora - entãa so ha razOes
r.ara lamentar.

Mas suponharnas que a muiher
dada ao jôgo consiga conciliar a
cumprimento dos s a us deveres
corn a jogatina. A hipOtese é ab-
srcIa, mas passa. Ainca assici, a
jogatina s e r a uma calamidade
para ela a para seu lar. Se ala é
espOsa, o jôga serã Para a casal
urna fonte de rnau exempbo para
es filhos. Se não é urna cousa
nem outra, ainda assim Os dircu.
los que frequenta coma jogado-
ra não a podern prestigiar nem
contribuir para a sua honradez.

E as prejuizos que deploramos
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Para Os Jogadores em geral são
independentes do sexo.

E da ordem das coisas que a
muiher constitua a harmonia da
sua casa. A ela compete dispor
de tudo em seu lar Para que a
desordem não venha infelicitá-lo.

Como bern diz Santo Tomás de
Aquino,, Para a perfeição do lar é
necessári 0 o concurso de três re-
lacöes harmoniosas: entre o ma-
rido e a muiher, entre Os Pais
e os filhos, entre os patrôes e Os
criados. Ora, e evidente que nes-
sa trIplice relacão cabe a muiher
uma influência preponderante: no
casal é a espôsa que de modo
particular decide da Paz; entre a
submissão dos filhos e a autori-
dade dos pals é a mile que conse.
gue a boa harmonia; entre os
servidores da casa e Os amos, na
turalmente a do n a da casa é
quern tudo regula. Rainha do lar
- ela não se deve aihear ao mo..
vimento doméstico; não Se deve
deslocar do seu pôsto de honra
onde e insubstituivel.

Depois destas rapidas conside-
raçöes, forcoso é c 0 n V i r que o
jàgo, o qual tende a privar a fa.
mllia da influência do seu custO.
dio providencial, é realmente ne-
fasto quando consegue escravizar
a dona de casa.

26.0 - A MOCIDADE

Já e sabido que - apesar de
têrmos em nosso COdigo Penal
penas severas cominadas contra
Os que jogarem corn rnenores do
21 anos, OU Os excitarern a jogar
- rapazes e criança.s jogam.

M as, independentemente de
qualquer legislacao penal, quem
nào percebe que é urn crime con.
tribuir nara o viciamento da ju-
ventude? E quern poderá deter
ésses infelizes que rnadrugam nos
desvarios da tavolagem? On d e
irão anoitecer essas existências?

Ainda quando não houvesse leis
nesse sentido e ficassem as con-
travençoes habitualmente impunes,
o organismo social sentiria a ne-
cessidade de reagir Para impedir

tao grande ameaça a sua exis,
tência. Sim, está sèriamente a-
meaçada a sociedade cuja parte
juvenil se desenvolve na escola de
crimes que é a sala de jôgo. Sal.
var a mocidade é o dever mais
rgente de urn povo que não quer

assistir a sua prOpria ruina. Nm.
guém ignora que a mocidade ten.
de forternente as diversöes, mais
ainda quando a elas se alia a es-
perança de lucrar muito em breve
tempo. Ora, o jôgo tern tudo isso
Para empolgar o môco.

For outro lado, 0' vicio que se
apoderou do homem em verdes
anos entranha-sejhe tao profun-
damente que se torna inextirpà-
vel, a nao ser por uma graça tOcla
Particular do céu.

Que grande crime cometern Os
que, corn seu exemplo, corn seu
convite, encaminham os rnocos
Para a jogatmna. Mais criminosos
ainda serão êsses mestres do vicio
se forem seus prOprlos filhos êsses
jovens!

Outros exemplos, outras licöes,
outros estimulos Para a mocidade.
Cumpre ensinar a criança o tra.
baiho que fortalece o caráter,
nunca 0 vicio enervante. Cumpre
inspirarjhe o amor ao estudo e
tambérn ao divertimento que to-
nifica o espirito sem corrornper o
coração. 0 veneno mais terrivel
e o que se sorve corn deleite.
Não propiciemos as crianças que
corneçam a viver a morte moral
que a jogatina destila. A juven.
tude laboriosa, que todos querem,
não se prepara no ambiente da
tavolagem. Os defensores que a
pátria espera não podern sair dos
cassinos, nem das tavernas em
que se desfibram os caracteres em
tôrno do pano verde. Quantas Id.
grimas tardias, incapazes de la.
var as nódoas que regam, podiam
ser evitadas. Se se arredasse a
mocidade do abismo da jogatina!
Este dever incumbe particular-
mente aos Pais do familia que
devem tremer, ao peso da res-
ponsabilidade que lhes gravita na
consciência. T o d o s os que tern
dependentes ou que velam sôbre

quern quer que seja hão de esfor.
car-se por salvar a mocidade e,
em particular, desviar seus südi-
tos ou protegidos das garras cia
jogatina.

27.9 - ECONOMIA.

O célebre filósofo AristOteles
distingue entre o liberal e o prO-
digo. Diz que a liberalidade des-
pende, mas guardando certa con-
veniência, de acOrdo corn os bens
possuidos e corn o emprêgo dos
mesmos; ao passo que a prodiga.
lidade transgride as conveniências.
Suponhamos que 0 jogador,
princlpio, tenha a int:nçio de se
manter em certos limites. Mas
pode êie ter mao em si por mui-
to tempo? Diäriamente, não está
Me a ver cornpanheiros arrasta-
dos Para muito alérn dos limites
que se haviam tracado? Nao e
coisa de todos os dias a transfor-
macão da prodigalidade em es.
banjamento? Os limites morais da
conveniência desaparecem. As ye-
zes, os limites dos bens próprios
sao ultrapassados porque Os gas-
tos Os superam. E vai além 0 jo-
gador na ânsia de recuperar 0
que perdeu. Já se ye que cia Ca.
sa dêsse hornem a economia foi
completarnente banida. Entrou em
seu lugar não a prodigalidade,
mas o esbanjamento. E nessa Ca.
sa pode ainda haver confôrto,
Paz, honestidade e ordem?

A economia que degenera em
avareza é funesta Mas a econo-
mia que evita o supCrfluo, que de
pende mas não desperdica, que
acha sempre meios Para os em-
pregar em obras dignas do todo
o louvor e indispensável no govêr.
no de uma familia. Mesmo nas fa-
milias principescas, cultoras da vir-
tude, a econornia preside aos gas.
tos da casa. E infeliz do povo cu-
jo chefe se eduque entre esbanja.
mentos de fortuna.

For opulenta que seja uma
casa, deve ai reinar a economia,
a urn de que se nao dissipein mu-
tflmente e ate corn graves danos

morals, os bens de fortuna que de.
vem enxugar Imuitas làgrimas e
promover a glOria de Deus.

A pessoa que Se dá ao jOgo não
liode cultivar a economia ou se
alguma coisa economiza é para
consumir no sorvedouro do vicio
fatal.

E depois quo 0 rnau hábito se
instala, tudo se queima ao vicio:
falta o alimento em casa, falta
tuclo, mas não pode faltar o di.
nheiro Para o jOgo. E já urna ne-
cessidade premente, é a gravitaçã
do vicio que atua bàrbararnente
sôbre o infeliz habituado.

28.° - OS ABASTADOS

Quem dispöe de capitals parece
que escapa as más conseqUências
do jOgo, quando joga. Ha indiv
duos que sofrem a pletora do ouro
e as perdas no jôgo. Talvez ihes
fOsse proveitosa sangria. Para res-
ponder a objeção, primeiramente
dumpre notar que a perda do di.
nheiro näo e o unico mal do jôgo.

Não sOmente tal perda não C
o ünico, mas nem tampouco é dos
maiores inconve-iientes cia joga-
tina.

Note-se também que o pletórico
pode fäcilrnente acabar anêmico.
Não ha fortuna inesgotável . To-
dos os dias nos encontramos corn
maltrapilhos a arrastar farrapos
de passada opulência. Muitas ye-
zes, dão-se aos misteres mais hu-
mildes capitalistas falidos. Nem é
raro defrontar-nos corn pedintes
que ontem podiam fazer grandes
gastos corn suas bôlsas. E bern
triste passar do confôrto Para a
penüria. Trocar urn palacete por
urn tugürio, abandonar o circulo
de relacOes e ate a terra natal pa.
ra esconder, aihures, talvez no es-
trangeiro, a pobreza envergonha.
da, passar do prestigio das nobres
amizades Para a humilhacao do
desprCzo - tudo isso custa. E o
jOgo pede muitas vCzes Csses sa.
crificios aos que Cle iludiu corn
esperanças de grandeza. Coma,
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rläo rare, fraqueja, pois exposta
aos majores vexarnes num ambi-
ente todo adverso, costuma ser
aflitiva a sorte dos que perderam
no jOgo a sua fortuna. Dãose en.
tao fenômenos psicolOgicos mui.
to variados, mas todos êles deso-
ladores. Algumas vItirnas capitn.
lam corn armas e ba gaens; são
Os vencidos, Os desalentados. Pa.
rece.lhes tao profundo o abismo
em que cairam que nen,hum es-
fôrço fazem mais Para se levan-
tar. Outras desesperam, dão-se 'a
crápula, Para esconder a prOpria
situação entre os vapores do ál-
cool. Outros laiiçam mao do
alheio ate que a justiça hurnana
(não a divina) ignore a sua mi-
séria moral. Alguns procuram
ocultar na sepultura a própria ig.
nomjnia, quando, na verdade, o que
fazem d fugir a Iuta da vida, por
cobardes, Para prestar contas, sern
prévio chamarnent 0 de Deus e semas ter em cia.

médjo, falta o livro. Tudo al falta
e, por conseguinte, sobeja a forne,
O desasseio, a ignorâncja, o vicio.
Em si, a e'onomja não é virtucI.
Urn pobre casal que rnOureja do
sol a sol para o granjeio da sub.
sistência prOpria e da prole, am-
da quando economiza 0 que Dode
Para os dias da carestja ou da
enfermidade, ou da velhice, pm
vézes passa horas de privacão e
ouve os gernidos da fome no
pranto dos flihos. Que diremos
então das familias quo nada po.
dem guardar Para o dia de arna-
nhã, porque 'a voracidade do jôgo
nada escapa das minguadas so.
bras? Que quadro tétrico o que
As y eses presenc jarnos no interior
de urna pobre choupana! 0 chefe
na mIsera tarimba, cJesproterida
contra as intempéries que, atra-yes das Paredes esboroadas , po
dem cômodamente invadir a mo.
radio.. Ele definha de febre e ma.
nicão. A dona-de-casa se p re-
mCdlo Para o doente e sem paoPara Os filhos tern a desolaçao
pintada no rosto. As criancas em
denlorCyel estad 0 de higiene, des.
nutridas, ignorantes, indolentes
jC parecern miniatuj-as de veihos
valetudinários E que educacao
moral se ha de esperar nesse re-
cinto em que tudo convida a in.
dolêncja - porque se rn fOrças,
sent saUde, repugna o trabaiho!
E corio explicar tao angustiosa
situacão? As vêzes, não ha expli-
caç'ao a não ser no jOgo. 0 jôgo
não Consentju que se conservasse
0 ifldispensdyel Para 0 dia de re.
pouso forcado E essa enfermida-
do quo forçou o chefe da casa a
deixar o trabaiho jO, proveio do
privacOes a que a jogatina obriga
rnuitas vézes as suas vitimas --
privacOes quo a t i n g em tOda
farnIlia. Tarnbém a vontade do
trabaihar vai desaparecendo corn
a esperança ilusória de lucros ïã.
pidos e considerdvejs.

E a caridade püblica não pode
socorrer tais farnilias? Em parte
pode. Muitos cases dêsses, porérn,
Se dão em situacöes especiajs e
podem passar despercebidos As al-

mas caridosas. Não sO em para-
gens rernotas, rnas ainda nas ci.
dades, ha redutos do miséria quo
ficarn despercebidos. Mas ainda
quando a caridade lograsse socor-
rer todos Os que resvalaram as.
sirn, nem per isso a causa de tao
grande mal - o jôgo - perderia
seu caráter infelicitador,
30.0 - AS NEGAçAS DA ESPE-

RANçA.

Costurna-se dizer: "a esperanca
é a ültima a morrer", felizmente
Al do homem em que a vida é
supérstite 'a esperança! Quando a
csperança morre, isto e, quando
o hon-tern cai no desespêro, é to]
a sua infelicidade quo em todos
Os cases se deveria, talvez, dizer:
"melhor fOra para tal hornem
não ter nascido."

Todos sabern quem disse e a
quem foram ditas estas palavras.
o caso era precisamente de urn
ciesespêro. E evidente que se tra.
tava da esperanca corn relacao ao
firn ültirno do homem. Corn rela-
cão, porCm, a fins particulares, é
u m a grande felicidade, muitas
v..scs, que a esperanca seja a pri.
meira a morrer. 0 que cava Os a-
hismos Para o jogador é a espe.
rança. R cia quo, de mãos dadas
corn a arnbição, não deixa senão
per urn momento o homem, apOs
o prirneiro revés, mas o soergue
dai a nada Para urn segundo a-
bismo, Para urn terceiro, Para
urn milésirno. Negaceando sempre,
através do escombros, ressusci.
tando mu yeses porque mil vêzes
sucumbe em conseqüência dos
reveses, consegue a esperanca
clespojar de tudo o infeliz quo
lhe deu crédito. Assim privado
êsse hornern dos bens da fortuna,
do emprêgo, talvez do amor ao
trabaiho, da Pa z de espIrito,
do crédito, da felicidade que no
iar jd nao encontra, da saüde,
das bênçãos de Deus, quando
pela ültima vez o abandona a es.
peranca do recuperar 0 que per-
deu - já ihe é quase imposslvei
uma reabilitaçAo.

Não teria sido muito melhor
Para êle que a esperanca tivesse
morrido de vez, logo apOs a pri-
meira desilusão? Se aos acenos
mentirosos da esperança, que 0
traiu urna vez, respondesse o jo-
gador corn enérgico desdérn, êle
se deteria no lirniar dêsse palacio
encantarior, rnas sinistro, do qual C
porteira cia - a esperanca.

Tern-se notado que as plantas
venenosas quase sempre são de
aspeclo somhrio, tristonho ou de
odor repugnante. R uma disposi.
ção sapientissima d a natureza
para preservar Os incautos, Os ir-
racionais, a cujo instinto não pas-
sam despercebidas aquelas quali.
dades antipáticas. Quo diriamos
se as flôres e Os frutos mais a.
traentes e apetitosos fôssem pre-
cisamente os venenosos? Diriarnos
quo a natureza armara sua rê.
de de morte corn a major perfi-
do. A esperança que brota do vi.
do tern tOda essa hipocrisia. Ela
seduz corn mil prornessas, faz bri-
ihar o ouro corn refiexos menti-
rosos, alenta corn miragens feiti.
c"iras o quadro negro de uma e.
xistCncia ludibriada por ela mes-
ma. Corn o jogador, a tirania da
esperança C de recursos inesgotá-
yeis. Depois de ter sacrificado
suas econornias, parece-ihe, ao jo.
gador, quo uma tentativa ainda
- a Ultirna, sernpre a ültima -
resgatará tudo; parece-ihe que a
infelicidade, iniciada apenas, tera
seu térmo na vez seguinte. E tal-
vez o pior dos castigos para o vi.
ciado essa esperança que, recuan.
do sempre, arrasta a sua vItima
de voragem em yOragem. Prop!-
nar a desgraca irnperceptivelrnen-
te sob as aparências do uma yen.
tura que não se deixa colhêr é
crudiar tantãiicamente, é ludibri.
ar a vitima do infortünio.

31.0 - FACES DO INF0RTIO
Quando o hãbito de jogar se

apodera de urn homern, o infortci-
nio se identifica corn essa pobre
vitirna. Diversos são os aspectos
dCsse infortünio, corno cliversos

29.0 - OS POBRES
Também Os pobres jogam - é

triste verdade 0 pouco de dinhei.ro que conseguem, por esmola ou
humildes trabaihos, devia ser pa.
ra Sustentarihes as fôrças e a vi.
da, a êles 2 As fami1ia . Enferm-
dades e outros incertos exigem
dëles certa previdêncja Para os
dias de major penüria. Se Ihes
fOr possivel economizar urn pouco
Para educar Os filhos, Para ar-ranjar-lh . s urn eclio ou fleqe-
na heranea - jã se ye, tudo isso
é de suma convexiiencja Mas se o
infeliz é jogador! Que se pode es.
perar do espirito economjzador
de urn hornem que atira ao azar
dos dados, ou das cartas, ou cia
roda o mesmo pão indispensãvej
Para a subsistêncja dos filhos?
Nem pensar se pode em educacão,
herança Para Os filhos, riessa in.
feliz farnilia cuja minguada recel.
ta não cia Para a jogatina.

E natural que a miséria mais
negra se aposse dêsse lar. Falta
o pao, falta a roupa, falta o re-
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são os aspectos cia vida dêsse ho-
mem. Vejamos, por exemplo, a
face pessoal dêsse infortünio. Que
é o homem, vitima do jOgo, consi-
derado em Si mesmo? E simples-
mente urn desventurado. Cabern-
-lhe, mais ou menos, os mesmos
males que se lamentam, nos escra-
vos dos outros vicios e mais al.
gum. A inteligência dêsse homem
se embota porque a preocupacão
do ganho, a falta de ideal nobre,
a desnecessidade de trabaiho in-
telectual - tudo concorre para
limitar-ihe o horizonte. A vonta-
de dêsse homem é vulnerada de
urn modo particular. Todo 0 ma
hábito tende a restririgir a liber-
dade do querer, mas o do jôgo
chega a urn ponto de extinguir
quase a livre vontade. Para essa
terrivel corrente vincular assim a
nobre potência, conspiram a am-
bicão, a inveja e outros sentimen-
tos mais ou menos violentos. A
vontade se sente jugulada. E pa-
tente o rnal. Ao menos confusa-
niente , o jogador percebe que e o
carro da desgraca que o conduz
e que na sua marcha esmaga en-
tes queridos, coracöes aos quais
Me sO lenitivos deveria proporcio-
nar. tie percebe também que es-
tá solapando a sua casa, que
desdoura o nome dos seus ante-
nassados, que cobre de rubor a
familia inteira, que reduz, por
ventura, a condicão de mendigos
os séres que mais estremece. Pois
anesar de tudo, de olhos abertos
diante de tanta infelicidade que
vai causar, o jogador nao trepi-
da. Vai adiante consumando a des-
graca prevista, não obstante Os
protestos da consciência.

Isto tudo, porém, pode dizer-se
oue é comum a todos Os vicios.
Mas o vicio do jãgo tern consigo
o grande perigo da esperanca. 0
crapuloso (assim são quase todos
Os viciados) nada pode esperar
de born. Diante de 51, êle so pode
ver desventuras e, por isso, ainda
se pode esperar a sua regenera-
cão. A saUde desaparece, a fortu-
na que Se vai, o descrédito que se
dulata, a familia que desmorona,

tudo isso ergue os bracos contra
o alcoOlatra para obrigã-lo a de-
ter-se em piano inclinado em que
resvala. Outro e o caso do joga-
dor porque êie ye, entre os hor.
rores todos, os que protestarn con-
tra o seu proceder, ye algo de a-
lentador. E a esperanca de ganhar
ainda e de reparar materialmen-
te todos Os descalabros que jã fi.
caram para trãs na sua marcha
desventurada. Assim é que a von.
tade do jogador, jã rnai ferida,
não encontra uma repugnância
salutar que a estimule a deter-se,
que o horrorize para uma reacão.
Pobre potência! Enfraquecida, do-
ente, a ver sempre, entre as rui.
nas, os acenos de uma ilusão que
a precipita mais e mais! Este as-
pecto do infortünio do jogador é
simplesmente terrivel,. p015 aI não
se divisa esperanca algurna de re-
generacão.

32.0 - DOS JORNAIS DESTES
DIAS.

Faz POUCO, Os jornais noticia-
ram o triste fim do distinto men-
bro da iembaixada de uma nação
amiga junto ao nosso govêrno,
unia vitima cia voragern do jOgo
do Cassino de Copacabana, ou
meihor, do Palácio da Morte. No-
temos como ingressou (segundo
narra a imprensa carioca) no ía.
tidico labirinto o malogrado m6-
co, portador de urn titulo de no-
breza e ja bern encaminhado na
carreira diplomãtica. Começou por
ir uma yes, apOs o jantar, ao Cas-
sino, ali se encontrando corn pes.
soas amigas. Depois, voltando, foi
seciczido por companhias que tern,
ai, exatamente, êsse triste rnis er.
E assim, aos poucos, o barão, per-
feito cavalheiro, fino, elegante, de
uma correcão invejãvel, tornou-se
urn "habitué" do salão de jogos.
Era visto ali, constantemente, a
jogar e a perder. De educacão
esrnerada, sern conhecer os "trues"
e as "ficelles" dêsses antros doura.
rados, não percebia o barão que
cala nurn abismo. Seus recursos
estavam esgotados e, por urn, as

ditimas parcelas do dinheiro que
retirara do Banco ftaloBelga ha-
viam sido absorvidas pelo jôgo.
Foi quando êle, sentindo-se yen-
cido pela adversidade, preferiu
buscar na rnorte... etc.

A direcão cia Companhia ar-
rendatária do Cassino fez formais
declaracães no sentido de negar
ao suicidio a causa aduzida pelos
jornais. Ninguém estranhou, p0.

que se atribuisse a larnen.
tável morte aos prejuizos causa-
dos pela jogatina, pois tal causa
tern sido sempre fecunda ern con.
seqüências dessa natureza. Supo.
nharnos que Os jornais se tenharn
enganado, que o móvel do suici-
duo não tenha sido o jOgo; são,
porém, tao numerosos Os casos
que déste divergern, apenas ern
circunstãncias secunddrias!... No
fundo, é isto mesmo: urn incauto,
que sutilmente é arrastado ao j6-
go, ond0 tudo perde, inclusive a
vontade de viver. 0 jôgo e 0 Sul.
cidlo se casarn perfeitarnente.

0 jôgo prepara admir'aveimeri.
te o espirito para êsse passo de-
sastrado que precipita o homein
na eternidade, em péssirnas con-
diçöes para dar contas a Deus.

Corn efeito, é de atordoar o cla-
mor que Se levanta no coração
do jogador que cai ern si e reco-
nhece sua desventura. Ao desdito.
so falta fé ou ela se eclipsa e êle
então, tresloucado, o tenta abafar
corn o estarnpido de urna arrna, o
rumor de uma consciéncia a ge-
mer aflitiva. Que estado pavoroso
o dêsse individuo que não encon-
tra solução para a anarquia do
seu intimo a não ser pela detona-
cão sinistra de urna arma voltada
contra a sua existência. Grande
desventura a do hornem que num
simples passeio se encontra corn
urna mesa de jôgo e corn urn a-
migo que o conyide a urn segun-
do passeio. 0 vicio sabe esten.
der suas rêdes. Depois tudo se
seguiré. como Simples coroiãrio.
Não serneernos vento para fl0 Co.
thermos ternpestades.

33.0 - 0'[JTRAS FACES

Na hipotese de ser 0 jogador
urn homem so, isto é, no caso de
rião ter êle pais, nern espôsa, nem
filhos, nern parentes prOximos -
seu infortOnio se cingiria então a
esfera de sua indlyidualidade? E
o que parece, a prirneira vista.
Curnpre, porém, notar que o ho.
niem é urn elernento social. tie,
não leva, em regra geral, vida e-
rem.itica. Mesmo o misantropo
tern sua inhluência boa ou ma,
na sociedade de que e inembro. E
o caráter de jogador não cornpor.
ta a hipOtese de urn rnisantropo
e menos ainda de urn anacore.
ta. Portanto, con yenhamos e m
que o jogador não pode, de for-
ma alguma, sonegar a sua influ.
éncia no ambiente da sua ativi-
dade. E essa influência é delete-
na pois, quando rnenos, é a do
mau exernpio. E não é urn infor-
tünio passar pela vida a irradiar
0 mal? Não nos cabe a todos nds
o dever grave de entrar corn o
nosso contingente, em maior ou
menor escaia, contingente de ele-
mentos üteis para o bem-comum?
Infeiizes aquêles que deixarn, por
onde passam, 0 rastro maléfico
dos seus exempios. Irnitadores não
faltarão e o mal prolifera para
engrossar o bando dos desventu-
rados morals- Ser prejudicial a si
mesmo já é grande mal, mas ser
tambOrn de prejuizo aos outros,
contribuir para a desventura dos
irmãos, 'ouvir gernidos alheios que
soem como justas recriminacOes
- é certarnente dolorosissimo - Fa.
zer o bern d urn grande prazer
na vida. Reconhecermos na ale.
gria dos nossos semeihantes urn
eco da nossa voz, verificarmos
nos seus progressos urn desdobra.
mento de esfOrco nosso, tomarmos
parte ativa nos seus triunfos é
nobilissimo prazer. 0 bern que ía-
zemos a outrern aperfeicoa-nos
tarnbém a nOs e então sentimos
confOrto e prazer mais puros.

Invertamos 0 caso e encontra.
rernos o jogador sornbrio corn o
coracao deserto de consolacöes,
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antes, corn o rernorso de ter cai-
reado a sua contribuição Para a
infelicidacle de muitos. A dor é
uina grande inuridacão que inva-
diu todos Os pontos habitados pe-
lo homern. A todos nOs incumbe
o grande dever de estancar a
fonte de tantas aflicoes. Não corn-
preende isso o jogador. Ele quer
concorrer corn a magna parte
Para a infelicitacao dos homens.
Encarado assirn par essa face,
seu infortünio é esmagador.

340 - OUTRA HIPOTESE:

Não fizernos ainda a hipótese
de urn sucesso perene Para 0 jo-
gador. Ate agora, sempre supuse.
mos o caso de prejuizos mate-
rials, de reveses de fortuna a co.
roaros outros inconvenientes do
jôgo. Realmente a hipotese é pos-
sivel, rnas rararnente se verifica.
A triste, tristissirna histOria dos
jogadores registra numerosos ca.
sos de insucesso e mul raros de
resultado final vantajoso. Digo
resultado final porque Os reve-
ses não costumani ser continuos,
a espacos, urn lucro vem.se in-
tercalar entre as perdas Para
que o desânirno não se apodere
da vitirna. Mas suponhanios que
a percentagem dos arruinados pe-
lo jOgo seja Pequena. São, poréni,
tao pavorosos êsses casos de rui.
na que não se exige malor des-
ventura para vedar aos aventu-
reiros urn terreno tao perigoso.
Entretanto, não era esta conside-
racão quo queriamos fazer ao
ogador tavoreciclo sempre p&a

sorte. 0 que pretendiarnos fazer.
-ihe ver era que os piores inconve-
nientes da jogatina não ficarn
exciuidos ao caso hipotético dos
lucros sern reveses. A perda do
tempo a a aversão ao trabaiho, a
cenvi;'éncia corn amigos indese-
jáveis, o rnau exemplo, tanto mais
fun esto quanto mais pingue for C'
ganho, o dinheiro mal adquirido,
o dinheiro que se deslocou Para
as nãos do jogador feliz(?), ati.
rando a miséria famIlias inteiras,
o perigo provável de urn fracasso

ainda - tudo isso, pelo menos,
qualquer jogador deve contar co.
mo coisa inevitável. E devernos
rcpetir que tanto pior é a situa-
cão do jogador quando meihores
os lucros que venha a auferir,
porque mais e mais se escravizarm'c
ao funesto vicio.

Meihor seria Para Le perder
seus bens materials todos, rolar
ate a indigência, porque entre as
destroços materials da sua fazen-
da, e possivel que êle viesse a
achar pé Para urn reerguirnento
moral.

350 - COMO COMBATER

Já se ye que nos defrontamos
corn urn grande monstro. Não ha
püvida - o jôgo C urna calami-
dade que devemos combater corn
perseverança. Mas con'rn? Como
dar.Jhe caca corn eficaz ativida.
ce? A educacão terá parte mais
influente nesta campanha salva-
dora.

A começar pela familia, onde se
cduca de maneira quase sempre
dccisiva, não se deve perder tem-
po em deixar a crianca criar gôsto
pelo jôgo. Be inspirarmos aos me.
ninos horror pelo jOgo dc c inhel-
ro, de modo que êies cresçarn de-
fendidos pelos prOprios sentimen-
tos, dificilmente cairão nas ciladas
cia jogatina. QuCo longe disto os
Pais que perrnitern aos filhos fre.
qüentar essas casas de jOgo ou as.
sistir na prOpria casa a essas par-
tidas que incentivarn tao forte-
mente a ambiçao nascente!

Macam os Pais a gravidade do
mal que nasce numa diversão apa.
renternente inofensiva. Não per.
iil;am que seus filhinhos se mi-

ciem em hábitos que rnais tarde
se tornam tiranos déles mesmos.
Trernarn de horror quando virern
essas criancas dando seus prirnel-
ros passos Para a voragern das
tavernas, disfarcadas embora sob
aparências luxuosas, sob denorni.
nacão aristocráticas de clubes ou
cassinos.

E a vós, amados Revmos. VigC.
rios, a vOs compete o apostolado

santo de salvar vossos paroqula-
nos das maihas fatais da jo.
gatina, por todos Os melos que
vosso zêlo industrioso vos sugerir.
Aos pals, professôres, patrôes, a
todos os que tern dependentes,
chegue sempre vosso paternal
conseiho. No pülpito, nos circulos,
na imprensa, não vos falecerá en.
sejo de abrir os olhos aos que tern
responsabilidades sObre rnenores,
a fim do que vejam bern o pen.
go que corre a juventude incau-
ta e ávida de diversöes. Tudo is-
so Para não deixardes enferrnar a
parte ainda sã do nosso rebanho.
E aos doentes, aos que já Se con-
tanlinararn corn 0 terrIvel mór-
bus da jogatmna - a êstes sO Se
podem aplicar Os rernédios confec-
cionados por delicadissima carida-
de e prudência. De urn modo ge-
ral, porém, será sernpre utilissima
a oracão pelas vitirnas do viclo, a
pregação sObre os deveres do born
cristão, inconipativeis corn o viclo
do jOgo.

As autoridades civis, as quals
compete a obrigacão de dar corn.
bate a jogatina interdita pelas
nossas leis, ter ,-, o na vossa pala-
vra poderoso estimulo Para a de-
sempenho dessa obrigação.

Cooperemos todos, amados Ir.
rnãos e Flihos, Para o sanearnento
moral da nossa pátria. Fechernos
essa porta nefasta - 0 jôgo -
por onde entram, de roldão, em
nossa famulia, tantos delitos e tan.
tas amarguras.

0 trabaiho dignifica, aperfel-
coa morairnente o homem, uma
vez que honradamente êste exer-
ça a sua atividade. E honesto
granj ear asslmn as meios de sub-
sistCncia, manter a representação
social conveniente, formar o peed-
ho, que par ventura a enfermida.
de ou a veihice aconseihe a guar-
dar Para tempos menos prósperos,
ou para garantir a prole algurn
rneio de vida. Mas lancar mao de
meios reprovdveis Para qualquer
dCsses fins, pedir ao azar o pao que
nos deve ser oferecido pelo traba
ho - não. Isto não pode conceber.
-se dentro de uma consciência bern

forrnada. Façarnos no nosso povo
amar o trabaiho, cornbatarnos a
indolência que, por fugir ao esfOr.
ço, tudo espera da sorte ou do
acaso. Não condeneis 0 esporte
honesto que visa divertir e culti.
var a fôrça e destreza na juven.
tude; mas sêde inhmnigos da Jo.
gatina - do vicio malfadado que
corrompe o cardter, fomenta a
lndoléncla, e precipita 0 homern
em todos os delitos. Be não con-
seguirdes a extincão da jogatina
em vossa parOquia, não desani-
meis; continual a combatê.la
uma diminuição já é uma vitOria.
Be nao fOr possivel a ernenda dos
viciados, podereis ao menos sus.
tar a invasão do hábito nos pnin-
cipiantes, e, em particular, ser-
-vos-á f dcii fechar a porta do vi.
do a juventude ainda sã. E o Se.
nhor vos cubra de bénçdos, ama.
dos Irmãos e Filhos, a vós to-
dos que cooperardes Para a cura
da grande chaga que carcome vo.
rasmente nosso organism 0 social.

Os Revrnos. Vigdrios lelam esta
nossa Pastoral, em trés ou mnais
doniingos, por partes, aos seus
paroquianos.

Et Benedictio Del Onmipotentis,
Patris et Fuji et Spiritus Sancti
descendat super vos et mnaneat
somnper.

Dada e passada na cidade de
Uberaba, a 11 de fevereiro de...

lestiviclade de Nossa Senho-
ra de Lourdes, segundo aniversd-
rio de nossa Sagracão Episcopal".
A.NI !ONIO, BISPO DE UBERABA

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Deputado Lounival
Brasil.

O SR. LOURIVAL BRASIL -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Como representante de Lima
Duarte nesta Casa, quero congra.
tular-me corn o digno Prefeito
daquele Municiplo, corn sua egré-
gia Cdniara de Vereadores, enflrn,
corn a digna e laboniosa popula.
cdo daquela prOspera regido ml-
neira, pelas solenidades realizadas
ontem, no Gabinet,e do Diretor
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de Aguas e Energia Elétrica, quan-
do foi all assinado, pelo digno Di-
retor, Engenheiro Lücio Flávio
Cardoso Orsini, pelo Prefeito Mu-
nicipal, Alceblades Moreira de Oli-
veira, corn a presença do orador,
do Secretário da Prefeitura , Dr.
Cláudjo de Carvaiho e diversas au-
toridades, importante convênio ce.
lebrado entre aquêle Departamen-
to e a Prefeitura Municipal, para
execucão do servico de energia elé
trica do Municipio.

Lima Duarte atravessa, desde
ha muitos anos, grave crise de
energia elétrica, que tern, na ver-
dade, entravado o seu progresso
e o seu desenvoivjmento. Agora,
corn a assinatura dêste convênio,
flão ternos düvida de que, dentro
de trés ou quatro meses, no ma-
ximo, estarã resoivido definitiva.
mente êsse problema, corn a cons,
truçao, dentro de trinta dias, da
rêde de transmissã 0 do energia
elOtrica. de Lima Duarte a Benfj-
ca, o que possibilitará o envio de
energia elétrica da CEMIG para
abastecer não apenas Lima Duar-
te, como ainda Igrejinha, Penido,
Estaçao Valadares, Orvaiho, Mo
rejo e diversas localidades situa-
das entre Juiz de Fora e Lima
Duarte.

Ainda ha poucos dias, tivernos
a ocasião de presidir importante
reunião, realizada em Lima Duar-
te, no salão nobre da Prefeitura
Municipal, quando ali se reuni.
ram as autorjdades locals corn o
Poder Executivo, representado pe-
10 seu digno Prefeito, Alcebiactes
Moreira, tóda a Càmara de Verea.
dares, Juiz de Direito , Promotor
e. enfirn, tOdas as autoricla.deo,
além da presença do povo que all
compareceu, para receber o Dr.
i'iãvlo Cardoso Orsini, Diretor do
Departarnento, de Aguas e Eneria
Elétrica, que foi conosco, acorn-
panhado do Dr. Renato Lopes de
Moura e do advogado Dr. Francis-
co Baêta, chefe do Serviço de En.
genharia daquel 0 importante Or-
go da administracão estadual.
IUI reahizarnos urna reunião, corn
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o objetivo de debater o problema
de energia elétrica corn as autori-
dades, em base de urna soluco
definitiva para o angustioso pro.
blema que tanto aflige a popula.
cão de Lima Duarte. Grams a esta
reunião e a decidida colaboracão
do Governador Israel Pinheiro,
que determinou urgentes provi-
dências para a execução dessas im.
portantes obras e, sobretuclo, gra.
(as ao dinamismo do Diretor do
D.A.E.E., Eng. Lücio Fiávio Car.
doso Orsini, e A boa vontade do
Ministro Mauro Thibau, do Minis-
tério das Minas e Energia, que,
em tao boa hora, atendeu a nossa
sohicitacào no Sentido de autorj-
zar a verba de 100 rnilhöes de cru
zeiros, necessária a complernenta.
ção dos recursos para a conclusão
das importantes obras que vão he-
var energia elétrica para Lima
Duarte, certos estamos de quo
aquela cidade disporá em breve
de energia elétrica para o seu
progresso.

0 convênio a que me refiro foi
assinado, ontem, no gabinete do
Diretor Geral do Departamento de
Aguas e Energia Elétrica e atm-
yes dêsse entendimento entre 0
Prefeito e o Departarnento, espe-
rarnos que dentro de 30 dias es.
tará conclulda a rêde de trans.
missão, quando ent.o all volta-
memos acompanhados do Diretor
do Departamento de Aguas e
Energia Elétrica para assistir it
inauguracao da rOde de trans.
missao, ocasiã 0 em que levaremos
a Lima Duarte o Governador Is-
rael Pinheiro para presidir a inau.
guraçao do serviço de energia elé-
trica daquela cidade. Corn estas
palavras ficam, aqui, as nossas
mais efusiva.s congratulaçoes corn
0 povo de Lima Duarte, por êste
€xpressivo acontecimento, porque
rião tenho dUvida de que , corn a
soluçao do problema da energia
elétrica, novos rumos vão-se abrir
para o pogresso do Municipio,
que dispöe de matéria-prima das
melhores, Otirna mao de obra; está
locahizada nas proximidades de
Juiz de Fora e Rio de Janeiro, ser.

vida que será, dentro em breve,
pela BR32, para a qual consegui-
mos, recenternente, verba de 800
milhöes de cruzeiros através do
Departarnento Nacional de Estra-
da de Rodagem, para que ela tenha
sua conclusão, ligando Penido a
Valadares e Valadares a Lima Du-
arte; e servida ainda pela Central
do Brasil, possuindo vãrias indüs.
trias e recursos para quo possa
atravessar uma fase de progresso
social e econômico. Corn a inau-
guracao da nova rêde de energia
elOtrica, passarã por nova fase
do progreso e haverá do projetar-
se entre as principals do Esta
do. Peco sejarn dados como lidos
dois artigos publicados no Minas
Gerais sôbre Os seguintes titulos:
"Energia Elétrica para 0 Norte e;
Nordeste de Minas" e "Diversas
Obras Iniciadas pelo DAEE no In-
terior".

Através dessas noticias ye-se
que it frente do Departamento de
Aguas e Energia esta urn mOco di.
nâmico, o Dr. Flávio Lücio Cardo-
so Orsini, cornpetente engenheiro,
energia môça que esta dinamizan.
do o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica, assessorado por
excelente equipe, e que está reahi.
zando obras notaveis por todo o
Estado de Minas, beneficiando
aquelas comunas quo nao podem
ser amparadas pelo sistema da
CEMIG. Corn estas palavras fica,
aqui, o nosso agradecimento ao
Governador Israel Pinheiro, do mo-
do particular ao digno Diretor do
Departamento de Aguas e Energia
Elétrica, agradecimento que se ex-
tende, tambOm, 5. Câmara dos Ve-
readores que, por unanimidade,
aprovou a lei que autorizou o Pre-
feito local a assinar convOnio en.
tre a Prefeitura e aquele Departa-
mento, possibilitando, dessa ma-
neira, a execucäo e conclusäo das
obras do energia elétrica em Lima
Duarte.
"ENERGIA ELETRICA PARA 0

NORTE E 0 NORDESTE DE
MINAS"

As concorrências admjnjstrati.

vas realizadas pelo DAEE somam
172 milhöes do cruzeiros.

o Departamento de Aguas e
Energia Elétrica realizou, na Se-
mana passada, por determinacäo
do Governador Israel Pinheiro,
uma concorrência administrativa
no valor de Cr$ 172 milhöes, para
a aplicacão de verbas recebidas do
Ministério das Minas e Energia e
destinadas 5. execução dos servicos
de fôrça e luz nas cidades de Fe.
dra Azul, Virginapolis, Joalma, Se.
ritinga, Salinas, Carlos Chagas e
Almenara.

Esta semana, 0 Diretor do
DAEE, Engenheiro Lücio Flávio
Cardoso Orsini, acompanhado do
Deputado Lourival Brasil e técni-
cos do Departamento, estéve em
Lima Duarte, e tratou corn a Pre-
feitura local sObme a assinatura de
urn convOmo corn o Govêmno do
Estado, destinado a execucão do
serviço do energia da cidade, no
valor do Cr$ 300 milhöes.

ENERGIA EM MAIS 7 CIDADES

As concorrências administrativas
realizadas pelo DAEE vão benefi.
ciar mais sete cidades mineiras,
na seguinte ordem: Pedra Azul,
Cr$ 30 milhöes; Virginopolis, Cr$
10 milhöes; Joalma, Cr$ 32 mi.
Ihöes; Seritinga, Cm$ 20 milhöes;
Salinas Cr$ 30 milhoes; Carlos
Chagas, Cr$ 35 milhöes, e Alme-
nara, Cr$ 15 milhOes.

Ainda na semana passada, por
recomendação do Govemnador Is-
rael Pinheiro, 0 Diretor do DAEE
estOve na Guanabara, onde tratou,
no Ministério das Minas e Enem-
gia, da liberação de outras verbas
aestinadas aos servicos de eletmi-
ficacão urbana em vários munici.
pbs mineiros. 0 engenheiro Fld-
vio Cardoso Orsini também estve
na Eletrobrás, onde tomou conhe-
cimento das condicoes necessárias
para a obtencão do empréstimo de
Cr$ 400 miff des para a encampa-
cão do sisterna elétrico da cidade
do Santa Bá:bara".
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DIVERSAS OBRAS INICiADA
PELO DAEE NO INTERIOR

Determjnacao do Governador do
Estado - As obras - Levanta-
mentos técnicos.

O Departamento de Aguas e
Energia Elétrica de Minas Gerais
Iniciou, no ültimo més, diversas
obras no interior do Estado, con.
cluiu 60 quilômetros de linhas de
tramisssão e fez dezenas de levan-
tamentos técnicos visando a execu-
cão de serviços de energia elétrica
em novas cidades de Minas.

Por determinacao do Governa.
dor Israel Pinheiro, o engenheiro
LUcio Flávio Cardoso Orsini, Dire-
tor do DAEE, deu ordem a todos
Os setores para que sejam conclui-
da.s no menor espaço de tempo
possivel.

As obras do DAEE

No mês de abril, 0 DAEE in!-
ciou a linha de transrnjssão José
de Melo-Colônia de Férias dos
Metalürgicos e reparos na linha
de transmjssão e rêde de distri-
buicao de Santa Maria do Suacul,
tendo concluido a linha de trans-
rnissão Trés CoracOes-Sao Bento
do Abade e Usina das Lagos-La-
gan-iar, na extensão de 60 Km.,
além das rêdes de distribuicao de
Virginpoolis, Boteihos e Santa Rita
de Caldas, num total de 893
postes.

Foram aceleradas as obras das
linhas de transrnjssao Benfica-Li.
ma Duarte, Eugen6po1is-Antnjo
Prado de Minas, Santa Barbara.
Born Jesus do Amparo, Bandeira
do Sul, Boteihos, Cambuj-Carnaii.
ciucala, Botelhos.Cabo Verde, La-
gamar.vazante e Três Pontas,
Pontal e êste num total de 185
quilometros.

Também foram apressados os
serviços das rêdes de distribuição
de Camanducaia , Barão de Cocais,
Virgem da Lapa, Lagamar, Vazan-
te, Pontalete, das subestaçöes de
Camanducaia, Cambul, Inimutaba,
Pântano, Pium.i, CapitOlio, Laga-

i, Vazante e das usinas de Mar.
Lena, Mencles Pimentel, Ata101a,
Nanuque, Virgem da Lapa e TJsi-
na das Lages.

Estudos

mento do Congresso, que compo-
riam, corn outros paIses, a Fârca
Internacional de Paz, que não sO
manteve a ordem, mas garantiu
ao povo dominicano a escoiha ii-
vre dos seus representantes.

Na ocasião, certa parcela da
opiniao püblica, menos por con.
viccão, e mais por tãtica, atacou
a deliberação do Govêrno Bras!.
leiro, afirmando que êle endossa-
va uma aventura do Govérno
Arnericano. Desta Tnibuna, demos
nossa compreensão, não apenas
ao gesto do Govêrno Americano,
mas, sobretudo, ao Govêrno Bras!.
leiro que, corn a alegacão de que
se a Organização dos Estados
Arnenicanos não dispunha, ela
piopria, dos meios para tomar a
providéncia rapida, desde que o
Govêrno tomou a providéncia em
seu nome e pediu o endôsso as de.
mais N a ç ó e s democrãticas da
America Latina, outro caminho
não tinha a seguir, senão endos-
se-la. E a prova de que andaram
acertados, o Govérno Arnericano e
Brasileiro, é que depois de 12 me-
ses cc realiza na RepUblica de São
Domingos uma escoiha livre.

0 que se deseja agora é que 0
escolhido saiba representar as as-
piracães do seu povo e não queira
fazer, como fez antes o Prof. Ju-
an Bosch, que em seu nome dizia
exercer direitos do povo america.
no, mas, na verdade, não passava
dc urn grupo, sobretudo, de raizes
conunistas. Hoje, já alguns bra-
sileiros, não tanto convencidos,
mas talvez industriados dizem,
a propOsito da eleição em São Do-
mingos, que a dernocracia bras!-
leira estava em São Domingos e
não no Brasil, porque, para là, 0
Presidente da Repdblica mandara
pane das nossas Fôrcas Armadas
para garantir aquêle pleito e que
aqui no Brasil não tinhanios o
pleito direto, como ontem teve a
Repühlica Dominicana. Não tern
razão Os criticos, porque dernocra-
cia não se faz do dia para a no!.
te, näo se recompoe em horas. E
se uizessem urn confronto entre o
que ocorreu em São Domingos e

o que ocorreu na Repüblica Bra-
sileira, não poderiamos sequer ía-
zen comparacão entre a restaura-
cão do regime dernocrático, aqui
e là. Naquele Pais, foi necessária
Guerra Civil para depor o Govér-
no, no qual figuravain elementos
vendedores da soberariia nacional,
que, a titulo de fazer o progresso,
na verdade faziam a escravidão
do povo. No Brasil, èsses elernen-
Los foram depostos sem. maiores
problemas. Por isto mesmo, é que
as eleicöes, aqui, na caminhada
para a normalizacão dernocrtica,
embora em etapas, Se proccssa om
liberdade de debates e de opinião.
Em São Domingos, as eleicöes, no
periodo que as antecedeu, e du-
rante sua realizaco, foram man-
tidas a baionetas e metraihadoras
nas pracas pUblicas. A razão
não estã corn êsses criticos, quan-
do querern aproveitar-se de urn
episódio digno de aplauso, de tôda
a opinião pdblica mundial, para
transformã-la numa tãtica que
não honra seus inventores, nem
seus usuãrios. Estamos a cami-
nho da normalizacão democráti-
ca, no Brasil. 0 processo é dife-
rente, o mais suave que se possa
imaginar porque em outros paises
a norrnalizacão sO se faz a base
do sangue; aqui, se faz apenas a
base da critica. E cniticos é que,
em major nümero, existern no
Brasil. Se existissem menos criti -
cos, e mais convictos, mais ràpi-
do chegarlamos ao nosso objetivo.

Assim, Sr. Presidente, desejo
congratular-me corn o povo domi.
nicano, por ten realizado eleicoes
pola volta da democracia, e dese-
in congratular.me, mais uma yes,
corn o GovCrno Brasileiro, por ter
contnibuido para que se realizas-
scm eleiçöes, n a q u e 1 e Pais,
mandando, para là, parte da
nossa fôrca, para, juntamento
corn as fôrca.s de outros paises,
garantir o exercicio do direito,
naquelas p1 a g as. 0 episOdio
dc São Dotningos não apenas
deu oportunidade ao Govêrno
brasileiro d€ con tribuir para
a sua normallzacão politica, mas,

Diversos estudos e lavantameci.
tos forum feitos pelo DAEE, em
abril, visando a Possibilidade de
cerem iniciadas obras em india
nopOlis, Ilhéus (Municipio de São
Domingos do Prata), Presidente
Kubitschek, Santana do Riacho,
Born Jesus do Amparo, Virginópo-
us, Muriaé, Vermelhos, Pirapane-
ma, Botelhos, Carmo do Rio Cla.
ro e Santa Quitéria.

o SR.. PRESIDENTE - Corn a
palavra o Sr. Deputado Cicero
Dumont.

O SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados

Ontern, realizaram.se na RepU
blica de São Domingos as eleiçöes
para Presidente da RepUblica.

Queremos congratular-nos corn
aquêle povo por ter tido a oportu.
nidade de poder escoiher, em tao
curto prazo, Os seus dirigentes.

Ao ensejo de registrarmos Os
nossos aplausos a êsse aconteci-
mento, que é auspicioso para a
America Latina, para o mundo, e
para o Brash, desejamos relem-
bra.r fatos que antecederam êste
episódio democrático Ha 12 nleses
passados, mais ou menos, iôrças
esqueriistas , e notadamente cornu.
nistas, quiseram empolgar o Go-
vêrno de S do Dorningos para
transformar aquela Repüblica em
uma segundo. Cuba e dali tentar
realizar aquilo que ate hoje não
conseguiram na Arnérica Latina,
isto é, comuniza-la. As Fôrcas
Americanas, em norne da Organ!-
zação dos Estados Americanos, in-
terferirarn de pronto, obstando a
aventura comunista daquele gru.
0 que quenia assumir o Poder

na RepUblica de São Dorningos.
Imediatamente, o Govèrno Brash.
Jeiro, entre outros, deu inteira so-
hdaniedade ao gesto do Govérno
Americano e prontificou-se a man.
dar fôrças, e o fez corn consenti.
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também, demonstrou a Organiza-
çãø dos Estados Americanos a ne-
cessidade, que tern ela prOpria, de
preparar-se para episOdios desta
natureza. E foi corn base nesse fa-
to que o Presidente da Repüblica,
quando saudava os delegados da
2.a Conferência Extraordinaxia
Interamericana, realizada no Rio,
no an o passado, declarou que
precisava que a organizacão ti-
vesse sua prOpria fOrca, a firn de
que os paises adeptos da Organi-
zacao não se sentissern obrigados
a endossar deliberaçao unilateral
de urn so dos elementos, para ga-
rantir a ordem nurn dos paises
associados n a Organizacão em
terras americanas.

Mas, o Opis6dio possibilitou a
criacão de urna consciência, em
tOrno da necessidade da instala-
ção de uma fôrca interamericana
nesta base. E hoje, existe o item
para esta deliberacao para a prO.
xima conferOncia, a 3 . a Conferên-
cia Extraordinária da OEA.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Waldomi-
ro Lôbo.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOSE MARIA MAGA.
LHAES - Sr. Presidente, peco a
palavra pela ordem, corn licença
do orador.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, pela ordem, corn a aquies.
cência do orador, o Sr Deputado
José Maria Magalhães.

O SR. JOSE MARIA MAGA.
LHAES - Sr. Presidente, estã
nesta Casa o nosso prezado ami-
go, reporter Luiz Barbosa, da Rá-
dio Minas, que nos solicitou re-
queresse a V. Exa. a devida per.
rnissäo para irradiar o discurso do
nosso prezado colega Deputado
Waldomiro Lôbo.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requerimento do Sr. Jo-
s6 Maria Magalhães e autoriza 0
repOrter a fazer a irradiacao.

O SR. WALDOMIRO LOBO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Serei breve no nieu discurso de

hoje. Vim aprender aqui, hoje,
algurna coisa. E que eu não sabia
que as casas de jogos e de distri-
buicão de bebidas são sustentadas
pelos velhos. Por falar em veihos,
deve estar incluido, neste caso, o
Sr. Governador "IF" da Silva. 0
ilustre Deputado que me antece-
den certamente não quis dizer isto,
mas as suas palavras fizeram-nos
lembrar de S. Exa., o Governador
do Estado.

Querem alguns Srs. Deputa.
dos que o j6g0 continue a ser
praticado dentro dos prOprios la.
res, onde as crianças, a noite, tern
de ouvir, forçosamente, o entre-
chocar de fichas, copos, garrafas e
palavrOes. Eu penso 0 contrário:
que o jOgo deve ficar mesmo nas
estftncias balneãrias. Não pode
haver turismo nurn Pals sem que
haja jOgo. Mas êsse jOgo hã de
funcionar nos lugares onde crian-
cas e pessoas de responsabilidae
não possam entrar. A meu ver,
também o jôgo.de-bicho deve ser
regulamentado. Que haja jOgo
para os ricos, nas estacOes de
ãguas, e jOgo-de.bicho para os po-
bre; êles também tern o direito de
jogar. Porque ninguCm vai acabar
mesmo corn 0 jôgo; 0 POVO
joga no escore de futebol, nas
placas de automOveis, joga corn
palitinhos; o brasileiro joga e
o americano também; todo 0
rnundo joga; nos Estados IJnidos
ha casas de jôgo por todo o lado.
0 que é preciso é que o resultado
obtido corn o jôgo reverta em
beneficio de instituicOes de carida-
de, e não fique apenas, por ai, nas
mãos de meia düzia de milioná.
rios, de policiais e outros interes-
sados. 0 jOgo precisa funcionar
longe dos lares, nos cassinos, e
não como está funcionando agora.
Sou, portanto, favorãvel ao jôgo,
contanto que se ihe mude o lugar
de luncionamento. Se se regula-
mentar o jOgodo-bicho, 0 pobre
val ate beber menos; ao invés de
beber 3 garrafas, beberá apenas 2,
reservando esta economia para 0
seu joguinho. De rnanhã, ao acor.
dar, pensará logo em decifrar o

seu sonho: "sonhei corn urn gato,
you jogar no gato". E não vai
perder tempo no jôgo; ao ir para
o trabalho, passa no bicheiro e, a
tarde, procura saber o resultado:
"Não deu gato, deu burro". Então
êle ira raciocinar meihor sôbre o
seu sonho. "sonhei corn urn gato
caindo do teihado. Gato caindo
do teihado é burro". Enquanto is-
to, êle vai-se distraindo e não vai
jogar baraiho a noite, nem role.
ta, já que o dinheiro de suas eco-
nomias estã reservado para o jogo
do.bicho, corn o qual êle não per.
de sequer urn minuto de traba-
Iho.

Mas, Sr. Presidente, o meu
tempo estã esgotado. Aprendi ho-
je. nesta Casa, que quem sustenta
o jôgo, quem sustenta o vicio da
bebida são os veihos. Aqui nesta
Assembléla, podemos observar al-
guns corn cabelos brancos, ou
azulados. De maneira que devo
dizer ao Deputado João Luiz de
Freitas que eu não sei quem sus-
tenta o jOgo, porque nunca fui a
êsses lugares. Tenho idade para
ser pal do Deputado, porque te-
nho 61 anos, não bebo, não fumo
e não jogo; não freqtiento "boites"
e nem cabarés. Portanto, estou
de fora.

Segue.se a
DISCUSSO E V0TAcAO DE

PROPOSI1c6E:S
O SR. PRESIDENTE - Estão

abertas as inscricOes para a prO-
xima Reunião.

A Mesa cornunica aos Srs. De.
putados que se encerra hoje, as
24 horas, 0 prazo para apresenta-
cão de emendas ao Projeto 3.667,
do Sr. Governador do Estado.

Sôbre a Mesa Projeto de Reso.
lução n-9 3.670, da ComissãO Exe-
cutiva, 0 qual concede licença ao
Sr. Deputado Anibal Teixeira.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão. Os
Srs. Deputados que o aprovam
queiram perrnaneCer comO se
acham. (Pausa). Foi aprovado.

- A Promulgacäo.
- Vem 4 Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.
Presidente da Assembléla Legis
lativa do Estado de Minas Gerais.

Na qualidade de Lider da Ban-
cada da ex.UDN, requeiro a V.
Exa. seja-me concedida, pelo Art.
94 do nosso Regimento, a pala.
vra, para tratar de assunto de
natureza relevante e urgente.

Sala das ReuniOes, 2 de junho
de 1.966.

Aureliano Chaves.
O SR PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerirnento do nobre De-
putado Aureliano Chaves que, na
qualidade de lider de bancada. re-
quer a palavra pelo art. 94 de
nosso Regirnento, para tratar de
assunto de natureza relevante e
urgente.

Defiro o Requerimento, e fixo
0 prazo do orador em 40 rninu
tos

Tern a palavra 0 Sr. Aureliano
Chaves.

O SR. AURELIANO CHAVES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Minha presenca nesta Tribuna
não tern, na realidade, o sentido
de contestacão do que o nobre Dc-
putado José Maria MagalhãeS a-
qui proferiu. Tenho, por S. Exa.,
a- par de apréco pessoal, admira.
co pela sua conduta. S. Exa. e,
indiscutivelmente, urn homem au.
têntico, no seu comportamento. A
autenticidade, nós a respeitamos.

Desejo, entretanto, fazer al.
gurnas observacOes que Se fazem
necessCrias, a respeito do compor-
tamento dos meus companheir03
no PlenCrio da Assembléia, que
101 aqui, desta Tribuna, motivo de
consideracOes precipitadas e in.
iustas do eminente Deputado José
Maria Magalhães.

Nossa posicão, no Pienário desta
Casa, descle que para aqui virnos,
nunca foi e nunca seth de opo.
sicão gratuita, nem d.3 aplausos i a-
eels. A nossa posicão, aqul, é e
serã de permanente vigilância, no
interêsse de servir a coletividade.
Assim ternos procedido, quando
do exame das proposiçOes de lei
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oriundas do Executivo; assim foi,
quando examinamos, corn nossos
companheiros, nesta Assembléia,
Projetos-de-lei de origern co Exe-
cutivo, que criavam o Conselho Es.
tadual de Desenvolvirnento, o Con-
seiho de Crédito Agricola, e ago.
ra, em reiacão a Lei que estabe.
ieee novas normas para concor-
rência pübllca.

Temos exarninado, consciente.
mente, sem o intuito de fazer o-
posicão pelo desejo de transfor.
mar tal oposicão em motivo do
satisfacão fdcil 'a opinião menos
atenta. Temos procurado, efetiva-
monte, no exame clessas proposi.
coos, introduzir-ihes as modifica.
cöes, que julgamos convenientes
no sentido de, dentro do nosso
ponto-devista, meihor sintonizá-
-las, meihor afiná.ias aquiio que
julgarnos ser o interêsse pUblico.
Não sornos co-participantes do Go-
vêrno do Sr. Israel Pinheiro. São
os homens do partido do nobre
Deputado José Maria Magalhães
que participam efetivamente da
administração do Govêrrio do Sr.
Israel Pinheiro. Tern sido assim
o provimento de diversos cargos,
quer na administracão centraliza-
cia, quer na descentralizada do a.
thai Govêrno. E a imprensa não
Se cansa de noticiar, permanente-
mente. ciue o !lustre presidente
do MDB é o hornem responsável
peia indicacão de figuras proemi
nentes para os altos cargos na ad-
ministracão pUblica estadual. Se
êsse Govérno tern cometido erros,
que não nos cabe apreciar neste
instante, êle os tern cometido corn
a colaboração eficiente, perma.
nente e diuturna de verbs ho-
mens que compOern os quadros do
MDB. E tanto isto é verdade, que
a posicão oficial dêste partido, no
Plendrio da Assembiéia, não e de
oposicão ao govêrno do Sr. Israel
Pinheiro. Muito ao contrário, é
preciso que se afirrne, alto e
born.som, para que a opiniãO pü-
blica do nosso Estado não conti-
nue a ser, permanente e deslava.
ciamente, ludibriada neste Plená-
rio. Tanto isto é verdade, que

quando urn Deputado pertencente
ao MDB assomou a esta Tribuna
para proferir acusacOes ao GovCr.
no do Sr. Israel Pinheiro, fob de-
sautorizado, oficialmente, pela II-
derança do partido.

Devo continuar alinhando OS ar-
gumentos que definem a nossa
posicão no Plenário da Assembléia
e devernos fazê.lo de maneira en-
fática para que, de un- a vez por
tôdas, se dissipern as düvidas em
relaçao a êsse comportarnento.
Qualquer que seja a posicão que
tenhamos no momento, ou venha.
mos a tomar no futuro, não nos
proporemos nunca a nos investir
graciosamente contra a adminis-
tracão do Estado, porque entende-
inos quo, acirna das nossas posi.
cOes partiddrias, ha o dever de
responsabilidade para corn o Es.
tado, no seu todo. 0 que deseja-
mos é que o Sr. Govorna:or Is-
rael Pinheiro realize urna grande
obra administrativa, que o cre.
dencie, a urn sO tempo, ao respel.
to e 'a admiraçao dos seus conci.
dadãos, em sintonia corn a me-
mona do seu grande pai, João
Pinheiro, que êle tern a obrigação
de preservar. Jarnais, qualquer que
seja a posicão que assumirmos
neste Plenánio cia Assembléia Le-
gislativa, procuraremos, de urna
maneira ou de outra, criar Obices,
torpedear a adrninistração esta-
dual, no sentido de evitar que ela
realize aquilo quo dove ser o ob.
jetivo de tôdas as adrninistraçoes
pdblicas - o bern comuin. Esta
tern sido a posicão que assumimos
desde quando para aqui viemos e
fizemos oposição ao Govêrno do
Sr. Bias Fortes. E esta ha do ser
a posicão do todos aquêles quo
fazem do mandato popular, acima
de tudo, urn sacerddcio a sorviço
no intei-êsse coletivo. Creio quo
hoje a opinião pOblica ja está va.
cinada contra os demagcgos ba-
rates, procurando no exame do
comportamento daqueles quo Se
propöorn represontd-la, no exame
ntido daquibo que dove ser uma
oposicão corajosa e objetiva, da.
qu.ilo quo eventualrnente se trans-

forme em objeto fácil de uma
popularidade passageira. Não ha-
verornos nunca do embarcar por
esta trilha, por mais sedutora quo
cia se nos apresonte. For mais pia-
nos quo sejam êstes caminhos,
por mais sern tropegos que êles
se nos afigurem, porque etene-
mos que êstes caminhos sO são
trilhados por aquêles quo não ob-
jetivam. efetivamente, o interêsse
maior da coletividade.

A história tern testemunhado,
permanente e duramente, que as
popularidades fdceis erescem cc-
mc fogo de paiha, rne.s esanaro-
cern também como os sulcos dos
navios quo cortarn Os oceanos.
Quantos e quantos lIderes popu-
lanes quo so juigavam inveneivoiS
e quo hoje sequer a Nacão dêles
toma conhecimento, e porque não
dizer, tern dOles as recorciaçôoS
mais sombrias e desalentadoras.

Sr. Presidente e Srs - Deputados.
E para nOs penoso e não era nosso
desejo ocupar a Tribuna desta As-
sembléia para tecer esta consicic-
ragOes. Virno-nos, entretanto, na
contigência de o fazer, cm virtu-
de reijito, das considenacOes pre.
cipitadas de meu eminente amigo,
o nobre Dputado José Maria Ma-
galhães, a quem me ligo por la.
ços do estima pessoal e perma-
nente, mas quo, no entanto, quo-
no crer, no calor da emoo e dos
debates, foi injusto para conosco
quando se colocou na posigão do
juiz do nosso comportamonto, em
relagão a nossos cornpanheiros do
interior. Permita-me 0 erninente
Deputado José Maria Magalhãos
quo eu lhe diga quo êste juizo não
pertence a ninguem, a não ser, C
claro, aos nossos companheiros
do interior, que nos julgarão nas
urnas, nas prOximas eleicöes. Eles,
sirn, podem e devem julgar e pro-
curar saber se a posigão que as-
sumimos aqui não é aquela clue
estã em meihor sintonia corn o
interOsse pdblico. Tenho, no exor.
cicio dessa ponosa liderança a
que fui lovado pela confiança dos
mous compartheirOs, prcacurado e-

xercitar firmemente, corn tran-
qUilidado e scm preclpitacôos, urn
cornportamentO de penmanento
defesa dos nossos cornpanheiro
do interior.

o Sr. José Maria Magalhaes -
V. Exa. dC licenca para urn apa-
rate-

0 SR. AURELIANO CHAVES
- Corn muito prazer dou o apar-
te ao nobre Deputado José Ma-
ria, Magathães.

() Sr. .JosO Maria Magalhães -
Nobre Peputado Aureliano Cha-
ves. Afirmel cia Trihuna qee
não iria apartear V. Exa. e cum-
pro a minha palavra. porgue ape-
nas quero declarar a V. Era. quo
mci responder, item por item, as
ncucacOes quo V. Exa. faz. Es-
tou inscrito na Mesa corn essa
finalidade.

0 SR. ATJRELIANO CHAVES -
Erninente Deputado José Maria
Magaihes, não profeni nenhuma
acPSeo. Fixei a non-a posigio
neste PlenCniO cia AssernbCia Le-
gi'lative, posigào quo é irremovi-
ye], posirão que é definitiva, posl-
qão que é permanente - Não he, no
ciicnrsc. que nra profiro, uma a-
cusacãO sequer a quern quer qua
sea. Fixel -- repito - a posiqão
que assumimos, nesta Assembléla,
-onfiantes dc quo oscoihernos 0
raminho que melhor se ajusta, a
urn sO tempo, corn a nossa conSCi-
Cncic e corn o interêsse public').

A Sea. Maria Pena - Sr. Dc-
pi'taclo urelianc Chaves, corn a
rnesm adrnira'ãO quo V. Exa.
me desperteu, desde o primeiro
mornento nesta Casa, venho, no.
vamente. agora, acrescentar urn
licirc aparte 'as rnagnificas pala-
vras quo V. Exa. nos faz ouvir.

r. Deputao Aurehano Chaves,
houve urn mornento em que o
Brasil precisou do Minas Genais-
Sern. distinqão de partidos, preci-
sava de seus homens; precisava
des muiheres, porque a nossa Pa-
tnia estava em perigo. Um perigo
muito rnaior do que aquêle que
pocteriamos imaginar. 0 coniuniS-
mo rondava Os nossos lanes e a-
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I meacava arrasar, para sempre,
tôdas aquelas instituicôes q u e
n-iais caras são aos nossos cora-
çöes e as nossas tradicöes de II-
berciade e de respeito a ordem.
Pois bern, Sr. Deputado, naquele
instante, no Palácio da Liberdade,
ao lado do Governador Maga-
lhães Pinto, que para Minas Ge-
rais estendia as mãos, num apêlo
civico e compreensIvel, se reuni-
ram tôds as criaturas conscien-
tes. Reuniram.se , não para ajudar
ao Governador Magalhaes Pinto,
inas para ajudar o Brasil que de
nOs precisava. E muitos de nOs
passamos por esta Tribuna, adver-
tindo a Nacão e o Estado do pe-
rigo que corriarnos. Lembro-me,
ainda, das minhas palavras na-
quela ocasião: "Ou nos ajuntare
mos todos e salvaremos o Brasil,
ou cairemos, irremediàvelmente,
corn a nossa Ptria e corn a nos.
sa bandeira postergada pelos mi-
migos da nossa liberdade". Pois
bern: aquele mesmo espirito corn-
preensivo que levou pessedistas,
udenistas e petebistas ao Palácio
da Liberdade, precisa continuar
imperando no rneio de nossos par
lamentares, porque 0 Presidente
Castelo Branco e o Governador
Israel Pinheiro nos pedem que
nos unamos, neste instante, ao
lado de todos que tentam salvar
o pais.

As forcas ocultas, as quais urn
Presidente renunciante se referiu
urn dia, ainda estão por aI, atrás
das criaturas displicentes; atrás
daqueles que não raciocinam: atrãs
da nossa mocidade e atrás dos
nossos operários. Atrás de ca-
da homem desempregado no Bra-
sil, existe urn comunista a ex-
plorá-lo e a dizer que o Presiden-
te Castelo Branco não curnpriu
as promessas da revolucão. Atrãs
de cada criatura que nos procura
nesta Casa, corn pedido de emprê.
go, existe urn comunista a incul-
car-lhe, errada e perigosarne te.
aos ouvidos que se fez uma revo-
lucão, no Pais, para que 0 POVO
continuase mais pobre e mi.serê,-

vel. E êste o momento em que
nOs, que representamos urna par.
cela da opiniao püblica, ternos que
nos unir para ajudar àqueles que
de nOs dependern. Eis por que as
palavras de V. Exa. tern urn pro.
fundo sentido de razão e de ci-
vismo. E, neste instante, fazemos
urn apêlo aos Srs. Deputados para
que ajudem ãqueles que estão no
Poder porque, se cairmos desta
vez, ficaremos sem nenhurna es.
perança de ressurreicão. As pala-
vras dos Srs. Deputados devern
ser ditas corn atençao e cuidado
Porque là, no interior de Minas,
onde se conserva aquela tradiçao
de respeito as autoridades consti.
tuidas, estou certa de que elas
terão a repercussão e a cornpre-
ensão que estão tendo agora, na
Assernbléia Legislativa. Não é por
oortunisrno, por Cornodismo ou
para auferir proveitos prOprios
que nOs nos juntamos, aqui, em
tôrno da ARENA, assinando jun-
tos, pessedistas e udenistas, pedi-
dos ao Sr. Governador do Estado.
Não e para nosso próprio proveito
que vamos ao Palácio da Liber-
dade, que ajudarnos o homem
que là está, ou ajudamos aquêles
que aqui estão e que 0 combate-
ram. Vamos ajudã.lo, não porque
êle precise de nós, ou que mis
precisernos dêle. Vamos ajudã-lo,
como ajudarernos ao Presidente
Castelo Branco, porque êles pre.
cisam de nds e êles São a Pdtria
brasileira!

o SR. AURELIANO CHAVES -
Nobre Deputada Maria Pena, o
aparte que V. Exa. proferiu, neste
instante, ao meu rnodesto disciir-
so, veio valorizã.jo sobremaneira.
V. Exa. tern tido urn eornporta-
mento, no Plenário da Assembléla,
que, sem düvida nenhuma realca
os méritos, sernpre presentes, da
muiher mineira.
o Sr. Waldomiro Lôbo -

Por muito tempo fui hiderado por
V. Exa., que me conhece bern.
V. Exa. falou, se não me engano,
no seu discurso, que devernos aca-
tar o Govérno do Sr. Israel Pi

nheiro. Gostaria de saber se, nos
casos em que constatamos a mope-
rància do Govêrno, devemos acei.
tar tudo mansa e pacIficarnente;
sempre gostei de atender as lide-
ranças; sempre fui disciplmnado e
gostaria de continuar a proceder
desta maneira.

0 SR. AURELIANO C HAVES -
Nobre Deputado Waidorniro Lôbo.
Se V. Exa. tivesse observado aten-
tamente as palavras que proferi
anteriormente ao seu aparte, ye-
rificaria fàcilmente que eu afir-
rnei que nossa posicão, no Plená.
rio desta Assembléia, nunca sera
de aplauso l'ácil nem de oposicão
gratuita.

0 nosso comportarnento, em re-
Iacão as proposiçöes de lei oriun-
das do Executivo, tern sido o do
exame atento no sentido de que,
dentro do nosso ponto.de-vista, re-
cebam as emendas que methor
as ajustem ao interêsse do Estado.
Esta a nossa posição no Plenário
desta Assernbléia. No que diz res-
peito ao pedido de transcrição
nos Anais da Assernbléia Legislati-
va do discurso proferido pelo Gal.
Costa e Silva e pelo Prof. Pedro
Aleixo na convencão nacional da
ARENA, devo esciarecer que quern
se der ao trabaiho de ler atenta-
mente o discurso do Gal. Costa e
Silva pode dêle divergir, como de
resto o fez o eminente Deputado
José Maria Magalhães. Mas ha de
convir, na análise do seu texto,
que êle se caracteriza por alguns
ãngulos, que devern merecer de
cada urn de nós urn exarne espe-
cial e atento. Ele e, antes de tudo,
urn discurso erudito sem ser pe-
dante. Evoca, corn propriedade e
erudicão, as nossas tradiçöes his-
tOricas que devem ser relembradas
permaneflterflente pelo nosso p0-
vo, porque povo que nào cultua a
sua história nào e povo: e urn
aglomerado de mndividuos sem ru-
mo e sem diretrizes. E continua
ainda para dizer, neste instante,
em que todos apelamos para a
polItica de boa vizmnhanca, para

• confraternizacão dos povos, que
• origem desta politica nao esta
no monroismo, não está là no
continente Norte-Americano. Tern
ela suas raizes em nossa pa-
tria, quando do Tratado de Ma-
dri, de 1750, em que sobressaiu, de
maneira extraordinãria, o grande
Alexandre de Gusmão. Là, naque-
le trabaiho que, em ditima anãhise,
deveria examinar as decorrencias
do Tratado das Tordesilhas, de
1494, feito sob a égide do Papa
Urbano VI e que dividiu o mundo
em duas partes: a parte portu.
guêsa e a espanhola, a fim de sa-
ber qual seria o comportamento
das colônias espanholas e portu-
guesas, especialmente no conti-
nente americano, em face de urn
eventual conflito entre as duas
potências matrizes. E là ficou es.
tabelecido, a par do reconheci-
mento expresso da posse efetiva
das terras pelas duas nacSes quan.
do modificaram o m.eridiano de
Tordesilhas, através do "Ut pos-
sidetis", que, no caso de urn con-
flito entre Espanha e Portugual,
as colônias de ambos Os paises da
America Latina dêle não partici-
pariarn, dando infelo a polItica da
boa vizinhança.

0 discurso do General Costa e
Silva, a par dessa caracteristica
de erudmção, tern outra caracteristi-
ca de afirrnação, sem ser autoritá-
rio; afirniação, quando reconhece
vàrios ângulos da politica brasilei-
ra, desde a Prirneira Republica,
corn seus vIcios, que êle cita de
maneira objetiva, desde o voto de
cabresto, ao absolutismo presiden-
cialista, a politica pessoal dos Go-
vernadores, que deu origem a Re-
volucão de 30. Faz referência a
participação nossa, de maneira
clara e objetiva, na luta contra o
nazi.fascismo.

E vem discorrendo, desta ma.
neira, ate o exame das causas re-
motas e preserites, mediatas e
imediatas, determinantes da Re.
volução de 31 de marco; analisa
os diversos ângulos da situação a
que estCve submetida a Nação
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brasileira, fixando-se em vãrlos
tOpicos da Revolucão de marco,
para estabelecer, de maneira cla-
ra e insofismável, os obietivos a
que se propôs: restaurar o regime
deniocrático, representativo e re-
pubilcano; restabelecer o primado
da ordem juridica: nrorncver a
moralização e a purificaqäo dos
nossos costumes politi'os e adrni
nistrativos: empreender, dentro
da Lei e da liberdade, e de acôrdo
corn as tradicOes cristãs da Nação,
as indisnensveis reformas de
nossa estrutura sOcio.econômica,
assegurando realmente a todos os
brasileiros a ivaldade de direitos
e oportunidades... E vern vi'ido
W terrninar corn o item final de:
"preparar os homens de amanhã
para o exercfcio do uma democra-
cia autênticamente nossa" Nossa.
E uma afirmacäo de nacionalismo
ar'tên tico. scm ruhterfIwlos. cue
no comporta outros adietiiro.s
alCm rês'e nossessivo especifica
"nosra - justa, nr6snera, cristã,
forte, felis e rnagnânirna".

Não crein cic baja necessidarie
de outros ad i etivos para cualifL
car Os elernentos cue devem or-
nar a rersonaPdade do homem do
amanhã, cue deva, de uma ma.
neira oii de outra, gerir os desti-
nc's desta Pátria,

0 discurso de :5 Exa. e também
urn r iscurso Cue ne testemunho
de fé, sem ser carismático: fé ma.
balCvel nos detinos da nossa Pa-
tria. cuando afirma: "Nossa unio
nacional é indestrutivel. Nossa
união humana não estC contami.
nada per germes de preconceitos
ou do diseriminacôes do cores. ra-
cas, ou religiOes."

Nada nos d e t e r a na marcha
para o apogeu, porque a Histórla
nos ensina que 0 apogeu caminha
no tempo e no espaco e ternos tu-
do para alcançá-lo.

E urn discurso que aborda corn
clarividência, sern exagêro, as di-
retrizes gerais da sua obra de Go.
vêrno. E, ao faze-b, o faz sem pro.
uncão convocando todos Os ho-

mens de bern dêste Pals, inclusive
os da Oposicao, para o exame de
sua obra administrativa, daquibo
quo se pro•pOe realizar. Portanto,
êsses Cngulos, a meu ver - pode
assim não pensar 0 Plenário -
justificam o voto de aplausos e a
solicitação da transcriçao nor.
Anais desta Casa. Deve constar
dos Anais, porque é urn documen.
to hist,órico. Também o e o dis.
curse proferido plo professor Pe-
dro Aleixo. A par do sua erudição,
o discurso do Ministro da Edu-
cacao faz uma ancllise ate então
inédita das dlversas fases do pro-
cesso politico de nossa Pátria,
corn aquela clareza quo lhe e pe-
culiar, documento histOrico, que a
rneu ver, deve constar dos Anais,
a não ser que meus ilustres pares
pensem o contrário.

Eram estas as palavras que jul-
guei de meu dever proferir nesta
tarde. FI-lo corn a consciência do
quem esté. efetivamente exercitan.
do urn clever e desincumbindo-se
da responsabilidade de liderança.
- Anuncia-se a

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - Vota.
ção, em l .a discussão, do Frojeto
3.629/66, do Sr. Manoel Costa, o
qual dá a denominação de "Esco.
la Francisca Ribeiro Bustaman -
te" a Escola do Bairro do Pedrão,
Municfpio do Pedralva.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovani queiram perma-
necer come se encontram (pau.
sa ). Aprovado.

- A Comissão de Justiça.
VotaçCo, em 2 . a discussão, do

Projeto 3.610/66 (Resolução) da
Comissão Executiva, o qual cria o
Servico do Racliotelegrafia da As.
sembléia Legislativa.

A Comissão Executiva é pela
aprovacão do Proj eto, corn as
Eniendas que apresenta.

Em votaqao 0 Artigo 1.0, salvo
Emenda. Os Srs. Deputados que
0 aprovarn queirarn Permanecer

corno se encontram (pausa).
Aprovado.

Em votacäo a Emenda no i. Os
Srs. Deputados que a aprovarn
queiram permaflocer comO se on-
contram (pausa). Aprovada.

Em votação a Emenda ao Arti-
go 2.0 . Os Srs. Deputados que a
aprovain queiram permaflecer co-
mo se encontram (pausa). Apro-
vada. prejudicado o Art. 2.9.

Em votação o Artigo 30• Os
Srs. Deputados que o aprovaTfl
queirafll permaflecer comO so en-
contram (pausa). Aprovado.

Em votação o Artigo 40• Os Srs.
DeputadOs que o aprovam quel-
ram permaflecer como se encOn-
tram (pausa). Aprovado.

- A Comissão Executiva.
- VotaqCo, em segundo. discus.

são, do Projeto ri.1 3.618/66,do Sr.
Geraldo Quintäo, o qual extingue
o Institute de Previdência do Le-
gislativo.

A ComiSsãO ExecutiVa é pela
aprovacãO do Projeto.

Em votaqão o Projeto 3.618, em
seu Art. 1.. Os Srs. DeputadoS
que 0 aprovam permaflecam co-
mo se encontram. (Pausa). Foi
aprovado.

Em votaçäo o Art. 2.0 . Os Srs.
Deputados quo 0 aprovam perma-
neqam come se acham. (Pausa).
Foi aprovado.

Em votação o Art. 3.0, Os Srs.
Deputados quo o aprovam perma-
neçam como se acharn. (Pausa).
Foi aprovado.

Em votacão 0 Art. 4•0 Os Srs.
DeputadOs que o aprovam perma-
neçam como so acham. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissão Executiva.
Votacão. em 3.a discussãO, do

Projeto n.° 3.223/65, dos Srs. De-
putados, 0 qual concede suven-
çOes a diversas instituicöes.

- A Cornissão de FinaflcaS opi.
na pela aprovacão do Proj eto, corn
Emend as.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. presidente da As.
sembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

o DeputadO infra-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, o
adiamento de votação do Projeto
n.°3.223 para a prOxirna Reunião.

Sala das ReuniOes, 2 de junho
de 1966.

Joaquim de Melo Freire.
O SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu.
taco Joaquin de Melo Freire que
podo o adiamento da votação do
Projeto 3.223, por 24 horas. Em
votação o Requerimento. Os Srs.
Deputados clue 0 aprovarfl perma-
necam como Se acham. (Pausa).
Foi aprovado.

PROJ ETOS EM l.a DISCUSSAO

- Submetidos a votos, são apro-
vados, cada urn de sua vez, sem
debates, em 1a discussão, jâ en-
cerrada, os seguintes Projetos:

Projeto n.° 3.639/66, do Sr. Joa-
quim do Melo Freiro, 0 qual dá o
titulo de "Cidadã& Honorario de
Minas Gerais" ao General Artur
da Costa e Silva.

Projeto n.° 3.630/66, do Sr. Nu-
nes Coelho, 0 qual concede o ti-
tub de "Cidadão Honorario do
Minas Gerais" ao Tenente-Briga.
deiro Henrique Fleuiss.

- A Cornissão Permanente da
Medalha da Inconfidência.

Projeto n. 0 3.626/66, do Sr.João
Navarro, 0 qual dá 	 oa denominaçã
do Escola Infantil Combinada
"Nossa Senhora da Boa Viagem"
ao estabelecimento de ensino da
Rua Aimorés, 1.065, em Belo Ho-
rizonte.

Projeto n.° 3.632/66, do Sr. Ma-
noel Costa, 0 qual dd a denomi-
nação de "Presidente João Pinhel-
ro" ao Segundo Grupo Escolar da
cidade de Padre Paraiso.

- A Comissäo de Justica.
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PROJETOS EM 2.a DISCUSS-O

- Submetidos a votos, são apro.
vados, artigo por artigo, cada urn
de sua vez, sem debates, em 2.
discussão encerrada, Os seguintesProjetos:

Projeto n.° 511/65, do Sr. Spr-
taco Pornpeu, 0 qual localiza na
cidade de Varginha, junto ao Gru.
P0 Escolar cia Vila Pinto, urn
"play-ground", previsto no Art. 2°,
item I, cia Lei n. 2 . 645, de 27.11-62.

- A Comissão de Justiça.
Projeto n.° 3.561/66, da Comis-

são de Justica, que aprova convê-
nio celebrado entre o Estad 0 deMinas Gerais e 0 Instituto Brasi-
leiro de Reforma Agrária.

- A Comissão de Finanças.
Projeto n.° 3.578/66. doSr. Pau-

lino Cicero, o qual dá denornina-
cäo ao Ginásio Estadual de Ant6-
nio Dias.

Projeto n.° 3.583/66, do Sr. José
de Castro, 0 qual dá a denomina-.
ção de "Dr. Julio Barreto Aguiar"
'a Unidade Sanitária de Carmo do
Rio Ciaro.

Projeto fl. 0 3.584/66, do Sr. Car-
los Eloy, o qual dá ao FOrum da
cidade de Entre Rios a denomi-
nacão de Cel Joaquirn Rezende.

Projeto n.° 3.588/66, do Sr. Do-
mingos Jório, o qual dã 'a Escola
Infantil Combinada de Bicas o no.
me de "LeonOfrica Coelho Silva".

Projeto n.° 3.589/66, do Sr. Do-
mingos JOrio, o qual determina
que 0 Curso Complementar da ci-
dade de Bicas passe a denominar.
se "Curso Cornplementar Aura
Aliade Pereira Lahrna".

- A Comissão de Justiça.

QUESTOES DE ORDEM
O SR. HELlO GARCIA - Sr.

Presidente, solicito a V. Exa. sus.
pender a presente Reunião, por
nao haver nümero suficierite de
Deputados em Plenárjo.

O SR. PRESIDENTE A Mesa,
constatando de piano inexistêncja
de "quorum" Para prosseguimento
dos nossos trabathos' vai encerrar
a presente Reuniao.

o SR. JOAO BOSCO - Solicito
a V. Exa. mandar proceder 'a cha-
macia dos Srs. Deputados, pois ful
informado de que ha muitos
Deputados pelos corredores.

CHAMADA

O SR. PRESIDEI'TE A Mesa
acoihe a Questão de Ordem do Sr.
Deputad0 João Bosco, que é regi-
mental, e vai mandar proceder 'a
chamada dos Srs. Deputados.

Solicito ao Sr. Deputado Carlos
Megale funcionar como Secretário
"ad hoc", e proceder 'a chamada
dos Deputados.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamada, a qual deixam de res-
ponder os Srs. Deputados:

Ledo Borges - João Navarro
Reny Rabello - Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Salies - Alvimar Mourão - Ar.
tur Fagundes - Athos Vieira de
Andrade - Carlos Eloy - Cicero
Dumcnt - Daniel de Barros -
Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetá 	 Expedito Tavares -
Florivaldo Dias - Geraldo Quin-
tao - Gomes Moreira Herme-
undo Paixão - Homero Santos -
Hugo Castelo Branco - Ibrahim
AbLAckel - Jairo Magalhães -
Jarbas Medeiros - João Luiz de
Carvalho - João Luiz de Freitas
- Jorge Ferraz - José de Castro
- Ladislau Sailes - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Manoel Costa - Maria Pena -
Marta Nair Montejro - Nunes
Coelho - Orlando Andrade -
Oswaldo Tolentino - Paulino Ci-
cero - Pereira de Almeida - pi-
res da Luz - Raul Fernandes -
Raymundo Albergaria - Salim
Nacur -. Sebastião Ariastácio -
Sebastião Nascimento - Sette de
Barros - Sirival Boaventura --
Spártaco Pompeu - Valdir Mel-
gaço Waidomiro Lôbo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves
Wilson de Paiva - Wilson Tanu.
re.

O SR. PRESIDENTE - Res-
ponderam 'a chamada 24 Se-
nhores Dputados. Não ha flUme.
ro regimental para prosseguimen-
to dos nossos trabaihos.

ENCERRAMENTO

- A Mesa encerra a Reunião e
convoca os Srs Dqputados Para
a Extraordinãria de logo mais, 'as
20,30 horas, corn a seguinte Or-
dem do Dia:

ORDEM DO DIA

Reunião Extraordinária
2 de junho de 1966

1.6 Parte:

Das 20,30 as 21,30 horas:
Discussão das seguintes Propo-

siçäes:
Indicacão fl. 0 1.120.
Requerimentos n.°s: 1.240 - 1.123
- 1.190 - 1.191 - 1.192 - 1.260
1.195 - 1.196 e 1.202.
Das 21,30 as 22,30 horas:
Discussão do veto total oposto a
Proposicão de Lei:
n.° 3.056, que autoriza o Govêrno
do Estado a conceder auxilio fi.
rianceiro de Cr$ 500.000 'a Benefi-
cência dos Salesianos, corn sede
em Araxâ.

Discussão do veto parcial opos-
to 'a Proposição de Lei n.°:

4.492, que cria urn Colegio Nor-
mal Oficial anexo ao Ginásio Es.
tadual de Conceição da Apareci.
cia, e dd outras providências.

2.a Parte:

Das 22,30 as 24,30 horas

2. a discussão do Proj eto de Re-
forma Constitucional n.° 798, da
Comissão de Justica, que modifi-
ca a redacão do Art. 78 cia Cons-
tituicão do Estado de Minas Ge-
rais.

- 0 Sr. Presidente corivoca, am-
cia, Para a Reunião OrdinOria de
amanhã, 'as 9 horas, corn a Se-
guinte Ordern do Dia:

- ORDEM DO DIA -

- 3 de junho de 1966 -

lo. Parte

Das 9 As 10 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e a.
presentacão de pareceres, projetos,
cornunicacöes, requerimentos e in-
dicaçOes.
Das 10 As 11 horas:
Discussão e votacão de pareceres,
requerimentos, comunicacöes e in-
dicacOes.
Discussão e votacao de redacöes
linais.

2. Parte

Das 11 as 13 horas:

Discussão ünica do Projeto n.°...
3.641/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual fixa vencimentos de
cargos do Poder Judiciãrio.
Votacão, em 2. a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.591/66, do Sr. José de
Castro, o qual dá denorninação de
"Eduardo de Menezes" ao Palãcio
de Saüde de Juiz de Fora.
Votacão, em 2.a discussão, do Pro-
jeto fl. 0 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, 0 qual dá a denominacao
de "Professor Guedes Fernandes"
ao Ginásio Estadual de Carmo de
Minas.
Votacão, em 3. a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.223/65, dos Srs. Deputa-
dos, o qual concede subvencöes a
diversas instituicoes.
Votacão, em 3. a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, o qual dâ a de-
nominacão de "Padre José Gon-
calves de Souza" ao Ginásio Es-
tadual de Felixlândia.
Votação, em 3.a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.531/66, do Sr. Lourival
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Brash, o qual reconhece de Utili-
dade Püblica o Abrigo Santa He-
lena, corn sede na cidade de Juiz
de Fora.
Votacäo, em 3.a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.550/66, do Sr. Jos,-', de
Castro, o qual dd a denominacão
de "Cel. Aniceto de Barros" ao
Pôsto de Higiene de Santa Cruz
do Escalvado.
Votacao, em 3•a discussão, do Pro-
jeto n.9 3.557/66, do Sr. Jairo Ma-
galhães, o qual reconhece de uti-
lidade püblica a Fundação Será-
flea de Educação da ParOquia de
Nossa Senhora da Pompéia, corn
sede no municipio de B. Horizon-
te.
Votacão, em 3 11 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denominacao
de "Profesor Fãbregas" ao Gina-
sio Estadual da cidade de Lumi-
nárias.
Votaçao, em 3. a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, o qual reconhece de Uti-
lidade Püblica 0 Centro Educacio.
nal de B. Horizonte.
Votacao, em 3 .a discussão, do Pro-
jeto n. y 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual recoflhece de uti-
lidade püblica o Conselho Parti-
cular da Sociedade São Vicente de
Paulo, da cidade de São Gonçalo
do Sapucaf.
l.a discussão do Projeto n.° .....
3.661/66, (Resolucão), da Cornissão
dc Justica, o qual cria Cornissão
Parlamentar de Iflquérito.
l . a discussão do Projeto n.° .....
3.649/66, (Resolução), da Comis-
são Executiva, o qual modifica a
redacão dos artigos 30 e 70 da Re-
solução n.° 738, dc 27 de dezem.
bro de 1965 e dã outras provi-
dOncias.
La discusão do Projeto n.° .....
3.651/66, do Sr. Spdrtaco Pompeu,

o qual dd o titulo de "Cidadão
Honorãrio de Minas Gerais" ao
Deputado Federal Joäo Calmon.
1 . a chiscussão do Projeto n.° .....
3.656/66, do Sr. Geraldo Quintão,
o qual dá ao Ginásio Estadual e
Colégio Normal da Cidade de Co-
ronel Fabriciano o nome de "Al.
berto Giovannini".
l . a discussão do Proj eto n.° .....
3.657/66, do Sr. Wilson de Paiva,
o qual dã ao Colegio Cornercial
Oficial de Uberaba a denomina-
cão de "Colégio Comercial Oficial
"Boullanger Pucci".
2/' discussão do Projeto fl.° .....
3 . 579/66, do Sr. Ledo Borges, 0
qual declara de utilidade püblica
o DiretOrio Central dos Estudan-
tes da Universidade Católica de
Minas Gerais.
2.a discussão do Projeto n. o .....
3.600/66, do Sr. Altair Chagas, o
qual denomina "Jaime Mafra" as
E. C. do COrrego do Rio Branco,
mufliclpio de lapu.
2. a discussão do Projeto fl.° .....
3.602/66, do Sr. Lourival Brasil, 0
qual atribui denominação ao Gi.
flásio Estadual de Cruzeiro da For-
taleza.
3a discussão do Projeto fl.° .....
3.559/66, do Sr. Manoel Costa, 0
qual dã a denomiflacão de "Padre
João Neiva" ao Ginásio Estadual
de Santana da Vargern.
3.a discussão do Projeto n.° .....
.563/6, d0 Sr. Manoel Costa, o

qual dd a deflominacão de Dom
Othon Motta ao Colégio Normal
Oficial da cidade de Cönceição
do Rio Verde.
3.1 discussão do Proj eto n.° .....
3.565/66, do Sr. Wilson Modesto,
o qual dá a denominação de "Pre-
sidente João Pinheiro" ao Gináslo
Estadual de Santos Dumont.

- Levantase a Reunião.

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Indicacão n° 1.120 - Re-
querirnentos n os. 1.240, 1.123,
1.260, 1.190, 1.191, 1.192, 1.195,
1.196 e 1.202 - Discussão do
veto total oposto a Proposicao de
Lei no 3.056 e do veto parcial a
Proposição de Lei n° 4.492 - En-
cerrada a discussão - Votacao -
Chamada - Operação - Manu-
tencão do veto total a Proposicão
de Lei n.° 3.056 - Rejeição do
veto parcial a Proposição de Lei
n.° 4.492 - 2_a discussão do Pro-
jeto de Reforma Constitucional
n° 798 - Encerrainento.

COMPARECIMENTO

- As 20,45 horas, comparecem
Os Srs.

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Daniel de Barros - Délson Sea-
rano - Dermeval Pimenta Fliho -
Euler Lafetá - Exped.ito Tavares
- Florivaldo Dias - Gerardo Gros-
Si - Gomes Moreira - Hermelin-
do Paixão - Hornero Santos -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jehovah Santos - João
Bello -. João LuIz de Carvaiho -

João Luiz de Freitas - Joäo Vaz
- Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães
- Ladislau Salles - Ldlis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Ju.nqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
- Nicanor Armando - Orlando
Andrade - Otehino Sol - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Sebastião Anastá-
do --- Sebastião Nascimento -
Souza e Silva - Spdrtaco Porn-
peu - Valdir Melgaco - Waldorn.i-
ro LObo - Walthon Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto -
Wilson Tanure.

- Corn a presenqa dc 68 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

A T A

O SR. RENY RABELLO (2 9 Se-
cretérlo) - Procede a leitura da
Ata da Reunião anterior, a qual é
aprovada, scm restricôes.

O SR. PR.ESIDENTE - A pauta
da presente Reunião consta da dis-
cussão e votacão das seguintes Pro-
pOsicOeS:

Indieacão no 1.120 e Requerimen-
tos nos. 1.240, 1.123, 1.260, 1.190,
1.191, 1.192, 1.195, 1.196 e 1.202, na
sua primeira hora.

Em diseuss5.o a Indicacão n
1.120, do Sr. Deputado João Na-
varro. (Pausa). Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão.

Em votacão. (Pausa) Os Srs. De-
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putados que a aprovarn queiram
permanecer como Se encontram.
(Pausa) Foi aprovda.

Requerimento n 9 1.240, da Co-
missâo de Constituicão, Legislacão
e Justica. Em discussão. (Pausa)
Não ha oradores inscritos. Encer-
ro a discussão.

Em votacão. Os Sr. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa)
Foi aprovado.

Em discussão 0 Requerimento n°
1.123, do Sr. Deputado Lücio de
Souza Cruz. (Pausa) Não ha ora-
dores inscritos. Encerro a dis-
cussão.

Em votacão. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram perinane-
cer como se encontram. (Pausa)
Fol aprovado.

Em discussão o Requerimento
nQ 1.260, do Sr. Deputado Geraldo
Quintão. Não ha oradores inscri-
tos. Encerro a discussão.

Em votacão. (Pausa) Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa) Foi aprovado.

Em discussão o Requerimento no
1.190 do Sr. Deputado Wilson Mo-
desto. (Pausa) Não ha oradores
inscritos. Encerro a discussão.

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

Em discussäo o Requerimento no
1.191, do Sr. Deputado Florivaldo
Dias. (Pausa) Não ha oradores ins-
critos. Encerro a dicsussão.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como Se encontram. (Pausa)
Foi aprovado.

Em discussao o Requerimento nQ
1.192, do Sr. Deputado João Navar-
ro. (Pausa) Não ha oradores ins-
critos. Encerro a discussão.

Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa)
Foi aprovado.

Em discussão o Requerimento n°
1.195, do Sr. Deputado Florivaldo

Dias. (Pausa) Nâo ha oradores ins-
critos. Encerro a discussäo.

Em votacao. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa)
Fol aprovado.

Requerimento n 9 1.196 do Sr. Ge-
raldo Quintão. Em discussâo o Re-
querimento. (Pausa) Não ha ora-
dores inscritos. Encerro a dis-
cussao.

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

Requerimento 1.202, do Er. De-
putado Geraldo Quintao. Em dis-
cussão. Não ha oradores inscritos.
Encerro a discussão.

Em votaç'ao. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram pe rmane-
cer coma se encontram. (Pausa)
Foi aprovado.

Esgotada a matéria destinada a
esta hora da Reunião Extraordind-
na, a Mesa vai passar a discuss'ao
e votacão do veto total oposto 'a
Proposição de Lei no 3.056 e veto
parcial oposto a Prop osição no
4.492.

A matdria vai ser discutida gb-
balmente e sua votacão se darã
em urn dnico escrutinio, se ne-
nhum dos .Srs. Deputados requerer
destaque para qualquer dos vetos.

Em discussão Os vetos. (Pausa.
Na0 he, oradores inscritos, encerro
a discussäo.

vOTAcAO - ESCRIJTINADORES
CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação.

A Mesa vai convocar para fun-
cionarem como escrutinadores os
Srs. Deputados Sebastião Ariaste.-
cio e Euler Lafetá. Como o Sr. De-
putado Sebastião Anastdcio não
pode participar dos trabaihos, co-
mo escrutinador, a Mesa nomela o
Sr. Deputado Alvimar Mouräo, pe-
dindo a S. Exa. que assuma a fun-
cão, para que se proceda a vota-
cão.

0 Sr. 1 9 Secretário vai fazer a

chamada dos Srs. Deputados, aos
quais a Mesa encarece a necessi-
dade de responderem 'a mesma,
para as devidas anotaçOes.

Tern a palavra o Sr. 1° Secre-
tário, para a chamada dos Srs. De-
putados.

0 SR. SECRETARIO (Paz a cha-
mada, depositando seus votos na
urna Os Srs. Deputados:

Bonil'ácio de Andrada - Ledo
Barges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelbo -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Coagas - Alvaro Salles - Alvimar
Mourão - Artur Fagundes - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Augusto Zenun --. Aure.
liano Chaves - Batista Miranda -
Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont -
Daniel de Barros - Delson Sea-
rano - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetá - Expedito Tavares
- Fborivaldo Dias - Gerardo Gros-
Si - Games Moreira - Hermelin-
do Paixão - Homero Santos -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
thães - Jehovah Santos - Joäo
Bello - João Luiz de Carvaiho -
João Luiz de Freitas - Joäo Vaz
- Joaquim de Mebo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José LuJ.z
Baccarini - José Maria Magalhäes
- Ladislau Salles - Lélis Chaves
- Lourival Brasil - Lücio de Sou-
za Cruz - Luiz Junqueira - Ma-
noel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro - Martins Silveira
Nicanor Armando - Orlando An-
drade - Otelino Sob - paulino
Cicero - Fires da Luz - Raymun-
cia Alberg'aria - Sebastião Anastá-
cio - Souza e Silva - Spártaco
Pornpeu - Valdir Melgaco --
Waidomiro Lôbo - Walton Gou-
lart - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 68 Srs. Deputados e foram en-
contrados 68 sobrecartas na urna.

Os escrutinadores vão proceder
'a apuracão (Pausa).

APURAcAO

o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa val anunciar o resultado da vo-
tacão.

No tocante ao veto total 'a Pro-
posicão de Lei n° 3.056, a resultado
foi o Seguinte: 57 votos "não", 11
em branca. Mantido o veto e pre-
judicada a proposicão de Lei men-
cionada.

- Arquive-se.
Corn referência ao veto parcial

oposto 'a Proposicão de Lei 4.492,
O resultado da votacão foi o Sc-
guinte: 57 votos "sirn" e 11 em
branco. Mantida a Proposicão de
Lei, rejeitado o veto parcial do Sr.
Governador.

- A proniulgação.

2.a discussão do Proj eto de Re-
forma Constitucional n. 798, da
Comissão de Justica, que modifi-
ca a redacão do artigo 78 da Cons-
tituicão do Estado de Minas Ge.
rais.

Em d.iscussão o Proj eto de Re-
forma Constitucional. Ne.o ha ora-
dores inscritos. Encerro a discus-
são.

Em votação. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cen como Se encontram. (Pausa)
Está aprovado pela unanimidade
dos presentes, 68 Srs. Deputados.

- Esgotada a matéria desta
Reunião Extraordinãria, a Mesa
vai encerrá-la, convocando Os Srs.
Deputados para outra Reunião
Ordinária, ainanhã, as 9 horas,
corn a Ordern do Dia já anunciada.

- Levanta-se a Reunião.
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SUMAR.IO - Comparecijnento -
Ata - Expediente: Oficios diver.
SOS - Leitura e Apresentacao de
Proposicöes - Projeto n° 3.677,
do Sr. Anuar Fares - Discurso e
Requerimento do Sr. Waldonth-o
LObo - Indicacao n° 1.177, cia
Sra. Marta Nair Monteiro -
- Discurso e Indicacoes n°s. 1.178
e 1.180, do Sr. Spdrtaco Porn-
peu Discurso e Indicacão iv'
1.179, do Sr. Cicero Dumont -
Discursos do Srs. João Bello e
Alvimar Mouräo - Discusso e
Votacioi dc Proposicoes - Pala-
vras do Sr. Presicjen - Reque-
rimento (Arts. 94 e 95) do Sr.
Aurelio Chaves e dllscurso do
Sr. Batista Miranda (Requeri -
mento n' 1.267) - Requerimen_
to (Arts. 94 e 95) do Sr. João
Vaz e discurso do Sr. Anuar Fa-
res (Requerimento flO 1.268) -
Questao de Ordern - Parecer
Oral ao Requeirineno n.° 1.267
Aprovacao - 24 Farte da Qrdem
do Dia - Questdo de Ordem -
Chamada - Falta de "quorum"
para votacão - Discusão ünica
do Proj eto no 3.641 - Requeri-
mento - Adiamento - Aprova-
cäo - Questao de Ordem do Sr.
Manoel Costa - Encerramento
da 1 discussão dos Projetos iv's.
3.661, 3.649, 3.651, 3.656 e 3.657
- Encerramento da 24 discussão
dos Projetos n's 3.579, 3.600 e
3.602 - Encerramento cia 3 dis-
cussão dos Projetos n°s. 3.559,
3.563 e 3.565 .- Encerramento -
Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 9,12 horas, comparecem os
Srs.:

Boflhiácjo de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
Joâo Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro SaIles Alvimar
Mourão - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Augusto Ze-
nun - ureliano Chaves - Batista
Miranda -. Benedito Xavier - Car-
los Eloy - Carlos iVIegale - CI-
cero Dumont - Daniel de Barros

Delson Scarano - Dermeval P1-
menta Filho Euler Lafetá - Ex-
pedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossi - Gomes Mo.
reira - Hello Garcia - Hermeljndo
Paixão - Ja.iro Magalhães - Jeho-
vah Santos - Joäo Bello - João
Bosco .- Joäo Luiz de Carvaiho -
João Luiz de Freitas João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Vargas - José Luiz Baccarjnj -
José Maria Magalhães - Ladislau
Salles - Lëlis Chaves - Lourjval
Brash - Ldcio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Orlando Andrade
- Oswaldo Tolentjno - Otelino Sol
- Paulino Cicero - Pires cia Luz -
Raymundo Albergaria - Sebastião
Anastdcio - Sebastiäo Nascimento
- Souza e Silva - Spart :aco Porn-
peu - Valdir Melgaço - Waldomj-
ro LObo - Waithon Goulart -
Wilson Chaves - Wilson Modesto
- Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 68 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

A T A

O SR. GOMES MOREIRA (20 Se-
cretário "ad-hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reunião ante-
rior, a qu'al é aprovada, scm obser-

acOes.

EXPEl IENTE

- 0 SR. JOAO NAVARRO - ( 10
Secretár..o) - Lê o seguinte Expe-
diente:

OFICIO

Rio de Janeiro, 23 de maio de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Acusando o recebimento de seu
oficio de 12 do corrente, agradece-
mos a Vossa Excelência e aos de-
ma's Deputados o voto de congra-
tulaçSes consignado em Ata dessa
AssernblCia Legislativa, referente a
Resolucão dêste Banco que atende
aos interSsses dos agricultores.

Aproveitamos o ensejo p a r a
apresentar a V. Exceiência noss
protesto de estima e consideração.

Dênio Nogueira - Presidente do
Banco Central cia Republica do
Brasil.

- Ciente. Publicar.

OFCIO

Belo Horizonte, 1.9 de junho de
1966.

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

Tenho o grato prazer de comu-
niear-lhe o recebimento do Offcio
em que V. Exa. me comunica ha-
ver sido consignado em Ata dessa
Egrégia Assemhléia, a Requerimen-
to dos Senhores Deputados João
Luiz de Carvalho e outros, urn voto
de congratulacães corn a min.ha
hurn.ilde pessoa, pela atuacão que

tive na Reurdão dos Secretários de
Agricultura, reali.zada no Rio de Ja-
neiro, de 19 a 22 de abril dltimo.

Smto-me muito honrado pela
manifestação dessa ilustre Casa e
peco a V. Exa. receber e fazer o
obséquio de transmitir aos seus
dignos membros as expressöes de
meu agrado pelo reconhecimento
de que, no exercicio das funçôes
nas quais estou investido, ponho,
de modo impessoal, tOda a minha
ded.icacão, no sentido de trazer
para nosso Estado todos os recur-
sos cia Uniäo e dos organismos in-
ternacionais, que possam contri-
buir para o soerguimento econOrni-
CO de nossa comuna e, principal-
mente, de s11 melo rural.

Na oportunidade, renovo a Vossa
ExcelOncia as protestos de rninha
admiracaO e elevada estima.
Evaristo S. de Paula - Secretá-

rio da Agricultura.
- Ciente. Publicar.

OFf ClO

Edo Horizonte, 25 de malo de 1966.
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Para o I im de instruir 0 processo
n' B-15-62, em trânsito neste Con-
selho, rogo a V. Exa. a bondade de
me informar se o Proj eto n° 2.295/
62, que fixa 0 emolumento dos 011-
ciaJs de Registro de Firmas Co-
mercials foi convertido em lei e,
no caso afirmativo, em que data.

Ao ensejo, apresento a V. Exa.
os protestos de minha alta estima
e elevada consideracão.

Oswaldo de Carvalho Monteiro -
1 0 Secretdrio da Ordem dos Advo-
gaclos do Brasil - Secão de Mi-
nas Gerais.

- CientQ. Publicar. A Diretoria
das ComissOes para informar.

OFtCIO

Exmo. Sr. Presldente cia Assem-
blëia Legislaliva do Estado de Mi-
nas Gerais.

Para Os devidos fins, comunico

585- REUNIXO ORDINARIA DA ASSEMBLIIA LEGISLATJVA
AOS 3 JUNHO DE 1966

PRESIDENCIA DOS SS. BONIFACIO DE ARADA, MARIO
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a V. Exa. que, de conformidade
corn a Lei Municipal n° 29, de 6 de
maio do corrente ano, o povoado
conhecido por "Pião", situado neste
Municipio, passou a ter a denomi-
Eacão de Campo de Santana.

Cordiais Saudaçoes.
AntOnio Delphino dos Santos -

Pefeito Municipal de Prudente Mo-
rns.

Ciente. Publicar.
- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAcAO DE
PROPOSIcOES

- Vern a Mesa:

PROJETO-DE-LEI N.° 3.677/66

Denomj.na Centro de Saüde Dr.
Ortigão Sampalo a unidade sa-
nitäria de Barbacena.

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

Art. 1 - Fica denominda Cen-
tro de Saüde Dr. Ortigão Sampaio
a unidade sanitdrja de Barbacena.

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

Sala das ReuniOes, 3 de junho
de 1966.

Anuar Fares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossi - Euler Lafetã

Sebastião Nascimento.
Justificativa - 0 Doutor Ortigäo

Sampaio, e m in e n t e sanitarista,
quando Diretor do Centro de Sail-
de de Barbacena, prestou impor-
tantes serviços ao mun.icipio, im-
plantando novos processos sanitd-
rios, dotando a unidade de exce-
lente prédio que obteve da admi-
nistração governarnental graças a
sua ineansável determinaçao.

A histOria da cidade ja o lncluiu
entre Os seus benfeitores. A sua
lição e o seu exemplo de trabalho
pertinaz e idealista estão sempre
presentes. E justo que receba êle
a homenagem que 0 Projeto pro.

pOe. E não se faz mais que ele-
mentar justiça.

Anuar Fares
- Publicado, inclua-se em Ordem

do Dia.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Waldomiro LObo.
o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.

Presidente, Srs. Deputados.
o assunto rnai5 importante tra-

tado desta Tribuna, nesta semana,
foi referente ao jOgo . Hoje, tive-
mos o nobre Deputado Spértaco
Pompeu, que concordou corn a
nossa opinião de que o jOgo deve
ser prat.icado e regulamentado nos
lugares apropriados. 0 jOgo ern
Belo Horizonte nunca parou. Sa-
bernos que na Capital ha roletas
volantes, isto e, elas funcionam urn
dia numa casa, no outro dia em
outro lugar. Conheço palacetes ri-
carnente mobiliados, corn serviços
de restaurante, e Os donos dos
mesmos ganham mais por cha do
que recebe urn Deputado por rnês.
As pessoas que frequentarn estas
casas são finas. Todos sabernos
que o jOgo funciona ern Guarapari.
Por que nao pode funcionar no Es-
tado de Minas Gerais, como, por
exemplo em Pocos de Caldas, São
Lourenco e Araxä? 0 Govêrno po-
derd arrecadar vultosa importãn-cia se 0 jOgo fOr regulamentado em
Minas Gerais. Se isto acontecer,
o dinheiro não ficará apenas para
O banqueiro, alguns policiais e che
fetes politicos.

Conhecemos muito êste assunto,
porque Somos artista; ja atuei emm,
grandes cassinos do Brasil, Arné-
rica do Sul e Europa. Em Portu-
gal, por exemplo, o jOgo é regula-
mentado e todos sabem que 0 re-
gime dêsse pals é forte. Em Esto-
nI, principalmente, na Ilha da Ma.
deira, e outros pontos turisticos, o
jOgo fuiiciona livremente. Nos
grandes hotels de Portugal, 0 jOgo
d llvre, mas Id não entram fun-
ciondrios pdblicos, pessoas que tra-
batham em bancos e que lidam corn
dinheiro dos outros. So entram
nos cassinos turista.s e miliondrios,
e o jOgo em Minas Gerais poderá

ser assim. Dizem que a regulamen-
tacao do jOgo nas estOncias hidro-
minerals poderá prejudicar as fa-
milias. Eu pergunto: por qué? As
familias então que não compare-
cam ao jOgo. Por acaso d imorali-
dade a pessoa comprar uma ficha
e perder? A imoralidade então exis-
te em todos os edifIcios da Capi -
tal onde o jOgo campeia livremen-
te.

Poderemos tirar do dinheiro do
jOgo do bicho beneficios para ins-
titulçOes de caridade. Corn o jOgo
proibido, o povo flea pelas esqui-
nas fazendo sua "fèzinha". 0 povo
gosta tanto de jogar que faz
ate apostas no futebol, como as
placas dos carros que passam, se
são pares ou Impares. Ha urn
programa de radio chamado "Pos-
te de Rua" que di diãriamente o
resultado do jôgo do hicho: e é
urn dos programas mais ouvidos
no nosso Estado. Ha tambérn jor-
nais que diàriamente dão noticii
do resultado do jO go, não sO aoui,
rnas tambéni. na Guanabara, São
Paulo e outros estados. Não se
consegue mesmo acabar corn 0
jOgo do bicho é born mesmo que
êle seja regulamentado, porque
sOmente assim podera prestar be-
neficio 'aqueles que não jogam.
Conheço pessoas honestas que Jo -
gam. Corn relação a corridas de
cavalos, ninguém diz nada por-
que e jOgo de grã.fino, mas e jôgo.
Corn a regulamentaçao do jOgo, não
mais terernos aquêles ambientes
carregados nos lanes ate altas ho-
ras da noite. 0 povo terd onde jo-
gar; ira para as estãncias hidro-
-minerals e as instituiçOes de ca-
ridade serão beneficiadas.

V. Exa. coni.unica que meu tem-
po estd esgotado. Assim apresen.
to 'a Mesa o seguinte Requerimen-
to

REQUERIMENTO

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

Requeiro a V. Exa., ouvida a
Casa, seja consigniado em Ata dos

trbalhos da Assembldia Legislati-
va urn voto de congratulaçöes corn
0 Exmo. Sr. Dr. Oswaldo Pieru-
cetti, pela campanha que vem en-
cotando de embelezarnento cIa Ca-
ptal Mineira, asfaltando as prin -
cipais vias pdbllcas, recapando o
aFfalto consurnido pelo uso, e cons-
truindo jardins, clando, enfirn, urn
toqua de graca e beleza a Belo Ho-
rizonte, que merece o "slogan" usa-
do: a Nova BH-66.

Sala das ReuniOes, 3 de maio de
1966.

Waldomiro LObo - Altair Chagas.
- Publicar.

Vern 'a Mesa.

INDICAIqAO N.° 1.177

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

A signatdria desta, de acOrdo corn
o Regimento Interno, vem indicar
a S. Exas., Os Srs. Governador do
Estado, Secretdrios da Fazenda e
da Adrninistraçao, a urgentIssima
necessidade de mandar pagan a tO-
das as localidades jd reclarnadas e
ainda as de: Born Sucesso, atrasa-
da em 6 meses; BrasOpolis - 4 me-
ses; Rio NOvo, 5 meses; Belo Vale,
7 rneses; Campanha e Santo AntO-
nio do Arnparo, 3 rneses; Visconde
do Rio Branco, 5 meses; Carrno do
Rio Claro, 5 meses; VirginOpoLis, 10
meses; Barra Longa, 4 meses; Fer-
ros, 5 rneses; Sao Dorningos do
Prota, 5 meses; Campos Altos -
João Pinheiro - Capim Branco, 5
meses; Vespasiano, 3 meses; RI-
beirão Vermelho, 4 rneses; Joand-
sia, 6 meses; Governador Valada-
res (distritos), 10 meses; Brasilia
de Minas, 7 meses; Campos Gerais,
6 meses.

Sala das ReuniOes, 2 de maio de
1966.

Marta Nair Monteiro.
Justifieativa - 	 Iamentdvel a

situação das professOras e dos fun-
ciondrios em Minas. Verdadeira
calamidade. Como poderão viver
êstes dedicados servidores c o m
atraso de 3, 5, 7, e ate 10 meses!
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Quando tern em dia seus venci-

mentos, já precisam fazer verda-
deiros passes de mágica Para co-
brir suas despesas, bern entendido,
despesas prementes; agora que,
corn tantos meses näo poem Os
olhos nos seus minguados salários,
como estão conseguindo man-
ter-se?

E inacreditdvel que os podOres
püblicos dispensem tao injusto e
desumano tratamerito aos seus ser-
vidores, as nossas mestras. Não d
possIvel que perdure tal situaçao!
E preciso que seja solucionda, de
vez; não mais tolerar-se que uma
classe tao abnegada trabaihe e em-
pregue o meihor de seu esfôrço,
Para não merecer sequer receber
os poucos vencimentos que Ihe säo
clevidos.

Professôras e demais serviclores:
enquanto houver esta Tribuna,
existirá esta voz Para Se levantar
em favor de vocês.

F, a bern da verdade, temos no
Sr. Secretário da Fazenda urna
pessoa sensIvel quo tern procurado
resolver nossos problemas. Ainda
ontem S. Ex. informou-me que
ja esta remetendo o dinheiro Para
algumas cidades. Os homens pü-
bLicos precisam sentir o peso de
suas injustiças.

"Exma. Sra.
Deputada Marta Nair Monteiro
DD. Deputhda a Assembldla Le.
gislativa de Minas Gerais.
Os abaixo assinados, professôres

e funciondrjos Estaduajs da ciclade
do Born Sucesso, rieste Estado,
vêm solicitar da erninente Lider
providências junto aos podêres
competentes a fim de que os mes-
mos recebam seus vencimentos,
que estão atrasados desde o mês
de dezembro ültimo.

Nestes têrrnos, pedern e esperam
sua cOOperação.

Born Sucesso, 21 de maio de 1966.
Seguem 94 assinaturas.
"BmsOpolis, 26 de rnaio de 1966.
Exrna. Sra. D. Marta Nair Mon-
teiro.

SaudaçOes.
Os professôres brasopolenses, an-

gustiados Pala situacão em qua se
encontram, deliberaram fazer o
presente abaixo-assjnado e toniar
a liberdade de enviii-lo a V. Exa.
Para que o faça chegar as rnãos do
Exmo. Sr. Governador do Estado.
Confiarnos plenamente em V. Exa.
corno defensora que d das juste.s
causas do professorado niineiro.

Nossa situaçao d verdadeirarnen-
te aflitiva, pois o manor atraso de
ordenado alcanQa jd Os três meses,
havendo professOres cujo atraso de
pagarnento data de muitos moses;
as contratadas não receberarn ne-
nhum pagarnento ainda, no presen-
te ano. Muitos professOres e fun-
cionários dependem dêsse ordena-
do Para alirnentaçao prOpria e de
sua farnilia, e armazéns, padarias,
leiterias, acougues, negam-se a yen-
der-Ihes fiado. Outros, ainda, tOrn
tItulos bancrios vencidos e a ven-
eer.

Para esclarecer methor as auliçOes
pelas quais estamos passando, Va-
mos reltar. Ihe dois fatos verfdjcos
do nosso conhecjrnento:

- urna professôra rural, per-
tencente ao convOnlo, tern compa-
recibo a sua escoia tendo como
Unica alirnentacão urn mingau de
farinha de rnilho corn água e sal
scm gordura, alimentacão que d
tambdm a seus filhos;

2. - o servente - continuo do
Jardim da Infâneja Fe. Teodorni-
ro Lôbo, tendo-se dirigido ao ar-
mazérn de urn grande atacaclisia
Para comprar 7 quilos de acUcar
em conta, ouviu o seguinte do
dono armazém, apOs ter sido o
acücar pesado e empacotado: lave
Oste acUcar de graca pois eu nä
vendo fiado a nenhum estabelecj-
mento escolar ou a professor. Per-
guntamos a V. Exa.: é possivel
suportar-se tat situacão? Pedi-
mos-ihe encarecidarnente t u d a
fazer no sentido de quo nossta pe-
ticão seja aprovada e o nosso pa-
gamento pOsto em dia sem mais
atraso

Confiada no seu espIrito do jus-
tica e bondade de coracão, subscre-
ye-se pelo professorndo.

a)
NB - A subscrevente é uma pro-
fessôra qua tern o marido doente
mental, completamente scm acão
prOpria, possuindo tarnbdm 2 fi-
ihos menores de 10 ,nos e quo f as
sOzinha tôdas as despesas da casa
e da familia, necessitanclo do seu
ordenado Para alimentação pro-
pria e de todos.

Dells lhe pague.

"Exmo. Sr. Dr. Israel Pnheiro
DD. Governador do Estado do
Minas Gerais.

Os abaixo assinados, premidos
pela angüstia de sua atual situa.
çãÜ, vêrn, respeitosamente, exoor a
V. Exa. sous cruciantes problemas
e pedir-ihe, encarecidarnente, to-
mar as devidas providOncgs Para a
solucão imediata dos mesmos.

Asseguram Os grendos intelectuais
nacianais e internacionais cue o
problema maior que aflie as pal-
ses subsenvolvidos é 0 do analfabe-
tismo; afirmam que a progresso
de uma nação estd na razão direta
da cultura de seu povO; pregarn os
grandes entendidos brasileiros que
nosso grande e amado Pals conta
ainda corn 70% de ancifahetos. fa
zendo-se necessária a alfabetizacão
dOsse enorme nUmero de brasilci-
ros, Como se podorá compreender
que urn professor tenhi ãnirno Para
trabalhar corn dedicaco e efciOn-
cia so êle prOprio, cuja manutcnctio
depende, rnuitas vOzes, apenas, do
sahirio que percebe, se êle prOprio,
repetimos, Sr. Governador, dever.
comparecer ao grupo escolar, ao
coldgio, ao gindsio, a repartição em
qua trabalha, dosnutrido, atribula-
do corn mültiplos problemas finan-
ceiros, tendo titulos bancitrios von-
cidos ou a veneer, vendo fechadas
Para Ole as portas do armazdns, as
leiterias e padarias, as casas co-
merciais onde se veste?... A si-
tuação de todos d verdadeiramente
aflitiva e a maioria sente-se, ver-

dadeiramente, desosperada. Pedi-
mos-Ihe que reflita dernoradarnente
sôbre isto; d possIvel, diante do as-
sustador aumento do custo-de-vida,
quo nâo e segredo Para ning-udm,
urn funciondrio quo vivo, exclusiva.
niente, de seu ordenado, suportar
o atraso de pagamento atuai? V.
Exa. precisaria assitir incOgnito as
cenas que so passarn diàriamente
nas cidades do interior; bancos e
cases comerciais negarn crOdito aos
professOres; contas e mais contas
atrasadas chegarn as mãos dos mes-
mos que, sorn pocler resgatd-las,
ainda passarn pelo vexarne do ou-
vir 'alguns desaforos do credores
impacientes; as casas bancdrias nOo
perdoarn os atrasos das promissO-
rias vencidas o ameaçarn corn pro -
testes. quando as professOres do-
vem ser donos de urn name limpo
o uma moral ilihada. No trobatho
exigem dos mesrnos o cumprirnen-
to perfeito dos seiis deveres de
cargo, não ihes sobrando tempo e
norn ihes sendo pormitido 0 exer-
deja de cualquer outra funcão que
llies pormitisso suportar a atraso
c nagamentos,

Permita-nos, Sr. Governador,
corn o mäx.imo respeito que ihe de-
vemos e Ihe votamos, como malor
representante do povo mineiro, per-
guntar-Iho: se cumprimos a risca
nossos doveres, porque é quo o Es-
tado não cumpre o seu Para conos-
cc?

Rogamos -Ihe, oncarecidamente,
br em pessoa Oste abaixo-assin ado
quo d a grito de angUstia do profes-
sorado do BrasOpolis.

Cortos de quo V. Exa., ern.inente
hornern püblico que e, tendo ascen-
cudo ao alto cargo quo ocupa, leva-
do polo voto do povo mineiro do
cual fazernos parte, e quo apreciou
seus dotes do justica, nobreza e
cornpreensão, procurará solucionar
de irnediato nossos problernas, 11-
berando verbas a Coletoria Esta-
dual Para que nosso pagamento fi-
que em dia, subscreverno-nos, hi.
potecando-lhe os mats vivos pro-
testes da consideraç5.o, adrniração
o gratidão.
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Seguern 55 assinatures.

"Exma. Sra.: Marta Nair Monteiro
DD. Presidente da APPMG
Belo Horizonte.

As professOras de Rio NOvo, ir-
manadas pela mesma causa de an-
giistia, vém trazer ao conhecirnen-
to de V. Exa. seu doloroso drama.
Estamos corn o pagarnento atrasa-
do ha vários meses; não sabernos
como sldar nossos comprornissos:
na farmácia, no armazérn, no co-
mércio de modo geral, não citan.
do Os gastos que o magistërio nos
obriga: livros didáticos, material
para ilustração de aulas etc..

ProfessOras viüvas, professôras
arrirno de familia e professOres que
vivem so não contarn corn outra
ajuda a não ser Os parcos venci-
rnentos. Se devemos dar born exem-
plo a sociedade, infelizmente nos-
so nome está desmoralizado, pois,
perdemos cornpletamente o crédi.
to.

Contamos corn o valoroso e infl-
cansdvel apoio, que V. Exa. dis-
pensa a nossa classe, neste momen-
to de grande aflição.

Susbcreverno-nos confiantes,
Seguern 23 assinautras.

"Deputada Marta Nair
Rua Rio de Janeiro, 430.
Belo Horizonte - MG.
BELO VALE - 30-5-66.

Solicitamos urgentes providên-
cias atraso vencimento desde no-
vembro situação alarmante pt a)
"Deputada Marta Nair Monteiro
Belo Horizonte.

Campanh, 26-5-66.
Pedirnos fineza providenciar ur-

gente regularização nosso paga-
mento corn atraso 4 meses pt Pro-
fessOras em dificuldades corn alto
custo de vida pt Professorado de
Cmpanha.

"Deputada Marta Nair Monteiro
Belo Horizonte.

Santo Antonio do Amparo 27-5-66.
As professOras de Santo Antonio

do Amparo confiadas seu espirito
compreensão apelam sua proteção

junto Governador remet,endo su.
prirnento Coletoria Estadual para
pagamento em atraso três meses
- a)... pelas professôras".

"Marta Nair Monteiro
Associacão ProfessOres Primários
Visconde do Rio Branco 27-5-66.
ProfessOras do G. E. Carlos Soa-

res, de Visconde Rio Branco, sem
receber vencimentos desde janeiro,
pedem suas providências junto Se-
cretaria Administração para regu-
larizar situação pt a)

"Marta Nair Monteiro
Assembléia Legislativa - B. H.
Carmo do Rio Claro, 28-5-66.
Situ'ação professOras Carmo do

Rio Claro aflitiva pt 4 meses sern
receber pt Contamos sua valiosa
colaboracao pt . Atenciosarnente.

Seguem 25 assi.naturas.
Deputada Marta Nair Monteiro

Assemb101a Legislativa - B. Hte.
VirginOpolis, 28-5 66,
Funcionários Ararnirirn, Munici-

plo de Acucena, não recebern ha
dez meses pt Credores não mais
fornecern pt Passando privaçöes e
forne pedem clemência confiamos
sua generosidade pt Diretora Gru-
P0 Escolar.

"Deputada Marta Nair Monteiro
Assernblëia Legislativa - B. Hte.
Barra Longa, 26-5,66.
Solicitamos vossa interferéncia

pagamento atrasado 4 meses pt Co
merciantes negando fornecimento
as professOras do Grupo Escolar...

"Deputada Marta Nair Monteiro
Assembléia Legislativa - B. Hte.
São Dorningos do Prata, 31-5-66.
Nossos cumprirnentos trabaihos

favor da nossa classe pt Estamos
tambérn atraso chico meses pt Si-
tuacão angustiante pt

a) pelas professôras de São Do.
mingos do Prata...

"Deputada Marta Nair Monteiro
AssemblOia Legislativa - B. Hte.
Mesquita, 1-6-66.
Professôras Jonsia vg em atra-

so pagamento sets meses vg pe-
dem urgentes providências pt

a) pelas professOras...

"Marta Nair Monteiro
Presidente APPMG - BH.
Vespasiano, 1-6-66.
Pedimos clemência pagamento

atrasado trOs meses muitas profes-
sOras passando necessidade pt

a) ProfessOras do Grupo Esco-
Lar Coracão de Jesus

"Marta Nair Monteiro
Rua Rio de Janeiro, 430 - B. Hte.
Ribeirão Vermeiho, 1-6-66.
Professorado Grupo AntOnio No-

vais vg Ribeirão Vermelho vg pega-
mento atrasado 4 meses conta corn
valiosa protecão pt

as)

"Deputada Marta Nair Monteiro
Assembidia Legislativa - B. Hte.
Governador Valadares, 1-5-66.
Confiamos V. Sa. amenizar nos-

so sofrimento pondo em dia nossos
vencimentos que se acham atrasa-
dos des meses pt

a) professôras...

"Capim Branco, 30 de maio de 1966
Exma. Sm. Deputada Marta Nair
Nossos cumprimentos e respeito

As abatxo assinadas, professOras
primárias do G. E. "Francisco Sa-
les", de Capirn Branco, vêm, mui
respeitosamente, solicitar de V. Exa.
a caridade de interceder por elas,
junto aos DD. responsãveis, no sen-
tido de pôr em dia seus vencimen.
tos atrasados já em cinco meses,
estando sua situacão perante a
populacão e as classes, humilhan-
te e vergonhosa, pois estão já sem o
crédito, sem roupa e calçados e já
quase sem alimento. Unidas e con-
fiadas na sua caridade e prestiglo,
aqui cleixam o seu apêlo aflito e o
seu abraço de gratidão.

Seguern 24 assinaturas.
"Exma. Sra. Deputada Marta Nair

DD. Presidente da APPMG
Assembléla Legislativa
Belo Horizonte

Senhor.a Presidente
As que subscrevemos, Diretoms,

ProfessOras e Serventes dos Gru-
P05 Escolares "João Beraldo" e
"Cremilda Passos", de Brasilia de
Minas, virnos perante V. Exa. so-
licitar imediatas providências junto
ao Governador do Estdo para a
normalização do nosso pagamento,
urna vez que não recebemos desde
0 mês de novembro de 1965.

Vivendo exciusivamente dos par-
cos rendimentos que nos propor-
ciona o Estado, não nos é possivel
continuar tao relegadas e desassis-
tidas pelos podOres püblicos est-
duals.

Quase nos é retirado o direito
de viver condignamente, pois a fal-
ta dc condicOes rnateriais para 0
exercicio de nossas funçOes tern-
nos levado a situaçoes incompati.
veis corn 0 rnagisterio.

0 atraso, na efetuacão do nossos
pagarnentos, cria fatOres de conse-
qUências insustentáveis e que mci.
dem negativarnente no próprio In..
dice de aproveitamento dos alunos.

Temos usado de todos Os re-
cursos amistosos e tolerando, abne
gadamente, essa demora. Infeliz-
mente não podemos contemporizar
mais corn êsse desumano e injusti-
ficável tratamento que nos tern dis-
pensado as autoridades estaduais.
Recorremos a V. Exa., na certeza

de que solucionará tal situacäo fa-
voravelmente e corn rapidez, como
tern feito sempre, corn tOdas as ret-
vindicacOes da classe que vern din-
gindo tao acertadamente.

Respeitosarnente,
Seguem 47 assinaturas.

"D. Martha Nair Monteiro
Assembléta Legislativa - B. Hte.
Ferros, 24-5-66.
Vimos soLicitar nobre Deputada

digna representante nossa clesse
vg interceda junto Sr. Secretdrio
Fazenda seja liberado pagamento
nossos vencimentos cujo atraso
cinco meses vem trazenclo sérias
dificuldades pt Cordialmente pro.
fessOras G. E. Silveira Drumond.
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"Marta Nair Monteiro
Assembléia Legislativa
Carmo do Rio Claro, 24-5-66.
Situação aposentadas Carmo do

Rio Claro aflitiva cinco meses sem
receber vencimentos pt contamos
ajuda Secret grio pt"

Seguem 13 assinaturas.
Marta Nair Monteiro
- A Comissão de Finanças.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Sprtaco Pompeu.
o SR. SPARTACO POMPEU --

Sr. Presidente, Srs. Doputodos
Varnos tecer alguns comentárjos

a respeito do urn problema quo estã
send0 pOsto a debate na irnorensa
e, sobretudo, já está interes.ndo
aos representantes do povo nesta
Casa.

o cronista Wilson Friade quern
afirma quo o prosidente da Hidro-
minas, Ademar Ribeiro da Silva,
não descobriu o "ôvo de Colombo",
quando afirrna quo 0 jogo, como
fonte de turismo, !significa luma
pedra fundamental para a sobre-
vivência das estãncias hidromjne-
rais no nosso Estado e no Brasil.
Este d urn problema oue tern into-
ressado a opinjão püblica em to-
dos Os tempos.

Quando o General Bunco Gasper
Dutra proibiu a prática do jâco em.
nosso Pais. êle assim procedeu
porque a Nação não estava em
condieöes de agüentar, äquele tem-
po, aquelas práticas que so desen-
volviarn do maneira assustadora
em todos os pontos do Pals. Por
tanto analisando sob êste prisma
moral e relig'ioso, aplaudimos
aquêles que então condenavam o
jôgo em nosso Pals.

Por isso, a palavra dos ilustres
Deputados que jd foram ouvidas
nesta Casa, dos Deputados Nica-
nor Armando, Luiz do Freitas, con-
denando a iniciativa do Govêrno,
no sentido do favorecer e declarar
caduco o Docreto quo o proibiu,
são palavras que merecem nossos
aplausos, assim como, tarnbém, as
palavras daqueles quo acham quo

o jôgo deva ser regularnentado. Do-
vern merecer nosso apoio relativo
ambas as correntes. Mas o quo ha
na questao do jOgo é o fato de os
responsaveis pelo Brasil não enca-
rarem a realidade do problema; é
uma atitude quo, no Bresil, não es-
td sendo tomada, em relação aos
grandes problernas da nossa pátria.
NOs sabemos, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, quo os Governos Fe-
deral, Estadual, o Poder Executivo
e o Legislativo devern-se intoressar
pelos problemas fundamentais da
nacão e encará-los sèriamente. A
qu•estão do jôgo dove merecer a
atenção de todos, bern corno os pro-
blemas politicos, sociais e os de
tO ordem...RENA foj insti-
tuida. inas muita gente estd dentro
delft sern querer ficar, exceto, na-
turalmente, os Deputados Aurelia-
no Chaves, Manoel Costa e outros,
que tern lutr.do no sentido do irvcr
p'ara dontro da ARENA as condi-
cOos de convivência àqueles que
não querem se convencer da real!-
dade brasileira. Rste 6 urn pro-
blema que exigo definição para
consolidar o ostabelecimento da or-
dem e da paz dentro do Brasil.
Deve ser cuidado sèriamente, como
o estã sendo polo MDB. Aquêles
que representam o povo fazem
questão do deixar para dopois o
qi.'e pode ser feito agora.

Sabemos quo o jôgo dove ser ata-
redo, iwm sentido realista. Dopois
da 20 abs do exporiências, esta-
mos deixando para arnanhã urn
problerna gravissimo, fonte de cor-
rupcão. NOs. na qualidade do dole-
gado de policia, podomos afirmar
quo o jOgo constitul fonte de cor-
runcão, porque ninguém quer so-
gularnentá-lo ou condend 10; fon-
te do corrupção tarnbém em rola-
ção aos delogados do policia, aos
politicos que dorninam e d.irigem
Os passos da poilcia no interior do
Estado, pois tern como instrurnento
Os delogados do policlo quo, corn a
exigOncia dos politicos, tornam-so
complacentes.

Portanto, o problerna do jôgo

clandestino dove ser encarado pe-
los legisladoros, tanto estaduals co.
mo federals e polo govCrno revolu-
cionário, pois, é urn assunto quo
merece tratarnonto especial. Que
surja, por intermédio do Ministro
Mom do Sá, ou por thtermddio do
Presidento ICastelo jBranco, uma
modida que venha resolver - on
na ARENA ou no MODEBRA -'
tanto no sentido do jOgo clandesti-
no quanto no jOgo regularnentado.
Uma rovolucão f 01 feita neste pals
para combater a corrucão.

Não sornos contra, nom a fa-
vor; somos pela realidade dos Ia-
tos: a regulamentacão em bone-
ficio do tunismo. 0 jôgo claidesti-
no prornove a corrupgão, o enfra-
quecimento da autoridade de todos
os escalOos, desde o Governador
do Estado ate os policlais dirota-
monto ligados ao problerna. Quoro-
mos quo haja urna solução quo, em
nosso entender, deve ser a regula-
mentacão, porque, assim, podero-
mos fazer o born para os que pro.-
cisarn e para quo, por intermddio
do jôgo,. possamos dar assistência
aos pobres - que são muitos -'
para salvarmos os poucos - que
são ricos—, nesta Nacão que se
debate nurna crise da pobreza, 'Ia
fome e da miséria.

Senhores Deputados, a minha pa-
lavra vem em abono daqueles que
entendem que a realidade brasilei-
ra dove ser encarada corn desas-
sombro, corn destemor, no MDB ou
na Arena, corn o jOgo proibido ou
clandestino. Mas, que seja tomada
uma rnedida, porque a clandestini-
dade, sendo urna posicão falsa, nao
é a posição dos hornons de bern,
dos homens que quorem a grande-
za do Brasil.

- Da Tribuna, o orador apresen-
ta as segu.intos ProposicOos:

INDICAcAO N.° 1.178
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

o Deputado Spártaco Pompeu,
que este, subscreve, devidanlente

apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
feita indicação ao Exrno. Sr. Go-
vornador Israel Pinhoiro, no sen-
tido de determinar providéncias pa-
ra ser construido nesta Capital, em
terreno do Estado, a Praca da Li-
berdade, uma creche, prevista pela
lei n. 3.898, prornulgada em 22-12
do 1965, o publicada no "Minas Ge-
rais", "Didrio da Assembldia", em
24 do dezembro de 1965.

Sala das ReuniOes, 2 de junho
de 1965.

Spdrtaco Pompeu
Lélis Chaves
Otelino Sol.

Justificativa: - Sem dUvida, pa-
ra a funcionánia do Estado, quan-
do so acha corn fil.ho recém-nas-
cido, na prirneira infância, tornase
dificil comparecer a repartição e
curnpnir sue, rnissão, porque não
encontra pajem do confiança que
Iho possa fazer as vOzes em casa.
Nestos casos a funciondria sofre
urna angustia dolorosa e isto influl
na sua produçao diana no cargo ou
funcão Corn o advento da muihor
competindo corn o homem nos tra-
baihos das ornprêsas privadas e nos
cargos pUblicos, scm dUvida, a fal-
ta de creches na Capital para re-
cebor os recémnascidos durante
as horas do recesso no lar da mae-
funcionária acentuou-se. ImpOe-
-se, por parte do GovOrno, a inicia-
tiva do urna providência quo ye-
nha em socorro desta situação. Dai
so propOs esta lei n.° 3.898 quo cria
urna creche na Pnaça da Liberdade,
corn construção em terreno do Es-
tado ali oxistente, em loto vago,
usado para ostacionamento de vef-
cubs oficiais uma vez executada
preoncherá os altos propósitos so-
ciais e assistenciais quo a Inspira.
ram e mereceram unânime apro.
vacão.

Uma creche localizada naquela
praca prestará magnifico servico as
funcionãrias lactantes, e mães de
menores na prirneira infãncia, me--
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Ihorando, nas secretarias e repar-
ticöes püblicas, a produção didria.

Spártaco Pompeu.
- A Comissâo de Transportes,

ComunicaçOes e Obras Püblicas.

INDICAAO N. 9 1.180

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
bléja 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 Indicação ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, Dr. Israel P1-
nheiro, e ao Exmo. Secretdrio Hugo
Agu.iar, no sentido de prornover
teste Para selecionar guardas-civis
efetivos, que possam ser nomeados
Para as 160 (cerito e sessenta) vagas
existentes no Corpo de Segurança
dc Secretaria da Segurança Püblica,
conforme estahelece de maneira
expresm a Lei 3.214, de 16 do ou-
tubro do 1.964, em vigor, conside-
rando quo os prohiernas atinentes
àquela Pasta cada di p, recrudescem
em responsahuidade, sendo justo
que se preencham Os ciaros apon-
tados, Para que, corn major equipe
humana, possa dar côbro ao crime
ctue não cessa as suas investidas
contra o rneio social de Minas e do
Brasil.

Sala das Reuniöes, 3 de junho de
1.966.

Spiirtaco Pompeu
Lélis Chavez
Florivaldo Dias
Hermelindo Paixão
Pinto Coelho.
Justificatjya: - A Lei 3.214, de

16 de outubro de 1964, dii direito
aos guardas-civis efetivos do De-
partamento da Guarda Civil, da Se-
cretaria da Segurança, a cinqtien-
ta por cento das vagas de investi-
gadores, na carreira inicial, exis-
tentes no Corpo de Segurança. Na
época de sua sancão, esta porcen-
tagem representava cento e ses-
senta (160) vagas que estäo depen-

dendo de urn teste que deve ser
aplicado pelo INAP, da Secretaria
da Administração. E urn direito if-
qtiido e certo, irreversivel, priva.
tivo dos Guardas-Civis de Minas.
Jii vai Para quase 2 (dois) anos que
se espera a execução dêste disposi-
tivo, corn prejuizos pam a Segu-
ranca PübUca, desfalcada déstes
colahoradores, e corn reais preteri-
côes aos policlais que são naturais
candidatos a esta promoção legal.
For isso, vern esta Indicação em be-
neficio da garantia da vida o do
patrimônio dos mineiros.

Spdrtaco Pompeu.
- A Comissão de Servico Pübljco.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado Cicero Du-
mont.

0 SR. CICERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

0 assunto de que you tratar não
d daqueles que estão permanente-
monte na minha agenda, principal-
mente porque é daqueles mais afe-
tos cos politicos que atuam em Belo
Horizonte e que, portanto, os co-
nhecern melhor que eu. Todavia,
quaiquer problerna de interêsse po-
pular, mesmo corn caracterfstjcas
especlais onde não atuo, me sensi-
bilizam e, neste caso, vejo-me na
obrigaeão do abordd-lo. Trata-se
do despejo, em iminência, de uma
drea do Bairro São Lucas, na Ca-
pital. Segundo noticiou a impren-
sa, antes do Bairro São Lucas ter
as caracteristicas de bairro cita-
dino, all se localizaram mais ou
menos 100 familias, construirido
suas residências. Agora, a Prefei-
tura quer despeji-las, Para dar de-
senvolvi.mento ao seu piano urba-
nistico.

Anteontem fui procurado, nesta
Casa, por urn senhor que não co-
nheco e quo me pediu que fizesse
alguma coisa no sentido de impe-
dir o despejo, puro e simples, que
planeja fazer a Prefeitura. Este Se-
thor tern urna familia de gels ou
sete pessoas e não tern Para onde
ir. Como êie estão Os outros che-

los de famIlias. Disse a êle que,
na verdade, não tinha, rneios de
ajudd-lo mais eficienternente; to-
davia, faria o quo me fOsse possi-
vol. 0 que me pareceu possivel foi
urn apêio ao Governador do Esta-
do, Para que determine ao Secre-
tiirio de Ação Social que Se enten-
cia corn a Prefeitura, Para encon-
trar urna solução Para o proble.
ma. Compreendernos muito bern
que 0 Prefeito Pierucetti queira dar
desenvolvimento ao seu piano ad-
ministrativo. E niio seria possivel
que êste piano não tivesse seqtien-
cia, porque urn grupo de familias
estd localizado em determinado
terreno e não tenha Para onde ir.
Mas, compreendemos tambcim que
é obrigaçao do Poder Püblico re-
solver Os problernas, sem criar ou-
tros. Se ci urn direito da Prefeitura
dar prosseguirnento ao seu pianO,
ci uma obrigaqão dela não jogar ao
relento cern familias.

Numa hora dificil corno esta, em
que ganhar o pao de cada dia -
ou meihor, uma refeição dudria -
jii ci urn grande problema Para
aquêies que tern alguma situação
na vida, bern podernos imaginar o
que do dramiitico haverd nisto,
Para aquelas famiiias que ocuparn
a area a ser despejada, no bairro
São Lucas.

Achamos quo o Sr. Prefeito tern
O direito de prosseguir no seu pia-
no, mas juigarnos tarnbém do seu
dever, antes de colocar na rua essas
familias, dar-ihes uma solução ao
problerna.

Assirn, Sr. Presidente, passo as
mãos de V. Exa. a seguinte mdi-
cacao ao Sr. Governador do Es-
tado:

INDICAçA0 NO 1.179
Exmo. Sr. Presidente da Assern-

blciia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 infra-assinado, ouvido 0 PIe-
nário, I az esta Indicação ao Exrno.
Sr. Governador do Estado Para que
S. Exa. determine, ao Sr. Secre-
tiirio do Bern-Estar Social, provi -

denciar no sentido do impedir quo
a Prefeitura do Belo Horizonte I aca
o despejo de 100 families, no Hair-
ro São Lucas, nesta Cidade, como
estii anunciado peia imprensa.

Sala das ReuniOes, 1 9 do junho
de 1966.

Cicero Dumont - Expedito Ta-
vares - Waidomiro LObo - Mar-
tins Silveira - Anuar Fares - Car-
los Megale - Pinto Coelho.

- A Cornissão de Trabaiho.
0 SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Deputado João Hello.
0 SR. JOAO HELLO - Sr. Pre-

si.clente, Srs. Deputados.
Hoje visita a Capital Mineira a

"Caravana do Progresso" iiderada
pelos municipios etc Faria Lemos,
Carangola, 1 ornbos, Pectra Dourada,
Divino, Ca.iana, Espera Feiiz, Ca-
paraO e São Francisco do GlOria.

Esta caravana, que iii se tornou
tradicional na nossa zona, reüne
tOdas as classes sociais, todos Os
partidos politicos, visando apenas
ao bern comum da nossa regiio.
Levantou-se, por isso, a opiniao
pübiica da nossa zona, Para reivi.n-
dicar meihorainentos e, por isso,
aqui estiio Os seus representantes,
Para falarem ao Govcirno de Minas.
NOs, que rnilitarnos naqueia região
ha viirios anos, sentimos que es-
tava realrnente abandonada. Hoje,
podemos- nos apresentar, corn sa-
tisfação, diante do povo mineiro e
principalmerite do povo cia Zona da
Mata, porque, corn sacrificio, ha
mais de dez anos conseguimos levar
Para lii a CEMIG, o asfaltamento
da Carangola - Fervedouro, yãrios
grupos escolares, Coicigio Estadual,
Giniisio orientado Para o trabaiho
e a Paz Para Os flOSSOS municipios,
aicirn de rnuitos outros meihora-
mentos.

A "Caravana do Progreso" tern 0
sentido objetivo e principal de unir
Os habitantes daquela região, sem
distinçao de cOr partidaria. Hoje,
visita esta ciclade urn grupo do ho-
incus, senhoras e senhoritas, e al.
guns dêies encontram-se presentes
nesta Assernblciia, neste instante,
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para tomar conhecimento dos tra-
baihos que aqui reelizarnos.

Confesso que nos sentimos real-
mente satisfeitos que a opiniao p11.
blica tome posicão em favor da-
quela comuna mineira. A organi-
zação não tern caráter politico e
conseguiu unir todos Os carango-
lenses, ne convicção de que preci-
samos de progresso e de Paz para
trabaihar.

Tantas vêzes quantas Se fizerem
necessárias, nOs, que representa-
mos uma parcela da opinião pübli-
Ca, bateromos as portas do Palácio
da Liberdade, sem o menor cons-
trangirnento, porque sO faremos
isso p a r a pedir meihoramentos,
para pedir ao Govêrno que se
lembre da Zona da Mata, esque-
cida pelos Podêres PUblicos ha
vários anos.

Estamos, tarnbërn, pleiteando do
Govêrno, através da Secretaria do
Desenvolvimento, urn piano para
que comecem a aproveitar a ma-
tëria prima da região e que se dê
melhor e rnaior orientacão a agri-
cultura e a pecuária.

Continuaremos II e s t e trabaiho
perm8nente e constante, certos de
clue, assim, estaremos cumprindo
o nosso dever de represeritante do
povo. Podem dizer o que quiserem,
mas, grQças a Deus, aqueia região
da Zona da Mata se apresenta hoje
corn urn nôvo aspecto e corn espi-
rito de confiança. Carangola, que
era considerad 'a a "Rainha da Ma-
ta", por falta de energia elétrica e
de outros meihoramentos, sofreu
urn retrocesso rnuito grande no seu
desenvolvimento Agora, porém, o
povo jd reconheceu que, reclarnan-
do, pedindo e fazendo-se ouvir por
parte do Govêrno, Os probiemas
podem sr resolvidos. Assim, con-
tinuaremos pedindo e re:laman1o,
enquanto formos candidato pela
Zona da Mata. Trabaiharemos con-
tinuarnente para que seus proble-
mas sejm resoividos. Desta Tn-
buna sempre procurarnos tratar de
assuntos serbs e de interêsse p11-
blico, porque éste 0 o nosso dever.

Hoje, as 5 horas da tarde, uma
Caravana que foi denominada "ca-
ravana do Progresso", organizada e
chefiada pelos Srs. Wady Mergh,
Adjar Queiroz e Ernane Gab, ho-
mens êstes representantes da in-
dUstria e do comOrcio, ire ter corn
o Sr. Governador do Estado. Estes
homens não são politicos, mas es-
tao sempre conosco, quando se tra-
ta de defender Os interésses daque-
les municipios. Feiizrnente, Carai-
gobo hoje, 0 uma cidade tranquila
e pacata, porque todos reconhecem
o nosso trabalho na reorganizacão
do ensino, no campo da saüde p11-
bilca, da energiia eiOtrica e das es-
tradas. Corn êstes melhorarnentos,
o povo tern melhores cond.içöes de
vida. Nunca cuidamos de perseguir
urna prof2ss6ra, de remover ou de
nomear delegados . A nossa preo-
cup'acäo foi sempre a de conseguir
meihorarnentos para nossa zona.
Ficamos satisfejtos por estarmos
cumpnindo o nosso dever. Se ama-
nhã nao voltarmos a esta Assem-
blOia, contaremos corn a gratidão
daquele povo, pelo trabaiho que
reaLizarnos e isso 0 o bastante para
nossa tre.nquilidade de consciên-
cia.

Hoje a tarde estarão no Paldcio
tOdas as classes representativas da-
quela região. Irernos nos defron-
tar corn o Sr. Governador do Es-
tado e estamos certos de que a
r.cssa visita dard resultados satis-
fatOrios para nossa região. Essa
Caravana jd estéve no PalOclo da
Liberdade, ao tempo do Governa-
dor Magalhaes Pinto, e êste reco-
nheceu que a opinião püblica da-
quela zona estava tOda ansiosa por
nlelhoramentos, ansiosa para se de-
senvolver. Hoje, graças a energia,
transporte, saUde e educaçao, o
povo jd confia naqueia região, por-
quo ela id possu.i muita coisa rea-
hzada.

!ssim, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, queremos, do alto desta
Trihuna, agradecer êste rnovimento
apolitico, êste movimento que ie-
vontou a opinião püblica de gran-

de parcela da Zona da Mata, re-
uito, sem cardter politico, rnas ape-
nas visando ao bern daquelas co-
munidades mineiras. sse traba-
iho ficará inscrito na histOria de
Minas. A exemplo da caravana cth
progresso, que representa aquela
Zona, outras regiOes tambOm estão
organizando caravanas idênticas,
para pleitear beneficios do Govêr-
no. 0 nosso movimento foi, desta
forma, pioneiro, pois estd repercu-
tindo em tOda Minas e ate mesmo
fora das nossas fronteiras, pebo
Brasil. Espero que aquêles mum-
cipios que aqui se actham represen-
tados continuem neste trabaiho,
sem esmorecimento, para que a
Zona da Mata volte a ser aquibo
que era.

PARTICIPEM DA CARAVANA DO
PROGRESSO

Os membros da CARAVANA DO
PROGRESSO convidam t o d o s a
participarem da nova jornada ao
Palãcio da Liberdade a urn de soli-
citar beneficios para a regiao que
abrange os municipios de Carango-
ia, Faria Lernos, Tombos, Pedra
Dourada, Divino, Calana, Espera
Feiiz, CaparaO e São Francisco do
GlOria.
A partida se dana no dia 2 e a vol-

no dia 4 de junho corn recepcão
pebo Governador Israel Pinheiro as
17 horas do dia 2 de junho, em
Pabácio.

Constituem as metas pnincipais
da CARAVANA DO PROGRESSO a
solução das ligacOes rodoviCrias
dessa região, ressaltando entre elas
a construcão e pavimentacão as-
fábtica do trecho Carangoba, Faria
Lemos, Tombos e divisa corn o Es-
tado do Rio de Janeiro -. conistru-
cão do trecho Carangola, Calana,
Espera Feiiz e divisa corn o Estado
do Espirito Santo; - construcão
do trecho Carangoba, São Manoel
do Boi ao Divino, e - encampa-
cão peio Estado de Minas Gerais
de diversas rodovias municipais.

Ajudem o progresso regional par-

ticipando da CARAVANA DO PRO-
GRESSO.

Informacoes: em Carangoba corn
os Srs. Wady Mergh, Adjar Quei-
roz e Ernane Galo e nas outras Ci-
dades corn os Sns. Prefeitos.

O SR. PRESIDENTE - Corn a
palavr'a o Sr. Alvimar Mourão.

O SR. ALVIMAR MOURAO - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

DivinOpobis comernorou, no dia 10
dCste, o seu 54 aniversário de fun-
dacão pobitico-adrninistrativo. Co-
mo todos os anos, a cidade se en-
galanou para esta festiva data.

Entretanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, foi corn surprésa que 0
"Diário do Oeste", daquela cidade,
pubbicou urn artigo em sua pri-
meira página, corn Os seguintes
dizeres:

CARTA ABER.TA AGS DEPUTADOS,
AUTORIDADES E ESTUDANTES

DE DIVINOPOLIS

DIVINOPOLITANOS:

Dentro da realidade divinopoLita-
na, de não aceitar radicalismos, de
ser urna cidade de todos Os ho-
mens, de tOdas as idOias, eu me di-
nijo a todos, sem distinção de an-
tiga, de atual ou futura posicão po-
iitico.partidária.

Nossa cidde se prepara para as
festas do seu aniversário.

Mais do que Os produtos das suas
indüstnias, o que ira mostrar a to-
dos ë a fbor da sua mocidade. Os
rnOços e as mOcas de nossas esco-
las, muitos dëbes fibhos e alunos
nossos, irão marchar pebas aveni-
das ensolaradas, em cadência fes-
tiv a

Reparai bern, divinopolitanos, é
a mocidade o rnaior capital que esta
cidade possul.

Corn 14 gindsios, duas escolas su-
periores, e mais duas em organ.i-
zacCo, DivinOpobis será, nurn futuro
bern prOximo, urna cidade universi-
táni.

Trabalhar pOr esta cidade signi-
fica proteger o seu maior patrirnO-
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da mocidade se faz nas escolas. SO
nas escolas poderão Os mocos pre
parar-se para serern üteis a sua
gente, a sua pátria.

E necessário, portanto, defender
as escolas.

Qundo urna escola nossa,, corno
a Faculdade de Filosofia, se ye
arneacada pelo veto do Govêrno ml -
neiro, que ihe tirou o fundo uni-
versitdrio para o seu reconheci-
mento, ë necessdrio lutar por esta
cidade. E necessdrio dizer não! E
imperativo da dignidade hurnana
dizer não.

Mais de 20 cidades mineiras já
receberam o que negaram a Dlvi-
nOpolis. porque a Faculdade per-
terice a cidade, não tern outros
donos.

Este primeiro de junho será o
mais triste para Os macos; esmae-
cern-se as perspectivas do seu fu-
turo. 0 presente de aniversário jã
foi dado, já o recebemos todos nOs,
O prémlo da ousadia, do atrevi.
mento de querer escola superior
para os nossas filhos.

Aos Deputados por esta cidade,
as autoridades, aos estudantes,
cumpre-nos dizer-ihes: - A Facul-
dade de Filosofia é de DivinOpolis.
Se a cidade não souber lutar para
defendê-la é porque näo a merece.
Deve mesmo perdé-la.

DivinOpolis, maio de 1966.
Dr. Carlos Altivo - Diretor Exe-

cutivo.
Como não podiarnos nOs, Depu-

tados daquela cidade, deixar de to-
mar conhecimento do artigo pubil-
cado neste jornal, quero trazer
tarnbém ao conhecimento dos meus
ilustres Pares que, nessa mesma
edicao, ha outro artigo nos seguin-
tes têrmos:

"FACULDADE DE FILOSOFIA E
LETRAS DE DIVINOPOLIS

AO POVO
Esciarecimento e advertência

Nurn esfOrco patriOtico de dar ao

interior as instrumentos necessd-
rios para a sua emancipação cultu-
ral, o ex-governador de Mlias, Sr.
Magalhães Pinto, nurn reconheci-
mento louvdvel a DivinOpolis, criou
aqui a Faculdade de Filosofia e
Letras, que conta atualmente corn
mais de 300 alunos.

Constitui hoje a Faculdade uma
Fundaçao de DivinOpolis; é uma
escola do seu povo, assim coma as
suas ruas. as suas praças, o seu
ceu.

Para cornplementaçao do fundo
universitário, necessário para 0 re-
conhecimento oficial dos seus cur-
sos, enviou A Assembléia, finalmen.
te aprovada, uma mensagem do-
ando a Fundaço Faculdade de Fi-
losofia e Letras de DivinOpolis, em
apólice do Estatdo, a importância
de trezentos milhOes de cruzeiros.

Estas apOlices seriain. inaliená-
veis, sèmente para constituir o fun-
do universitário exigido par lei, pa.-
ra qualquer escola superior.

Enviado 4 sançao governamental,
o Sr. Governador Israel Pinheiro
vetou a lei, negando a DivinOpolis
O que jd foi dado a rnais de 20 ci-
dades do Estado.

Esta diretoria cumpre o dever,
lastimando êste ato de S. Exa., tao
prejudicial ao ensino de DivinOpo-
Us, de alertar ao povo, 5. classe es-
tudantil, as autoridades, pelas con-
seqUências Luturas que possam ad-
vir desta estranha atitude gover-
namental.

DivinOpolis, maio de 1966.

Prof. José Dias Lara - Dir. Téc-
nico.

Prof. Carlos Altivo - Dir. Execu-
tivo".

Tudo faz crer, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, que S. Exa., o Sr. Go-
vernador, tenha sido mal assesso-
rado ou não tenha tido a oportu-
nidade de atentar melhor para o
ato que acabara de cometer. Ea-
tamente na epoca em que o Sr.
Presidente da RepUblica incentiva-
va, par todos as meios, a criacão de

novas escolas, numa campanha con-
tra o analfabetismo, não crelo que
S. Exa., a Sr. Governador do Es-
tado, em sã consciSncia, queira im-
pedir que urna Faculdade de Fib-
sofia, criada corn o sacrificio de
bans divinopolitanos, principal.
mente professOres José Dias Lara
e outros, a cam a boa vontade do
Sr. Magalhaes Pinto, tenha, agora.,
seus passos travados ou se extinga
pela não doação desta irnportãncia
a clue me referi. Faço aqui urn ape-
10 a esta Assernbléia para que, no
momento aportuno, rejeite o veto
governamental, pois, tenho a cer-
teza de que o prOprio Sr. Gover-
nador aceitará êste nosso gesto,
porque não é possivel que esta Fa-
culciade, luncionando corn mais
de 300 alunos de tOda a regiäo, ye.
nha a ser prejudicada par êste ato
do Sr. Israel Pinheiro. Rejeitando
o veto governamental, estaremos
dando ta DivinOpolis o arnparo do
Poder Legislativo, conforme id deu
provas na aprovac5.o do referido
Projeto.

- Esgotada esta hora da Reu-
mao, passa-se 5.

DISCtJSSAO E VOTAçAO DE
PROPOS4cOES

?ALAVRAS DO SR. PRESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscricoes para a prO-
xima Reunião.

- A Mesa comunica aos Srs.
Deputados que se inicia hoje o pra-
zo de 3 dias para apresentação de
erneridas nos Projetos ns. 3.668, do
Sr. Deputados Nicanor Armando;
3.669, do Sr. Governador do Esta-
do e 3673, do Sr. Deputado José de
Castro.

Informa. ainda, que foram apre-
sentadas duas Emendas, pelos De-
putados Augusto Zenum e Anuar
Fares, ao Proj eta n.° 3.667, cuj o
prazo expirou 5.s 24 horas de on-
tern.

- VSni 5. Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado ab7ixo assinado
quer a V. Exa., nos têrmos do art.
94 do Rigimento Interno, the seja
concedida a palavra e, pelo art.
95 do mesmo Regimento, transfe.
re-a ao Sr. Deputado Batista Mi-
randa, que tratará de assunto de
natureza relevante e urgente.

Sala das ReuniOes, 3 de junho
de 1.966.

Aureliano Chaves.
O SR. PRESIDENTE - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Aurelia-
no Chaves que, na qualidade de Li-
der da ex-UDN, requer a palavra
pelo Art. 94, para transferi-la, pelo
Art. 95 ao Sr. Batista Miranda,
que tratard de assunto relevante e
urgefite.

A Mesa defere o Requerirnento e
fixa 0 prazo de 40 minutos para a
usa da Tribuna.

- Tern a palavra 0 Sr. Batista
Miranda.

O SR. BATISTA MIRANDA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Voltarnos h Tribuna apOs ausên-
cia dêste Plendrio, por alguns dias,
eis que estávamos a visitar os mu-
nicIpios mifleiros divisOrios corn 0
Estado do Espirito Santo e que
compöern urn regiäo, do ponto-de-
vista geo-econOmico, tradiciona.l-
rnente produtora de café.

Esta região, ao longo de quatro
legislaturas, nos tern conferido a
i-ionra de representar a povo ml-
neiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nos contatos feitos, naqueles mu-
niclpios, constatei urna profunda
apreensãO par parte do cornércio
e da lavoura, em relação a uma
medida que o Govêrno, possivel-
mente, concretizará nos prOximos
cUas, qual seja o veto parcial ao
regulernento de emberques,já apro..
vado pela Junta do IBC, e a vigo-
rar para a safra de 1966 - 1967.
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A região , Sr. Presidente Srs.

Deput&los é urn desdobrarnento da
antiga Zona da Mata, que hoje se
confunde corn a Mata Nova, e o
Vale do Rio Doce , qua produz a
metade do café de Minas Gerais , ouseji, urn milhão e 500 mu sacas.

bern verdade que Oste café não ë
do tipo mais categorizado; ao con-trSrio , é o café do tipo 7 e 8, café
que não é multo aceito no merca
do externo e tern seu consumo no
mercado interno. Irnpöe-se , entre-tanto , considerar que, a despeito
destas razöes , essa região - a Zo-
na da Mata e Vale do Rio Doce
tern a sua rnissão curnprjda peran-
te o pals , para corn o desenvoIvi
mento nacional, e a sua contribuj-
ção corn Os rnilhöes de sacos do
ouro Verde enviados ao Brasil e ao
exterior ao longo de rnuitos anos.
Essa região não pode ser margina-
lizada, Se considerarrnos tal con-
tribuicao a riqueze nacional e, ao
mesmo tempo, a discriminacao de
que fol vitirna por parte do Govêr-
no Federal , do então Presidente
Getülio Vargas, que estimulou a
cultura extensiva do café , na re-
gião Sul do Pals. Os rnunicipioS que
produzem êste tipo de café repre.
sentarn , como disse, 50% da pro-
dução toted do Estado e abrigarn
uma populacão na area do Rio Do-ce , Segundo o censo de 1960 , daordem de urn rnilhäo , 153 mu ha-
bitantes e, na Mata, uma popula-
cão de 1.683.000, perfazendo urn
total de 3.000.000 de habitantes.
Nesta area concentra.se conse-
qüentemente, quase 1/3 da po-
pulacao do Estado. Ora, uma re-
gião que tern tal dimensão hu-
mana, tarnanha expressão demo-
gráfica, não deVe, de urn momento
para outro , Ser vitima de uma de-
cisão apressada e menos refletida
da parte do Govêrno. Esta area ë
a que, de fato , representou , em his-
tOria recente , o Sustentdculo da
economia rnineira. Todos sabemos
que ate ha bern poucos anos o café
sign.ificava sO em Minas Gerais,
cérca de 70% do nosso rendimento
bruto e, para efeito de divisas , o

seLor agro-pecuário alcancou ate
72°/o!! Ora , nao é aceitdvel , nao é
admissivel que urn setor que fol,
no passado , responsdvel pelo desen-
volvimento brasileiro , qua floresceu
ao nascer de grandes cidades -
Juiz de Fora , Leopoldina Catagua-
zes, Carangola , MuriaO , M:anhuacu
Manhurnirim , Lajinha e Ipanema
- e tOd.as essas cidades são, na
Verdade, do ponto-de-vista da evo-
lucão sociolOgica urn produto e
una consequencia da economia Ca-
feeira - como acreditar-se , pois,que Sste conjunto de cornunas , que
tantos e tao admirãvejs servicos
prestou ao Brash , possa, de urn
momento para outro , ser exciuldoda assistência governamental e, por
isso, condenado ao caos econOmj.co ?

Não ë crIvel que êsse nosso pro-
dutor , sem assisténcia técnica , semassistência crediticia , vitima de urn
sistema bancdrjo que cobra de 3,5
a 5%, não é crivel e nem possi.
vel adrnitir que o Govérno Federal
adote as medidas que se anuncia
e que virão sufocar o modesto pro-
dutor. Preocup'ado e vendo aquê-
les rnunicipios corn alto indice de
pobreza , pois, conforme disse - e
aqui estão os dados da região -
oferece crescimento demogrdfuco da
ordern de 40 e 44%, respectivamen_
te, Vale do Rio Doce e Zona da
Mata , venho apelar para a ajuda
da Casa. E uma região que estd a
reclarnar mercado de trabalho , ele-
vação de renda individual e não se
pode conformar corn o que se anun-
cia, pois que sofrerá sua econo-
mia, iS cornbalida , jS em exaus-
tao. APOS a visita realizada ao sim-
pStico, organizado e acolhedor mu-
niciplo de Tombos , uma cidade pe-
quenina de Minas Gerais , mas que
S urn exemplo para todo o Estado
pelo seu alto nivel politico , cultu-
ral e econOmico , apOs percorrer
aquela região , a corneçar de Tom-
bos ate Carangola , indo ate 55 di-
visas corn o Espirito Santo , na dreade Ipanerna e Pocrane , a interpe-
laçSo que ouviarnos é a de que seu
café estava na iminéncia de ser

duramente atingido. Isto porque
foi aprovado pela Junta Adminis-
trativa do IBC 0 anteprojeto orça-
mentSrio, pera o plano da safra
1956/67, corn os seguintes precos:
o grupo II compreendendo este
grupo a Zona da Mata, Estado do
Espirito Santo e Estado do Rio de
Janeiro: Café tipo 7 - Cr$ 36.000
por saca. Café tipo 7/8 - Cr$ 33.000
por saca. Sabe-se oficiosamente
que o Govêrno Federal pretende
opor veto parcial para retirar 0
tipo 7/8.

Convém notar que é de suma im-
portSncia para 0 grupo II a exiS-
téncia do tipo 7/8, devido S grande
incidOncia de broca e S sêca yen-
ficada por ocasião da granulacão.

Quando rnencioflamOs broca,
cumpre relembrar a Casa que o in-
seticida que o IBC coloca a dispo-
sicSo dos produtores daquela re-
giSo não pode ser adquirido pelos
produtores, dado o seu alto cuSto.

Além désses fatos, existe o alto
custo de produção, pois como é sa-
bido, tudo aquilo de que a lavoura
necessita tern acornpanhado Os pre-
ços inflacionSrioS, o que não acon-
tece corn o café, que tern preco de
safra, fixado por ano.

No gegulamento de EmbarqueS
da safra 65/66, tivemos urna clife-
renca de preco para a safra 64/65,
na ordem de 7.000 cruzeiros por
saca - Regulameflto decretado pe-
10 Govérno.

Em estudos efetuados pela Coo-
perativa do Leste de Minas, che-
gou-se ao custo de producão de
Cr$ 29.000 por saca. No Sul de Mi-
nas, em trabaiho feito pela ACAR,
tambérn chegou-Se a éste preco.

o custo de producão é baseado
em c'argas, coiheita, transporte, se--
ca, beneficio, carreto, adubação,
sacaria, impostos, etc.

o GovOrno não poderá fugir dos
precos apresentados pela Junta Ad .

-ininistrativa, pois isso acarrete.nia
a falOncia da cafeicultura, do Leste
de Minas e de outros Estados.

Producão do Estado —3.000.000
de sacas. ZONA DA MATA.......

1.500.000. Impôsto 11,5% sôbre uma
media de 25.000 por saca.

0 Sr. Joã.o Belo - Estou ou-
vindo atentamente o oportuno dis-
curso que V. Exa. profere sObre a
situacão do café, principalmente a
da Zona da Mata. Lamentamos, Sr.
Deputado, que os governos que já
passararn por Minas não deram ne-
nhuma importSncia a questão do
café, nem representantes dos catch-
cultores no IBC. 0 Estado do Pa.
rand produz o café quase do rnes-
mo tipo que 0 nosso, enquanto que
recebe preco muito maior do que
o da Zona da Mata, levando as me-
ihores vantagens. Em São Paulo,
acontece a rnesma coisa e, no en-
tanto, o nosso Govêrno não toma
nenhuma providOncha junto ao IBC.
E comum ver, no Rio de Janeiro,
Os governos de São Paulo e Para-
nil tratarem de interOsses da lavou-
ra cafeeira daquela zona. Aqui, o
que vemos? Aqul os governos con-
sideram o café da Zona da Mata
corno se Ole não existisse e nO.o to-
mam nenhurna atitude a seu favor.
A nossa safra tern caldo, conside-.
rSvelrnente, e temos que levantd-la
porque a lavoura cafeeira ainda dá
algurn'as somas para Os cofres do
Estado. Ainda agora, V. Exa. e os
hornens da região da Zona da Ma-
ta elegeram urn representante que
reside em Carangola, Sr. Mauricio
Tome. Nesta oportunhdade, disse-
rnos a Ole que não poderia ir ao
Rio de Janeiro, apenas para apoiar
a politica cafeeira que nSo interes-
sa S Zona da Mata - NOs que somos
tambSm representantes da Zona da
Mata, principalmente do Alto do
Cap'araO, e do CaparaO, onde é pro-
duziclo urn café de primeira ordem,
precisamos preparar-nos para pro-
duzir urn tipo de café que possa ser
hem pago porque, pana a exporta-
cão, o pior café tern pior cotação.
Os hornens daquela zona poderão
vir aqui e ouvir de V. Exa. uma
exposicão oportuna em favor do
café. Pensamos cm fazer urn apelo
ao Sr. Governador Israel Pinheiro
no sentido de que S. Exa., o Sr.
Governador, visite o IBC, e defenda
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aquela regi.o de Minas reprsena
Os int,erésses dos cafeicultores da
Zona da Mata.

Estarnos dispostos a acompanhar
V. Exa. nesta campanha , e pensa.
mos, também , em trabaihar para
que Os representantes do café em
Minas Gerais nao fiquern de bra-.
ços cruzados.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Agradeço a intervenção autorizada
de V. Exa., hornem vinculado a
região , por lacos afetivos , pois all
V. Exa. se realizou como homem
püblico. Na verdade , V. Exa. , corn
muita propriedade , colocou o pro-
blema nos seus devidos térmos.
Minas Gerais, não sei por que ra-
zão, não tern sorte corn Os Presi-
dentes da Repüblica. Não tern
sorte mesmo. No setor econOmico,
todo Govêrno faz discriminacöes
contra Minas Gerais, seja êle do
PSD, UDN ou PTB..

Jd temos afirmado desta Tribu-
na, várias vêzes , mencionando a
exploracao de nosso minério , que
enquanto aqui em Minas essa cx-
ploração deixa urn minguado im-
pôsto Unico, a Bahia recebe 10%
de "royalty" pelo seu petrOleo, além
do impOsto ünico. 0 povo brasi-
leiro de todos Os Estados paga pela
importacao de petrOleo Para con-
sumo nacional. Entretanto , 0 povo
brasileiro não subvencjona a pro-
dução do seu minério. Digo e re-
pito: foi no Govêrno de Getüljo
Vargas que se estimulou a produ-
cão dos cafés considerados baixos,
no Sul do Brasil. A nossa regiäo
que foi, ate num passado recente,
O sustentáculo da economja minei-
ra, repito, está em franco pro-
cesso de empobrecjmento.

Por isso, Deputado João Bello,
quando V. Exa. fala que os homens
püblicos de Minas tern esta dlvida
Para corn o nosso Estado, eu es-
tendo a mãos a V. Exa. porque,
V. Exa. e realmente fiel a verdade.

E devo, ainda , Para responder a
V. Exa. , confirmando o seu ponto
de vista, dizer que, numa audiência
recente corn o Presidente do IBC,
ouvi de S. Exa. esta afirmativa:

é igião problema Para o IBC. Veja
V. Exa. que nOs, que, nurn passado
recente, éramos o Suste.tácuIo do
Brash, nós que representamos
ainda urna area que alimenta o Rio
de Janeiro corn o leite de Leopol-
dma, Cataguases e Muriaé, yen-
ficarnos qua esta região é, hoje,
do ponto de vista da econornia
cafeeira, considerada região pro_
bierna Para o IBC. E uma
região que tern urn fncbce de renda
Per capita" inferior, fla qualidade,

a renda "per capita" do Nordeste.
Veja V. Exa. quanto empobrece-
mos porque não tivemos planifica-
ção de Govérno e af estäo Os resul-
tados da discriminacao contra o
nosso Estado que cada vez mais se
empobrece

Posso assim falar porque, quan-
Un era Governador de Minas o Sr.
Magalhães Pinto , ocupei esta Tn-
Jima por vérias vOzes Para deba-
er a mesma tese. Hoje , está no

poder urn nOvo Governador , Para
0 qual não contribul corn o meu
voto. Acho que e do rneu dever
prosseguir nesse trabaiho , porque
estou cumprindo corn fidelidade o
mandato popular.

0 Sr. B é 1 s o n Scarno -
Dou os meus parabéns a V. Exa.
porque ocupa neste mornento a
Tribuna e defende o problema do
café, que e ,sem düvida algurna, o
sustentaculo da economia. nacio-
nal. Desde que empossado Depu-
tado, discuto êste problema , por-
que sou de urna zona cafeeira.

Senti logo que, infelizmente , as
palavras proferidas por V. Exa.
são verdadeiras. Criei uma comis-
são de defesa da cafeicultura nesta
Casa. E embora não tenha presta-
do relevantes serviços, pelo rnenos
levantamos a mentalidade cafeeira
na nossa Assembléia e no nosso
Estado. Considero isto uma gran-
de vitOria. VitOria inclusive no dis-
curso que V. Exa. profere. 0 pro-
blema da cafeicultura é urn proble-
ma nacional, desde que houve a
interferêncja estath.l em proble-
ma desta natureza, aplicando-se o
confisco sObre a produção do café

no Brasil nos acOrdos internacio-
nais realizados, em que o nosso
pals poderia concorrer apenas corn
determinada quota e o5 excedentes
seriam adquiridos pelo pr6prio Go-
vêrno, trazendo armazenamento pe-
sado Para a manutenção dSsses es-
toques. Devo dizer a V. Exa. que
0 que nos estã realmente onerando
são os problemas que se apresen-.
tarn diante de nOs como: primel-
ro, a quantidade relativa de ex por-
tacão e excedentes que o Govërno
é obrigado a cornprar; segundo,
justamente o quo V. Exa. está a
dizer nessa Tribuna. Se os nossos
cafés, principalmente o da zona
que V. Exa. representa, são café
dos tipos 7 e 8, êsses padrSes
criarn dificuldades Para a exporta-
ção. Devo dizer a V. Exa., para quo
faca parte do discurso qua vern pro-
ferindo neste momento , que o tipo
de café não significa qualidade; o
tipo é aquêle que contamos em de-
feitos nas classificaçöes ofarecidas
de acOrdo corn o sistema que pode-
rlamos charnar internaciona l . Urn-i.
lata de café de amostra oficial.
contendo 300 gramas. conforme a
quantidade de defeitos signifiea
urn tipo de café. Na região do Su]
de Minas onde se produz o meihor
café do Brasil, ou do mundo, urn
produtor de café pode produzir o
do tipo 8. Apenas Para ilustrar: se
nós no Sul de Minas podemos
apresentar o café tipo 8, não sig .

-nifioa que o tipo do café seja real-
mente o fator preponderante sob o
aspecto cornercial. Da!, apoiar as
palavras de V. Eta.. C cue é no-
cna'irio Para a cafeicultuna , prin-
cipalniente Para estas zonas mais
sacrificadas em producao, é seg'ir
métodos cientlficos e técnicos
Para cue o govêrno ofereca a essas
regiSes condicoes Para fazer corn
que os cafés meihorern a sua qua.
lidade, porque o tipo, nobre Depu
tado, faz-se a vontade do produtor e
do cornerciante. Se compro café ti-
p0 8, na zona de V. Exa., e resolvo
levã-lo a urna mesa de classificacão,
Para que êle passe nos ventilado.
res Para tirar Os defeitos e fazer a

selecão, posso dizer que o café da
sua região voltará a ter o tipo 4
ou 5, de acôrdo corn a c.onveniência
do comprador. Estou de acôrdo
corn V. Exa., quando diz que, real-
monte , o que f'alta é orientação téc.
nica, assisténcia governamental que
possa ajudar os produtores da sua
zona, que, na sua maloria, são
produtores par t r a d i ç a o, que
jã se habituaram a vender café
pelos tipos 7 e 8 . 0 quo devernos
fazer e proniover urn siste:ma de
apoiamento 'aqueles produtores, no
sentido do orientá.los, Para que
haja urn cornbate a broca, e se
faca a eliminacao dos defeitos
apresentados nos cafés colhidos.
E que os cafés sejam coihidos
dentro das condicöes técnicas ne-
cessánias, qua Se recorne'rdern a
coiheita, o trato de carpas , a seca-
gem. despolpadores, o beneficia-
mento e rebeneficiamento. Fora
dal, não teriamos condiqöes de fa-
7cr corn que o p r o d u to prin-
cipal de exportação do pals conse-
guisse novamente ganhar os mar-
cados internacionais. Se ternos
realmente a metade da pr.odução
dos c a f é a em nosso Estado,
de boa qualidade Para bebida me-
ihor, e Os tipos são aceitos por essa
região, corn os requisitos necessá-
rios, o beneficiamento Para ofere .

-cer Os tipos 3, 4 ou 5 ao mer-
cado de exportaqao , como jã ra-
ciocinou bern V. Exa., se a Zona
da Mata fizesse o mesmo trabalho,
corn os processos Para meihorar a
qualidade cia bebida, processos es-
pecializados pare melhoria do tipo,
terfamos, realmente, urn produto a
altura de competir corn o de qual-
quer outro pals. V. Exa. tern ra-
zão quando dix que 0 necessdrio d
0 apoio a urn setor tao importante,
justamente porque ë o sustentáculo
de, economia nacional. 0 café, no-
bre Deputado, desde que se iniciou
a industrializacao no Brasil, tern
sido o resultaclo do esfOrco, do suor
daqueles que amanham a terra, que
se dedicaram permanenternente a
tarefa de cafeicultores, corn sacri-
ficios de tOda ordem, em beneficio
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da aquisição de mdquinas para o
parque industrial do Brasil. Se te
mos urn parque industrial sOiido,
progressista fol em virtude da la-
voura cafeeira. No entanto 0 se-
tor agropecuãrjo tm sido relegi-
do a piano inferior. Não tern acorn -panhado o progresso cia indüstria,.
Isto significa que estamos num
edificio enorme sem quaiquer all-
cerce para sustentá-io.

Está pois V. Exva. de parabcins
ao enfrentar urn problema desta
natureza desta amplitude. Quero
ainda em adendo ao discurso de
V. Exa dizer que o Govérno Fe-
deral deve voltar sua 'atencao para
o problerna crucial da cafejcultura
Se nâo fOr possivel no momento
a liberação de todos os dOlares do
confisco, a entrega do café ao mer-
cado tradicionaI para venda a fir-
mas particulares pelo menos deve
liherar parte dos dOiares para mi-
norar o sofrirnento dêsses produ-
tores brasileiros.

Complementando o aparte do
Denutado João Bello, devo dizer a
V. Ex'a. q ue elegemos oara a Jun-
ta Mminjstrativa do I.B.0 três
mineiros ilustres e urn inffic.ado
pelo Governador do Estado. Hole
temos êsses quatro homens em sin-
tonia que já comecarn a mostrar
Os seus servicos em beneficlo de
Minas Grais. Como prova devo
dizer que • ao asslimir sues funcOes
no I. B. C.. os representantes minei
ros .iniediatamente procur3rarn
aprovar urn piano que d reivindi-
cacao nossa de longa data . para
que puddssernos ampliar a rOde de
armazOns do nosso Estado. E devo
anunciar a esta Casa , na oportuni-
dade em que V. Exa. ocupa bri-
ihantemente esta Tribuna, que
quatro armazOns id foram aprova-
dos por Osses elementos da junta
do IBC , que lutaram por Oles, para
que se destinassem ao nosso Esta-
do cêrca de 3 bilhOes de cruzeiroa
para a construçao de armazcins c:a-
pazes de padronizar e melhoiar
Os cafés produzidos em tOdas as
regiOes mineiras.

Felicito, portanto , V. Exa. que.
nesta hora, defende brithantemente
os interOsses da cafeicultura rninei-
ra, ate hoje relegada a urn piano
de esquecimento e abandono.

0 SR. BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado Délson Scarano,
tOda a Casa reconhece em V. Exa.
a quahficaçOo que ihe é dada de
ser urn dos membros do Legisla.
tivo que mais se decucam ao estudo
da nossa cafeicultura; tOda a Casa
Ihe faz justiça. Mas, na verdade
conforrne V. Exa. bern acentua,
não sei por que razOes 0 nosso es-
forgo em setores diferentes não
tern encontrado aquela repercus-
são que, como homens püblicos e
representantes do povo, esperáva-
mos alcancar.

Mas , V. Exa. acentua , corn muitasabedoria , que faita 'a cafeicüitura
nacional uma infra-estrutura Es.
tou de acOrdo corn V. Exa. Temos
que racionalizar , pois , a flOssa pro-
dução; é o imperativ.o do rnercado
internacional ao qual não pode-
mos fugir , sob Pena de ficormos
alijados dOsse mercado. Todavja
cumpre-nos especjalrnente a
mim ao nobre Deputado João Be.
10 e a Outros que aqui representa
mos a região da Zona da Mata e do
Vale do Rio Doce região que na
verdade produ2 café de qualidsde
inferior , que não di bebida o cha-
rnado café puro , - cuidar efetiva-
ment.e dOsse problema Entretanto,
foi esta região que sustentou os
cofres do Estado, que susteritou o
desenvoIvjnento brasileiro. Nãopode ela , agora exaurir.se corno se
está exaurindo, por fOrça da negIi-
gêrcia do descuido e da omissão
dos governos passados que não
atentararn para a cafeicultura, no
setor internacjonal que não leva-
ram , para aquelas Areas , escol's
estradas energia eiétrica elernen-
tos criadores de urna infra-estru.
tura que viesse substituir 0 regime
de trabaiho ali predominante que
é o cia monocultura cafeeira. SO-
mente agora , ha questão de quatro
anos Para cá, é que cOnseguirnos

que esta região fôsse objeto das de-
cisOes administrativas do GovOrno
de Minas. E hoje podemos dizer
que ela jd conta corn urn sisterna de
eletrificação quase em funciona-
mento.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
inforrna ao orador que S. Exa.
dispOe apenas de cinco minutos
para concluir a sua oração.

o SR. BATISTA MIRANDA -
Muito obrigado, Sr. Presidente.

Referidas providOncias que Se-
riarn salvadoras entendemos que
terão vindo tardiarnente, peias in-
formaq,6e q qu recolhenlos no IBC,
através de seu Presidente quo n0,o
me deu nenhuma esperanca de que
a decisão da Junta Administrativa
seja mantida pelo GovOrno Federal.
Sabem Vs. Exas. a que preço va-
mos vender o café tipo 7/8? de 15
a 18 mil cruzeiros , custando urna
saca, a bico de Pena, para o pro-
dutor . 28 mil cruzeiros . Isto signi-
ficarO, realmente, caos econOmi-
Co de tOda a vasta Area de Minas
Gerais que, em passado recente , foi
das mais florescentes do Estado C
do Pals. Se Vs. Exas. quiserem a
confirrnacão de minhas observa-
cöes, aqui estao dados estatisticos:
Governador Valadares. em 1940, ti-
nha 5.794 habitantes. o que Ihe da-
va 0.3 de participacão na popula-
cão da regiao; em 1950. essa popu
iacao foi nara 40 mil hahitantes;
em 1960, 70 mil e jd. para. 1970 se
prevê uma popuiacão de 120 mu
habitantes. Apenas urns oidad
que uloresceu 'a base da economia
cafeeira e da pecuária oferece êsses
dados. Apenas uma , como exomplo,
deixando-se de considera' aoue1na
jC mencionodas - a ve1hi
de Fora Cataguazes, Leopoldina,
Muriaé, Carangola e tantas outras
que comp5em o que ha de urba-
nismo da mais aita expressão, em
Minas. For isso, voltei realmente
chocado do Rio de Janeiro, no meu
sentimento de brasilidade, quando
ouvi do Presidente do IBC que era
propOsito do GovOrno não manter

O tipo 7/8 no Regulamento de em.-
barque de 66/67. Tal medida sig-
nifica a exclusão dêsse café, em
prirneiro lugar, dos financiamentos
do Banco do Brasil, atravCs de sua
Carteira Agricola e, em segi.indo
iugar, 0 IBC nao promoverá a corn-
pra dêsse tipo. Que acarretarA tal
medicia? Acarretará milhares e
rnilhares de sacas de café retidas
nas fontes produtoras e Ossc'
produtores, traumatizados, sern
soiucao para seu grande problema.
Esses homens que criaram as
as condiçOes para 0 desenvolvi-
mento do Brasil fi2arão de taT
forma acuados pela realidade fi-
nanceira, criada pelo Govêrno, que
não terão outra soluçao senäo ape-
Tar, em massa, para a insolvencia.
Não quero crer que urna região que
representa 3 milhOes de habitantos,
urna regiOo que tern urn lndice do
rend'a inferior 'a do Nordeste, soja
sacrificada pelo GovOrno Federal
pelo fato de o preocupar a poiltica
financeira cia União. 0 problema,
no rneu modesto entender não é
de natureza econOmica, nao é de
naturoza financeira; é, sobretudo.
corno tive ocasião de dizer ao Dr.
Bdrio, Presidente do IBC, d 0 natu-
reza social. Como essa gente vai vi-
ver, se seu café que era vendido
a 30 mil e iho custa 29 mu, vai ser
vendido de 15 a 18 mil cru.zeiros?
E impraticável cont.inuar-se a ser-
vir ao Estado e ao Pals, se o Go-
vêrno se propOe a condenar essa
mesrna parcela da coletividade mi-
neira a destruição. 'a exaustão
econOmica e financeira , sem pro-
pielar-Ihe novas perspectivas!

Por isso, voltei hoj a esta Tn-
buria e voltarei quantas vêzes fo-
rem necessärias para pedir ao Go-
vêrno que não pratique essa injus-
tica contra Minas Gerais, contra
a regiao da Mata e a região do
Vale do Rio Doce.

Sr. Presidente , V. Exa. me ad-
verte de que 0 meu tempo esta
terminado. Permito-me ler Re-
querimento quo encaminharei a
Mesa, p e d i n d o a V. Exa. que
consulte o Presidente da Cornis-
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são e, sob o rito de urgência, am-
da hoje o aprove, para que êle
não chegue ao Rio de Janeiro
tardiamente, numa altura em
que o Govêrno jd tenha oposto
seu veto ao Regulamento de em-
barque.

0 Requerimento estd assinado
por cêrca de 40 Deputados e está
redigido nos seguintes têrmos:

REQUERIMENTO NQ 1.267

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

Os Deputados abaixo assinados,
ouvido o Plendrio e na forma re-
gimental requerem a V. Exa. , sob
o rito de urgência, manifeste a
Casa seu empenho aos Srs. Pre-
sidente da Repdblica, Marechal
Humberto de Pilencar Castelo
Branco, Ministro da Indüstrja e
Comércio, Presidentes, respectjvs -
mente, do Instituto Brasilejro do
Café e Cbnsetho MoetOrjo Na-
cional, para que seja mantido oregulamento de ernbarque da sa-
Ira 66-67, aprovado em reuniöes
recentes pela Junta Adminjstratj
Va, 0 que inclui os tipos 7-8 no
grupo 2, conforme justificativa a
parte.

Sala das ReuniOes aos 3 de junho
de 1.966.

JUSTIFICATIVA

GRUPO II 78
População aproximadameite de 3
milhöes d habitantes o que signi-
fica também , em têrmos aproxi-
mados , 1/3 da população total do
Est ado.

Foi aprovado pela Junta Admi-
nistrativa do Instituto Brasjleiro
do Café o anteprojeto orcamen-
tário para o piano da safra 66/67,
corn Os seguintes preços, o grupoII compreendido a Zona da Matt

Estado do Espirito Santo e Es-
tado do Rio de Janeiro:

Café tipo 7 = 36000 por saca;
Café tipo 7/8 	 33.000 por saca,

sendo que o IBC compra.rd o café
desde o mid0 da safra corno
garantia de estabilidade do mer-cado.

Convém notar que é de surna irn-
porténeja para 0 grupo II a exis-
tência do tipo 7/8, devido a grande
incidéncia de broca e a sêca yen-ficada por ocasião da granulagao

Além dêstes fatos, oxiste 0 altocusto de producäo, pois, corno ésabido, todos Os elementos de quo
a lavoura necessita tern acompa-
nhado os preços inflacionários, o
que não acontece corn o café quo
tern progo de safra.

No reguiameno de embarques
da safra 65/66 tivemos uma dife-
rença de preço para safra 64/65 da
ordern de 7.000 cruzeiros por saca- regulament0 decretado pelo GoVérno.

Em estudos efetuados pela Co-
operativa do Oeste de Minas, che-
gou-se ao custo de produçao do
Cr$ 29.000 por saca. No Sul de Mi-
nas, em trabaiho feito pela ACAR,
tambérn chegou-se a Csto prego.

0 custo do produção é baseado
cm cargas, coiheita, transporto,
sêca, bensficios, carreto, adubaçäo,
s'acaria, etc.

0 GovCrno não poderá fugir dos
preços apresentados pela Junta
Administrativa, pots isso acarre
taria a faléncia da cafeicultura do
Leste do Minas e alguns Estados.

Producão do Estado -3.000.000
sacas.

Zona da Mata - 1.500.000
ImpOsto: 11,5% sôbre uma me-

dia de Cr$ 25.000 por saca.
Se houver veto, o preco cairã de

15 a 18 mil cruzeiros.

Sala das ReuniSes, 3 de junho
de 1966.

Batista Miranda.

- A Comissão de Agnicultura

Sr. Presidente e Srs. Deputados.
As reuniôes do IBC compareceram
o Governador do Estado do Es-
pinto Santo, o Governador do Es-
tado do Parand, governadores e re-
presentantes de todos os Estados
produtores do cafd. Lamento que
o Gov. do Minas também não tenha
comparecido. A hora é do sacrifI-
cios para todos, e mais uma vez
desejamos, da Tribuna desta As-
sembléia, enviar urn apêlo ao Sr.
Governador Israel Pinheiro, para
quo desga ao povo, para que venha
ao encontro do povo defender e
combater osta discriminacão e ou-
tras contra 0 nosso Estado. E,
assim, acredito, que estard S. Exa.
a altura daquele passado que Ihe
legou o seu nobre pal, aquelo
figura de varão mineiro quo 101
Joo Pinheiro, homem perrnanente-
mente voltado para a defesa do pa-
trimOnio econOmico do nosso Es-
tado. Faço mais êsse apêlo a S.
Exa., para que, d e p o i s, não se
venha dizer que esta Assembléla
nada produs, quo os reprosentantes
do povo aqui nada mais fazem do
quo receber, "jeton". Ao contrdrio,
queremos dizer, num futuro prOxi-
mo, a t.odos quo nos ouvern, a to-
dos quo vierem a ler nossos tra.
balhos, quo Minas Gerais foi ao
caos, que Minas Gerais se degra-

doll econômica, social e polItica-
monte, mas corn energico protesto
desta Assernbléia, desta Casa do
povo.

- Vern h Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputado quo êste subscreve
requer seja-lhe concedida a pala-
vra, nos têrmos do Art. 94, para
quo, peio Art. 9, seja ela trans-
fonda ao Sr. Deputado Anuar
Fares que tratara da Tribuna de
assunto urgente e relovante.

Sala das RouniOos, 3 do junho do
1966.

João Vaz.

0 SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento do nobre De-
putado Joäo Vaz que, na qualida-
do de Vice-Lider, requer a palavra
pelo artigo 94, para transfoni-la,
pelo artigo 95, ao Sr. Deputado
Anuar Fares quo tratará do assun
to relevante 0 urgente.

A Mesa defere o Requenimento e
fixa o prazo do 30 minutos ao
orador.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Anuar Fares.

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

Atraso de Pagamento em
Barbacena

Dois assuntos do grande interés-
se para a coletividade mineira tra-
zem-mo a Tribuna neste momerito.
0 prirnoiro dêles é o que se refere
a situacão angustiante em que se
encontram Os funciondrios do in-

Batista Miranda.

Florivaldo Dias - João Vaz -
José Maria Ma galhães - Nicanor
Armando - Martins Silveira -
Orlando Andrade - João Bello- João Luiz de Freitas Sebas-
tião Nascin-iento - Altair Chaga

Jorge Ferraz - Expedito Tava-
res - Ataliba Mendes - Joaquim
de Melo Freire - Pinto Coelho
Athos Vieira de Andrade - Her-
melindo Paixão - Gomes Moreira
- Anuar Fares - Alvirnar Mou-
rão - Sette de Barros - Cicero
Dumont - Carlos Eloy - Aure-
liano Chaves - Delson Scarano - -
Maria Pena - Carlos Megale
Augusto Zenun - Paulino Cicero.
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tenor, sern receber seus venri-
mento ha vários meses, motivo por
que tern esta Casa recebido apêlo
de vdrias procedêncjas do Estado,
como Os tern tmbdm recebido 0
Chefe do Poder Executivo. Mas
hoje, Sr. Presidente, não posso dei-
xar de vir falar aqui sôbre êste
assunto, porque a mim fol confiada
uma mensagem no Sr. Governador
do Estado, o eminente Dr Israel
Pinheiro da Silva, no sentido de
que atente S. Exa, para a situação
dos funcionárjos da minha Ciclac'e
Barbacena, onde ha vários meses
estão sern receher. Esta mensagem
está subscrita por 50 fuiicionnir
que clamam contra uma situação
para êles jd insustentdvel. Afir-
marn, em seu apêlo, ao Sr. Gover-
nador do Estado, que o atraso do
pagamento dos vencmentos, atual-
mente, redunda em miséria e fome
para seus familiares, já que corn
seus parcos recursos. corn a fal -
ta de crédito, corn o cornérclo pas.
sando por grav crise, não sunor-
tam essa situação.

Estou certo de que éste apélo ex-
pressa o sofrimento e a preocupa-
cão da maloria dos nossos funclo-
ndrios do intoror do Estado E d
por isto que venho trazer a Casa
o conheci.mento d'sta mensagern a
fim de que o Sr. Secretdrio dan Fi-
nancas quo é urn homem bern in-
tencionado e capaz, possa de5de
logo, levar alIvio aos funcionários
püblicos d rninha cidade, de nossa
região e tambdrn de todo o Esta-
do. Esse apêlo que começa ansi-
nado por urn dos mais antigos,
mais diligentes, mais capazes e mais
prestimosos funciondrjos do Esta-
do na nossa região, que e o Sr.
Joaquim Alves da Costa, tern a
assinaturaa, dos funcionárlos do
tôdas as categorias de Earbacena,
desdo Os prestativos e operosos
atenclentes, serventes, ate on rnis
categorizados proflsslonais de nivel

universitário, que não titubeararn
ern juntar seus apelos aos dos
modestos, aos dos pobres que, por-
tarto, sofrern rnais. Junto a êsse
apêlo o meu, no sentido de que c
Sr. Governador determine urgent3
providência para que, desde logo,
o assunto d0 tanta relevância ne-
ja objeto de sua cogitacâo e de
imediata solução.

Embora 0 requerirnento esteja
assinado por 350 funciondrios, es-
ciaroço que minha cidade conta
corn 5.000 funciondrios pUblicos,
pelo nümero de estabelecimentos
oficiais que ali se acham implan-
tados. Sou, nesta hora (estou cer-
to disso), portador de urna mensa.
gem de preocupaco, de angüstia
e espero quo ela seja prontamen-
te atendida.

o SR. PINTO COELHO - Depu-
tado Anuar Pares, on reclarnos de
V. Exa. são plenamente justifica-
dos pela situação realmente angus-
tiante em quo se encontram Os
fuwioridrios do interior.

Entretanto, ha dias, em conversa
corn o Sr. Secretdrio da Fazenda,
fizemos sentir a S. Exa. êsse atra-
no em municiplo de nossa região;
e Cle, dernonstrando quo estava
aento, deu-me a seguinte thforma-

seria remetido, nos prOximos
19 dias, supnimento pars as Cole-
torias; e a verha seria de 1 nilhão
e 500 milhöes. Ainda. hoj' Os jot-
nais noticiaram as prirneiras cida-
des que serão beneficiadas corn
essa remossa. E, se não me enga-
no, a cid'ade a que V. Exa se re-
fere estd iricluida tambdm.

O SR. ANUAR FARES - Agrade-
ço as palavras de V. Exa. que me
trouxeram alento, corno alegrarão
aquêles funciondrios de minha ci-
dade quo so encontrarn nessa terrE-
vol dificuldade, a de no ter di-
nheiro para a atender as suss
prementes necersidacles.

o Jogador Tostão no Selectionado
Mas, Sr. Presidente e Srs. Depu-

tados, outro assunto que me traz i
Tribuna é do outra natureza, mas de
interêsse real para nosso povo, por-
quo constitui uma das preocupaçöes
constantos do todos, como temos
visto nos jornais e em outros orgãos
do divulgacão. Não 6 preciso quo eu
diga quo o futebol, neste momento,
constitui uma alta proocupacao do
povo brasileiro, porque em Londres
so estarão aferindo, dentro do pou-
cos dias, o prestIgio, a capacidade
profissional, a capacidade tdcnica do
nossa mocidade. A solocão brasilei-
ra vem-se constituindo em objeto
de emocöes do povo minoiro; iso
porque, desde a prirneira born,
conforme tive oportunidade de tra-
zer no conhecirnento desta Casa,
os atletas mineiros vêm sendo r'-
legados a piano secundário. Fi,
desta Tnibuna, hd cêrca de dais
meson, urn apêlo 'a cF. D., no
sentido de que fôssern inicuidos
outros atletas na selecão brasilel-
na, que representassem a capaci-
dade profissional e técnica do
jovem esportista brasileiro, nota-
damente corn relacão a Minas Go-
rain, onde verificamos que joga-
dores da categoria do Boo gleuc
a outros mais estavam alijados da
soiocão. 0 nosso apêio não foi aten-
dido. Mas algum aiento tivemos
quando deparamos corn a notIcia
do quo o jogador Tostäo fôra in-
cluido ontre aqueles quo poderim
ser selecionados para defender o
Brasil. E que ocorre? Este nosso
jovern esportista den tudo quo po-
dia dar de Si, nos treinarnentos o
oxercicios. A sua "perfomance" foi
realmento espetacul.ar. E quern diz
não sornos nos, o sim tôda a im-
prensa brasileira . Os meios do di-
vulgação do Minas, o radio e a te-
levisão deram total cobertura aos
acontecimontos relativos 'a prepa-
raqão dos atletas da selocao; e a
cada momento viamos êsse jovem
desdobran tôdas as suas fibras para
reprosentar corn dignidade o espor-
to em Minas Mas vernos corn tris-
teza que, rnuitas vézes, outros cr1-

t6rlos funcionam e prevalecem na
oomposição do Selecionado Brasi-
leiro. Este vezo não 6 do hoje. No
mornento em que Minas Gerais as-
sume urna posicão do liderança no
esporte brasileiro, por ten em sua
Capital urn a pracct do osportes
como a Estddio Magalhães Pinto,
que tom o significado altamente re-
presentativo da capacidado dos
nossos desportistas, no momenta
em que êste estádio propicia a ma-
nutencão em Minas Gerais do ver-
dadeiros craques, Minas que era
iim celeiro do exportacão do va-
lores esportivos, passou a podor
mantê-los aqui, dando-ihes saiSnios
correspondontes 'a sua capacidade
nrofissional Assirn, Mines toni, nes-
ta hora, o direito do elovar a sua
voz para quo sua presença no So-
lc'cionado Brasileiro seja efetiva.
Nosso estddlo hoje possibilita ter
em Minas Os me I ho r e s profis-
sionais brasileiros; nosso Estado já
deu ao futebol brasileiro valores
positivos quo possibilitaram no fu-
tehol carioca vitOrias espetaculares,
graças a fibra dos moços mineiros.
Rd poucos dias lembrava aoui urn
grande c r a q u o. Niiton Santos,
quando em visita a Assembidia Le-
gislativa, quo o Botafogo do Fute-
bol o Regatas, na sua trajetOnia de
grande clubo, em certa época, ti-
nba em seu quadro principal seis
profissionais minoiros. Felizmente,
hoje, êsses craques não mais saem
de Minas. Posso dizer, o tôda a
opinião pdblica também pode fa-
z6-lo, Tostão representa o que ha
do rnelhor em rnatëria do disc!pli-
na, do fibra, do capacidade, de idea-
lismo; reprosenta 0 quo ha de me-
ihor no osporte brasileiro. Esse
mOco, o Unico escoihido para re-
presontar o nosso Estado no Sele-
cionado Brasileiro, tern possibili-
dade de ser excluldo. Não quore-
mos discutir Os criterion por que,
dizem-me, êstes são técnicos - em-
bora possamos dizer que urn born
entendido de futobol no Brasil soja
orn tdcnico nato, pois nâ.o temos
universidades técnicas futebolisti-
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cas, mas ternos êsse senso do povo
brasileiro para o futebol, esta vo-
cacao incontida do jovem bras!-
leiro para êsse esporte que nasceu
na Inglaterra, mas que se naciona-
lizou brasileiro e constitui urn dos
motivos da vibração do nosso povo.
Pois bern: não podemos compre-
ender que urn celeiro de craques
como Minas Gerais apenas
fOsse representado por urn craque.
Mas êsse craque quer mostrar aos
homens da CBD quo Minas tern
condiçöes de estar presente em
Londres. For isso dã o rnáxirno de
si Os jornais noticiam, no entan-
to, que Tostão possivelmente não
será conservado no escrete que re-
presentará o Brasil em Londres
Esperarnos que esta possibilidade
seja afastada. Esta Tribuna deve
repercutir todos os anseios, as an-
gñstias, as aspiraçöes e Os desejos
do povo mineiro.

E se o futebol é realmente urn
motivo de preocupação do povo
mineiro, como do povo brasileiro,
que se sente corno cue fraudado,
num momento como êste, nOs, seus
representantes, temos que niafli-
festar essas ernocôes e essas an-
gustias, nurna faixa de preocupa-
ção cue ë altamente representativa
da psicologia do nosso povo.

Propus-me, então, trazer a esta
Casa urn requerimento, ja apoado,
certo de quo receberá, posterior-
monte, a assinaturn de todos os
senhores representantes do povo.
Nêle, fazemos urn apêlo no sentido
de que a Cornissão Técnica da CED
examine corn mais atenção a possi-
bilidade do se incluir no seiecio-
nado brasileiro o jogador Tostão,
cuj a "performance" vem sendo
acornpanhada corn emocão pelo
povo mineiro. Se o primeiro apêlo
quo fizemos não teve atendimen-
to, esperamos que êste o tenha;
esperarnos que se dê o rninimo a
Minas Gerais, que tenha urn seu
representante do esporte mineirr
Que seja êste môco a expressão
mineira do futebol em Londres,
porque o selecionado brasileiro

ha quo ser a media da capacida-
de profissional de todo o povo
brasileiro. Por que ha de ser
sempre a selecão brasileira uma
representaçao Rio-São Paulo? Na
verdade, o selecionado brasileiro
nada mais tern sido que urna re-
presentacão Rio-São Paulo, tend.o,
eventualrnente, urn elernento do
Nordeste ou do Sul do Pals, como
justificativa para se dizer que real-
mente outros Estados estäo ali re-
presentados. Mas sabemos q u e
muitas vêzes tambdrn se usa êsse
argurnento sub-reptIcio para in.
cluir-se nurna seleção urn jogador
profissional realizado, efetivarnen.
te, em São Paulo ou no Rio.

Mas, consicleramos jogador ml-
neiro aquele que fax sua carreira
profissional no seu prOprio Estado;
consideramos jogador mineiro urn
Bougleux, urn Tostão, Os craques
do Atldtico, do Cruzeiro ou do AmO-
rica, que aqui iniciararn sua vida
profissional, nas peladas de bairros
e vilas ou nas pequenas cidadeso
interior, que se inserirarn nos gran-
res quadros pelo seui valor pro-
fissional permanecendo aqui desde
o injcio, quando o esporte mineiro
não podia pagar salários conveni-
entes. Eles aqui ficararn, entretan-
to, por urna questão de idealismo,
de amor a sua terra, ao seu clube,
aos seus amigos; finalmente. urn
hornem desta natureza 0 que signi-
flea para ridS urn jogador mireiro.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. BATISTA MIRANDA -
Sr. Presidente, peço a palavra, pela
ordem, so houver permissão do
orador.

O. PRESIDENTE - Tern a
palavra, pela ordem, corn aquies-
cência do orador, o Sr. Deputado
Batista Miranda.

O SR. BATISTA MIRNDA -
Sr. Presidente, ainda corn referên-
cia ao Requerimento n Q 1.267, quo
encaminhei a Mesa, solicitaria a
V. Exa. que, na forma regimental,

apOs a conclusão do discurso que
profere o nobre Deputado Anuar
Fares, fOsse convocado a ernitir pa-
recer oral sObre .0 rnesrno o Pre-
sidente da Corn4.ssão de Agricul-
tura.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
no momento oportuno, atenderá o
nobre Deputado Batista Miranda.
Continua corn a palavra o orador,
Deputado Anuar Fares.

O SR. ANUAR FARES - Conti-
nuando, Sr. Presidente...

O SR. BATISTA MIRANDA -
Nobre Deputado Anuar Fares, que-
ro, em aparte, agradecer ao nobre
Presidente e a V. Exa. a alta con-
sicteração clue tiveram para corn
Oste hum.ilde colega, no trato dOste
importante problerna para a nossa
agricultura.

O SR. ANUAR FARES - Eu 0
que agradeco, ilustre colega, a
oportunidade que me £01 dada de
colaborar corn V. Exa.

DLzia eu que urn dos pretextos
permanenternente usados pela Go-
missão Tdcnica da CBD 0 0 de atri-
buir-se representacão, no que con-
cerne ao Estado de Minas, äqueles
atletas que, ernbora mineiros, per-
tencern a clubes do Rio e de São
Paulo. Dizia, então, clue o profis-
sional que deixa a sua cidade, o
seu Estado, para realizar a sua car-
reira fora déle, em outro clube, não
pode sor considerado expressão do
esporte de sua provincia natal.
Jamais poderiamos dizer que a
gloria nacional do futebol, Peld, per
ter nascido em Trés Coraçöes, fOsse
urn representante mineiro no Se-
lecionado Nacional. Não! Sabemos
que 0 rei do futebol brasileiro, sob
todos Os aspectos, ë urn represen-
tante paulista.

Isso, de forma alguma, diminui a
estima e o prestigio que desfruta
em Minas. NOs nos orgulhamos
dêle . Para efeitos técnicos, dire-
mos que sO consideramos corno re-
presentante mineiro no seleciona-
do, naG aquele que foi escoihido.
saindo de Minas e militando como
profissional em clubes do Rio ou

em São Paulo. Jogador mineiro é
aquéle representante do Estado de
Minas que foi destacado, requisita-
do dos grandes clubes daqui e que
realiza aqui sua carreira profissic.
nal; aquêle quo aqui atingiu a
fama e que superou as dificulda-
des de uma Opoca menOs favorãvel
ao esporte rnineiro, quando não ti-
nhani nossos clubos condlicöes para
reter urn profissional do categoria.
E que 0 esporte exige dos seus as-
tros, pam o caso de Minas, urna
parcela de sacrificio. Muitas vêzes.
para a disputa no carnpo, atraves-
sa Ole uma semana de trabaihos em
ulna ernprOsa ou repartição; outras
yeses, para Os treinos, tinha atrás
de si urn dia exaustivo. Hoje rei-
vindicamos para Minas, como sim-
bolo do valor de nossa juventude,
de nossa tenacidade, do idealismo
dos nossos mocos, a presenca no
selecionado brasileiro do j ogador
daqui convocado. Que se ihe dê
polo menUs a oportunidade de trei-
nar ao lado de Pelé. Isto que re-
presenta tao pouco no episOdio de
convocacão dos craques, quando
tudo acenava para Minas, deve ser
mantido. 0 Presidente Havelange
nos afirmou, na visita que fez a
esta Assembléla, que faitava fun-
darnento as q u e ix a s que fa-
ziam contra o CBD, porque em ou-
tros setores foram escolhidos atle-
tas rnineirOs para atletismo, nata-
cáo, volibol e basquete que se des-
tacaram corn grande brilho nas dis-
putas internacionais.

For clue não se pode adotar 0
mesmo critOrio para os j.ogadores
do futebol? For que estabelecer dis-
criminação? Escolhern em outros
setores, mas não no futebol. Sabem
que 0 que traz ernocão coletiva, e
quo las vibrar a alma brasileira, 0
o futebol. 0 nosso rna.is alto e ca-
tegorizado craque, PelO, dizia ontern
quo na Europa o futebol 0 ensinado
nas escolas, aos meninos, tal come
se ensina qualquer outra matéria
de oducação flsica. Para U POVO
brasileiro, o lutebol 0 nato. Os me-
ninos jogarn futebol Ii margem dos
rios, no alto dos morros, no fundo
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das hortas, e destacou ainda o rei
Peld que ate nos corredores estrel-
tos. Dizia mesmo João Havelange
que a capacidade de improvsação
do jogador brasileiro C algo de in-
suspeitado Para urn tCcnico estran-
geiro. Que a improvisação do era-
que brasileiro, do menino brasi
Ieiio, da capacidade brasileira no
campo de futebol, é qualquer
coisa dificil de ser compreendida
por urn técnico estrarigeiro, que
enquadra o seu futebol europeu
dentro de regras, dentro de es-
quernas, esqiernas e regras que,
Para o jogador brasileiro, não
funcionam, porque rompe tôdas.
0 grande êxito de Feola, nos
campeonatos anteriores, todos sa-
brnos, foi deixar o jogador brasi-
leiro jogar como sabe e gosta.

Estas consideraçôes são feitas
Para destacar a ornissão em que é
deixado o futebol de Minas, sem
justificatjvas. Se os nossos atle-
tas, como disse o Presidente da
CBD, aqui, são destcados, são con-
vocados Para representar o espor-
te brasileiro em faixas de ativida-
des atlCticas, por que idCntic tra-
tarnento não se dd ao jogdor mi-
neiro, como se dé sempre ao jo-
gador do Rio e de São Paulo? Ne-
nhurn mineiro entende isto. Ne-
nhum entendido de futebol aceita
isto. For que eram tirados os
mEiores craques de Minas Para re-
presentar Os grandes clubes do Rio?
Eles serviam Para representar o fu-
tebol brasilejro e de outros paises,
quando saidos dos grandes clubes
do Rio e de São Paulo. Mas não
servem, quando se trata de con-
vocC-los de Minas Gerais. Da ca-
pocidade profissional dos nossos
atietas, estCo todos convencidos e
tern olhc para ver a "performan-
ce" dos clubes mineiros no est.-
dio Magalhães Pinto, que ern
sido algo de grardioso. Não bi
clube do Rio e de São Paulo qua
tenha realizado aqui, contra elu-
bes mineiros, êitos fcrrnidávejs.
Ainda não houve. Não podemos
apontar nenhum grande vitorioso.

No gramado do Estádio Maga-
lhães Pinto, o que se tern visto,
em cada sessão esportiva, em ca-
da disputa Iutebolistica, e funcio-
nar, em tôda a sua plenitude, a
capacidade, a vitabilidade, a idea-
lismo, a espirito de decisão do
jogador mineiro.

Sr. Presidente, encaminjio a Me-
sa êste Requerimento, já apoiado,
certo de que o assentimento total
desta Casa êle terá. SerC a pre
sença do Deputado Mineiro neste
problema que preocupa, que an-
gustia e que, de certa forma, traz
revolta ao t o r c  d o r mineiro, ao
técnico mineiro, a imprensa mi-
neira, a todos aqu.êles que sabem
que Minas tern condiçOes de estar
presente em Lond.res.

REQUERIMENTO N Q 1.268

Exmo. Sr. Presiderite da Assem-
biCia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais,

0 Deputado abaixo assinado, corn
apoio regimental requer seja din-
gido urn apélo a Comissão Tédnica
da CBD, no sentido de exarninar
corn mais atenção a possibilidade
de Se incluir na Seleção Brasileira
o jogador Tostão, cujas atuecOes
vém sendo acomparthadas corn
emoção pelo povo mineiro.

Sala das Reunióes, 3 de junho
de 1966.

Anuar Fares - Pinto Coelho
João Bosco - Sousa e Silva -
Athos Vieira de Andrade.

Justificatjva: - AlCm da proje-
cão internacional em que nos lan-
camos pela magnificêncja do nosso
futebol, ësse esporte C talvez o me-
ihor elemento representativo da vi-
talidade e da capacidade de reali-.
zacäo do nosso povo.

Da vitalidade porque, coma todo
esporte, decorre do grau de civili-
zação a clue se chegou no Pals. Da
capecidade de realizacao, em razão
do alto grau de organtzacao que
hoje pode ostentar c nosso fute-

bol, verdadeiro modêlo, Para outros
paises.

E, portanto, êsse esporte, urn fa-
tor de grande importãncia Para o
Brasil e, em decorréncia dessa irn-
portãncia, vem a necessidade de
esta Casa se manifestar no sen.
tido dêste Requerimento.

Anuar Fares
- A Comissão de Justica

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa,
em atenção a Questão de Ordem
Suscitda pelo Deputado Batista
MiraLda em meio ao diseurso do
51. Aduar Fares, val solicicar 0
parecer oral do representante da
Comisso Qe Agricuitura, nobre
Deputajo Flarivaido Dias.

PARECER, ORAL AU REQUER1-
A[ENIO NO 1.267

0 SR. rL0RIVALDO DIAS - Sr.
Presidente como membro da Go-
missão de Agriculture, é corn sa-
tisfação que dou a rneu parecer
oral, favorável ao Requerimento n
1.267, formilado pelo Deputado Ba-
tista Miranda, porque conheco a
assunto e dCle me acho inteirado
perfeitamente. Este a pensamento
e a perecer da Camissão de Agri-
cultura.

O SR. PEESIDENTE - A Mesa
caloca em discussão a Requeri-
mento no 1.267, do Deputado Ba-
tista Miranda, corn parecer oral f a-
vorável da Comissão de Agricultu-
ra. Nã,o ha oradores inscritos, en-
cerro a d.iscussão.

Em votacão. Os Srs. Deputdos
que 0 aprovam queiram permane.
eer como se encontrarn. (Pausa).
Foi eprovado.

- Anuncla-se-á:
2•a PARTE DA ORDEM DO DIA

QUESTAO DE 0RDEI'I

0 SR. JOSE MARIA MACIA-
LHAES - Sr. Presidente, pode ye-
fica V. Exa., de piano, que não ha

nümero Para continucão de nO.SSOS
trabalhos.

Assim, requeira a V. Exa. a en-
cerrarnento da presente Reunião.

CHAMADA
O SR. PRESIDENTE - A Mesa,

em otoncão a Questao de Ordem do
nobre Deputado José Maria Maga-
lhães, vai proceder a chamada dos
Srs. Deputados e convoca Para
funcionar coma Secretário a Sr.
Deputado Anuar Fares.

Corn a palavra a Sr. Secret.ãri
Para proceder a charnada dos Srs.
Deputados.

O SR. SECRETARIO - Faz a
chamad, a qual deixam de respon-
der os Srs. Deputados:

Ledo Barges - Reny Rabello -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Artur
Fagundes - Augusta Zenum - Car-
los Elay - Daniel de Barros - Der-
meval Pimenta Filha --Euler Laf e-
td - Expedito Tavares - Geraldo
Quintãa - Gerardo Grossi -Games
Moreira - Hello Garcia - Homero
Santos - Hugo Castelo Branca -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
ihães - Jarbas Medeiros - João
Bello - Joãa Luiz de Carvaiha -
João Luiz de Freitas - João Vaz
- Jorge Ferraz - Jorge Vargas -
José de Castro - Ladislau Salles
- LClis Chaves - Lourival Brasil
- Lucia de Sousa Cruz - Luiz
Junqueira - Manoel Costa - Ma-
ria Pena - Nicanor Armando -
Nunes Coelho - Orlando Andrade
- Oswaldo Tolentino - Otelino Sal
- Pereira de Alrneida - Fires da
Luz - Raul Fernandes - Salim
Nacur - Sebastião Anastácio -
Sebastião Nascimento - Sette de
Barras - Sinval Baaventura -
Spártaco Pompeu - Walciomiro
LObo - Walthon Goulart - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
canstata a presenca de 29 Senho-
res Deputados. Não ha quorum
Para votacão, mas ha nümera Para
discussão da matCnia em pauta.

Di.scussão ilnica do Projeto n°..
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I

QUESTAO DE ORDEM

O SR, JOSE MARIA MAGA-
LHAES Sr. Presidente V. Exa.
anuncjou que não havia nümero
para votaçao e sim para discussão
da matérja em pauta. Agora V.
Exa cOIocou em votação o Reque-
rirnento do Deputado Manoel Costa.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica tao nobre Deputado José
Maria Magathacs que não ha flu-
mero para votacão de Projetos, mas
ha "quorum" para a votacäo dêsse
tipo de Requerimento que a Casa
acabou de aprovar.

136
- A seguir, tern a l.a discussão

encerrada cada urn do sua yez, sem
debates, Os seguintes Projetos:

Projeto n.° 3.661/66 (Resolucao),
da Comissäo de Justiça, o qual cria
Comissao Parlamentar do Inque-rito.

Proj eto n.° 3.649/66 (Resolução),
da Comissão Executiva, 0 qu& mo-
difica a redacao dos artigos 30 e 7'
da Resoluçao n° 738, de 27 de de-
zembro de 1965 e dd outras provi-dêncjas.

Projeto n9 3.651/66, do Sr. Scar-
taco Pompeii, o qual dá o tiulo
de "Cidadão Honordrjo de Minas
Gerais" ao Deputado Federal Joäo
Calmon.

Projeto n' 3.656/66, do Sr. Ge-
raldo Quintao, o qual dd ao Gi-
ndsio Estadual e Colëgio Normal
da cidade de Coronel Fabrjcjano o
nome de "Alberto Giovanini".

Projeto no 3.657/66, do Sr. Wilson
de Paiva, o qual da ao Colégio Co-
mercjal Of icial de Uberaa a de4
nominacao de Colégio Comercial
Oficial "Boulanger Pucci".

- Em 2.a discussão, os Projetosseguintes:
Projeto no 3.579/66, dc Sr. LeS.oBorges, 0 qual declara de utifidade

pübljca o DiretOrjo Central dos Es-
tudantes da Universjdade CatOljca
de Minas Gerais.

Projeto n° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denomjrja "Jaime
Mafra" as E. C. do COrrego do Rio
Branco, municjpjo de lapu.

Projeto n o 3.602/66, do Sr. Lou-
rival Brasil, o qual atrihuj deno-
rninaçäo ao Gindsio de Cruzeiro do
Fortaleza

Em 3.1 discussão, Os Projetosseguintes:
Projeto n Q 3.559/66, do Sr. Ma-

noel Costa, o qual dd a denomina-
cão de "Padre João Neiva" ao Gi-
ndsio Estadual de Santana da Var-
gem.

Projeto n, 3.563/66, do Sr. Ata-
noel Costa, o qual dd a denornjna-
ção de "Dom Othon Motta" ao
Colégio Normal da cidade de Con-ceição do Rio Verde.

Projeto n.° 3.565/66, do Sr. Wil-
son Modesto, o qual dé a denomi-
nacã.o de "Presidente João Pinhei-
ro" ao Gindsio Estadual de San'os
Dumont.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgotada
a matéria constante da Pauta e nâo
havendo Oradores Inscritos, a Mesa
encerra a Reunião, convocando Os
Srs. Deputados para a Ordinária de
segunda-feira, dia 6, as 14,00 ho-
ras, corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

6-6-66

l.a pj
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentação de pareceres, proje-
tos, comunicaçOes, requerimentos e
indicacôes.

Das 15 as 16 horas:
Discussão e votação de parece

res, requerimentos, comunicacdes
e indicaçães. Discussão e votacão
de redaçSes finais.

2.a pARTE

Das 16 as 18 horas:
Votacão, em 2.' discussão, do

Projeto n.° 3.591/66, do Sr. José
de Castro, o qual dd denominacão
de "Eduardo de Menezes" ao Paid-
do de Saüde de Juiz de Fora.

Votaqão, em 2.' discussão, do
Proj eto n.° 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dd denominação de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Gindsio Estadual de Carmo de Mi-
nas.

Votacao, em 3.° discussão, do
Projeto n.' 3.223/65, dos Srs. Dc-
putados, o qual concede subvencöes
a diversas instituicOes.

Votaçâo, em 3." discussão, do
Projeto n." 3.502/66, do Sr. Joäo
Luiz de Freitas, o qual dd a de-
nominacão de "Padre José Gonçal-
yes de Souza" ao Ginasio Estadual
de Felixldndia.

Votacao, em 3. discussão, do
Projeto n.° 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual reconhece de Uti-
lidade Püblica 0 Abrigo Santa He-
lana, corn sede na Cidade de Juiz
de Fora.

Votaqão, em 1' discussão, do
Projeto n.° 3.550/66, do Sr. José
de Castro, o qual dd a denoniina-
cão de "Cel. Aniceto de Barros" ao
P.Osto de Higiene de Santa Cruz do
Escalvado.

Votacão, em 3. discussáo, do
Projeto n.° 3.557/66, do Sr. Jairo
Magalhaes, o qual reconhece de Uti-
lidade PUblica a Fundacdo Serdfi-
ca de Educacao da Paroquia de
Nos.sa Senhora da Pompéia, corn
sede no municipio de Belo Hori-
zonte.

Votação, em 3•a discussão, do
Pro ,jeto n.' 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dd a denominação de
"Professor Fdbregas" ao Gindsbo
Estadual da Cidade de Luminárias.

Votaçâo, em 3. discussão, do
Projeto fl. 9 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, 0 qual reconhece de Uti-
lidade Püblica 0 Centro Educacio-
nal de Belo Horizonte.

Votaçao, em 3•a discussão, do
Projeto n.° 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, .0 qual reconhece de Uti-
lidade Pübllca 0 Conselho Particu-
lar da Sociedade São Vicente de
Paulo, de São Goncalo do SapucaI.

Votaqão, em 1.0 discussão, do
Projeto n.° 3.661/66 (Resolução),
da Comissão de Justica, 0 qual cria
Comissão Parlamentar de Inquérito.

Votacão, em 1.0 discussão, do
Proj eto n.° 3.649/66 (Resolucão),

3.641/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual fixa vencimentos de
cargos do Poder Judicidrio.

A Comissao de Justiça opina pela
aprovacao do Projeto e da Emen-
da n.° 1.

A Comissão de Serviço PUblico é
favorável a aprovação do Proj eto,
da Emenda n.° 1 e da Emenda. queapresenta

A Comissão de Finanças i pela
aprovaçao do Projeto e da Emenda
n: 1, corn o Substltutjvo que apre-senta.

- Vem a Mesa:

REQtJERIMENTO

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

O Deputado que êste assina re-
quer a V. Exa. 0 adiamento da dis-
cussão do Projeto n° 3.641/66, por
dez dias.

Sala das Reuniöes, 3 de junho
de 1966.

Manoel Costs.
o SR.. PRESIDEN - SObre a

Mesa Requerimento do nobre Dc-
putado Manoel Costa, que solicita.
o adiamento da discussão do Pro-
jeto, por 10 dias. A Mesa val colo.
car em votaçao o Requerimento.
Em votaçao. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa)
Fol aprovado.
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da Comissão Executiva, 0 qual mo-
difica a redacão dos artigos 3 •9 e
7•1 da Resolucäo fl.0 738, de 27 de
dezembro de 1965 e dd outras pro-
vidëncias.

Votaçäo, em 1.4 discussão, do
Projeto n.° 3.651/66, do Sr. Spar-
taco Pompeu, o qual dá 0 titulo de
"Cidadäo Honordrjo de Minas Ge-
rais" ao Deputado Federal João
Calmon.

Votaçao, em 1.' discussão, do
Projeto n. 11 3.656/66, do Sr. Geraldo
Quintao, o qual dd ao Gi.ndsio Es-
tadual e Coléglo Normal da Cidade
de Coronel Fabricjano o nome de
"Alberto Giovannjnj".

Votacão, em 1.' discussão, do
Projeto fl. 0 3.657/66, do Sr. Wilson
de Paiva, o qual cia ao Colëgio Co-
mercial de Uberaba a denom.iriaçao
de "Colégio Comercial Oficial Bou-
langer Pucci".

Votação, em 2.0 d.iscussão, do
Projeto n.° 3.579/66, do Sr. Leão
Borges, o qual declara de Utilidade
Püblica o DiretOrjo Central dos Es-
tudantes da Universjdade CatOLica
de Minas Gerais.

Votaçao, em 2.0 discussão, do
Projeto n.° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denomina "Jaime
Mafra" As E. C. do COrrego do Rio
Branco, Municipio de lapu.

Votacao, em 2.0 discussão, do
Projeto n.° 3.602/66, do Sr. Louri-
val Brash, o qual atribui denomi-
nacão ao Ginásio Estadual de Cru-
zeiro da Fortaleza.

Votacão, em 3a discussão, do
Projeto n. 9 3.559/66, do Sr. IvTanoel
Costa, o qual dá a denorninaco de
"Padre Joäo Neiva" ao Gindsio Es-
tadual de Santana da Vargem.

1otação, em 3. a discussão, do
Projeto n.o 3.563/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual da a denoniinacao de
"Dorn Othon Mot,ta" ao Colegio
Normal Oficial da Cidade de Con-
ceiçäo do Rio Verde.

Votacão em 3.a discussão, do
Projeto n.° 3.565/66, do Sr. Wilson
Modesto, o qual dd a denominaçao
de "Presidente João Pinhejro" ao
Gindsio Estadual de Santos Du-
mont.

- 0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para a Reunião Extraordindria,
na mesma data, as 20,30 horas, corn
a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

ReunjAo Extraordjnãria
6-6-66

l.a PA.RTE

Das 20,30 as 22,30 horas.
Leitura e aprovacao da Ata.
Discussâo das segu.intes proposi-goes:
Requerirnen tos n's. 1. 179, 1.220,

1.223, 1.239 e 1.243.
1 Indicaçöes n's. 1.074, 1.076,
1.078, 1.080 e 1.085.

2.a PARTE
Das 22,30 As 00,30 horas.

DiSCUSSãO dos vetos totals opos-
tos as Proposicôes de Lei n's.:

3.054, que dispãe sObre a cons-
truçao de creche na Capital do Es-tado.

3.060, que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxilio financej-
ro de Cr$ 500.000, it Obra Social
dos Amigos de Santo AntOnio, de
Araxd.

- Levanta-se a Reuniao.

SUMARIO: Compareci.mento - Ata
- Expediente: Mensagem fl. 0 1092
(Projeto n.° 3.678); Oficio n.'
1074 e Oficlo - Requerimento do
Sr. Manoel Costa - Discursos
dos Srs. Hermelindo Pai.xão, Ci-
cero Dumont, Joäo Luiz de Car-
vaiho, Expedito Tavares, Sparta-
co Pornpeu, Ladislau Salles e José
Maria Magalhães - Aprovacão -
Palavras do Sr. Presidente En-
cerrarnefito - Ordem do Dia

COMPAR,ECIMENTO
- As 14,10 horas, comparecem Os

Srs.:
Ledo Borges - Joo Navarro -

Reny Rabello Pinto Coelho -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas -.- Alvaro
Salles -.- Alvimar Mouräo - Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Benedito Xavier
- Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Dermeval
Pimenta Filho - Euler Lafetd -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Gerardo Grossi - Gornes Mo-
reira - Hermelindo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Bello - João Bosco
- João Luiz d Carvalho - Joã
Luiz de Freitas - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Vargas - José de Castro José
Luiz Baccarini - José Maria
Magalhães -. Ladislau Salles -.
LOlis Chaves - Lourival Brasil
- LUcio de S o u z a Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Costa -

Maria Pena - Marta Near Monteiro
- Martins Silveira - Nicanor Ar-
mando - Otelino 501 - Pires da
Luz - Raymundo Albergaria -
Sette de Barros - Souza e Silva -
Spdrtaco Pompeu - Valdir Melga-
ço - Waldomiro LObo - Waithon
Goulart - Wilson Modesto - Wil-
son Tanure.

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

ATA

o SR. JEHOVAH SANTOS - (2.0
Secretãrio "ad-hoc") - Proede a
leitura cia Ata cia Reunião anterior,
a qual é aprovada, sem restricOes.

EXPEDIENTE

O SR. PINTO COELHO - (30
Secretãrio, nas funcOes de 1. 0 ) -
Faz a leitura do seguinte Exped.ien-
te:

MENSAGEM N.' 1.092

Belo Horizonte, 6 de junho de
1.966.

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

Tenho a honra de encaminhar,
por intermOdio de Vossa Excelên-
cia ,ao alto pronunciamento dessa
egrégia Assemblëia Legislativa, o
incluso Projeto de Lei que dd nova
redacão ao art. 2. 0 da Lei n.° 3.907,
de 22 de dezembro de 1.965.

Por urn laso, a referida Lei, aQ

589.' REUNIAO ORDINARIA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA,
EM 6 DE JUNHO DE 1966

PRESIDNCIA DO SR. ANUAR FARES
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criar, em seu art. 2., no Anexo Ii
cia Lei n. 9 3.214, de 16 de outubro
de 1.964, Os cargos necessdrios para
o curso secundário de 2. ciclo nos
Gindsios Estaduais de Monte Car-
melo, Ituiutaba e Estrêla do Sul,
deixou de prever tarnbém, no cita-
do Anexo, 6 (seis) cargos de Inspe-
tor de Alunos I, nlvel III, sendo 2
(dois) por curso, como é normal.

Assim, equivocadamente, foram
criados 12 (doze) cargos de ContI-
nuo-Servente, nivel II, quando de-
veriarn ser previstos apenas 6 (seis)
dêstes cargos e 6 (seis) de Inspetor
de Alunos, nlvel III, indispensdveis
ao funcionamento do curso secim-
ddrio de 2. 0 ciclo nos gindsios men.
cionados.

Em face destas razöes, torna-se
necessdria a alteracão proposta
que espero seja devidamente aco-
ihida pelos nobres Senhores Depu-
tados corn assento nessa ilustre
Casa.

Aproveito a oportunidade para
reiterar a Vossa Exceléncia os meus
protestos de elevada estima e dis-
tinta consideracão.

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

- Publicar.

PROJETO N. 9 3.678/66

DA nova redacão ao art. 2.9
da Lei fl.0 3.907, de 22 de de-
zembro de 1.965.

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

Art. 1 .0 - 0 art. 2. 0 da Lei fl.0
3.907, de 22 de dezembro de 1965,
passa a ter a seguinte redação:

"Art. 2. - Para atender ao dlis-
posto no artigo anterior, ficam
criados no Anexo II da Lai n.°
3.214, de 16 de outubro de 1964, Os
seguintes cargos:

15 (quinze) cargos de Professor
de Ensino Médio, nivel XV, de cas-
se singular;

6 (seis) cargos de Inspetor de
Alunos I, nIvel III;

6 (seis) cargos de Contifiu3-Ser-
vente I, nivel III".

Art. 2. - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrdrio.

Art. 3. 0 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua pubiicacão.

Dado no Paldeio da Liberdade,
aos,..

Publicado, no art. 1. do Pro-
jeto flea o Projeto sôbre a Mesa
pelo prazo de 3 (três) dias, para
receber emendas, nos tèrmos da
Resolucdo fl.° 754.

OFICIO N. 0 1.074

Belo Horizonte, 6 de ji.mho de
1.966.

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

Tenho a honra de, por intermé-
dio de Vossa Excelência, dirigir-me
a essa egrégia Assembléia Legisla-
tiva para solicitar sejam incluIdas
fl. 0 3.667/66, em tramitacão nessa
ilustre Casa e de iniciativa do Exe-
cutivo, as entidades mantenedoras
do Gindsio e Colégio Normal do
Imaculado Coraçdo de Maria, da
cidade de São Lourenço, do Gind-
sio Industrial de São João del-Rei,
da Cidade de São João del-Rei e
do Gindsio e Colégio Normal Abre
Campo, da cidade de Abre Campo,
a fim de que os referidos educan-
ddrios passem a funcionar sob o
regime de integracão corn os esta-
belecirnentos oficiais do Estado.

A providência ora solicitada tern
a justified-la estudos procedidos
pelos orgãos tdcnicos da Adminis-
tracão, que tambérn aconseiham se
estendam aos citados estabeleci-
mentos de ensino os beeficios de-
correntes dos convênios a serem
firmados, na forma do disposto na
Lei n.° 4.147, de 29 de abril de
1.966.

Prevaleço-me cia oportunidade
para manifestar a Vossa Excelên-
cia os protestos de mhTha cordial
estima e .distinta consideracão.

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

- Ciente. Publicar. A Diretoria
das Comissöes, para anexar ao Pro-
jeto n.° 3.667.

OFtCIOS

Belo Horizonte, 25 de maio de
1.966.

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

Em meu nome pessoal e no de
tôda a familia, por intermédio do
V. Exa., quero transmitir os nossoS
mais sinceros agradecimentos 'a au-
gusta Assernbldia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais pelo voto de
pesar inscrito em Ata, bern como
pelas tocantes homenagens, sus-
pensão dos trabalhos normals da
Cãsa e realizaqão do Reunião Es-
pecial, homenageandO a memOria
de meu saudoso espôso Hilo An-
drade, quando da infausta ocorrên-
cia de s--,u falecimento que a to-
dos nos enlutou.

ale, quando membro dessa egré-
gia Casa, sern modéstia, sempre
procurou engrandecê-la, nurna la-
buta diuturna e constante.

0 coufOrto que nos trou.xe essa
manifestacão, no transe por quo
passarnos, nos sensibilizou proun-
damente e, em nossas preces, roga-
mos a Deus estenda mais luzes e
mais beflcãos para que o Poder Le-
gislativo realize plenarnente os seus
altissimos propOsitos.

Respeitosos cumprimentos
Dora Ragazzi de Andrade.
- Ciente. Publicar.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO

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

Os Deputados abaixo assinados
requerem a V. Exa., ouvida a Casa,
a suspensão dos trabalhos da Reu-
nião de hoje, em virtude do fale-
cimento do Dr. Adolfo Portela,
ocorrido no dia 4 do corrente, nes-
ta Capital.

Foi 0 extinto D'eputado Estadual,
no periodo de 1.947 a 1.950, e re-
eleito em 1.951, tendo renunciado
em 1.954, por ter sido eleito Minis-
tro do Tribunal de Contas do Es-
tado de Minas Gerais.

Requeiro, ainda, que dessa deci-
são se dé conhecimento 'a famllia
enlutada, na pessoa de sua Exma.
viüva.

Sala das Reuniöes 6 de juriho de
1.966.

Manoel Costa - Expedito Tava-
res - Ataliba Mendes - Cicero Du-
mont - Vald:ir Melgaco - Aurelia -
no Chaves - José Maria Magalhães
- João Bello - Carlos Megale -
Ladislau Salles - Hermelindo Pai-
xão - Wilson Tanure - Gerardo
Grossi - RaymundO Albergaria -
Lourival Brasil - Hugo Castelo
Branco - Souza e Silva - Sette
de Barros.

0 SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
t'ado Manoel Costa que comuflica h
Casa o falecimento ocorrido, no
Ultimo sábado, do Ministro Adolfo
Portela, do Tribunal de Contas do
Estado, que, em 1947 exerceu o
mandato de Deputado a esta As-
sembléia Legislativa. Solicita que,
em homenagem 'a sua memOria, Se-
jam suspensos os nossos trabathos,
nesta data.

Para encamirthar a votacão do
Requerimento, tern a palavra o Sr.
Deputado HermeLindo Paixão.

O SR. HERMELINDO PAIXAO
- Sr. Presidente, Srs, Deputados.

Quando atingimos a idade madu-
ra, transposto o célebre "cabo da
esperanca" e caminhado para a
"enseada das tormentas", e para
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nOs profundamente melancOlico o
trãgico balanço da perda, a cada
dia que passa, de mais urn corn.
panheiro. Desde Os idos de 1947,
acostumamo-nos a admirar o Mi-
nistro e exDeputado Adolfo Par-
tela, nesta Casa, g'racas a inteire
za do sen caráter, a extraordinã-
na vocacão politica que possuia ao
seu grande amor ao trabaiho e
aos interêsses de Minas Gerais.
Desde essa época, aprendernos a
estimã-lo e a respeiti-lo coma urn
dos mais categorizados represe
tantes do povo nesta Casa. Médi-
Co emérito, exerceu, na Zona Oes-
te de Minas, em Ihiã, São Gotardo,
Ferdizes, Sacramento, Matutina e
tantas outras cidades, o aposto-
lado da Medicina, no q u a 1 re-
velava constante preocupacão de
servir, sua inata caridade, sua sern-
pre crescente propensão parc Ia-
zer o bern. Deixou nesta Casa in-
deldveis traços de sue personalida-
de. Escolhid.o depois para o alto
o elevado pOsto de Ministro do
Tribunal de Contas de Minas, reve-
lou, então, seu poder de assimila-
ção, quanclo dernonstrou sua intui-
cão juridica, penetrando nos ma-
andros complexos dequele grande
Orgão, dando a êle uma contrbu1-
cão permanente, leal e construtiva,
fazendo-se urn dos mais ros peita-
dos rnernbros daquele sodaliclo

Politico, fundador do PSD em
Minas Gerais, tinha duas quallda
des excepcionais: a coeréncia e a
lealdade partidãria; jarnaia teve
urn deslize na sua inteireza poli.
tica; foi sempre urn bravo defen-
sor dos ideais do Partido, do qual
exerceu funcoes de Secretário.

0 que era Portela na vida pühlica,
éle também o era na sue vida fa-
miliar, na sua vida particular. Pai
de familia exemplar, cidadão dos
mais peregrinos dotes de Virtudes
pcssotais, deixa Portela urna lacuna
impreenchIvel, não apenas no co-
racao de seus amigos, mas princi-
palmente na alta adrninistraçao do
Estado, a qual deu uma invulgar e
indesvidvel contribuição.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Cicero Dumont.

o SR. CtCERO DtJMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Esta Casa reverencia, hoje, corn
o rnaior pesar, a rnemOria do Dr.
Adolfo Portela. Ao associarmo nos
a essas manifestaçóes de pesar, nOs
o fazemos corn o mais profundo
sentimento de saudade.

Companheiro de S. Exa., nesta
Assembidia, no periodo de 1950 a
1954 e, depois, no Tribunal de Con-
tas, de 1954 a 1958, devo, realmente,
sentir a sua perda mais do que
muitos dos ilustres colegas, porque
privei da sua intimidade.

Adolfo Portela era urn hornern
excelente e urn tanto parodoxal.
Born ao extrerno; as vézes, inipul-
sivo. Mas, a sua impuliivicade iao
the diminula. as qualidades; antes,
as revelava. Depois das primeiras
convivéncias corn Adolfo Portela,
mais se lhe admiravarn as virtudes
do amigo e de hornem püblico Sin.
cero corno poucos sabem S6-10 na
vida; aberto as iddias e aos deba-
tes; capaz de retificar o seu prO-
prio julgarnento, quando conven-
cido do êrro. Corn êstes traços Ca-
racteristicos do sua personaliclade,
Adolfo Portela desempenhou muito
bern as atribuiçoes qua lhe foram
dadas nesta vida.

Casado corn D. Helena Valadsres,
deixa quatro filhos, entre Os quai3
a Engenheiro Adolfo Portela Filho;
a Advogada Sra. Vera Lucia For-
tela, espôsa do Dr. Sandoval do
Azevedo Fliho; uma outra uiJha,
casada corn a Dr . Rodrigo Otivio,
Diretor da Cornissão do Vale do
São Francisco, em Minas Gercis e,
finalmente, a cacula que, ao se
lado, recebeu o impacto do desas.
tre qua levou seu pai para a vida
extraterrena.

Coma chefe de farnilia, Adolfo
Portela era urn exemplo do dodica-
cSo - Permanenternente preocupa-
do corn a educação e a futurc, do
seus filhos, constitula, assirn, para
seu grande circulo de relaçOes, urn
exemplo a ser adrnirado. Receben-

do a consagracão de seus munIci-
pes, 101 Prefeito de Ibid. Segundo
se constata pela histOria daquela
Cidade, recebeu-o Adolfo Portela
coma urn pequeno municipio, con-
seguindo transformd-lo no prOspe-
ro Municiplo clue 4 hoje Ibiá. Mais
tarde, foi conduzido a esta Casa,
coma Constituinte; participou da
elaboracão da nossa Carta Magna
e a mesma den a sua contribui-
cão. Apesar de näo ser advogado
on jurista, mas rn é di c a, ainria
assim a experiência de Adolfo
Portela, adquirida na adminis-
traço püblica e na sua vida pro-
fissional, permitiu-lhe dar urna ex-
celente contnibuicão na elaboracão
da Carta politica do nosso Estado

Quando, em 1937, no exercIcio de
seu mandato, foi fechado a Con-
gresso, Adolfo Portela voltou as
suas atividades do medico e juan-
teve, durante longos anos, sob sue
responsabilidade, a chefia de urn
servico medico de tuhercujosos,
nesta Capital. Mais tarde, voitava
êle a esta Casa, daqul saindo
para prestar seu cancurso no Tri-
bunal de Contas. Daquebe Orgão
foi Presidente por duas vêzes e, na
sua gestao, vdrias modificaçCes se
introduzirarn na estruture daouela
Côrte de Cöntas. Ali, depois de a]-
gum tempo, Adolfo Portela tornou-
-se credor da arnizade de todos.
Todos as compreendiarn, todos de-
sejavam colaborar corn êle, porque
todos sabiem que era seu desejo
dar àquele Orgão e a seus funcio-
nánios o meihor de rendimento
de produtividade e de bem-estar.

Assim, quanda anteontern rece-
bemos a notIcia do falecimento de
Adolfo Portela, na verdade podIa-
mos avaliar a perda que sofriam,
ao mesmo tempo, sua familia, seus
amigos, a Tribunal de Contas e a
vida publica de Minas.

A memOria de Adolfo Portela e
seus exernplos serão sempre bern-
brados par quantos o conheceram
e par aquêles que terão, de futuro,
informacôes do suas atividades.

Desejarnos, pals, aderindo a estas

homenagens de pesar pelo fabeci-
mento de Adolfo Portela, render a
êsse prezado amigo a nossa mais
profunda homenagem de saudade
e do pesar.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Joãa Luiz de Ca.rva-
lho -

o SR. JOAO LUIZ DE CARVA .
-1110 - Sr. Presidente, Srs. Depu-

tados.
A Bancada do ex-PSP, nesta Ca-

sa, sc assoria as homenagens que
aqul haje são prestadas ao ilustre
ex-Deputado, Ministro Adolfo Por-
tela do Oliveira.

o seu fabecimento, em condiçOes
tao trdgicas e inesperadas, trau-
rnatizou as seus amigos e a api-
niaa püblica de Minas Gerais.

Exerceu S. Exa. a cargo de Depu-
tado Estadual em três Legisbatu.
ras e deixou nesta Assembléia a
testemunho do sen elevado espirl-
to pdbbico, da sua lealdade, da
sun honradez e do seu acendrado
amor a justica, qualidades que
constituiam e caracterizavam a
sua personalidade. Homem de a-
titudes francas e definidas, não
admitia dubiedades na sua con-
duta. A sua franqueza e a sua In-
transigência no cumpnimento do
dover tornaram-no respeitado e
admirado por quantos corn êle
conviveram.

Carmo do Paranaiba, par mcu in-
termOdlo, associa-se tambCm as ha-
menegens que esta Casa presta ao
ilustre extinto parque, durante a
tempo em que aqui S. Exa. exer-
ecu a cargo do Deputado, foi êle
urn digna representante daquele
rnunicipio. E fai atravCs da sua
atuação que Carmo do Pararetha
so livrou do antigo jugo politico que
a inarginalizava e a pretenia. DaI
par cd, mercê do invejdvel presti-
gio que desfrutava junta aos Ga-
vernos Valadares e Kubitschek,
aquola camuna pragmediu extraor-
din driamente. Foi coma que se ihe
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o seu desenvolvimento Conic ex-
-Prefeito daquele municipio, posse
dar o testemunho do seu trabalho
e da sua dedicacao para resolver os
seus problemas politicos e admi-
nistrativos.

Acometido de grave enfermidade,
contra a qual lutou durante muito
tempo e que 0 acornpenhou ate o
tümulo, mesmo assirn o Dr. Adol-
fo Portela não descuidava dos nos-
SOS interésses e nos acompanhava
pelas Secretarias e repartiçOes pu-
blicas, numa peregrinação inces-
saute, nao obstante a nossa preo-
cupação corn seu precãrio estado
de saüde.

A construção da usina hidrelétri-
ca de Paraiso, efetivada per mis,
naquele municipio e que marcou
a arrancada para e progresso da-
quela comuna, foi realizada cam a
sua inestimável ajuda na consecu-
cão de emprëstirnos e subvençoes
do Estado e da União, para aquêle
urn.

0 povo carmense, nurn gesto de
gratidão, demonstrada a S. Exa.
através da Cãmara Municipal, de-
nominou "Rua Deputado Portela" a
uma das principais arterias daquela
cidade.

E, pois, em name também do po-
ye carinense que tanto deve ae
Deputado Adolfo Port,ela, que ye-
nho mrniifestar, desta Tribuna, tan-
tas vêzes ecupada per S. Exa., pa-
ra defender os interésses daquele
povo, o nosso pesar por tao infaus-
to acontealmento e apresentar a sua
Exma. familia as nossas condolên-
cias, certos de que a Providência
Divina ha de confortd-la per tao
rude golpe.

o SR PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr Deputado Expedite
Tavares.

o SR. EXPEDITO TAVARES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

realmente corn pesar, corn
imenso pesar, que assomamos, hoje,
a esta Tribuna, para manhfestar a
nossa dor pelo falecimento do

grande hornem pUblico, Dr. Adolfo
Portela.

Conhecti-o desde Os ides de 35,
quando iniciávamos, nesta Capital,
os nossos estudos, na Faculdade de
Direito. Foi amigo de nossa fanii-
ha e fez poiltica no Alto do Para-
naiba, região que tambérn repre-
sentamos hoje, nesta Casa. Foi uma
perda irrepardvel para Minas Ge-
rais, e é de se lamentar que Sua
morte tenha ocorrido em condicöes
que vieram trazer para esta Casa
e para sua familla urn impacto
ernocional tao intenso. Homem de
trato ameno, de urna afabilidade
extraordinária, coracão sempre
aberto para a compreensão dos
problemas hurnanos, Adolfo Per-
tela fo.i bern uma elevada expres-
são de virtude humana, come che-
fe de famflia e come homem pU-
blico. Deixou nesta Casa traces in-
deléveis da sua atuacäo, lutando
pela região que representou, aqui,
per três legislaturas. Ultirnamente,
mesmo corn o estado de saüde aba-
lado, S. Exa., corn a respensabili-
dade que sempre teve, no trato da
coisa püb]dica, jamais deixou de es-
tar em atividades, mesmo quando
suas fOrças aconselhavam o con-
trario. Esta Casa, corn profundo
pesar, manifesta a expressão de sua
dor, homeiageando a memOria de
Adolfo Portela, prestando assim
justiça ao hemem que, sempre,
deu tudo de si em prol da re.
gião que r:epresentou e em defesa
dos interêsses das cidades que 0
trouxerarn ao Palácio da Inconfi-
déncia. Sua dedicação, sua serie-
dade, sua responsabilidade carac-
teristicas, ao encarar os proble-
blernas hurnanos, f i z e r a rn de
Adolfo Portela uma expressão hu-
mana que deve ser irnitada.

Solidarizarno-nos corn o reque-
rimento do nobre Deputado M'anoel
Costa, quando pecle que sejam sus-
pensos os flosses trabaihos, cern o
fim de homenagear a memOrha de
Adolfo Portela e, corn essas pale-
vras, juntamos ao pesar da famulia

mineira, o pesar desta Assernbléia,
que êle soube dignificar.

0 SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra e Sr. Spártaco Pomoeu.

0 SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. re-
presentando a ex-bancada do PEP,
nesta oportunidade, aqui estamos
para nos associarmos ao requeri-
mento do hiustre Deputado Manoel
Costa, pedindo que os trabalhos do
dia de hoje, desta Assembléia, Se-
jam suspenses, considerando-se o
trágico desaparecimento do Minis-
tro Adolfo Portela.

Sr. Presidente. censideramos ne
cessária e imprescindivel esta ho-
menagem pósturna, principalmente
qua.ndo ela 6 prestada a urn he-
mern que viveu intensarnente para
sua familia e, sobretude, para a
celetividade.

Adolfo Portela projetou-se no seu
meio social, desdobrando-se em
traihos diuturn.os por anos a fio,
estendendo as suas mãos sos se-
meihantes de tOdas as classes. A
maneira por que Adolfo Portela
pautou sua vida merece, realmente,
nesta hemenagern pOsturna, 9 gra-
tidão daqueles que aqui ficaram
chorando a sua partida. Foi êle urn
homem que entendeu que nesta
terra deveria praticar as virtudes
que e elevaram e o aperfeiçoaram
dentro da comunidade humana. E
entendeu, sobretudo, que as virtu-
des civicas tambérn deviam ser
praticadas, razão per que, na vi-
da pUblica, estendeu a sua mao
de medico, a sua mao dc politico,
a sua inteligência de magistrado
em beneficio da sociedade minei-
ra.

Adolfo Portela foh uma figura
que, dentro desta Casa, pela sua in-
teligência, pela sua lealdade e, so-
bretudo, pela sua honradez, duran-
te trés anos, cenviveu corn rnuitos
des ilustres representantes do poyo
mineiro. Aqui, S. Exa. enalteceu
o povo de Minas, enalteceu os he-
mens de hem do nosso Estado e
rnestrou seu civismo e seu patrio-

tisrno devotados a Minas e ao Bra-
sil.

Sr. Presidente, Srs. Deputidos,
e, portanto, muito justo que Os
trabathos desta Assembidia sejam
oncerrados nesta oportunidade,
nurna homenagern pósturna a êste
cornpanheiro que partdu antes da
hera. Devernos destacar a atuaçãe
do homem, que deixou seus jute-
rêsses, colecande oa da coletiyida-.
d acima de tOdas as coisas. Em
virtude das dificulda:ies da nossa
vida, dificilmente encontramos urn
cidadão que queira cledicar-se a
politica P a o'itras atividades que
nossarn trazer o bem-estar pUblico.
Sabemos que a elite pensante do
Brasil vern-se esquivando de co-
eperar no sentido do nosso aper-
feicoamento. Per isso, tendo-se em
vista a crise de hemens por que
passamos, dade 0 indiferentismo
que se verifica em tódas as areas
do Brasil em relação a coisa pübli-
Ca, quando alguem, corno o Minis-
tro Adolfo Portela cai tràgicamen -
te, deixa uma lacuna que deve set
sentida pelos hornens que repre-
sentam o nosso povo. Portanto,
representando o pensamento do
ex-PRP nesta Casa, trazemos a
nessa solidariedade a êsse reque-
rimento e apresentamos a farni-
ha enlutada as sinceras condolên-
cias. Antes de terminar quero
afirmar que Adolfo Portela foi
daqueles homens, que Schope-
nhauer, nurn pensaniento lapidar,
bern deflniu: fol daqueles ho-
rnens que entendiarn que o
horn em vale pelo que é e não pe-
lo que tern, pelo que possui. Adol-
fo Portela deixou.nos cheios de
saudades. Viveu mais para Os ou-
tros do que para si próprio. Viyeu
come urn grande no caráter e no
acendrado espirito püblico e per
isso, jarnais se apagará de nossa
rnemOria pelas elevadas virtudes
que soube tao bern encarnar.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Ladislau Salles.

O SR. LADISLAU SALLES - Sr.
Presidente, :Srs. Deputados: Esta
Casa homenageia hoje a rnemOria
do Dr, Adolfo Portela, trägicamen-



I - 146 	 - 147 -

te desaparecido do nosso convfvio
no dia 4 ültimo. SOhre a sua figu-
ra fulgurante de homem piTh!ico,
suas qualidades exemplares de ci-
dadão e de chefe de familia, aqui se
manifestram cliversos oradores e
é natural oue a Assembldia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais,
too otiva na vda pUblica em nosso
Estaclo e no Brasil, tenha ressal-
tado as qualidades de Adolfo Por-
tela, como hornem püblico. Mas,
ao lado dessas virtucles tao mere-
cidarnente decantadas, quero tra-
zer, aoui, o pesar que a classe rné
dica de Minas Gerais sente, nesta
hora. quando nerde uma de suas
figuras exponenciais neste homem
tao nouco conhecido tao uOUCn
exaltado, que e o medico do inte-
rior. Ninguém p o d e r C esquecer
oue Adolfo Portela foi, em boa par-
to da sua vide. aouêle tipo nerfei-
to do bomem role "cura muitas ye-
zes mas, em tôdas, procura conso.
lar".

Esta. Sr. Deputa rlos. 6 . t9l-
'P7 a missão rosis sublime do me-

rj n : o do nbsttiijr. nos recontos
'o .-fcst 2 r'os do int'rior de nos-

3 Pdtria. o falta de recursos ma-
tornis. nr uma dedicaceo e oma
abneação sem limites oroue d Id,
nos naragers esauecides do nosso
7.09do. onrie se exalta. se eleva, a
figura perfeita do medico do inte-
rior. E esta figura exemplar, tao
bern represeritada por Adolfo For-
tela, deve ser. nests hora, posta em
destaque, porone a Medicina não
e apenas urn imenso patrimônio
de conquistas cientificas, urn des-
dobrar de iniciativas nos grandes
laboratOrios do universo cride se
trava, silenciosa e constantemen-
te, a luta contra a morte. Näo!
Ao lado do medico pesquisador,
ao lado do rnédico cientista, e ne-
cessCrio que exalternos a figura
tantas yeses esquecida do "medico
de farnilia" do interior do nosso
Estado, que desempenha urna das
funcöes sociais mais altas que so
pode imaginar.

Por isto, quero trazer aqui, em
nome cia classe medica de Minas

Gerais, as nossas homenagens
'aquele que consegulu 0 milagre
quase insuperCvel de pOr em evi-
déncia as suas qualkiades pecsoais
cie brandura e bondade, quando
atendia nos domicilios mais p0.
bres da região de IbiCPerclizcs,
'aqueles que, visitados pelo deses-
péro da moldstia, apelavam para a
sua presenca consoladora, presenca
que nunca faltou quando convoca-
da. E, pois, on medico bondoso, ao
mddico conseiheiro, ao médica do
interior, ao rnddico de familia, ao
medico da pobreza daquela região
do nosso Estado, que eu endcreço,
neste instante, em nome da classe
médica de Minas Gerais, a trani-
festacCo do nosso reconhecimento,
da nossa gratidão e da nossa sau-
dade pelo seu afastamento do nos-
so convivio.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavra, o Sr. José Maria Moga-
thCes.

o SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Sr. Presidente, Srs. De-
putados.

Belo Horizonte, que muito odmi-
rava a pessoa do Dr. Adolfo Por-
tela, medico renomado em nosso
Estado e que o admirava também
na sua vida pdblica, Deputado que
foi n a s legislaturas de 1947 a
1950 e de 1951 a 1954, represen.
tando nesta Casa 0 POVO rnineiro,
sente nesta hora a dor e 0 pesar
de sua morte.

O Requerimento do nobre Depu-
tado Manoel Costa traduz aquilo
que vai na alma do povo mineiro,
atravds déste voto de pesar da As-
sembléla Legislativa do nosso Es-
tado.

tinimo-nos a estas manifestaçOes
de pesar e de dor ora levadas 'a
famIlia do Dr. Portele., nao sO como
integrantes, nesta Casa, da Ban-
cada do Movimento Democrético
Brasileiro, mas, tambdm, como co-
lega de profissão daquele ilustre
medico. Adolfo Portela soube en-
feixar, tanto na sua vida pUblica
como na sua vida particular, aque-
las qualidades tradicionais do povo
mineiro. Dal ser imensamente justa

a homenagem que ora ihe rende
esta Casa.

0 SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação o Requerimento. Os Srs. De-
putados qua 0 aprovam queiram
permanecer como se encontram.
(Pausa). Foi aprovado.

PALAVRAS DO SR. PEESIDENTE

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
solidariza-se c o in as homenagens
prestadas nesta Casa, no palavra
dos nobres oradores, 'a figura expo-
nencial do Ministro Adolfo Portela
que, por trës Legislatures abrilhan-
tou esta Casa corn suo iaresenca di-
n.mica ativa e eficlente. 0 Dr.
Adolfo Portela deixa na vida pU-
blica mineira uma grande lacuna.
A Presidéncia faz suas as man!-
festaçöes de pesar que aqui mui
justamente se pronunciaram.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
encerra a Reunião e convoca Os Srs.
Deputados para a ExtraordinCria
de logo mais as 20,30 horas, corn
a Ordem do Dia jC anunciada e pu-
blicada, bern assim para a Ordi-
nária de amanhC, dia 7, 'as 14 horas,
corn a seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DO DIA

7-6-66

l .a PARTE

Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovacão da Ata.
Expediente, inclusive leitura e

apresentacCo de pareceres, proje-
tos, cornunicacöeS, requerimentos e
indicacSeS.

Das 15 its 16 horas:
Discussão e votacão de pareceres

requerirnentos, comunicac6es e in-
dicacöes.

Discussão e votacão de redaçSes
finais.

2a PARTE

Das 16 'as 18 horas:

Vote.cão, em 2 discussão, do Pro-
jeto m 5.591/66, do Sr. Jose de
Castro, o qual dã denominação de
"Eduardo de Menezes" ao Palácio
de Saüde de Juiz de Fora.

Votacão, em 2a discussão, do Pro-
jeto n° 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dC a denominacão de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Ginásio Estadual de Carmo de Mi-
nas.

Votação, em 3' discussão, do Pro-
jeto n v 3.223/65, dos Srs. Deputa-
dos, o qual concede subvenqöes a
diversas instituiçöes.

Votacão, em 3a discussãO, do Pro-
jeto n° 3.502/66, do Sr. João Luiz
de Freitas, o qual dá a denomana-
cão de "Padre José Gonçalves de
Souza" ao GinCsio Estadual de Fe-
lixlândia.

Votacäo em 3o discussão, do Pro-
jeto no 3.531/66, do Sr. Lourival
Brasil, o qual reconhece de tjtiida-
de Püblica o Abrigo Santa Helena,
corn sede na cidade de Juiz de
Fora.

Votacão, em 3 4 discussão, do Pro-
jeto n° 3.550/66, do Sr. Jose de Cas-
tro, o qual dá a denorninacão de
"Col. Aniceto de Barros" ao Pôstto
de Higiene de Santa Cruz do Es-
calvado.

Votacâo, em 31 discussâo, do Pro-
jeto n9 3.557/66, do Sr. Jairo Ma-
galhães, 0 qual reconhece de Uti-
lidade Pñblica a Fundacão SerCfi-
ca de Educacão, da ParOquia de
Nossa Senhora de Pompeia, corn
sede no municiplo de Belo Hori-
zonte.

Votaco, em 3a discussao, do Pro-
jeto n9 3.558/66, do Sr. Manoel Cos-
ta, o qual cia a denominacâo de
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"Professor Fdbregas" ao Gindsio
Estadual da cidade de Luminãrjas.

Votaçao, em 3° discussão, do Pro-
jeto n° 3.562/66, do Sr. Cicero Du-
mont, o qual reconhece de Utili-
dade Pübllca o Centro Educacional
de Bela Horizonte

Votação, em 3a discussão, do Pro-
jeto n° 3.571/66, do Sr. Jarbas Me-
deiros, o qual reconhece de tjtilida-
de Fublica o Conseiho Particular da
Sociedade São Vicente de Paulo, de
São Gonçalo do Sapucaf.

Votação, em 1 discussão, do Pro-
jeto n 3.661/66, (Resolução), da
Comissão de Justiça, a qual cria
Comissão Parlmentar de Inqud-
rito.

Votação, em 1° discussão, do Pro-
jeto n° 3.649/66, (Resolução), da
Comlssão Executiva, o qual modi-
fica a redacão dos artigos 3 9 e 70
da Resolução n° 738. de 27 de de-
zembro de 1965 e dd outras provi-
dOncias.

Votaçao, em la discussão, do Pro-
jeto n° 3.651/66, do Sr. Spártaco
Pompeu, a qual dá o titulo de "01-
dadão Honorrio de Mines Gerais"
ao Deputado Federal João Calmon.

Votaçao, em 10 discussão, do Pro-
jeto n o 3.656/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dd ao Ginásio Es-
tdual e Colio Normal da cidade
de Coronel Fabriciano o nome de
"Alberto Giovannini"

Votação. em l a discussão, do Pro-
ieto n° 3.657/6(3. do Sr. Wilson de
Paiva, o q ual dd 90 Colégio Corner-
cial Oficial de TJberaba a denomi-
noco de Coléio Cornercjaj Ouicial
"Boulanger Pucci".

Votacão. em 2 discussão. do Pro-
jeto n° 3 579/66, do Sr. Ledo Bar-
ges, a qual declar3 de Utilidade P1i-
blica a DiretOrio Central dos Estu-
dantes da Universidade CatOlica de
Mines Gerais.

Votacão, em 2a discussão, do Pro-
jeto n° 3.600/66, do Sr. Altair Cha-
gas, o qual denomiria. "Jaime Ma-
fra", as E. C. de COrrego do Rio
Branco, rnl.miclpio de lapu.

Votação, em 2 discussão, do Pro-
jeto n° 3.602/66, do Sr. Lourival
Brasil, o qual atribui denominacão
ao Ginásio de Cruzeiro da Forta-
leza.

Votação, em 3a discussão, do Pro-
jeto n° 3.558/66, do Sr. Manoel Cos-
ta, o qual dd a denominação de
"Padre João Neiva" ao Gindsjo Es-
tadual de Santana da Vargem.

Votacão, em 3' discussão, do Pro-
jeto n° 3.563/66, do Sr. Manoel Cos-
ta, 0 qual dd a denorninaçao de
Dam Othon Motta ao Colégio Nor-
mal Oficial da cidade de Concel-
cao do Rio Verde.

Votacao, em 3 discussão, do Pro-
jeto n° 3.565/66, do Sr. Wilson Mo-
desto, a qual dd a denorninacao d€.
"Presjdente João Pinhejro" ao Gi.
flsio Estadual de Santos Dumont.

- 0 Sr. Presidente convoca, am-
da, para Extraordjndrja de ama-
nha, as 20,30 horas, corn a seguthte

OR,')EM DO DIA
7-6-66

l.a FARTE

Das 20,30 as 22,30 horas:

Leitura e aprovação da Ata.
DiscussSo das seguintes proposL

cOes:
Requerimentos n°s.: 1.058, 1.079,

1.097, 1.110 e 1.116.
Indicacães n°s: 1.181, 1.225, 1.226

1.237 e 1.247.

2-a PARTE

Das 22,30 as 00,30 horas:

Discussão dos vetos totals opos-
tos as Proposiçoes de Lei n°s:

3.086, que autoriza a Govêrn .o do
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 200.000, a Juventude
Independente CatOlica Feminina de
Bela Horizonte.

3.093, que dd ao Abrigo Belo Ho-
rizonte o nome de "Frei Zacarias".

- Levanta . se a Reunião",

SUMARIO - Comparecimento -
Ata - Palavras do Sr. Presidente
- Requerimentos n°s. 1.179, 1.220,
1.223, 1.239 e 1.243 - Indica.
cöes n°s. 1.076, 1.078, 1.080 e
1.085 - Dlscussão dos vetos
totais opostos as Proposicoes de
Lei n°s. 3.054 e 3.060 - Votacao
- Chamada - Apuração - En-
cerramento - Ordein do Dia.

COMPARECIMENTO
- As 20,38 horas, comparecem

Os Srs.:
Bonifdcio de Andrada - Leão

Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvimar
Mourão - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano
Chaves - Batista Miranda - Be.
nedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Dermeval
Pimenta Filho - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias - Gerar-
do Grossi - Gomes Moreira -
Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Hugo
Castelo Branco - Ibrahim Abi-
-Ackel - Jarbas Medeiros - Jeho-
vah Santos - João Bello - João
Bosco - João Luiz de Carvaiho -
João Luiz de Freitas - Joaquirn
de Melo Freire - Jorge Ferraz -
Jorge Vargas - José de Castro -
José Luiz Baccarinj - José Maria
Magalhaes - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil - Lücio de Souza Cruz
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nicanor

Armando - Otelino Sal - Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Sette de Barros -
Sousa e Silva - Spártaco Pompeu
—Valdir Melgco - Walthon Gou.
lan - Wilson Modesto - Wilson
Tanure.

- Corn a, presenca de 62 Srs. De-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Rehnião.

A T A
0 SR. JOAO LUIZ DE CARVA-

LHO - (29 Secretário "ad-hoc") -
Pr.ocede a leitura da Ata cia Reu-
nião anterior,_ a qual é aprovada,
sern observaçes.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica aos Srs. Deputados que
se encerra hoje, as 24,00 horas, o
prazo de 3 dias pra apresentação
de emendas aos Pr .ojetos n°s. 3.668,
do Sr. Nicanor Armando, 3.669, do
Sr. Governador do Estado e 3.643,
do Sr. José de Castro.

REQUERIMENTOS
- A seguir, o Sr. Presidente,

submete a discussão e votacão Os
Requerimentos de nümero 1.179,
do Sr . Jorge Ferraz; 1.220 do Sr.
Anibal Teixeira; 1.223, do Sr.
Valdir Melgaco; 1.239, do Sr.
João Navarro e 1.243, do Sr. Ni-
canor Armando, as quais são apro-
vados, sem debates, cada um par
sua vez.

INDICAOES

- Logo depois, o Sr. Presidente
submete a discussão e votacao,
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cada uma por sua vez, as quais
são aprovadas, sem debates, as
IndicaçOes de nümeros: 1.074, do
Sr. Joaquim de Melo Freire;
1.076, do Sr Gomes Moreira:
1.078 e 1.080 do Sr. Nicanor Ar-
mando e 1.085 do Sr. Reny Ra-
bello.

o SR. PRESIDENTE - Discus-
são dos vetos totals opostos 'as
ProposiçOes de Lei nümeros: 3.054
que dspöe sôbre a construqâo de
Creche na Capital do Estado e
3.060 que autoriza o Govêrno do
Estado a conceder auxillo finan-
ceiro de Cr$ 500.000 'a obra social
dos Amigos de Santo Antonio de
Araxã.

Em discussão. Não ha oradores
inscritos, encerro a discussão.

- A Mesa nomeia ors Srs Depu.
tados Raymundo Albergaria e
Florivaldo Dias para funcionarem
como Escrutinadores e concede a
palavra ao Sr. Secretãrio para
proceder 'a chamada dos Srs. De-
putados Para o processo de ota.
cão.

CHAMADA

- Feita a chamada, depositam
seus votos na urna Os seguintes
Srs Deputados:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvimar
Mouräo - Ataliba Mendes - Athos
Vieira de Andrade - Aureliano
Chaves - Batista Miranda - Be.
nedito Xavier - Carlos Eloy --
Carlos Megale - Cicero Dumont
- Daniel de Barros - Demerval
Pimenta Filho - Expedito Tava-
res - Florivaldo Dias -. Gerardo
Grossi - Gomes Moreira - Hello
Garcia - Hermelino Paixão
Homero Santos - Hugo Caste-
tos João Bello João Bosco -
Jarbas Medeiros - Jehovah San.
tos P João Bello - Joäo Bosco -
João Luiz de Carvalho - João
Luiz d e Freitas - Joaquim de

Melo Freire - J o r g e Ferraz --
Jorge Vargas - José de Castro -
José Luiz Baccarinj - José Maria
Magaihães - Lélis Chaves - Lou-
rival Brasil - Lücio de Souza Cruz
Luiz Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nicanor
Armando - Otelino Sol - Paulino
Cicero - Fires da Luz - Raymun-
do Albergaria - Sette de Barros -
Sousa e Silva - Spãrtaco Pompeu
—Valdir Melgaço - Walthon Gou.
lart - Wilson Modesto - Wilson
Tanure.

APURAAO

o SR. PRESIDENTE - Votaram
62 Srs. Deputados.

A Mesa pede ens Srs. Escrutina-
dores que faqam a contagem das
sobrecartas. (Pausa).

Foram encontradas 62 sobrecar-
tas. Os Srs. Escrutinadores vão
proceder 'a apuração dos votos.

(Pause,).
O SR. PRESIDENTE - A Mesa

vat anunciar o resultado da vota-
cão.

No tocante a Proposição de Lei
n 3.054, o resultado foi o seguinte:
51 votos "nao", 11 em branco, ne-
nhum voto "sim". Mantido 0 veto
e prejudicada a Proposição.

- Arquive-se.
No tocante 'a Proposição n.° 3.060

o resultado Ioi o seguinte: 51 votos
"não" e 11 em branoo. Mantido 0
veto e prejudicada a Proposicão.

- Arquive-se.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
da a matérja constante da Pauta,
a Mesa encerra a presente Reunião,
convocanclo Os Srs. Deputados pare
a Reunião OrdinSria de amanhã as
14 horas, com a Ordem do Dia já
anunciada, e Para a Reunião Ex-
traordindria, amanhã as 20,30 ho-
ras, conforme o Edital de Convo.
cacao.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Leitura e Apresentaçäo tie
Proposicöes - Parecer Para dis-
cussão ünica do Proj eto n° 3.650
- Pareceres sObre o Requeri-
mento n o 1.268 e sObre a Indica-
ção n° 1.174 - Projetos n°s. 3.679
e 3.680, dos Srs. Manoel Costa e
Euler Lafetá, respectivamente -
Requerimento no 1.269, do Sr.
João Lutz de Freitas - Discurso
e Requerimento no 1.270, do Sr.
Waldomiro LOho - Questão de
Ordem - Requerimento no 1.271,
do Sr. João Bosco - Discurso e
Requerimento n' 1.272 do Sr. Ci-
cero Dumont - Questäo de Or-
dem - Discurso e Requerimento
s/n° do Sr. Anuar Fares - He.
querimentos dos Srs. Jehovah
Santos e Spártaco Pompeu - In-
dicacão n° 1.181 do Sr. João Luiz
de Freitas - Indicaçöes de n°s.
1.182 a 1 .185 do Sr. Spartaco
Pompeu - Indicação n° 1. 186 do
Sr. Hélio Garcia - Comunica-
cOes dos Srs. Altair Chagas, Joâo
Luz de Freitas, Hermelindo Pat-
xão e José Maria Magalhães -
Discursos dos Srs. Ldlis Chaves,
Sette de Barros e Carlos Eloy -
Discussão e Votaçâo de Proposi-
cöes - Comunicacöes dos Srs
José Maria Magalhäes, Hermelin-
do Paixäo, João Lutz de Freitas
e Altair Chagas - Requerimento
do Sr. Manoel Costa (Arts. 94 e
95) - Discurso do Sr. João Luiz
de Freitas - Questao de Ordem

Parecer Oral sObre a Indica.
çSo n° 1.186 - Discurso do Sr.
Jehovah Santos - Aprovacão -
Veritieação - Chamada - Falta

de "quorum" Para votaão - Pa-
lavras do Sr. Presidente - En-
cerramento - Ordem do Dia.

COMPAR,ECIIVLENTO

- As 14,10 horas, comparecem OS
Srs.:

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ha-
bello - Pinto Coelho - Anuar Fa-
res - Agostinho Campos Neto -
Altair Chagas - Alvaro Salles -
Alvimar Mourão - Artur Fagundes
- Ataliba Mendes - Athos Vietra
de Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Délson

carano - Dermeval Pimenta Fl.
tho - Euler Lafeta - Expedito Ta-
vares - ilorivaldo Dias - (ierakto
Quint'ao - Gerardo Grossi - Go-
mes Moreira - HéLto Garcia -
Hermelindo Paixão - Homero San-
tos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas Me-
deiros - Jehovah Santos - João
Bello - João Bosco - Joäo Luiz
de Carvaiho - João Luiz tie Frei-
tas - JoSo Vaz - Joaquim tie Melo
Freire - Jorge Ferraz - Jorge Var-
gas - José de Castro - José Luiz
Baccarini - José Maria Magalhães
Ladislau Salles - Lélis Chaves -
Lourival Brasil - Lücio tie Souza
Cruz - Lutz Junqueira - Manoel
Costa - Maria Pena - Martins Sil-
veira - Nicanor Armando - Or-
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lando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pires da Luz -
Raymundo Albergaria Sebastião
Ariastdcio -. Sebastião Nascirnento
- Sette de Barros - Souza e Silva
- SpSrtaco Pompeu - Valdir Mel-
gaço - Waldomiro LObo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Tanure.

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

A T A

O SR. PINTO COELHO - (30
Secretdrio, nas funçöes de 2 1 ) -
Procede a leit,ura da Ata da Reu -
niSo anterior, a qual é aprovada,
scm observaçöes.

Não havendo Exped.iente a ser
lido, passa-se a

LEITTJRA F APRESENTAcAO DE
PROPOSIcOES

PARECERES

-- Pelos respectivos relatores,
ão encaminhados a Mesa Os Se-

guintes Pareceres:

PARECER PARA DISCUSSAO
TYNICA DO PROJETO

NO 3.650/66

Comissão de Constituição, Legisla-
ção e Justiça

De autoria do Sr. Deputado
Geraldo Quirito, o Projeto n"
3.650/66 visa a declarar de utilidaae
püblica a entidade "Fundo de Me-
ihoramentos e Prornoçöes de Ti.
mOteo", corn sede na cidade que
tern 0 mesmo nome.

A Lei n° 3.373, de 12 malo de
1965, que tmta da relaçäo de docu-
mentos necessários para apresenta-
cão de projeto, propondo declara-
cão de utilidade püblica, exige, den-
tre outros requisitos, que a enti-
dade pretendente a declaração es
teja funcionando ha mais de dole
anos.

Corn efeito, examinando a pre-
sente Proposição de Lei, constata-
mos que o "Fundo de Meihorarnen.-
tos e PromoçOes de TimOteu" näo
thspOe de dois anos de existência,
daI contrariar os ditarnes legais.

Diante do exposto, "data verne"
ao propOsito do autor, concluimos
nosso p.iecer no sentido de que
r F-rojeto em discussão üni. iv

650/66 seja rejeitado.
Sala "José Proeriça", 7 de junho

de 1i66.
Jarbas Medeiros, Presidente -

Carlos Eloy, Relator - Souza e
Silva.

- Publicado 0 Parecer, inclua-se
o Proj eto em Ordem do Dia

PARECER SOBRE 0 REQUE-
RIMENTO No 1.268

Comissão de Constituiç'ão, Legis-
laçäo e Justiça

Através do Requerimento que to-
rnou o nürnero 1.268, o Sr. De-
putado Anuar Fares dirige-se a
Comissão Técnica da CBD, solid-
tando que seja examinada corn a
devida atenção a possibilidade de
ser incluido na Seleção Brasileira
o jogador "Tostão", cuja 'perfor-
mance" vem sendo acompanhada
corn grande expectativa pelo povo
de Minas Gerais.

A proposição E de grande opor-
tunidade atualmente e é objeto de
irrestrito apoio por parte dêste Or-
gao técmco.

Não carecendo de nenhum re-
paro, opinamos no sentido de que
o Requerimento n o 1.268 seja apro-
vado e que seu encarninhamento se
faca corn a necessdria urg6ncia.

Sala "José Proença", 7 de junho
de 1966.

Jarbas Medeiros, Presidente -
Carlos Eloy, Relator - Souza e
Silva - José Luiz Baccarini.

- Publicar.
PARECER, SOBRE A INDICAAO

N° 1.174
Comissão de Constituição, Legis.

laçao e Justiça
Através da Indicação n° 1.174, o

Sr. Deputado Spdrtaco Pompeu
propOe ao Exmo. Sr. Governador
do Estado que, considerando o Dc-
creto-lei n° 9.147, de 16 de dezem-
bro de 1966 e a Portaria n.° 95, de
14 de janeiro de 1966 que regula-
menta 0 ensino religioso nas es-
colas oficials, determine seu cum-
primento em beneficio da forma-
cão moral e integial da infância
e da juventude nthxeiras, na parte
te que não colidir corn os dispos-
tivos da Constituição Federal.

Exarninando a Indicação, esta
Comissão e de parecer favordvel a
sua aprovação, nos térmos em clue
foi redigida e que se dê ciência da
iniciativa no menor prazo possivel
ao Senhor Governador do Estado.

Sala "José Proença", 7 de junho
de 1966.

Jarbas Medeiros, Presidente -
Carlos Eloy, Relator - Souza e
Silva - José Lutz Baccarini.

- Publicar.
- Vêm a Mesa:

PROJETO NO 3.679/66

Dd a denominação de "Cel.
Martinho Licio" ao FOrum da
Cornarca de Caxambu.

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

Art. 1° - Fica denominado "Cel.
Martinho Licio" o FOrum da Cc-
nlarca de Caxambu.

Art. 2 9 - Revogadas as disposi.
çOes em contrdrio, esta lei entrard
em vigor na data de sua pubLica-
cão.

Sala des Reuniöes, 7 de junho
de 1966.

Manoel Costa - Hermelindo Pal-
xão - Jehovah Santos - Carlos
Megale - João Luiz de Carvalho
Cicero Dumont - Gerardo Grossi
- Lélis Chaves - João Luiz do
Freitas.

Justificativa: - Nasceu Martinho
Cã.ndido Vieira Liclo no entäo dis-
trito de São Tome das Lêtras, fi-
iho de Martinho Vieira Licio e de
D. Maria Marfisa Licio, aos 3 de
outubro de 1854.

Corn poucos recursos para Os S-
tudos, Martinho Licio passou por
Baependi, SengO e São Tome das
Létras, além de Pouso Alegre, su-
prindo por esfOrço e perseverança
a ausOncia dos mestres.

Mal fizera 16 anos, falecera.lhe o
pai, ficando na contingOncia de
arrimo de farniLia, quando lutou
tenazmente contra a pobreza e ou-
tras atribulaçöes.

Como simples caixeiro, iria traba•
lhar em Baependi, Campanha e Ca-
xambu. Mas, cumpridor dos seus
deveres, conquistara a confianca e
a arnizade dos seus patrOes e corn-
panheiros de trabalho.

Corn bons atributos adquiridos
em sua carreira de autodidata, pas.
sou a mestre-escola, sentando-se
nos bancos, para suas aulas, ho-
mens importantes como Os Drs.
Magalhães Viotti e Estevarn Enout.

Foi nomeado, em 1890, Oficial do
Registro Civil e Escrivão de Paz,
tornando-se, a seguir, hornem pü-
blico de raras qualidades, ate con-
siderado o "Patriarca da familia
caxambuense".

For ocasião do seu falecirnento, 0
jornal "0 Caxambuense" dedicou-
-ihe ed.ição especial, a de 7 de no.
vembro de 1937, corn grande exal-
tacão a seus méritos.

"Na sua comprida trajetOria p0-
utica, de cérca de 40 anos, traba-
lhou afanosarnente ao lado de no-
tdveis vultos da politica estadual
e nacional.

Ainda na monarquia., fez-se sen-
tir a sua atuacão. Organizou, corn
PoLicarpo Viotti, Costa Guedes, An-
tero de Magalhães, Praxedes Costa,
Arnador Cobra e Major Pertha, a
diretoria do Partido Republicano
ivilneiro de Caxarnbu.

Desprendido e escrupuloso, tra-
baihava para os outros sem prati.
car o filhotismo politico. 0 seu
CartOrio nunca fol urn mercado. 0
menos que lhe interessava era a
paga monetrria. Sentia-se feliz e
recompensaclo em atender a sua
gente que Oramos nOs todos.
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grOdo de despertar ou impor aim-
patia.

Em derredor dêle circulavam to-
das as idélas, todos os tempera-
mentos sern que colidissem. Acima
das divergencias doutrinã.rias e das
incompatibiidades de génlo dos ho.
mens, dominava a todos e Os unia
e reunia corn a sua proverbial tole-
räncia cristã. NOle repousavarn a
unidade e a paz do povo caxam-
buense. Enquanto, em geral, Os po-
liticos derivam da politica o seu
prestigio, ivLartinho Licio, ao con-
trário, deu-lhe prestigio. Sua car-
reira poiltica foi uma sucessão
ininterrupta de retumbntes vi-
tOrias.

Falecea aos 72 anos.
Em Caxambu, as cerirnônias

fünebres revestiram-se de silén-
do, de dor e de lágrirnas. Ti-
nham perdido urn grande chefe po-
litico, corn inestimdvel servico pres-
tado as causas sociais daquele povo,
desde Os mendigos ate os colegas,
na vida püblica.

A hornenagein que pretendemos
prestar a memOria do ilustre prO-
cer caxambuense traduz 0 inces-
sante louvor de seus conterrãneos
àquele que, em vida, soube honrar
o norne, trabaihando e lutando em
favor de seus concidadãos, corn de-
sinterêsse, mas, ardor e perseve-
ranca. Para isso, contamos corn a
unãnime aprovação de nossos pa-
res.

o seu nome, respeitado e vene-
rado em vida, será perenemente
enaltecido p e 1 o s descendentes,
como justa homenagem a sua obra
e a seu labor.

Sala das ReuniOes, 7 de junho
de 1966.

Manoel Costa.
- Publicado o Proj eto, inclua-se

em Ordem do Dia.

PROJETO DE LEI N. 9 3.680/66

Dá ao Gindsio Estadual de
São Francisco a denominação
de "D. Alice Mendonç6".

Assembléla Legislativa do Es
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Passa a denominar-se
"D. Alice Mendonça" o Gindsio Es_
tadual de São Francisco.

Art. 2.0 - Revogads as disposi-
cOes em contrário, esta Lei entrarã
em vigor na data de sua publica-
cão.

Sala das ReuniOes, 7 de junho de
966.

Euler Lafetd - Expedito Tavares
- Batista Miranda - Nicano Ar-
mando - João Bello - Florivaldo
Dias.

Justifjcatjva: - 0 presente Pro.
jeto de Lei visa a concretizar uma
homenagem das mais justas e me-
recidas a uma abnegada rnestra que
prestou relevantes serviçOs 'a causa
do ensino em São Francisco.

Profundamente versada nos te-
mas do ensino püblico, ela deixou
o seu nome ligado, naquele Muni-
clpio, as grandes e brilhantes mi-
ciativas, 'a difusão dos conheci-
mentos e da cultura em geral.

D. Alice Mendonça lutou mean.
sàvelmente pela causa do ensino e
da educação. Exerceu, realmente,
neste setor, o papel de verdacleiro
e auténtico baluarte, em defesa da
cause

de ser, pois, bern acoihido pela
Casa, o presente Projeto de Lei.

Sala das ReuniOes, 7 de junho de
1.966.

Euler Lafetd.

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

REQUERIMENTO N.'j 1.269

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

0 Deputado infra-assinado, corn
0 apoiamento regimental, requer a
V. Exa., ouvido o Plenário, seja

endereçado ao Exrno. Sr. Dr. Ge.
raldo Cardoso de ;Menezes, Diretor-
Regional dos Correios e Telégra-
fos, em Belo Horizonte, urn apélo
no sentido de que seja instalada
no bairro Dom Cabral, desta Capi-
tal, uma Agenda Post€i.

Sala das ReuniOes, 6 de juno de
1.966.

João Luiz de Freitas - Gomes
Moreira - Anuar Fares - Lélis
Chaves - Batista Miranda.

Justificativa: - Foi, ha bern pou-
CO tempo, constituido em Belo Ho-
zonte urn nOvo bairro, para Os la-
dos do Semindrio "Coracão Fuca.
ristico de Jesus", composto de Ca-
sas populares construidas sob 0
p:trocinio da Caixa EconOmica Es-
tedual, que, numa homenagern es-
pecial ao nosso querido Arcebispo
Metropolitano, recebeu o nome de
DOM CABRAL. Todavia, jd popu-
loso, rcentemente dotado de ii-
nha de modernos Onibus, cornron-
do ràpidamente seu cornércio prO-
prio, carece de uma AgOncis dos
Correios e Telégrafos que possa
permitir a captecão e a distribui-
ção da correspondência de seus ha-
bitantes, corn rapidez e eficiência.
Tern, pois, o prescnte Requerimen-
to, o sc.ntido de dar solucão a êste
problema.

João Luiz de Freitas.

- A Comissão de Transportes.

o SR. PRESIDENTE - Corn a
palavre, 0 Sr. Waldomiro LObe.

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

A imprensa vem anunciando, ha
muitos dias, que eu iria apresentar
urn Requerimento convocando o
Governador para comparecer ct esta
Assembléia Legislativa. A C .onsti-
tuicão do Estado faculta esta con-
vocacão, podendo o prOprio Go-
vernaclor marcar o dia e a hura do

seu comparecimento 'a Assembléla
Legislativa. Se a Constituicão não
prolbe a convocacão do Governa-
dor, qualquer urn dos Srs. Depu-
tados poderd apresentar Requeri-
mento neste sentido. o que eu
you fazer hoje.

Antes, porém, gostaria de prestar
urn esciarecimento sObre a manel-
ra pela qual venho chamando o Sr.
Governador do Estado nesta Casa.
A irnprensa tern feito uma certa
confusão. Quarido digo Governa-
dor "I. P. da Silva", não ha qual-
quer relacão corn a drvore "ipê".
Trata-se de I. (de Israel ) P (de
Pinheiro) da Silva. Al está o no-
me completo do Sr. Governador.

E não vai nisso queiquer ofen-
sa. Os jornais mesmo, quando no-
ticiam, colocarn 0 titulo em letras
garrafais. For exernplo: quando 0
Sr. Juscelino Kubitschek de Oli-
veira era Presidente da Hepüblica,
viamos seu nome nos jorna.is ape-
nas corn as inicials: JK. 0 do Sr.
Jãnio Quadros era colocado apenas
corn JQ, e assirn por diante. 0 prO-
prio "thãrio de Minas" coloca as
iniciais, ao invés do nome do jor-
nal. Exemplo: DM informa. A Pre-
feitura de Belo Horizonte, nos seus
cartazes de propaganda de obras,
coloca o nome de nossa cidade corn
apenas o BH. Por que não podem.os
nOs simplificar ou modernizar 0
nome do Sr. Governador do Es-
tado? Não vejo desrespeito algum
em dizermos Sr. Governador I. P.
da Silva. IF não quer dizer aquela
'arvore. Dci essas explicacOes a fim
de esciarecer bern 'a opinião püblica
e 'a irnprensa da Capital. Poderemos
citar aqui o Deputado Oscar Dias
Correia, que, nesta Tribuna, usou
muitas vêzes Juscelino de Oliveira
para referir-se 'a pessoa do ex-Pre-
sidente Juscelino Kubitscheck de
Oliveira. E al estão Os nossos Anais
que docwuentaram esta expressão
do Sr. Deputado. Eu me chemo
Waldomiro Agostinho LObo. E to-
dos me tratam por Waldorniro LO-
bo. Isto não me ofende, absoluta-
mente.
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Apresento, Sr. Presidente c Srs.

Deputados, 0 já famoso Requeri-
mento, segundo os jornais, que tern
os seguintes térmos:

REQUERIMENTO N.9 1.270

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

Logo, o entendimento direto entre
os dois PodOres pode ter lugar.

Mesmo porque nao existe limi-
tacão aiguma a que esta Assembléja
convide qualquer autoridade publi-
ca a vir a sua presença.

Isto pOsto, Os Deputados que êste
subscrevem, na forms regimental,
requerem sej a enderecado convite
ao Exmo. Sr. Governador do Es-
tado, Sr. Israel Pinheiro da Silva,
aiim de que S. Exa. compareca ao
Plenárjo cia Assemblëja Legislatjva
pars urn debate sObre Os problemas
que afligern o Estado e sObe as
solucOes encontradas pela Admi.
flistracao

Do convjte deverci constar a so-
iicitacao dirigida a S. Exa. no sen-
tido de que marque d.ia e hora.

Sala das ReuniOes, 7 de junho de
1.966.

Waldomiro Lôbo - Altair Chagas
- Alvimar Mourão - Vaidir Mel-
gaco -. João Bôsco - Joaquirn de
Melo Freire.

- A Comissäo de Justiça

Sr. Presidente, Srs. Deputados
NUM Requeriment,o simples como

êste não se exigem Os dois terços, o
que, Segundo os jorriais, seria para
nos uma dificuldade Assim como
estci red.igido o nosso Requerjmen..
to, a Mesa. poderd recebêjo corn 0apoio simples.

Espero que a Casa não yd negar
a Oste modesto Deputado urn voto
favorávei a sua proposiçao, no sen-
tido de que 0 Governador do Es-
tado compareca a esta Casa, para
dar conhecjrnento aos representan_
tes do povo de corno vão as coisas
Id pelo Palácio da Liberdade

Nesta oportunidade, S. Exa. p0-
derd receber sugestoes dos Srs.
Deputados, como colaboracao, para
que sua administraçao possa ser
proveitosa para 0 povo mineiro.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente. Como meu tempo está

terminado, peco a palavra pela or-
dem.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra, pela ordem, o Sr. Depu.
tado Waldomiro Lôbo.

O SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente, queria que V. Exa. me
informasse Se a Mesa poderia rece-
ber êste rneu Requerimento, corn o
apoio simples. Como acabei de
expor, não Se trata de convocacão,
para o que seriam exigidos 2/3 dos
Srs. Deputados.

o SR. PRESIDENTE - Respon-
dendo a Questäo de Ordem do no-
bre Deputado Waidomiro LObo, a
Mesa esciarece que o Requerimento
de S. Exa. terá que ser resolvido
através do artmgo n.° 179 do nosso
Regirnento que, no seu item 6 1, de-
clara que a exigéncia de nUmero
regimental ë de cinco asinturos
para Osse tipo de Requerimento.

O SR. WALDOMIRO LOBO -
Obrigado, Sr. Presidente, e o que
este. fejto. Agradeco a V. Exa. a
informação e entrego a Mesa o Re-
querimento.

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.271

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa., ouvido o Fiend-
rio, sejam manifestados a Conf-
deraco Brasileira de Desportos
(C.B.D), atravds de sen Presiden-
t', Sr. .Toão Havellange, o protesto
e o rpddio desta Casa pela politi-
cs de evidente desconsideracão e
desprestIgio adotada por aquela
Entidade, corn relacão ao esporte e
aos desportistas mineiros.

Sala das ReuniOes, 7 de junho de
1.966.

Jodo Bôsco - Anuar Fares - He-
ho Garcia - Manoel Costa.

Justificativa: - Os fatos yerifi-

cados na ültima semana, relacio-
nados corn a apresentacão da sele-
ção brasileira de futebol, em Belo
Horizonte, jd demasiadamente co-
nhecidos do püblico mineiro, dis-
pensariarn major apresentacão de
dados que justiuicaSsem 0 presente
Requerimento. De fato, a polItica
bairrista adotada pelo dirigentes
da Confederacão Brasileira de Des-
portos, desprestigiando o nosso Es-
tado, impede ate que o torcedor
rnineiro tenha oportunidade de as-
sistir aos jogos do quadro titular.
H.oje mesmo a imprensa nos dd
notIcia do cancelarnento do jôgo
que amanhã deveria ser realizado
no Estádio Magalhas Pinto. Nadia
mais nos rests senão protestar con-
tra o isolamento de Minas, consi-
derando, meSmo, os dirigentes ce-
bedenses "personae non gratae" ao
nosso Estado.

- A Com.issão de Justica.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra 0 Sr. Deputado Cicero Du-
mont.

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

Os jornais de domingo pubilca.
ram novamente a noticia, segundo
a quai, o Procurador-Geral da Re-
pUblica, Professor Alcindo Salazar,
anunciava mais uma vez que seria
cassada a autonomia de algumas
cer tenas de municipios brasileiros,
dos quais uma pa.rcela considerá-
vel seria de mun.icipios do Estado
de Minas Gerais.

Jd tratei dêsts assunto, em
tra oportunidade, para concluir
formulando apêlo ao Sr. Secretário
do Interior, Deputado Luis Fernan-
do, para que S. Exa. ficasse aten-
to ao desenvoivimento daquela pro-
videncia judicial no Supremo Tri-
bunal, evitando assim que se repe-
tisse, corn relacão a uma centena
de municipios mineiros, aquilo que
ocorreu ontem corn o municipio de
Jeceaba. 0 apélo endereçava-se

o povo mineiro debate-se em
meio a rulnosa crise. Esta, que per-
dura ha muitos anos, apresenta mu-
meras facetas. econômica, é ti-
nanceira, ë social, é administrativa,
principairnente Mas é também
crise de fé e de esp2rança. A me.
dida que se sucedem Os govern an-
tes, o povo ye renascer sua expec-
tativa de meihores dias pela mu-
dança do tirnoneiro da nau do go-
vOrno. Mas logo ela se dilui pela
ineficiência da nova administracao,
pelos embaraços em que se enreda,
pela incapacidade de faisos lide.
res.

Torna-se necessdrio, por isto, urn
nTia.ior entrosament,o entre os Re-
presentantes do Povo a Assembléja
Legislativa e aquêle que detim a
chefia do Poder Executjvo Os Se-
nhores Deputaclos, em suas peram-bulacães por suas regiOes eleitorais,
pelos apelos que, diàriamente, rece.
bern nosta Casa, encontram-se sin-
tonizados corn as aspiraçOes popu-
lares e sentem, mais que muitos,
Os pontos falhos da Administraçao.

Parece-nos, por isto, de inteira
procedéncia a iniciativa de Se con.
v:idar o eminente Sr. Governador
do Estado para discutjr corn o Pie.
nário da Casa os graves problernas
estaduais, a fim de que Os Srs.
Deputaclos possam tomar coitheci-
mento das providências que vern
adotando no sentido de solucio-
na-los e, por Em, sugerir aquelas
medidas que pareçam aconseihá-
veis.

A postulaçäo é perfeitamente
constitucional, eis que a Carta Mag-
na assegura ao Sr. Governador o
direito de ser ouvido pela Casa.
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tambëm a Associação Brasileira de
Mimicipios e, mais especialmente,
a Associaçäo Mineira de Municipios,
no sentido de que tomassem as pro
vidências necessãrjas para im -
pedir a concretização de medda
tao desastrosa, anunciada pelo ex-
Procurador do Estado da Guana-
barn. Ontem, urn alto funciondrio
do Govêrno Estadual, tratando do
assunto, lembrou o prejuiso que
seria causado a economia mineira
se viesse a ser tomada a decisão de
voltarem a condiço de distrito rnais
de cern municipios de nosso Esta-
do. 0 nobre Deputado Francelino
Pereira dos Santos, em entrevista
concedida h imprensa da Capital,
focalizou também a gravidade do
assunto. Desejamos sugerir a S.
Exa. - e 0 frernos na prdxirna
oportunidade - que cuide tam -
bern do assunto na Câmara Fede-
ral, através de simples Indicação,
ou através de medidas legislativas
mais concretas.

Do qualquer maneira, Sr. Presi-
dente, o assunto é cia major gravi-
dade. Apesar de já terem sido anun-
ciadas essas rnedidas por parte do
Procurador-Geral da Repüblica, pa
rece-nos que ninguëm está acre-
ditando que elas possam se concre-
tixar. Lembro aqui a quilo que aeon.
teceu corn Jeceaba: 12 anos depois
cia representacäo, está 0 municf-
pio vivendo urn verdadeiro drama.
E isto podord ocorrer corn mais do
uma centena de municipios de Mi-
nas Gerais.

E necessárjo quo nOs avalie-
mos a gravidade do que pode ocon-
tecer se o Supremo Tribunal Fed..
ral vier, para desgraça flossa, a
acoiher a medida do Procuraclor
Salazar. Não querernos censurar S.
Exa. por desejar qua as revisöes
administrativas se procedam corn o
major critërio. urn d.ireito e obri.
gação de S. Exa.. NOs ternos o di-
reito de estranhar, entretanto, que
êle venha a envolver, ao mesmo
tempo, corn os casos escandalosos
que rnenciona, a revisão adminis.

trativa praticada em Minas Gerais.
Aqui ela foi fejta corn o major e o
rnais rigoroso critério, adotando as
provas que a legislaçao permitiu.
Convém quo o Sr. Procurador da
Ropüblica saiba quo em matCria de
prova do população êle não pode se
fiar no IBGE, porque o resultado
de suas estatisticas ate hoje é con-
testado pelos prOprios Orgãos da-
quela autarquia. Se a Procurador
estd bas€ado nisto, S. Exa. está
cometendo uma imprudência, se
não uma leviandade, porque aceita
provas quo a prOpria Administra.
cao Püblica não quer aceitar. Mas,
o quo desejo nsta oportunidade,
ao tratar clOsse assunto, ë lembrar
ao Plencirio que passarei as mãos
da Mesa urn requerirnento peclindo
a constituição do uma Cornissão
para que esta, em articulaçaa corn
o Sr. Secretário do Interior a ou-
tras autoridaclos esteja atenta para
clue não sejamos surpreenlidos
corn uma decisão desastrosa. Sc
isto vier a acontecer, a culpa agora
A não ë tanto do professor Sala-
zar, e nern do nosso Supremo Tn.
bunal, quo as vêzos dosperta do urn
cochilo para atos do consoqUências
inavaljáveis, mas será sobretudo
urna omissão nossa porque, avisa-
dos, reavisados, não tornamos ne
nhuma pro:vidência concreta em do.
fesa dos nossos municipios. Se vier
a acontecer, a responsabilidade é
desta Casa, do Govêrno do Estado
e do Sr Secretdrjo do Interior,
porque tanto esta Casa como aque-
las autoridades estão avisadas e id
receberam o nosso apêlo. Assim,
Sr. Presidente, passarei dentro do
poucos minutos as rnãos do V. Exa.
urn requerimento para a consti.
tuicão de urna comissão para a
defosa cia autonornia dos rnunici-
pbs criados em Minas Gerais, ago-
ra já arneaçados por uma represen.
tação do Prof. Alcino de Paula
Salazar, quo pode sor justa nas
suas aspiraçöes 0 nos seus propO-
sitos, mas é injusta, ë irnprudente,
d inconvemiente, nos objetivos que
se propOe realizar.

REQUERIMENTO N 1.272

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

Requeremos a V. Exa., ouvido o
Plondrio, a criacão de uma comis-
são de 3 membros para ir a Brasi-
lia e Rio de Janeiro tornar conheci-
mento da representacão do Procu-
rador-Geral da Repüblica, prof. Al-
cino Salazar, visando a cassar a
criação do centenas de municipios
brasileiros, entre Os quais estariarn
incluidas algurnas dezenas do co-
munas de Minas; manter entendi-
mentos corn o autor da represen-.
tacão, apurar-ihe as objotivos e al-
eance, corn as autoridades e entda.
des quo julgar necossário, sugern-
do, afinal, as medidas a serem to-
madas por esta Assemhlëia o auto-
nidades estaduais, na defesa cia lei
que as criou e, assim, do princIpio
do autoniomia do Estado.

Não se defende a emancipaqão
sern critério, mas cassar autonornia
do rnunicipios jã criados ha mais do
4 anos, coma e o caso do Minas,
e medida dosastrosa e do execucão
inviável. A viagorn cia Cornissão
correrá par conta cia Assernblëia
Legislativa.

Sala das ReuniOes, 7 do ju.nho
do 1966.

Cicero Dumont - Geraldo Quin-
tao - Auroliano Chaves - Jorge
Ferraz - Lucia de Souza Cruz -
Carlos Megale - Pinto Coelho -
Expodito Tavares - Osvaldo To-
lentino - Wilson Chaves - João
Luiz do Freitas - Setto do Barros

- A Cornissão Exocutiva.
0 SR. PRESIDENTE - Torn a

palavra o Sr. Deputado Anuar Fa-
res.

QIJESTAO DE ORD'EM
0 SR. ALTAIR CHAGAS - Sr.

Presidento. Roqueiro a V. Exa.
que dê consentimonto a Radio Mi-
nas para gravar o discurso do no-
bre Doputado Anuar Fares.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requenirnento do Sr.

Deputado Altair Chagas. Tern a pa-
lavra 0 Deputado Anuar Fares.

0 SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-
sidente. Srs. Doputados: Volto no-
varnento a esta Tribuna para tratar
do urn assunto que profundamente
interessa ao povo brasileiro, qual
seja a pasiçao do Selecionado Bra-
sileiro do Futebol nos campos cia
Inglatorra.

Em todo ésse episOd.io quero res-
saltar o quão louvável e valoroso
torn sido o papel dêsse jovern, quo
já se inseriu na estima do povo
mineiro, corn a sua alcunha espor-
tiva de Tostão. Foi êlo o ünico
convocado para representar o es-
porte mifleirO no troinarnento
dostinado a escoiha do selecionado
brasileiro. Lutou contra tôdas as
adversidades, contra a cartolico de
certos homens da CBD, quo quo-
rem fazer do selecionado brasilei-
ro urn selecionado Rio-São Paulo;
querern sen donos do esporto bra-
sileiro e não atendem aos jnterês.
sos da juventudo brasiloira que, em
todos Os Estados cia Foderaqão, tern
dado tudo de si para se alirmar no
setor osportivo.

Li, hojo, num dos jornais da Ca-
pital, urn tOpico que constitu.i uma
logonda para êsso môco. 0 croflis-
ta diz: "0 jovem atacante mineiro
so escala a cada exibição quo rea.
liza". Realmente, so êlo fOr a Lon-
dros, e porque conseguiu escalar-so,
vdnias vézes, contra a ma vontade,
contra o ospirito de rotina desta
comissão tëcnica, que parece ter 0
pensamento dirigido para os capi-
talistas do futebol brasiloiro. Tos-
tao desenvolvo nos treiniamentos
uma "performance" adrnirdvel, e
.ainda não sabe se vai a Lon-
cmos. No entanto, êle näo se abate:
continua a realizar o seu papel des-
tacado. 0 quo se viu, Sr. Prosi-
dente no ültirno jOgo contra a P0-
l6nia, em Bela Horizonte, fai urn
destaque, assinalado par tOda a im-
prensa do Rio e São Paulo, da dis-
posicão dêsse rnoco do mastrar a
seu valor. Não obstante ten uma
atuacão qua urn dos jornais desta
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Capital charna de atuac.o histOri-
Ca, depois de ter assinalado urn
tento espetacular, que é chamado
de gol antolOgico, ainda não tern
assegurada a sua Ida a Londres.

Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Se houver oportunidade, voltarei

a me ocupar dêste assunto, ainda
hoje; mas, se não puder, voltarei
anianhã a falar sObre êle.

Mas, pergunto: De que precisa
mais a Comissão Técnica do que a
evidéncia? De que precisa mais do
que as provas sucessivas de valor,
eficiência e combatividade? Res-
pondo eu mesmo: precisa libertar-
-Se de seu espirito de rotina, dêsse
espirito regionalista, de preconcei-
to contra os esportistas de outros
Estados da Federação.

Fica, qui, SrS. Deputados, mt
nha palavra veemente contra esta
!ndecisão, esta omissão da Comis-
são Tdcnica e de alguns homens da
CBD. Voltarei, pois, ma.is tarde, a
esta Tribuna, pois estou certo de
que atendo aos reclamos do povo
mineiro, neste momento.

Apresento a Casa a seguinte Pro-
pCsição:

COMUNI'CAçAO

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

Comunico a Csa 0 falecimento
do Sr. arcos Maciel Dias, Vice-
Prefeito de Paraguaçu, ocorrido

naquela cidade, fato que conster-
noii a sun populaco. Era urn ci-
dadão digno, exemplar chefe do fa-
milia, que vinh'a dedicando .seus es-
forcos em favor da sua comunida-
de, corn idealismo e real disposi.
cão de servir.

0 pesar da Casa será manifesta-
do a sua desolada viUva, Sra. Ma-
rIlia Souza Dias.

Sala das Reuniöes, 6 de junho
de 1966.

Anuar Fares.
- Publicar.
- Wm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

O Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, vem eomnnicar
a Casa a dolorosa noticia de one fa.
leceu, ontem. domingo. dia 5 e iu-
nho, o Dr. Waldfsio Veloso r1.' Fl-
gueiredo que foi Primeiro Juiz Mu-
nicipal em Passa Tempo e, po
isso, requer a V. Exa. que se
consigne na Ata do nosso trabalhos
0 posar desta Casa.

o extinto que nasceu em Pedra
Azul, em 29 de agOsto de 1908,
fez-se credor desta homenagem da
Assembléia Legis 1 ativa do Minas
Gerais, pelos muitos serviços pres-
tados ao Estado e ao povo.

Era êle filho de João Ferreira de
Figuelredo, quo Ihe sobrevive, e do
D. Francisca Veloso de Figueiredo
jã falecida.

Os seus estudos de Humanidades
foram muito brilhantes. Fez 0 curso
secundário e inIcio dos preparatO.
rios corn os Irmãos Maristas, em
Salvador, Bahia. Em Barbacena,
terminou 0 curso preparatdrio e,
em seguida, ingressou na Escola de
Direito, em Belo Horizonte, onde se
!ormou em 10 de dezembro de 1932.
No inicio dos estudos, em face do
isolamento da antiga Fortaleza,
hoje Pedra Azul, êle viajava do tro-
pa ate o Recôncavo Baiano ou, pos-
teriormente, ate Montes Claros,
onde tomava condução ferrovidr.ja.

Dedicou-se as atividades politicas
e estudantis, tendo sido Presidento
do DiretOrio Acadêmico da Facul-
dade de Direito, liderando campa-
nhas, excursöes e festas.

Logo apOs sua formatura, foi no-
meado Promotor em Itamarandiba.
Voltou a Belo Horizonte, duoca em
que se casou corn D. Clarice San-
tos Figueiredo. Posteriormente. foi
nomeado P Juiz Municipal em Pas-
sa Tempo, cargo que exerceu por
mais de 10 anos. Afastando-se tern-
poràriamente do serviço pUblico,
trabalhou na Saint John Del Roy

Mining Company (Morro Velho),
onde a c a b o u por sofrer urn
brutal acidente no curso dos seus
trabalhos profissionaiS, em 1956.
ApOs isso, ficou semi-invdlido, de-
dicando-se a trabaihos de gabinete,
compativeiS corn seu estado de
saüde.

Foi urn marido e pal exemplar.
Deixa viüva D. dance Santos Fi-
gueiredo e os seguintes filhos: Ma-
risa, casada corn o Engenheiro Idal-
mc Mourão, 'Myrthes, ProfessOra,
Murilo, estudante do engenharia.

Deixa, ainda, três netos: Bruno,
Silvio e Luciana.

São seus Irmãos: Rubens Veloso
de Figueiredo, casado corn D. Ma-
ria de Oliveira Lima Figueiredo e
Aderbal Veloso de Figueiredo, ca-
sado corn D. Terezinha de Figuei-
redo, e cunhados: Zizinha Santos,
Hélio Santos, Relva Santos, Gloria
Santos Melo e Mario Melo.

O falecimento ocorreu no Hos-
pital São Lucas, as seis horas da
manhã, confortado corn todos Os
sacramentoS, tendo saldo o féretro
da capela-velOrio da Santa Casa,
corn grande acompanhamento de
amigos, para a Necrópole do Bon-
I im.

Requer, mais, o signatário, que
desta Comunicacão se dê conheci-
mento a familia enlutada, na pes-
sea da vidva, D. Clarice Santos Fl.
gueiredo.

Sala das ReuniOeS, 7 de junho
de 1966.

Jehovah Santos - Lourival Brasil.
- Publicar.

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spartaco Pornpeu
q u e êste subscreve, devidamente
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
incluido na Ata dos trabalhos des-
ta Assembldla um voto de regozijo
corn as professOras do Sul de Mi-
nas quo, ontem, numa reunião me-
mondvel e democrdtica, na cidade

de Varginha, elegeram a primeira
diretoria da Associação das Pro-
fessOras do Sul do Minas, respec-
tivamente, Presidente, a ProfessOra
Myriarn Léda Conde Morais, e Sc-
cretdnia, a ProfessOra Maria Apa-
recida Santana, .0 que constitu.i,
sem düvida, mais uma vitOnia da
classe das rnestras primdrias, no
resguardo de suas lidirnas aspira
cöes e justas reiviridicaçöes, como
permanentes fontes de dedicação,
zêlo e desprendimento patriótico
em prol da causa do ensino em Mi-
nas Gerais, formando as geracOes
vindouras.

Ainda pede seja feita comunica-
ção as ProfessOras acirna citadas,
conslderando-se o enderêo da Dc-
legacia Regional do Ensino, em
Varginha, a Avenida São José.

Sala das Reuniôes, 6 de junho
de 1966.

Spdrtaco Pompeu.
- Publicar.

INDICAAO N O 1.181

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

0 Deputado abaixo assinado re-
quer a V. Exa., ouvido 0 Plenário,
sej a indicada ao Ecmo. Sr. Gover-
nador do Estado a urgente necessi-
dade da destinacão de urn auxilio
especial ao Conseiho Particular São
Dorningos, da Sociedade de São Vi-
cente do Paulo, a fim de ajudd-lo na
construcão do Asilo de Veihos "Do-
na Paula", que se vai erguer no fl•Q
331 da rua Henrique Gorceix, no
Bairro Padre Eustdquio.

Sala das Reuniöes, 6 do junho
ue 1966.

João Luiz de Freitas.
Justificativa: - Grupos de mo-

radores do bairro Padre Eustdquio,
em Belo Horizonte, tendo a frente
Os Vicentinos, estão vivamente
empenhados na construcão de urn
asilo de velhos. Andam pelas ruas
pedindo a colaboração do povo, em
material de construcão, mão-de-
-obra e contribuicäo financeira.
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urna iniciativa cristA para o bern
da comunidade. Corn esta Indica-
cäo, queremos maniiestar nossa
simpatia pela Campartha, so mes-
mo tempo em que nela nos iriscre-
vemos. Entrega-se, todavia, ao P0-
der Executivo a uixacão do "quan-
tum" de ajuda oficial dos podêres
constituidos do Estado. Mas a
urgência da destinacão do auxIlio,
já de agora, é encarecida por nOs.

João Luiz de Freitas.
—A Comissão de Financas.

INDICAAO N Q 1.182

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

0 Deputado Spártco Pompeu
que esta subscreve, devidamente
apo.iado, na forma regimental, re-
quer a V Exa., ouvida a Casa, seja
feita Indicação ao Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado, Dr. Israel P1-
nheiro, para que Se digne recomen-
dsr ao Sr Secretário da Agricul-
tura, Evaristo de Paula, o estudo
no sentido, de ser localizada uma
fabrics de amido exportável. no
municipio de Carmo da Cachoeira,
considerando o plano integrado que
se deverá estudar para se aplicar
na região do Sul de Minas, a firn
de incentivar a agricultura e agri-
cultores da re gião adscente ribei-
rinha da grande hidrelétrica de Fur.
nas, cujo potencial de fOrca deve
ser utilizado também na industria-
lizacao daquela area tao populosa
e corn terras em vastas areas sa-
crificada, corn a construcão da
barragem.

Sala das Reuniöes, 7 de junho
de 1966.

Spartaco Pompeu - José Luiz
Eaccarini - Athos Vieira de Andra-
de - João Luiz de Freitas - Her-
melindo Paixão.

JustMicativa - 0 atual Govêrno,
quando na campanha eleitoral, fa-
lou na Federacão das Indüstrias
que, em piano adequado, iria indus.

trializar a producão agrIcola, em
Minas, tendo em vista a necessicla-
de de dar fOrca e auxillo a agricul -
tura, abandonada a sua prOp'ia
sorte.

Desta forms, adiantou que pro-
Irioveria a industriahzacão do fru-
tas no Sul de Minas, fábrica de
Oleo do miiho, indüstria de leite em
p6. Tambérn, aproveitando a in-
tensificacão do piantio da man-
dioca, localizaria no Vale do Rio
Verde, dentro do piano de integra-
cão do Vale do Rio Grande, uma
fábrica de amido exportável, cuja
apiicacão na indüstria alimentIcia
e na manufatura constitui fonte
de rentabilidade inestimável: papel,
papelão, balas, plásticos, produtos
farmacêuticos e tantas utilidades de
grande valor, corn mercados fáceis,
interno e externo.

Assim considerando, vem esta In-
clicacão para o rnunicIpio de Car-
mo da Cachoeira, que apresenta
condiçöes excepcionais pars uma
promoção dêste valor, preenchendo
todos Os requisitos técnicos.

- Spártaco Pompeu.
- A ComissãO de Agricultura.

INDICAcAO N.° 1.183

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
quo esta subscreve, devidamente
apolado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
feita Indicacão ao Exmo. Sr. De-
putado Gilberto Almeida, DD. Se-
cretário da Educacão, para que se
transformern em Grupo Escolar as
Escolas Reunidas São Sebastião,
da cidade de Varginha, consideran-
do que a sua freqüencia ë para
mais de 400 aiunos, servindo a bair-
ros operáriOS e populosos.

Sala das ReuniOes, 6 de junho
de 1966.

Spãrtco Pompeu - Athos Vieira
de Andrade - João Luiz de Freitas
- Hermelindo Paixão.

Justificativa: - De acOrdo corn
a freqüëncia, na forms do que es-
tabelece a legtslaqão vigente clue
rege o ensino primário em Minas,
as unidades escolares vão se pro-
movendo.

Em Varginha, as Escolas Reuni-
das São Sebastião, na ParOquia do
mesmo nome, apresentam uma
frequéncia de alunos, nas diversas
series primárias, que alcança o teto
de 400. Ao iado disso, acresce quo
os bairros a que estas Escolas ser-
vem são populosos e promissores.
Vem dai esta Indicacão que se es-
perava seja aprovada, porque se
destina a urns populacao de crian-
cas, filhos de operários e de fami-
has da classe media, que não po-
dem ser onerados corn despesas de
transportes e outras.

Spártaco Pompeu.
- A Comissão de Educacão

INDICAçAO N Q 1.184

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

0 Deputado Spártaco Pompeu
que estia subscreve, devidamente
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Csa,
seja feita Indicacão ao Exmo. Sr.
Governdor do Estado, Dr. Israel
Pinheiro, para que recomende ao
Sr. Secretãrio da Agricultura Eva-
risto de Paula, estudo no sentido
de ser localizado urn frigorIfico-
modêlo pare peixes, na Cidade de
Alfenas, considerando o piano in-
tegrado que estd sendo elaborado
no Vale do Rio Grande e afluentes,
que alimentam a barragem de Fur-
nas, cuja fOrça hidrelétrica se des-
tina ao incremento da industriali-
zacão.

Sala das Reuniôes, 7 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu - Athos Vieira
de Andrade - João Luiz de Frei-
tas - Hermehindo Paixão

Justificativa: - Corn a advento
da barragem de Furnas, a reprêsa
naturalmente passou a propiciar
magnifica e copiosa coiheita de pei-
xes de da doce. 2 urns dádiva
que 0 progresso proporcionou sos
ribeirinhos, numa cornpensação as
grandes e rices areas inundadas
para urn fim mais promissor. Sem-
pro se entendeu que sem 0 sacri-
I icio de aigo não se chega ao de-
senvolv:mento.

0 Govêrno Israel Pinheiro, corn
s e u espirito desenvoivimentista,
entra na organização do seu plano
integrado que vai compensar aque-
Ia região tao sacrificada com Os
prejuizos da vasta inundacäo de
terras. As iniciativas e fomentos
agricolas proporconarão rnaiores
fontes do renda. 0 peixe vai ser
coihido e frigorificado em alta es-
cala, para fornecimento dêste sau-
ddvel alimento a populacão ribeiri-
nha, por precos acessiveis e, tam-
bern, aos grandes centros. Vem daf
esta Indicação para a instalação de
urn frigorifico em Aifenas.

Spártaco Pompeu.
- A Comissão de Agricultura.

INDICAcA0 NO 1.185

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

0 Deputado que esta subscreve,
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Ewa , ouvida a Casa, Se-
ja feita Indicacão ao Exmo. Sr.
Governador Israel Pinheiro, para
que, considerando seu plano inte-
grado corn vista ao Sul de Minas,
recomende a inclusão do uma
Granja Modêlo no municfo de
Campanha, onde, corn incubadora e
apareihos modernos adotaclos pela
avicultura corno câmara e carros
frigorIficos, possa haver major ex-
periência para o crescimento da
criacão de a yes na região, e para
propiciar fornecimento do came tao
procurada para o consumo diário,
de ovos selecionados para criação
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e para o uso na aiimentacão do
povo.

Saladas ReuniOes, 7 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu - João Luiz
de Freitas - Athos Vieira de An-
drade - Hermelindo Paixão.

Justificativa: - A criação de ayes
precisa seguir uma diretriz pro1u-
tora racional dentro de Minas. 0
Sul de Minas possui, em empreendi-
mentos particulares, granjas que
dão ao Govêrno uma demonstracão
das condicöes ideais para urna mi-
ciativa de major vulto naquela area.
Nos municIpios do Sul de Minas,
ha granjas que criam ayes e pro-
duzem ovos que são consumidos
nas cidades adjacentes e alguma
quota é exportada para o Rio. Rd
que se dirigir corn apareihamento
moderno, uma fonte de riqueza co-
mo esta, considerando-se a impor-
täncia da came de galinha e os OVOS
na alimentacão do povo. For isso,
Se faz, nesta momento em que se
anuncia o piano integrado do Go-
vêmo Israel Pinheiro, esta indica-
cão que objetiva a localizacão em
Campanha, (onde ha "habitat" con-
sagr3do pela existéncia de gran.jas)
de irna Granja Modêlo, corn incu-
badora de grande capacidade, fri-
gorIfico e demais apareihos capazes
de incrernentar a producão de ovos
e criacão de a yes para fornecimen-
to aos hotdis de turismo,, de cura
e repouso existentes em suas co-
munas.

- Spartaco Pompeu.
- A Comissão de Agricuitura.

INDICAcAO N° 1.186
Exrno. Sr. Presidente cia Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer a V. Exa.
se digne de, ouvida a Casa en-
caminhar ao Exrno. Sr. Governa-
dor do Estado e ao Conseiho Ro-
doviário do Estado, Indicacão no
sentido cia necessidade de reinicia-
rem, corn urgência, Os trabaihos da
construção da "Estrada cia Produ-

cão", que integra o Piano Rodovid.
rio do Estado e liga o Norte do
Triangulo Mineiro e o Sul de Goids
a Belo Horizonte, devendo, nesta
Indicacão, fazer-se constar que o
povo da região, especialmente o de
Araguari e Tupaciguara, se seate
revoltado corn a retirada das ma-
quinas que erarn utilizadas na cons-
trucão da referida rodovia. 2 im-
perioso, por isso, ser reconsidera-
da a deliberacão do Govêrno quan.
to a suspensão dos trabaihos refe-
ridos.

Sala das Reuniöes, 7 de junho
de 1966.

Hélio Garcia - Valdir Melgaco
- Nicanor Armando - João Bosco
- Gerardo Grossi - Florivaido
Dias - Expedito Tavares.

Justificativa: - Inspirado por
antigas e sdbias recomendacOes
dos nossos mats famosos técnicos
em problemas rodovidrios, o Govêr-
no do Dr. José de Magaihaes Pinto
fez incluir, no Piano Rodovidrio do
Estado, a construcão da Estrada
da Producão, que liga 0 Norte do
Triângulo Mineiro e o Sul de Goiás
a esta Capital.

As tdbuas itinerdrias lndicam que,
no roteiro dessa estrada, são servi-
dos Os municipios de mais intenso
movirnento sOcio econOmico de irne.
di'ato interêsse, nos intercdmbios
relativos ao iado oeste do Estado
de Minas Gerais, onde Se produzem,
em grande escaia, géneros de pri-
meira necessidade.

Interessadas nesta estrada se
acham, por exemplo, as comunida-
des de Patrocinio, São Gotardo,
Araguari, Tupaciguara a, sobretudo,
a Capital do Estado, para onde con.
verge tOda a producão daquela rica
e progressista região do Triãngulo
Mineiro.

Acontece que, após jd construida
metade da estrada, surpreendente-
mente, o Govêrno atual, sam quai-
quer justificacão, suspendeu os
trabaihos e retirou as mdquin:s
que estavam sendo empregadas no
servico. Esta atitude tnexplicdvel,
anti-econOmica e impatriOtica ge-

rou protestos veementes no seio das
mencionadaS comunidades, pois id
é tradicão o apêio para que se ii-
gue por estrada o TriangUlo a Ca-
pital, a tim de su.focar manifesta-
cöes separatistas, que se fomentam
em razão da distãncia e da mdi-
ferenca dos governoS.

Por ëste motivo e outros que são
notOrios, apreseflt-Se esta mdi-
cação nos têrmos em qua se acha
vazada, para qua não paire cldvida
de que se trata de urn veemente pa-
dido de reconsideracão de atitude
do Govérno do Sr. Israel Pinheiro
para corn o operoso povo do Triân-
gulo Mineiro, cujo piano hidro-elé-
trico vai expandir, em breve tutu-
ro, de forma extraordinária, a sua
pro ducão.

Hello Garcia.
- A ConiissãO de Transportes.

coMuNICAcAO

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

0 Deputado que esta subscreve
comunica it Casa o falecirnento do
Sr. Arthur Teixeira Ervilha, ocor-
rido scibado üitimo, dia 4 de junho,
na cidade de Inhapirn, soUcitando
se dê ciència it farnIiia enlutada, na
pessoa de seu filho, Sr. João Tei-
xeira Ervilha, residente naquela Ci-
dade.

Sala das Reuniöes, 7 de junho de
1.966.

Altair Chagas.

C0MIJNICAcAO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado infra.assinado re-
quer a V. Exa., ouvido 0 PlendriO,
urn voto de pesar pelo faiecirnefltO
do Revmo. Padre AntOnio Marci-
gaglia, saIesiaflo. ocorrido no cia 4
de junho, na Cidade de Araxd, onde
o emdrito pastor de airnas fol Vi-

gdrio da Paróquia, fundador e pri-
meiro Diretor do Gindsio Dom Bos-
co. Pede, ainda, seja dado corthe-
cimento da decisão da Casa ao es-
tabelecirnento de ensino acima re-
ferido.

Sala das ReuniöeS, 6 de junho de
1.966.

Joao Luiz de Freitas.

c0MuNICAcAO

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

0 Deputado "in fine" assinado,
devidamente apoiado, requer a V.
Exa., ouvida a Casa, seja inserido
na Ata dos nossos trabaihos urn
voto de profundo pesar peio fale-
cimento da Exma. Sra. D. Maria
da Conceição Kubitschek Soares,
esposa do ilustre e digno medico,
Dr. Julio Soares e irma Unica do
ex-Presidente da RepUblica, Dr.
Jusceilno Kubitschek de Oliveira.

Sala das ReuniOes, 7 de junho
de 1.966.

Hermelindo Paixão - Expedito
Tavares - Ledo Borges - Héiio
Garcia - José de Castro - Ibrahim
Abi-Ackel - Wálthon Goulart -
Otelino Sol - Fires da Luz - Wil-
son Tanure - Carlos Eloy - La-
dislau Salles - Orlando Andrade
- Pinto Coelho - Lélis Chaves -
Jodo Luiz de Carvaiho - Martins
Silveira - Mario Hugo Ladeira -
Sette de Barros - João Luiz de
Freitas - José Maria Magalhães -
Hugo Castelo Branco - José Lutz
Baccarifli - Dermeval Pirnenta Fi-
iho.

coMuNIcAcAO

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

O Deputado que esta subscreVe
cornunica a Casa o falecimento,
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ocorrido hoje, em acidente de au-
tomOvel, do jovem estudante Nelci
Prezoti. Era o extinto môco idea-
lista e conseguiu marcar a sua
brcve vida de atos que o creden-
ciavam para brilhante future.

Fliho do casal Michelino Prezotti
- D. Geni Prezotti, nasceu nesta
Capital em 17 de novembro de..
1940. Fundou e diriga no bair-
ro do Calafate, onde residia, um
movimento de mocos dispostos
a lutar pela redemocratização do
Brasil, a Juventude Democrdtica
Brasileira. Foi o fundador e pri-
meiro Presidente do Grêrnio Lit:-
ro - Cultural Leonel Franca.

Alëm de elemento atuante do CO .
-ro da Igrej a do Calafate, lecionava

no Gindsio Leonel Franca, da Cam-
panha Nacional de Educanddrios
Gratuitos e no Curso Monfort.

Solicito que, desta, seja dado co-
nhecimento 'a familia, residente
nesta Capital, na rua Platina, 1 208.

Sula das ReuniOes, 7 de junho de
1.966.

José Maria Magalhães - Joao
Bôsco - Marta Nair Monteiro.

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Ldlis
Chaves.

o SR. LELIS CHAVES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados:

E corn profundo constrangirnen-
to que trago ao conhecimento des-
ta augusta Assembidia uma denün.
cia contra urn de nossos Pares, de.
nUncia que faco, procurando escoi-
md-la de todo sabor de sensibili-
dade pessoal. E é justamente por
isso rue procurei, corn calma, es-
crever êste discurso, a tim do que,
bern pesadas as palavras, não vies-
sern elas dizer mais do que eu pre -
tend-ia.

Trata-se, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, de pronunci'amentos
bastante graves, feitos a mim, pes
soalmente, pelo nobre Deputado
Ledo Borgs, quando eu tentava
superar algurnas dificuldades de or-

dem politico -administrative, em
Carnpina Verde, minha terra natal.

F, se trago o assunto a püblico,
é porque, conforme asserção do
nobre Deputado, foram dadas por
encerradas quaisquer possibilidades
de cUdlogo, no carnpo particular,
em tOmb do assu.nto.

Confesso ainda que faco vista
grossa a riomeaçOes, feitas alias 'a
minha revelia, pelo atual Govêrflo;
de tOdas essas, ha uma que não
conta corn 0 rneu apoio e sim corn
o do Deputado Ledo Borges, não
obstante ter sido eu o Deputado
mais votado do MunicIpio, membro
de urn partido que foi o amigo da
primeira hora do atual Governa-
dam, apesar de ter recebido cober-
tura do segundo mais votado da
ARENA, o ilustre Deputado Ron-
don Pacheco.

Confesso, ainda, que tudo fiz
para que as pessoas interessadas
abrissem mao de determinadas
pretensOes que, realmente, feririam
a susceptibilidade do ex-PSD.
Aproveito esta oportunidade para
enaltecer a abertura de alma, a
exata cornpreensão do momento
histOrico que atravessamos, reve-
ladas pelos correligiondriOs do Pre-
feito de Campina Verde. Deus d
testernunha de que procurei condu-
z.ir o problerna de rnaneira a mais
elegante possivel, embora, 'a medi-
da que percebia a intrans.igência
e a ma fé, rnais crescia a minha
comb atividade.

São palavras textuais do nobre
Deputado Ledo Borges, algurnas vO-
zes repetidas e que eu aqui men.
ciono: "Tudo quanto eu puder fa-
zer contra", ressalto bern, "contra
o Prefeito de Carnpina Verde, ten-
tarei faze-b".

Palavras suficientes para tradu-
zir o estado de espirito, as preocu-
pacOes espürias que presidiram 'as
norneagOes de cargos de con.fianca
de Campina Verde.

MagnIfico exemplo de maturida-
de politica dá 0 ilustre Deputado,
que não estã sabendo portar-se It
a1tura da confianca que nêle depo-

sitaram Os colegas dos diversos
partidos.

Age em funcão de perseguicOes,
p o r q u e, são ainda suas pala-
vras: "a Prefeito de Campina Ver-
de agiu corn petuldncia, no depoi-
mento contra o então candidato a
Governador de Minas, o ilustre Dep.
Sebastião Paes de Almeida". Da
veracidade dOsse depoimento não
cabe a mim nem ao Dep. Ledo Bor-
ges apreciar, porque somos suspei-
tos, mas ao Poder Judicidrio que,
espero, no seu pronunciamentO de
instdncia, dard urna sentenca jus-
ta, condizente corn a tradição de
nassa Suprema COrte.

EntretantO, o que, de modo al-
gum podemos aceitar é a politica
de baixo njvel do ilustre represen-
tante de Uberaba, polltica indig-
na de urn llder que Se preza, pois
sempre considerei que a grandeza
do homem e, em especial, do ho-
mern pdblico, se mede pebo esfOrco
em superar as mesquinharias que
brotam das contigências da vida
social e politica -

ResponsabiliZarei, em particular,
O nobre Deputado, por tuclo quanto
acontecer em Campina Verde, pois
Ole está pondo lenha na fogueira.
DesfechoS trdgicOs poderãO resul-
tar das provocacOeS que 61e ind.i
retarnente incita.

As minhas porideracOes respon-
deu 0 nobre colega que assum.iria
a responsabilidade do que aconte-
cesse. Responsabilidade que assu-
miu de maneira impressionante-
mente irresponsdvel, pois sabernos
que o hornem cria Os fates histO-
ricos e, depois, o encadeamentO dos
niesmo arrasta Osse mesmo homem.
(Dd o tiro e, depois, nab pode Se-
gurar a bala) 0 assassinato de urn
principe em Serajevo foi o sufi-
ciente para mergulhei o mundo em
sangue na Primeira Guerra Mun-
dial.

Embora em proporcOeS menores,
uma tragddia de cardter politico
em Campina Verde podemd prejudi.
car os esforços de pacificacão, tao
sinceramente envidados pelo nosso

Goverriador; inclusive poderá dar
margem a incrim.inacOes pelos P0-
d6res superiores da Repüblica, pois
sabemos que o GovemnadOr do Es-
tado é, pela Constituicão, direta-
monte responsdvel pela cricão de
urn clima de tranquilidade e de se-
guranca nos muflicipioS.

Infelizmeflte, ao que tudo indica,
não interessam ao ilustre represen-
tante de Uberaba os interOsses da
comunidade de Carnpina Verde, não
ihe interessam Os interêsses de Mi-
nas e do prOprio Governador do
Estado. 0 que Ole quer, conforme
suas prOprias palavras, é dar cober-
tura aos seus correligiondrioS a
qualquer preco, nurn verdadeiro
vale-tudo. Isto, Sr. Presidente
e Srs. DeputadoS não pas-
sa de priniarisrno politico, sO acei.
to pelas cabecinhas Ocas de quern
desconhece os pmincipibs da arte,
da grande arte da PolItica, da arte
de dirigir Os atos humaflos para 0
bern-comUrn, dentro das normas
do Direito e da Justia.

Tais atitudes nos fazem compre-
ender meihor por que a RevolucãO
perde, por vêzes, a sua autenticida-
de e a povo cal na desilusão. H
politicos que aderem 'a RevolucãO
sem renunciar abs mdtodos de
politicagem que ela mesma tontOu
banir. Porque a verdadeira Revo-
lucão não 0 aquela que levantou
a povo contra o comunisrnb, mas a
que erradica as paixães domman-
tes, a soberba, o egoisrno, a gaflâxl-
cia e cria novos hdbitbs particula-
res e püblicos, sob a inspiracäo da
maior revolucão da huinanidade, a
do CristianiSmo. Sern ela, a Revo-
lução de 31 de marco estará fa-
dada, incontestäVelmeflte, ao Ira-
casSO.

Sentimos, nos pronunciarnentos
do ilustre Deputado Le go Borges, a
expbosão carnuflada de forças re-
vanchistas que apenas esperam o
arnadurecimentO de oportunidadeS
histOricas para poder tradu.zir cons.
cientemente, em tOrinos claros, tal-
vez pela violência, o seu inconfor-
mismo.
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Nesta oportunidade, solicito ao
"lustre Governador Israel Pinhel-
ro, de cuja sinceridade de propO-
sitos não podemos duvidar, este-
ja atento e no deixe urn de seus
dulicos desgastar o seu Govêrno,
fzendo indicaçöes corn tao baixo
critério politico.

Que credencie amigos e protegi-
dos do ilustra Dep. Paes de Almei-
da, dentro dos comprornissos prë.
eleitorais, nada temos a dizer.

Mas, lembramos que o ilustre Go-
vernador, de grandiosas tradicOes,
tern tarnbëm compromissos corn 0
ex PRP, que foi a amigo da pri-
meira hora, quando ainda muitos
pessethstas se revelavam timidos e
hesitantes.

Infelizrnente, ate hoje, so f 01 ole-
recida ao ex-PRP uma Secretaria
modesta, e de tao pouca expressão,
que constitui urn verdadeiro ultra.
je a dignidade do Partido de Plinio
Salgado, afronta que o ilustre Se-
cretário Navarro Vieira, vicentino
couvicto, deixa de considerar, dada
o seu ardente desejo de servir aos
pobres, e ate me faz lembrar aque-
le outro vicentino que, ao reoebr
violenta humilhacão, quando de
urn pedido de auxilio, respondeu
corn superioridade cristã: "Isto é
para mim, agora eu peço para Os
meus pobres".

Aqui está, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a minha denüncia. Aqul
ficarn Os meus protestos contra a
vilania de nomeacöes inspiradas
por critérios confessos de perse-
guicöes a urn grande Prefeito mu-
nicipal.

Aceitando como fato consumado
algurnos nomeacôes, tudo faremos,
pntretanto , para que se substitua a
rnspetora Municipal, inimiga pea-
soal do Prefeito, e faco questão
ae ressaltar que, nessa minha rel-
viclicacão, procuro proceder por ra.
zão profundamente administrativa,
porque tal nomeacão estd prejudi-
cando a comunidade de Campina
Verde, onde funcionam vdrios gru-
pos ern sistema de convênio e isto

exige urn diálogo leal entre a Ins-
petora e o Prefeito local, o qua, no
mornento, 0 totalmente impossivel.

Abstenho-me de analisar as pes-
soas nomeadas, porque, mesmo
que sejam boas e honestas, estão,
entretanto, colocadas dentro de urn
mecanismo e condicionamento po-
liticos, dentro de urn sistema de
fOrcas e pressOes, que podern re-
sultar, fàcilmente, em atos pdbli-
cos, em nada condizentes corn a
padrão de sua moral. Porque, se o
critOrio 0 tudo fazer para prejud!-
car o Prefeito, tOdas as indicacôes
e norneacöes trazem em seu bOb
Osse vicio fundamental e, se a ibis-
tre Deputado Ledo Barges 0 homern
coerente consigo mesmo, seus atos
devem seguir, lOgicamente, as suas
palavras.

No interêsse de minha terra na-
tal, levarei a conhecirnento desta
luta ao ilustre Governador do Es.
taclo e, se precisa fOr, aos PodOres
superiores da Repdblica. Minha
pessoa não passa de urn acidente
no drama que se desenrola. Se ha
critOrios da Arena, Osses critOrios
devem tambérn ser aplicados em
Campine Verde. Se são inamovi-
veis Os atos do atual Govêrno, con-
forme confessou o nobre represen-
tante de Uberaba, os critérios da
Arena não passarn de uma farsa e
de uma mentira. E o Brasil estO
assistindo a uma grande farsa da
politica mineira.

Tudo farei para combater as ati-
tudes de urna baixa poiltica, mes-
mo que, corn isso, eu perca a opor.
tunidade de bradar da Tribufla
dest'a AssemblOia. Terei, então, a
glOria de deixar Oste recinto por
ter realizado o born combate, en-
grandecido perante Deus que co-
nhece o intirno dos homens, en-
grandecido perante rninha prOpria
consciOncia a cujo imperativo obe-
deci, e engrandecido perante a povo
de minha terra porque não silen-
eiei, quando era preciso bradar.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
ccmunica ao Orador que o seu
trnpo estd esgotado.

o SR. LELIS CRAVES - Sr.
presidente, peco que 0 meu dis.
curso seja r.onsiderado coma lid,
para que conste dos Anais e Cu
nao me vej'a obrigado a volta em
outra oportunidade para tratar do
mesmO assurto.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado Sette de
Eurros.

o SR. SETTE DE BARROS - Sr.
presidente, Srs. DeputadoS.

Aquêles que desta Casa acompa-
nharam, no ultimo pleito, o can-
didato, hoje Governador do Estado,
Sr. Israel PinheirO, estão certa-
mente lembrados do trabaiho efe.
tuado por Oste Deputado. Quando
existiarn as agremiacOes partidá-
rias, eu, corno membro da cureção
do PTB, secção de Minas Gerais,
ao ser lançada a condidatura da-
quele ilustre homem püblico, pelO
PSD, dentro do meu Partido, mi
daqueles que defenderam a tese de
que 0 PTB devia formar-Se ao lado
do PSD.

Na campanha desenvolvida pela
coligacâo partidária - PTB - PSD
P5P - PRP - em minha zona elei-
toral, desprovidO de qualquer re-
curso e usando meios prOpriOS, de-
senvolvi intensa e sacrificada cam-
partha em tOmb do nome do Sr.
Israel Pinheira. Para felicidade mi-
nba e recompensa dos trabaihoS
realizados, obtive em minha zona
de influOncia politica vitOria corn
margern superior a 90% em todos
Os municiPiOS que tenho a satisfa-
ção de representar.

Assim, quero deixar bern claro
que o ex-PTB 0 uma coisa e o MDB
outra perfeitamente diferente. 0
MDB não tern, no Govêrrlo do Sr.
Israel Pinheiro, qualquer represen-
tante e nâo fez a S. Exa. qualquer
exigencia no sentido de que Os re-
presentanteS que ora se encontrarn
no GovêrnO fOssem indicados pelas
fOrcas que a elegerarn. Venho,
nesse sentida, dizer que quando S.
Exa. fOra empossado, havia o At
Institucional no 2 que desmamhO1
as agremiacOeS polIticaS, consti-

tuindo-se dois grupos: MDB e a
ARENA, e que a oposicãa mais via-
lenta, leita nesta Casa ao Sr. Go-
vernador Israel pinheiro, nio partc
do movirnento Democrdtico Brasi
leira, mas parte dos prOprias car-
religiondrios de S. Exa., dentra do
partido da ARENA. A imprensa pu.
blicou no sdbado a informaçãa de
que urn Deputado do MDB queria
nomear, par traca, ou por coisa se-
melhante, a seu filha para urn alto
cargo dêste Estado. Quera dizer da
Tribuna que nâo pedi estta nomea-
cão e, se a houesse pedido, teria
direito moral e politico para fa-
z6-lo, porque fui dos homens que
apaiaram decisivarnente a candida-
turi do atual Governadar do Es.
tado. Deveria ter acupado a Tn-
buna ha dias, mas estava em via-
gam ao interior. Cheguei sdbado,
quando não hd Reunião nesta Casa.
Ontem, a Reunião foi suspensa por
rootivo de falecimento de urn ex-
-Deputado. Hoje, apresso-me a vir
a esta Tribuna para dizar ao Pie-
n.nia que no dia 5, tao logo tornei
conhecimento daquela noticia, en-
clerecei carta a rneu amigo Depu-
tado Eucl.ides Cintra, que dirige a
Secretaria do Trabalho. Quera dar
ciOncia a Casa da carta que enviei
a S. Exa., Deputado Euclides Cm-
tra:
"Cara amigo
Secretánio Euclides Cintra,

Regressava, ontern, de viagern
pela interior do Estado, quando to-
mei conhecirnento de ato, publica-
cado no Milnas Gerais, nomeando
para Assessor de seu Gabiflete
rnu filho, José Sette de Barros
Filho.

Compreendo, perfeitamente, que
o prezado amigo e ilustre Secretd.
rio pretendeu corresponder a 0 S
nossos esforcOs e sacrifIcibs da dl-
time carnpanha eleitoral, a par de
premiar e incentivar urn jovem que
o caro amigo tao bern conhece e
sabe ser, intelectualmente, prepa-
rado para e:ecutar as tarefas que
lhe seriam aietas.
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Entretanto, em nome de meu Ii-
lho, não posso aceitar a honrosa
incurnbência que se ihe quis atri-
buir, porque o ato se transforma-
na em condicäo impeditiva de Iivre
exerciclo de meus deveres parla.
mentares, também condicionado as
deliberacOes do Partido a que per-
tenco.

Agradeço-lhe, p o i s, a generosa
lembranca, lamentando que meu
filho não possa prestar, pelos mo-
tivos expostos, sua colaboracäo 'a
Secretaria que o prezado amigo di-
rige corn indiscubivel t&rocinio e
corn dignidade exemplar.

Atenciosamente,
Deputado Sette de Barros".

Ora, Sr. Presiderite, escrevi esta
carta ao nobre Secretário Euclides
Cintra, apenas para dizer que aqui,
nesta Casa, não ha norneaçOes nem
favores que possarn modificar o
nosso ponto de vista já tracado,
de apoiar tOdas as reivindicacöes
que venham em beneficlo do povo,
partam de onde partirem, da mes-
ma forma que haveremos de criti-
oar tOdas as medidas que sejam
prejudiciais 'a coletividade, partam
também de onde partirem.

- 0 SR. PRESIDENTE - Corn
a palavra o Deputado Carlos Eloy.

o SR. CARLOS ELOY - Senhor
Presidente e Senhores Deputados:

Tenho a honra de dar conheci-
mento 'a Casa da entrevista que o
Dr. Silviano Cancado Azevedo, ex-
-Diretor da FRIMISA e atual Di-
retor do Banco de Desenvolvimen.
to EconOmico do Estado de Minas
Gerais, engenheiro e economista
de renome, concedeu ao "0 Didrio",
public ada em 22 de maio de 1966.

Ele analisa, corn profundidade, o
problema da pecuária mineira, che-
gando, mesmo, a prever grave crise
para a mesma. Gostaria, Sr. Pre-
sidente, que a eritrevista constasse
dos nossos Anais,a fim de marcar,
definitivamente, êsse trabaiho va-
lioso.

Passo a ler, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, a brilhante entrevista

do Prof. Silviano Cancado Aze-
vedo.

"E PRECISO SALVAR A
PECUARIA"

1 - Contraste entre o quadro do
criatOrio atual do Estado de Minas
Gerais e o anterior a 1955.

Antes de 1955, observam-se corn
razoável nitidez os deslineamentos
geográficos referentes a especiali-
zacão de zonas produtoras de gado
de corte, segundo as particularida.
es do ciclo criatOrio. Dadas as

condicoes naturals, algumas regiOes
se especializavam na cria, enquan-
to outras Se destinavam 'a recria
e, finalmente, aquelas localizadas
prOximas As estaçOes de ernbarque,
atendiam 'a terceira fase do ciclo,
representado pela engord'a. Enten-
de-se por cria o periodo compreen-
dido entre o nascimento do bezerro
ate a .idade de 1 a 1 ano e meio;
por reeria ate a idade de 3 anos
e ineio, aproximadamente. 0 ma-
pa do Estado da epoca informava
que as regiOes de cria eram afas-
tadas dos pontos de embarque; as
de recria estavam definidas pelas
distâncias que as separavam dos
centros de embarque do gado ou
dos ocais de abate. A invernagern,
ptri•odo final da forrnacão do riovi-
iho de corte, em pastagens cultiva-
das, bern tratadas, representava em
parte recuperação do animal. que
teve a seu fisico dilapidado face ao
transporte a pd a que foi submeti-
do, muitas vêzes demorado e exaus-
tivo, porque não se encontraram
aguadas e pasto de descanso apro-
priados pelo caminho. Depois de 15
a 30 marchas consecutivas e em
condicoes precdrias, pelas estradas
boiadeiras o gado, mesmo o mais
resistente, atinge elevado grau de
desgaste, exigindo recuperacão de-
morada. Nessa fase, em conseqlien-
cia da pequena idade, o animal ga.
nha corpo e se desenvolve, comple-
tando assim a função exercida pe-
las invernadas.

Essa diferenciacao n-a atividade

pastoril, levava 'a duplicação de
esforcos, estabelecendo, em conse-
quëncia, retardamento na idade do
abate e definindo inexpressiva taxa
de desfrute para o nosso rebanho.
Grosso modo, nas zonas do Mëdio
Jequitin.honha, Itacambira, Mucuri,
Meio-Oeste, Triangulo e Paracatu,
localizavam-se as fazendas tradicio.
nais de producão de boi mago que
abasteciam as invernadas das re-
giöes de Montes Claros, Governador
Valadares, Campos - RJ e Barre-
tos - s. p . 0 sistema anti-ecoriO.
mico de exploracão do rebanho de
corte era decorréncia direta da ins-
talação dos grandes frigorificos em
tOmb das cidades de São Paulo e
Rio de Janeiro e que t.inham como
sustentação econOmica o favoreci-
mento de fretes a custa dos "de-
ficits" das ferrovias. A quebra des-
ses privilegios sOmente corneçou a
ser notada a medida que o trans.
porte rodoviário destruiu a hege-
monia das Estradas de Ferro que,
histOricamente, trabalhavarn con-
tra os interêsses profuridamente
mais válidos da economia pecuá-
na mineira.

A mentalidade rodoviária, acom-
panhada dos trabalhos efetivos de
implantacão de estradas permanen.
temente transitáveis, modificou o
panorama da pecudria do Estado,
deformando mapa anteriormente
descrito e atribuindo possibilidades
de integracão de ciclos As regiOes
que tivessem condicOes ecolOgicas
satisfatórias. Hoje, as caminhöes e
carretas buscam o gado no Mucuri,
Alcobaça, Jequitinhonha e Paraca-
tu, corn a mesma flexibilidade corn
que atingern o Rio Doce. As opor-
tunidades 10 r am praticamente
igualadas porque o fator de due.
renciação - a distãncia - foi yen-
cido através de poiltica de trans-
porte revolucionária. A tendência
atual é de que cada região que pos-
sua "forragem" adequada possa
executar tOdas as etapas de forma-
cab do novilho de corte. Existem
fazendeiros de vanguarda que, jd ha
algurn tenipo, nas margens dos rios

Verde, Doce e Mueuri, preparam a
boi relativarnente precoce e quan-
do o vendem para o abate, em todo
o seu corpo sO se encontra uma
sO marca de ferro. Vale dizer que
o animal teve sOmente urn dono.

Outro fato que deve ser registra-
do, quando se arialisam duas épo-
cas do setor pecuãrio, 0 a evolucão
do rebariho em têrmos qualitativos.
A introdução das ragas indianas foi
anterior ao periodo focalizado. NO—
le, todavia, a difusão alcançou nh-
veis significativos, a ponto de se
poder acompanhar, de modo siste-
mãtico, dois fatOres que estabele-
cern necess'ariamente a melhoria da
produtividade.

- reducão da idade de abate e
consequente aumento da taxa de
desfrute;

- acrOscimo do peso do animal
abatido e, par conseguinte, maior
quantidade de carnes e subprodu-
tos nobres par cabeca sacrificada.

Finalmente, 0 preciso destacar a
introdução do gado leiteiro, em re-
giOes que antes se ocupavam prin-
cipalmente do gado de corte. Em
Minas Gerais, êsse fato foi de ta-
manha repercussão que determi-
nØu revisão dos pianos de implan-
tacão dos novos frigorificos rcgio.
fiais.
2 - AS FALACIAS PAS INFOR-

MAçOES ESTATISTICAS
As informacOes que temos sObre

a populacão pecuária são contradi.
tOrias:

	

M. Gerais 	 Brasil
Rebanho em 31-XII-63 (n o de ca

	

becas .. .. 16.769.000 	 79.855.000
Bavinos recenseados (1950)

10.483.492 46.891.208
Bovinos recenseados, resultados
preliminares

de 1960 ................

	

11.880.493 	 55.692.653
Fonte: Anuãrio EstatisticO do

IBGE - 1964.
Usando.se sempre coma elemento

básico o ceruio de 1950 e como da-
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dos de comparaçao os relativos ao
censo de 1960 (resultados prelimj-
flares) e Os da populaçao bovina re
ferente a 63, chegamos as seguintes
taxas aritmëtjcas de cresci.mento:

M. Gerais 	 BrasilUsandose dados dos censos
1,4% a. a. 	 1,9 0/o a. a.Usando-se o dado de 1963 ......

4,8% a. a. 	 5,4% a. a.

No primeiro caso, a taxa é bern
inferior a do crescjmento da popu-
Iaçäo humana Deriva disso que a
oferta dos produtos oriundos do
gado bovino tern relativamente bai.xado.

No Segundo caso, a taxa é supe-
rior àquela definida pelo cresci-
rnento da populacao humana Vale
dizer que a oferta relativa dos pro-
dutos vem crescendo de acOrdo corn
o significane valor liquido de 2,0%
a. a. Será possjvel aceitar essa in-
formação como válida? Penso que
não. Estabelecidas as incongruên
cias que Os dados estatisticos nos
fornecern, varnos analisar alguns
fatôres que podern suportar a ml-
nba opirijão

PROD UcAO DE C'ARNES
PRODUçAO DE CARNEs

DE BOVINQ8:
MINAS GERAIS

Quant. em ton. 	 N.' Indice
	1.961	 135.269 	 100

	

1.962 	 133.164	 98

	

1.963 	 138.434	 102
Fonte: - Anuárjo Etatjstjco do

IBGE - 1964.
Os nümeros indices informam

que a producao brasileira de carnes
de origern bovina tern-se mantido
pràticamente estdvel, corn ligeira
tendéncia decrescente. Ora, se to-
dos Os fatOres extra popuiacão pe-
curia atuam no sentido de aurnen.
tar a produtividade, em têrmos de
acrëscimo da taxa de desfrute, so-
mente uma conclusão pode erner-
gir: está diminuindo o denomina-
nador da fraçao, isto é, o rebanho

brasjlejro está decrescendo em têr-
mos absolutos. Se isto ë verda-
de, o que se dizer então, dos tér-
mos relativos do problema, quan.
do se sabe do efetivo aumento da
populacão humana?

A demonstracao matemätjca des-
se fato d a seguinte:

At
Dt = 	 X 100

Pt

em que: D = a taxa de des-
frute no perfodo t.

A d o nümero de cabecas abati-
das no perfodo t.

P d a pOpulação bovina no pe-
riodo t.

Face a introducao de ragas me-
Mores as facilidades de transpor-
te e a evolucao no rnanusejo do
gado, a taxa de desfrute vem cres-
cendo em ritmo firme. Ora, os Va-
lores de A são prãticamente estã-
veis. Resulta, então, que, necessà-
riamente, a variacão de P tern que
ser no sentido decrescente

- INDICES COMPARATIVOS
DE PREcos

Nurna economia submetida a
processo inflacjonárjo de relatjva
"iolência, COsturnam ..se usar alguns
processos indiretos parla se sentir
o comportamento da produção em
reiaçao a procura de determinado
bern. Urn déles d a comparaçao dos
indices de precos da rnercadorja
objeto de exame, e dos indices ge-
rais de preços.

Indice do custo 1958 1966 (abril)
de vida (GB) 100 2.770

Indice do preço
da arroba de

boi gordo ....100 3.500

Fontes: - Conjuntura Econômj-
ca (FGV) e registro de cotaçoes.

Os ndmeros demonstram que ape.
sar do setor de carnes ter sido sub-
metido a processo de contencão de

precOs, a.inda assim, registrou-Se
ascensão mais violenta dos precos
do animal que os precos em geral,
Não se observando estrangularnen-
tos especiais que pudessern distor-
cer os resuitados arbitràriarnente, a
conclusão ë lOgica e imediata: hou-
ye, no perlodo, nitida predorninân-
cia da procura sObre a produãO.
Isto é, a curva de producão não
acompanhou a curva da procura, de
molde a estabelecer desequilibrio
no setor.

C - 0 PECRETO N.° 58.226
As tarefas de programacão es-

barram nas di.ficuldades de na-
tureza estatistioa. Esse tern sido
tema das principais preocupacöes
do atual Govêrno que, recentemen-
te, por meio do Decreto 58.226, criou
o Grupo de Trabaiho destinado a
estudar a forrnulacão do piano Na
cional de EstatIstica e "propor as
medidas de caráter executivo e le-
gislativo destinadas a permitir sua
reaiizcão sistemática". A atitude
elogidvel do Govêrno resuita do de-
sejo de rever os processos ultrapas-.
sados e atualmente em vigor.
3 - A poSIscAO HISTORIC A E

AS POSSIBILIDADES DE
MINAS GERAIS

0 tipo de expioracäO de riqueza
pecuária do Estado, de menosprêZO
para corn o seu meihor aproveita-
mento fez corn que, automäticarnefl
te, Minas Gerais participaSse de
forma quase marginal das cUpulas
onde as decisóes oficiais são estru-
turadas. 0 Estado comparecia como
o graride fornecedor de matrias-
-primas para as inverflageflS forrâ.
neas ou para os frigorificoS locali-
zados geralmente fora do nosso ter-
ritório. As perdas decorrenteS de
praticas irracionais eram debitadaS
'a nossa frágil organizacãO primária
em beneficio da estrutUra superior
implantada na orla litorãflea. 0 Es-
tado, dono do maior rebanho na-
cional, quase sempre estêve afasta-
do das decisôes de major impor.

tãncia. Era preciso, então, possibi-
litar a criação interna de instru-
mento prOprio, capaz de competir
em condiçôes jdenticas, pelo me-
nos corn as outras estruturas. Esse
foi o fundamento dos planej adores
e construtores da FRIMISA em.
présa que tern atuado como impor-
tante alavanca, responsável maior
pela libertacão de nossa econoinia
pecuária Os tabus da industriali-
zacão estão sendo vencidos paula-
tinamente, peias oportunidades que
se oferecem aos nossos tëcnicos de
conquistarern o "Know How" ne.
cessário.

Mas, a FRIMISA foi apenas o es-
fOrco de partida. Em principio de
1963, o Banco do Desenvolvimento
de Minas Gerais estabeiecia as ba-
ses do "Plano de Industrializacão
da Pecuária" que previa a acão no
setor de corte, através dos seguin-
tes pontos:

a - Financiamentos capazes de
equipar convenientemente Os es-
tabeiecimentos existentes e que
apresentassern perspectivas satis-
fatórias;

b - Financiarnentos adequados
'a jmplantaçâo de unidades de pe-
queno porte, em condicöes de abas-
tecer conjunto de cidades prOxj-
mas, dotadas de rodovias que apre-
sentem boas condicöes de tráfego
crurante todo o ano e cujo indice
de urbanização superasse o nivel
prèviamente fixado.

c - Estimulo 'a construcão e ope-
racão de estabeiecimentOs de porte
mddio e iocalizados junto 'as zonas
produtoras de m:téria prima. 0
referido piano definju, ainda, que
dois empreendimentos deveriam
ter prioridade face as condiçöes
extremamente favoráveis oferecidas
por Teófilo Otoni e Mo.tes Ciaros.

0 prograrna vern sendo cumpri-
do em tOda a sua extensão. 0 Go-
vêrno do Est:do já aunciou o seu
empenho em que o FRIMUSA e o
FRIGONORTE funcionem a partir
da prOxima safra.

Em têrmos de industrjallzacãO, o
panorama a partir do prOximo ano
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sibilidade de competir em preço e
qualidade no mercado internaciO-
nal;V - FiscalizacãO dos abates, de
molde a impedir a rnatanca de fê-
meas em condicOes de procriacãO

VI - EstImulbS a implantacâo e
operacãO de unidades de mndus-
trializacãO, localizadaS junta 'as re-
giOes produtoraS de matdria-Pri-
ma;

VII - FixacãO dos mecafliSmOS
de precos das suas açOes violen-
tas e as interferOncias negativaS

VIII - Raciona1izacOo de carga
tributária a que 0 setor 0 subme-
tido visando a igualar as respon-
sabilid'adeS fiscais e desonerd-1O da
mu1titribUtacã0

IX - Adoção de polItica adequa-
d'a de estocagem de came visando
ao abastecirnentO na Opoca da en-
tresafra".

- Segue a

DISCUSSAO E Vo'rAcAo DE
PropO6ceS

Vai mostrar corno o nosso Rstado
se preparou para ocupar pOsiçao
nova. Haverd grupo de matadouros
frigorificos ligados ao Govêrno -
FRIMtJSA, FRIrvTISA e FRIGONOR.
TE - ou sob a responsabiJidade
ünica de particulares - T. MINAS,
CAIAPO ampliado, MIUSA. PA-
TROCfNIO e, possivelmente, os
plurimuriicipais de Ouro Fino e
Nova Era - capazes de, junta-
mente corn as unidades existentes
e que estão sendo reajustadas
graças ao esfôrco herdico dos
empressarios, nos dar co diçöes
para insdustrializar aqui o gros-
so de nossa matéria-prima e corn
isso modificar sobremaneira, a
atuacão de Minas j u n t o aos
órgãos de deisão. Para tanto,
d oportuno que se promova a coor-
denacão do setor, corn o objetivo
de fixar a politica de interêsse do
Estado, unificar as tendências
constatada, estabelecer sistema de
troca de tnformaçôes técnicas, vi-
sando a ampiiação dos melhora-
mentos conseguidos e estabelecer
as providências de tOdas ias origens,
para que haja harmonia no funcio.
namento do sistema e possibilida-
de de desenvolvimento para as uni-
dades componentes.

4 - A LUTA CONTRA UMA
POLfTIC4 ERRADA

A coordenacao deve ser uma pro-
vidência de iniciativa do Govêro
Estadual, corn a participação de tO-
das as emprêsas e entidades que
atuam no ramo. A oportunidade da
medida soma-se o fa 'o ce que o
setor estd desorganizado em virtu-
de de incursOes freqUentemente de-
sajustadas, de Orgãos prentensiosa-
m:nte preocupados corn o proble-
ma do abastecimento. t preciso
defendOJo. A pecudria constitul
uma das principais riquezas do Es-
tado e muito em breve, se lard aqui
industrialização de grande monta.
Os principals sintomas de que a
atividade estd definhando são Os
seguintes:

a - A came está incluida entre

as mercadorias gravosas, porque Os
precos internos estão mais eleva-
dos do que os do mercado internia-
cional. Esse fato lamentdvel d re-
cente, uma vez que se registrou
a partir do corrente ano;

b - A produção d estável e o re.
banho, polo que tudo indica, ë de-
crescente.

Verifica-se, dêsse modo, desnive-
lamento entre a produção e a do-
manda que d crescente;

c - Os tabelamentos tern corn-
primido a atividade industrial que
permanece na faixa perigosa, uma
vez que Os prejuizos registrados
p e 1 o s matadouros-frigorificos jd
não podem ser suportados em re-
gime de estabilidade.

d - As aperturas resultantes de
agressOes a liberalidade econOmica
do setor fazom corn que a ativida-
de seja empurrada para a area de
aventura perigosa. Nem sempre se
encontra empreendedores dispos .

-tos a correr tantos riscos aleatO-
rios;

e - A recuperação de pastagens
não tern sido foita conveniente-
mente. As terras vão-se tornando
dridas, mais depressa do que se
supOe.

Parece têrmos chegado ao ponto
em que o racionamento ostensivo
precisa ser adotado. Essa mdida,
defendida por rnuitos como sendo
decorrente da situacao quase or!-
tica atingida, não convdm realmen-
te ao povo brasileiro. E bai.xo o
nosso consumo "per capita" de car-
ne. Como vamos diminuir o consu-
mo de proteinas se elas já são in-
geridas em quantidade deficiente?

E por que chegamos a essa la-
mentdvel situaçao, nOs que possul-
mos(?) o quarto rebanho do mun-
do? A resposta pode ser alinhada
nas quatro perguntas abaixo:

A - For que não se fiscalizarn Os
abates, de molde a aplicar as pos-
turas oficials que prolbem o sacri-
ficio de matrizes sodias em condi-
cOes de procriar?

B - For que, corn que objetivos

e baseadOS em que são tabeladOS
as precos?

C - Por que ate hoje não se
adotou politica firme de estocagern
de came visando a garantir o abas-
tecimento no periodo de entresSa-
Ira?D - Par que 0 restrita e made-
quada a assistêflcia crediticia ao
pecuarista? E 0 que dizer da assis-
tência tdcnica?

Sem düvida, precisamoS arregi-
mentar vontades, interOsseS e dis-
posicão firme em tOmb do objeti-
vo subordiflado ao tema: é preciSo
salvar a pecuária de rosso Pals
para que ela näo constitua deritro
em poucO em novo setorprob1ema.

Pela primeira yes, percebemos
certa orientacãO i.miforme do Go-
vOrno Federal no sentido do agir
corn objetivo definidO, a ser con-
quistado em prazo mOdio. A expec-
tativa que se vat transformafld o em
confianca 0 de que as medidaS ime-
cuatistas cedem lugar a providên.
cias estruturadas. EstarnOS distaIl-
tes, todavia, da fixaçãO de uma P0-
utica do Came.

3 - SUGESTOES PARA A
coMposIcAO DE UM ESQUEMA

DE AO DE INTERESSE
DO SETOR.

Um'a atuacão orientada no setor
deverd cobrir os nove pontos abai-
xo relacionados, pelo menoS:

I - InstitUicão de politico. credi-
ticia capaz de assegUra financia-
mento correto a criaCãb e ao pre-
paro do novllhO precoce;

II - AssistênCa tOcnica ao pe-
cuarista, objetivafldO aurnentO do
desfrute;III— Assistencia tOcnica e fthan-
ceira visarido a obter recliperacão
convefliente de pastagens;

IV - Programacão des exper-
tacOeS em têrrnos realistaS, faco ks
nossas disponroilidades em decor-
rOncia do aumento efetivo da pro-
dução resultante dos estirnuloS es-
tabelecidOs e da mod.ificacãO dos
hábitoS alimentareS da populacãO
pela dilusäO do conSUmO de outras

O SR PRESIDENTE - Estão
abemtaS as inscricOes para a ReU-
nião de aman.hä.

COIv!UNIOAQOES

O SR. PRESIDENTE - Sôbre a
Mesa Comunicacão do Sr. Depu-
tado José Maria MagalhãeS, dando
ciência 'a Casa do falecimentO,
ocorhdo hoje, em acidente de au-
tomOvel, do jovem estudante Neuci
Prezoti.- Ciente. ComuniqUese.

SObre a Mesa Comuflicacão do
Sr. Deputad'O Hermelindo Paixão
quo inlorma 'a Casa o falecimento
da Sra. Maria da Corxceicão Kubi-
tscheck Soares, espOsa do ilustre e
digno medico, Julio Soares.- Ciente. c.omurnqUe_Se.

SObre a Mesa Comuflicacao do
Sr. Deputado João Luiz de FreitaS
que inforiTla 'a Casa o falecimen-
to do Revmo. Pe. AntOnio Marci-
gaglia, salesiaflo, ocorridO no dia
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xa.

Clente. Comunique-se.
Cornunicação do Sr. Deputado

Altair Chagas que informa a Casa
o falecimento do Sr. Arthur Teixei-
ra Ervilha, ocorriclo no dia quatro
de junho, na cidade de Inhapim.

- Clente. Comunique-se.
- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado infra-assinado, Li-
der do Govêrno, requer a V. Exa.
a palavra, pelo art 94 pare,
cornbinacao corn o art. 95, trans-
feri-la ao Deputado João Luiz de
Freftas que tratará de assunto re-
levante e urgente.

Sala das ReimiOes, 7 de junho
de 1966.

Manoel Costa.
o SR. PRESIDENTE, - SObre a

Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado Manoel Costa que solicita a
palavra pelo artigo 94 para, em
cornbinacao corn o artigo 95, trans-
feri-la ao Sr. Deputado João Lui
de Freitas, que tratará de assunto
relevante e urgente. Defiro o Re-
querirnento e fixo o prazo de 60
minutos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
João Luiz de Freitas.
- Sr. Fresidente, Srs. Deputados.

o SR. JOAO LUIZ DE FREITAS
Aqui "Arenas", acolá "Arengas";

Ia, Modebrás e, acolA moinhos d'
vento, postos para distrair os re-
presentantes de urn povo angus-
tiado, como se as composiçöes par-
tiddrias fOssem as fundarnentajs e
cruciais problemas da Nacão; e se
multiplicarn, aqul e alérn, reuniOes
em távolas redondas, a procura da
mãgica salvadora do esquema po-
litico. Enquanto isso, o povo pade-
Ce, no corpo, pela fame... E, na
alma, pelos fatOres de desintegra-
cão moral da familia. A familia vai

sendo apunhalada pelas costas por
urn rnaterialisrno sOrdido, ateu,
completarnente estranho a nossa fi-
losofia de vida e ao nosso rnodo de
viver. For urn rnaterialjsrno corn
poder de penetrnção, ardiloso e
fantasioso, sob a capa de uma pre-
pretensa civilizaqão, de uma qul-
mérica e enlouquecedora evolução,
corno observarnos em muitas na-
cOes ditas civilizadas. Materia]jsrno
com poder de penetraqao fantãs-
tico por causa de nossa omissão,
que d a porta aberta a tOda a des-
graça nacional. NOs próprios irn-
portarnos a corrupcão, porque te-
mos de passar par "inteligentes" e
somos candidatos a "evoluldos"

A desgraqa prirneiro se natura-
liza, depois se nucionaliza, parque,
como pregava Ledo XIII, "a covar-
dia dos bans fomenta a audácia dos
maus".

No lar, o pal que procura, o dia
inteiro, a pão para Os filhos, cons-
tenternente ameacado pel .o desem-
prêgo. corn receita que não é su-
ficiente para o pão que foi buscar.
Volta cansado, menos esperancoso,
e percebe sua familia se decom-
panda, ainda mais gravernente, pe-
las sugestOes do mteriallsrno ateu,

Agora, Sr. Presidente, Srs. De-
putados, cogita-se da reforma do
nosso COdigo Civil. Não se trata
apenas de leves adaptaçoes. Está
em jôgo uma remodelacao profun-
da. verdde que as leis positivas
tornarn-se obsoletas corn 0 tem-
po. De quando ern quando, ha ne-
cessidade de revisioná-las Sempre,
porém, que entra ern estudo rnate-
na de tanta importância para a
vida social das pessoas, das famI-
has, das instituicö:s, dos grupos e
classes de que se compöe a comu-
nidade pohitica, a farnIhia é cha-
mada a dar a nota principal: tern
a d.ireito de ver resguardados Os
seus principios bésicos.

0 COdigo Civil interessa a todos.
Ficamos est:rr:cidos quando urn
perito na rnatéria, coma o jurista
J. P. Galvão de Sousa declara

"Sabern como se processa a ela-

boracão do nOva COdigo que se pre-
tende impingir a Nacão?...

Chama-se urn Jurista de ten-
dências marxistas reconhecidas, a
urn outro advogado e professor
manifestamente comunista se dá a
encargo de coordenar os elementos
para a tarefa... E eis ai o antepro-
jeto de urn COdigo Civil dos tempos
de triste memória dos GovOrnos
Jànio Quadros e João Goulart, sub-
vertendo a nossa ordem juridica
privada coma a ordem püblica do
Pais vinha sendo subvertida naque-
les tempos.

Urn COdigo que, ern vez de atuar
e renovar a nosso Direito Civil, na
linha de sua forrnaqão, vem tra-
zendo alguns dispositivos quase co-
piados literalmente do... COdigo
Soviético".

Percebe-se que o grupo divorcis-
ta que Se apoderou de urn projeto
de reforma do COdiga Civil, como
entendedores absalutas da maténia,
de maneira sub-repticia pretende,
corn o precioso instrumento nas
mãos, legislar a anulação do casa-
mento par êrro quanta a qualid.ade
da pessoa do cOnjuge. Isto pOsto,
piar serd que a prOprio divOrcio.

Do projeto do Cod.igo Civil são
de cunho nitidarnente rnateriahista
e altarnente lesivos a farnilia as
arts. 119, 122, 131, 132, 139, 160, 216,
221, 222, 224, 239, 668 e 693.

Coma seria extremarnente longo
analisá-los, nern a tempo dana,
nern tenho a pretensão de enfeixar
a questãa, nem a competência su-
ficiente, vamos entregá-la ao cor-
pa de juristas da Confederacão das
Familias Cristãs, corn sede em São
Paulo que, em memorial ao Sr.
Presidente da Repüblica, historiou
amplamente a questao. Primeiro:
suas consideraçöes gerais; depois,
as artigos aludidos:

C0NsIDERAc6Es GERAIS
1 - Dentre as reformas de que

cagita o govêrno de V. Exa., ha
uma que atinge a prOpria organi-
zacão da sociedade civil brasileira
que nos é dada pelas leis de Direito

Privado. Trata-se das reformas dos
codigos.

Na campo do Direito Privado, ha
instituiçOes que cronolàgicamente
precederarn a organização do prO-
prio Estado. Urna vez organizado
o Estado, passaram elas a ter re-
lagOes de subordinação para corn
êste sem, todavia, perderem a sua
prioridade cronolOgica e lOgica na
hierarquia da ordem social.

A sã filosofia social aconselha a
major prudência no legislar sObre
tais intituiçOes, devendo a Estado
himitar-se a protege-las, defendê-
-las, estimulá-las e a sO intervir em
sua organização e funcionamento
subsidiäriamente, precisamente pa-
ra salvaguardar as seus objetivos,
parventura malogrados em casas
concretos.

Dantre estas instituiçOes estd a
fam.ilia, grupo natural que encon-
tra no rnatrimOnio indissolüvel a
seu fundamento e na geragão e
educação da prole a seu objetivo
final.

2 - Fai durante a Govêrno de-
posto pela Revolucãa de marco que
Se iniciou a estudo ds reformas
dos cOdigos, salientando-se, desde
logo, em sua elaboração no Direito
de Familia, o predominio de uma
ideologia bern auinada corn a que
ameacava as nossas mais caras tra-
digOes.

3 - Pubilcado a Anteprojeta de
COdigo Civil, aos 8 de abril de 1963,
no Diário Oficial da Uniäo, logo
chamau a atencaa dos grupos mais
responsdveis pela nossa organiza-
qãa familiar a leviandade corn que
se procurava legislar sObre a ins-
tituiqão básica de nossa vida so-
cial.

4 - Caracterizavarn a Anteproje-
to tendéncias debilitadoras do prin-
cipio da indissalubilidade do vfn-
culo conjugal e da autononnia, es-
tabilidade e dignidade da familia,
achando-se, em muitos pontos em
evidente dissonância cam o art. 163
da Constituicão Federal, que ou-
targou a familia, canstituida pelo
casamento de vInculo inclissaliIvel,
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o direito a proteçäo especial do Es-
tado

5 - Apresentado o Anteprojeto
ao então Ministro da Justica do
Govêrno deposto, foi Me publicado.
Nomeou o nOvo Ministro do atual
cornposta dos Professôres Orosim-
bo Nonato, Ca:io Mario da Silva,
Pereira e o prOprio autor do Ante-
projeto, cujos trabathos se inicia-
ram aos 13 de maio e terminaram
aos 15 de juiho de 1964.

6 - A publicação do Anteprojeto,
aos 8 de abril de 1963, ja despertara
a atencão dos vários movimentos
familiares que hoje se empenham,
gracs a Deus, na defesa e promo-
cão da familia e, dentre êles, como
Orgão social especIfico de politica
familiar, a Confederaco das Fami-
has Cristãs, que ora comparece
corn muita honra perante V. Exa.
CrIticas e protestos foram feitos en.
tao, salientando-se o que a Confe-
deração das FamIhias Cristãs en-
viou a V. Exa. aos 21 de outubro
de 1964. Não faltaram tmbdrn vo-
zes dos nossos b.ispos contrários a
inovaçöes inconvenientes que Se
pretendiam introduzir, o que levou
a comissão revisora a atenuar em
parte os erros do Anteprojeto.

7 - Infehizrnente, Exmo. Sr. Pre-
sidente da Repüblica, medidas in-
convenientIssirnas, proposiçöes con-
trárias aos legitimos interêsses e
direitos originários da farnIlia e da
Nação ainda perduram no Projeto
ja remetido ao Congresso Nacional,
motivo por que a Confederacão das
Famihias Cristäs tudo fez para p0-
der comparecer perante V. Exa.,
a firn de apelar, mais uma vez, para
que, nesta emergência, em que se
acham revigorados os ideais da
"Marcha da FarnIlia, por Deus e
pela Liberdade", triunfe a polItica
legislativa mais favovável as ge-
racôes futuras, que sairão das fa-
mIlias brasileiras do presente.

8 - Para agir corn objetividade
e facihitar ao máximo o estudo dos
pontos que lhe parecem mais gra-
ves no Proj eto em discussão, a Con-
Xederaçao das FamIJias Cristãs

pede vênia para oferecer a V. Exa.
as seguintes consideraçöes sObre o
que se contdm de inconveniente no
Projeto.

II

QUA NTO A AUTONOMIA DA
FAMtLIA

a) Inovação condenável é a su-
pressão da chef ia da sociedade con-
jugal e da primazia do pai no pa-
trio poder, sob pretesto de que, nos
dias correntes, não persistem as
causas que determinaram a desi -
gualdade entre Os cOnjuges e im-
puseram a muiher situacão inferior
na união conjugal Ora, o princi-
pio da igualdade entre marido e
muiher, corno pessoas humanas
que sCo, nunca foi obstáculo para
a boa organizacão da famIlia. A
exigência de chefia para a socieda-
de domdstica, por outro lado, não
d incompatIvel corn o principio da
igualdade do par conjugal. 0 que
importa d reconhecer que não ha
sociedade sem organizacão e que
esta exige urn mInimo de hierar-
quia de uns membros sObre Os ou-
tros.

h) A conseqtiência da supressão
da chefia da famihia por urn dos
cônjuges é a possibilidade de Ire-
quentes intervencöes do Estado,
atravds do Juiz, na vida interna do
casal, a começar pela escolha do
lugar de residência e do dornicihio
conjugal, como infelizmente pre-
tende o Projeto do Codigo Civil
(arts. 131 e 132). Tais questOes de-
vem ser resolvidas exclusivamente
no âmbito da farnIiia.

A interferéncia do Juiz em tel
assunto não pode decorrer do sim-
ples desacôrdo dos cônjuges, pois
d'sacordos tendem a acabar corn o
tempo, ou pela compreensão e ajus-
tamento de ambos aos supremos
interêsses da familia, pelo reconhe-
cimento do jugo natural que o
amor conjugal impôe de urn ao ou-
tro ou, finalmente, em caso extre-
mo, pela dissolucäo da sociedade
conjugal pelo desquite,

vexatOrio para a famIhia o ele-
mento perturbador de sua autono-
m.ia e estabihidade, o recurso a urn
terceiro, dotado de fOrca coativa,
para resolver problemas da vida
doméstica.

Por isto, a Confederacäo das Fa-
mihias Cristãs apela a V. Exa. para
que sejam tomadas as iniciat.ivas
parlamentares destinadas a man-
ter a unidade de direção da fami-
ha, de acOrdo corn os arts. 233 e
seguintes do Código Civil corn as
alteracOes trazidas pela lei n° 4.121,
de agôsto de 1962 (E S t at u to
da mulher casada), que harmon!-
zam, a contento, os direitos de am-
bos os cOnjuges e Os interêsses su-
premos da I amILia. Em ultimo caso,
sejam votados Os dispositivos que
atentaram contra a autonomia da
famIlia (ültima parte do paragrafo
ünicO do art. 131 e do art. 132).

c) 0 Projeto fixa o prazo de urn
ano para o cônjuge enganado plei-
tear a nulidade do casamento no
caso de êrro, contado da data em
que o direito de ação tornar-se exer-
citâvel, não se fixando têrmo ml-
cial (art. 122). 0 prazo de pres-
cricão präticarnente deixa de exis-
tir. A experiência já demonstrou a
inconveniência da incerteza do ii-
do do prazo de prescriqão em tals
cases, tendo sido revogado .0 Decie-
to-lei que determinava que o prazo
de prescricão fOsse contado do dia
em que o cOnjuge enganado tivesse
conhecirnento do fato constituido
do Orro essencial (Dec.-Lei n. 9 13
de 29 de janeiro de 1935) e isto
em virtude de numerosos casos de
açöes de anulacão de casamento
facihitadas pela elasticidade do no-
vo texto. Voltou-se a contar 0 pra-
zo de acOrdo corn o atual COdigO
Civil, isto é, da data da celebracão
do easamento, e assim deve ser.

d) 0 art. 59 do Projeto dispoe
que, "transcorridos três anos do
trânsito em julgados da sentenca
que declare a morte presumida,
pode o seu cânjuge contrair novas
nüpcias".

A inovação 6 perigosissiina para

a famihia, facilitando a dissolução
do vinculo conjugal por meio de
ausências e mortes presumidas.
Tanto mais perigosa d, quanto d
certo que a presuncão de morte
cessa corn a volta do ausente, co-
mo decorre do prOprio instituto
da auséncia.

0 próprio Projeto preve esta poS-
sibilidade nos seus arts. 54 e 59,
parágrafo ünico.

Como resolveu o Projeto esta Si-
tuação equivoca e previsivel por
êste imenso Brasil?

Pretende que, reaparecendo queni
foi declarado rnorto, 0 segundo
casamento serã considerado nub,
mas produzirá Os efeitos de cam-
mento putativo... Ora, 0 casamen-
to putativo produz Os mesmos efei-
tos do casarnento váhido, benefici-
ando ambos os cOnjuges e Os Ii-
lhos, se ambos estiverem de boa-
Id, ou sOmente o que estiver de
boa-f6 e os filhos comuns. Te-
mos al completa desordem no Di-
reito da Famihia. E claro que tab
liberalidade para nôvo casarnen-
to virá beneficiar quem se eva-
diu do lar conjugal, fugmndo as
suas responsabilidades. Quanta
desmoralizacãO para o casamento
e para a farnihia nurna simples dis-
posicão aparenternente inocente,
relativa ao instituto juridico da
ausCncia e da morte presumida.

Cumpre manter as disposicöes
vigentes do COdigo Civil sôbre o
assunto que atendeni, a conten-
to, aos direitos do ausente e de
sua famihia. Não se pode admitir,
sem quebra do principio da indis-
solubihidade do casarnento, o "ca-
samento provisOriO", como a su-
cessão provisOria, que são situa-
cOes completamente diferentes e
inconciliãveis do ponto de vista da
moralidade pubhica e dos bons
costumes.

Iv
QUANTO A ESTABILIDADE DA

FAMILIA
a) Mesrno deixando-se de lado

tais infelizes proposituras que
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tentam contra Os próprios funda-
mentos da farnIlla, permanec.e esta
ameaçada na sua própria estabili-
dade, depois de constituida, corn a
abolição de dais impedimentos
Para 0 casamento, que 0 atual Có-
digo Civil consagra. Os 'asamen-
tos, decorrentes de crime de adul-
tério e do cônjuge sobrevivente
corn 0 condenado por homicidio ou
tentativa de homicidio contra o
seu consorte, são proibidos pelo
COdUgo e tais impedimentos devem
ser mantidos. 0 Projeto pretente
aboli-los, abrindo assim as poras
Para a tolerâncja do adultdrio e
dos crimes passionais. Importa,
pois, manter Os impedimentos sob
nos. VII VIII constantes, do art.
183 do COdigo Civil.

b) Dentre Os casos de desquite
consignados pelo art. 317 do Cd-
digo Civil, figi.ira abandono volun-
tário do lar conjugal durante dois
anos continuos.

0 Projeto reduz tal prazo Para
urn ano e suprime a expressão vo
luntdrio, o que facilita demasiado
situacOes sirnuladas e de dissolucão
judicial da sociedade conjugal.

c) A adocão do regime da Se-
paracão de bens como regime co-
mum é matéria discutivel do Pon-
to de vista da conveniência relati-
va de urn e outro cônjuge , mas é
indiscustivel que, no regime do Cd-
digo vigente, constitui rnais uma
razão Para que ambos as nuben-
tes, ou qualquer dêles, reflita an-
tes de contrair nüpcias. Tudo o
que for Para obrigar a uma major
refiexão e preparo Para 0 casa-
mento será conveniente adotar.
Tudo a que fOr para tornar 0 Ca-
samento urn simples ato de irre-
flexão, de irnpulso ou de levian-
dade, deve ser evitado. E por êste
motivo que a Confederação enten-
de conveniente manter o disposi-
tivo vigente que optou pelo regi-
me da comunhão universal como
regime comum no casarnento. Por
isto, apela Para que, oportunarnen
te, seja tornada sem efeito aquela
proposição do Frojeto.

V

QUANTO A DIGNIDADE DA
FAMILIA

a) Outro aspecto ofensivo 'a
famIlia, situado no direito das su-
cessOes. é o reconhecjmento do
concub:inato coma fonte de direitc
sucessOrio. A figura da "compa-
nheira" no campo do Direito Civil
0 intolerável e atenta contra a dig'
nidade cia familia e do prdprio Di . .
reito de Familia 0 direito cia fa-
mIlia 0 a ordenacao juridica bási-
ca da sociedade e o exemplo é da-
do pelo mesmo Projeto, quanta dis-
pOe em sea art 128: 110 casamento
cria a familia legitima, determina
o vinculo de parentesco por afini-
dade legitima do filho havido an-
tes de sua realizacao, emancipa o
cOnjuge menor, é fonte de direi-
tos heredit s rjos e estabelece entre
Os cOnjuges direitos e deveres co-
muns e prOprios".

Não Se concebe que, apOs exal-
tar o casament de tal maneira,
reconhecendo_o corno fonte de di-
reitos hereditárjos e corn tôda a
razão, possa o legislador colocar
tambérn como fonte de direitos
hereditOr jos a contrafacéo do ca-
sarnento, urn fat 0 que a sociedade,
a moral e a lei consideram ilegi-
tirno, antagOnico 'a or,ganizacao fa-
miliar, clanclestino Para os pro-
prios infratores.

Não deve a lei levar a foros de
direito nos códigos situaçOes de-
correntes cia fraqueza ou da cor-
rupcão dos costumes. A diferença
entre aquêle que erra e 0 êrro, que
nos inclina rnuitas yeses a per-
cloar, não deve ser levada a ponto
de o prerniar corn tarnanho escAn-
dalo e afronta 'as leis e 'a moral.

Cumpre notar que a maioria ab-
soluta dos Desembargadores de
todo o Brasil, hornens experientes
e conhecedores dos princlpios da
justiça e da equidade, condenaram
solenemente o art. 668 do Projeto
na III Conferência Nacional de
Desembargadores. E que a Juris-
prudência vem resolvendo corn

equidade os casos decorrentes de
uniOes irregulares, quando dai re-
sultam situacOes injustas Para urn
dos parceiros.

Impossivel, diante da 0rientacão
geral do Projeto, diante da Cons-
tituição Federal, da moral e da ho-
nestidade dos costumes, consagrar
o concubinato coma fonte de di-
reitos hereditãrios, ao lado da ía-
milia legitima.

Os PrincIpios Gerais de Direito,
corno Os de ressarcimento de da-
nos, do enriquecimento ilicito, do
abuso do direito e da sociedade, de
fato tOrn podido evitar possiveis
injusticas decorrentes da fraqueza
ou da malicia humanas, em maté-
na tao delicada -

b) TambOm, quanto 'a investi-
gação da paternidade, o Projeto
atenta contra a dignidade cia fa-
milia. DispOe o art. 224 do Proje-
to que "Se Os eOnjuges estiverem
separados de fato e da muiher
nascerem filhos, a presuncäo de pa
ternidade pode ser ilidida por pro-
va contrãria" -

Tal orientacão foi repelida là
por grande nümero de julgados dos
nossos Tribunals, por constituir pe-
rigosa exceção ao principio da pre-
sunçãO de legitimidade que deve
predominar no interésse da tran-
qUilidade das familias e da Paz so-
cial, coniorme entendimento dos
Desembargadores do Tribunal de
Justica de São Paulo, em parecer
dado a respeito do mesmo Projeto.

Também não devem prevalecer
Os artigos 221 e 222 do Proj eto, pe-
los motivos expendidos no aludi-
do parecer.

A assimilacão do filho adulte-
rino ao filho legitimo não pode
ser total. Do contrário iguala-se o
casamento a qualquer outra união
iljcita entre o hornein e a muiher . -

Deve ser mantido 0 Codigo Civil
vigente, inclusive a lei n. 883 de
outubro de 1949.

VI
CONCLUSAO

1 - Por todos êstes rnotivos, a

Confederacão das Familias Cristãs
espera que, se porventura chegar
as mãos de V. Exa. a Projeto de
Lei do COdigo Civil corn tais atrevi-
mentos, V. Exa. Os repila corn 0
seu enOrgico e oportuno veto, se
não fOr possivel volver atrás, ao
rnenOs em parte, na mensagem
de V. Exa. ao Congresso Nacional.

Que a Revolução de marco, ao
introduzir tantas reformas em
nossa organização social, politica
e econômica de que a Brasil tan-
to necessita, curve-se reverente-
mente no seu labor legislativo dian-
te da cidadela minüscula, anas vi-
tal cia Repüblica - a FAMILIA.

a familia coisa sagrada. Não
é berco apenas dos iilhos, mas
tambdm da Nacão, de sua fOrça e
de sua gloria - Se fragmentos de
I amilias despedacadas são muito
mais prOprios Para constituir uma
sociedade sadia e estãvel do que urn
conglomerado amorfo de mdlvi-
duos, ao reverso, a dignidade, a
santidade cia vida conjugal e fami-
liar são coma que a coluna verte-
bral do Estado -

A Confederacão das F a m 11 i a S
Cristãs saüda respeitosarnente V.
Exa. e pede vdnia pa pa sugerir que,
coma supremo intOrprete das an-
gustias da Pátria, V. Exa. faca tudo
o que fOr possivel Para evitar a de-
biLitação cia vida familiar jã na
prOpria elaboracão do Codigo Civil.

Que no campo de sua competOn-
cia, V. Exa. tome tOdas as inicia-
tivas favordveis 'a protecão, defesa
e promocOes básicas Para a fami-
ha brasileira podcr prosseguir na
sua evolucão progresSiva Para 0
tipo ideal de familia, que o cristia-
nismo reconheceu, abençoou e de-
fende Para o bern da civiizacão e
ao homem.

Queira V. Exa. receber Os agra-
decimentos e as homenagens dos
one, no seio da sociedad.e, mihitani
humildernente pelo bern da familin
e da pàtria brasileira.

São Paulo, 13 de dezembro de
1965.
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Confederação das FamIlias
Cristãs.

Fdbio de Aguiar Goulart
Presidente'.

Conquanto assimto de tanta fin-
portância, de tanta gravidade para
a nossa Pátria, para as famulias que
representamos nesta C'asa, não
mereça dos nobres Deputados major
atenção vamos prosseguir porque
estamos aqui para defender a famL
ha e, no momento, ela estd sendo
ferida no cerne, está sendo ameaca-
da gravernente. Nds, Os represen-
tantes da famIlia, continuamos de
pd, na Tribu.na da familia, de acôr-
do corn a representacão que rece-
bemos nas urnas.

Desencadeou-se uma Campanha
Nacional. A famflia mineira , nova-
mente, fol despertada para urna
grande causa, que Ihe está afeta.

Corn sede em Belo Horizonte, o
Movirnento por urn Munclo Cristão
levantou o brado de alerta de suas
20 mil familias associadas Ergueu
seu protesto oficial ao Sr. Presi-
dente da Repüblica, em memorial
datado de 15 de abril Ultimo nestes
térmos:

"Ecmo. Sr.
Marechal Humberto de Alencar
Castelo Branco
DD. Presidente da RepUblica
Senhor Presidente,
A C 0 r a g e m verdadeirarnente

herOica de V. Exa. em assumir o
govêrno do Brasil, ha precisamen-
te dois anos, no mais tnigico mo-
mento de sua HistOria, bern comb
• sinceridade de seus propOsitos e
• serena firmeza de suas atit'i'es
no combate a subversão e it cor-
iupção, tudo isso traz hoje, mat;
uma vez, 'a presença de V. Exa.
as vinte mil famIlias do Movirnen-
to por urn Mundo Cristâo, de Belo
Horizonte.

For nosso interrnddio, essas fa-
milias inquietas e alarmadas vêm
encarecer a V. Exa. a necessidade
absoluta de urn veto enérgico, corn
todo o peso de sua autoridade su-
prema, aos absurdos pie, a pre-
texto da reforma do COdigo Civil
Brasileiro, se pretendem inserir na

ordem jurIclica do Pals, corn serIs-
sima ameaca 'a instituição da ía-
mflia.

Numerosas disposiçoes lesivas
aos interésses da familia brasilei-
ra pululam no esbOco da reforma
pretenclida, como sejarn

a) supressao da chefia cia so-
ciedade donjugal e da primazia do
pal no pátrio poder;

b) a sujeicão da familia a in-
tervençOes inddbitas do Estado;

c) a reducao injustificada da
idade nübii;

d) a ampliaçäo das possibiLida-
des de anulação de casamentos corn
a introduçao da figura cldssica do
êrro essencial sObre simples qua-
lidades do outro cOnjuge;

e) a figura da ausência e da
morte presurnidas para ensejar "Ca-
samentos provisOrios"; e

1) várias outras inovacoes que,
alérn de inconstitucionais, atentarn
contra a farnilia, a indissolubilida-
de do vinculo conjugal, e criam
uma situacão inconcilidvel corn a
rnoralidade püblica e os bons cos-
tumes.

Antecipando-se 'as proprias FOr-
ças Armadas, a familia brasileira,
em dias mernorciveis, saiu its ruas
para a vitoriosa ação contra a
ameaca cornunista. A primeira ba-
talha havia sido vencida e foi con-
fiado, então, a V. Exa. o comando
cia luta - que deveria prosseguir,
pela reconqu.ista da dernocracia a
da ordem moral e social e, por
isso, essa mesrna familia sO tern a
esperar que V. Exa. não a deixe
indefesa ou 'a mare de investidas
disfarcadas de legisladores mirins
que nesconhecem o Legislador Su-
premo e que buscam implantar, en-
tre nOs, de forma mansa e sub-rep-
ticia, 0 que Os banidos pela Revo-
lucao pretendiam pela violéncia.

Queira Deus, de quern procede a
autoridade de V. Exa., abencoar
sua pessoa, ilurninando-a e fortale-
cendo-a nesta hora decisiva para a
prevalencia, no Brasil, dos princi-
pios eternos do Cristianismo.

M u it 0 respeitosamente, em
Cristo,

Padre João Boteiho, Presiclente
do Movimento por urn Mundo
Cristão".

For que, quando Se faz hoje i'm
cia, mormente depois cia Revolu-
ção, urn ataque anticomunista.
todos Os nobres Srs. Deputados se
colocarn em tOrno dessa campa-
nha? For que, mormente depois cia
Revolução, para uma carnpanha de
proteção 'a Familia, não se conse-
gue esta uniao? Ela d m'ais legiti-
ma, pois fbi a familia brasileira
que nos colocou dentro dêste Legis-
lativo. E a familia estd tomando
conhecimento de sua fOrca, a
major, a mais legitirna de uma Na-
cab. Na Cãmara Federal , o Sr. De-
putado Elias de Souza Carmo man-
dou transcrever nos Anais daquela
Casa 'a carta que acabamos de ler,
assinada pelo Revrno Padre João
Boteiho, urn dos maiores generais
esquecidos da Revolucao de 31 de
marco.

Recebernos, endereçada 'a nossa
pessoa, carta do General Olitnpio
Mourão Fliho, nestes tërmos:

"Rio, 25 de abril de 1966.
Exrno. Sr. Deputado João Luiz

de Freitas
Cordiais saudaçoes,
Acuso o recebirnento de sua mis-

siva de 15 do corrente, corn o res-
pectivo anexo.

o Movimento For Urn Mundo
Meihor tern rneu aplauso total.

Ainda que eu fOsse partiddrio do
divOrcio, jarnais admitiria urna Se-
melhante contrafacção, verdadeira
punhalada nas costas de uma ins-
tituicão que a rnaioria do povo bra-
sileiro defende corn a maxima con-
viccão.

o divOrcio 0 uma methd'a de
exceção que poe em perigo a ins-
tituição da farnilia e atenta con-
tra as conviccOes religiosas cia
rnaioria da Nacao.

o Estado não tern direito de Con-
ceder o divOrcio ou negar a me-
dida, porque a Estado não caso,
registra.

Gen. Ex. Olimpio Mourão Ftlhc
- Ministro do STM".

Recebemos, tambérn, ainda en-
dereçada a êste Deputado, mensa-

gem do em.inentlsimo Cardeal Ar-
cebispo do Rio de Janeiro, D. J d-
me de Barros Cãmara, nos seguin-
tea térmos: Dam Jaime de Barros
Cãrnara, Cardeal Arcebispo do Rio
de Janeiro, cumprimenta o Depu-
tado João Luis de Freitas, aplau-
dindo as restricOes ao antcproj etc
da reforrna do COdigo Civil".

Recebemos, tarnbOm, carta do
Erninente Cardeal Arcebispo de
São Paulo, Agnelo Rossi:

"São Paulo , 2 de maio de 1966.
Exmo. Sr.
Deputado João Luiz de Freitas.
Acuso 0 recebirnento de sua carta

de 1 de abril, bern como da cOpia
da carta que 0 Movimento For Urn
Mundo Cristão estd enviando ao
Sr. Presidente da RepUblica, a res-
peito do nOvo Código Civil.

Agradecendo, quero congratular-
-me corn 0 Movirnento pela cam-
panha em prol da famlli'a brasi-
leira.

Assegu!ando a V. Exa. as rn.-
nhas oraçOas, saUdo-o cordialmen-
te no Senhar.

Cardeal Angelo Rossi - Arcebis-
p0 de São Paulo".

Em Belo Horizonte, urn dos Ju-
ristas de rnaior renorne, cronista,
sern ddvida, dos mais insignes da
nossa imprensa, Prof. Alberto Deo-
dato, fez publicar no "Estado de
Minas", de 26 de abril, uma cr0-
nica a respeito, sob o tItulo "Dis-
solucão do MatrimOnio". Vejamos
dois trechos dela:

"NinguOm neste Pals ignora as
dezenas de tentativas que tern sido
feitas para a introdução do divOrcic
nestas terras. 0 debate tern sido
dos mais acirrados Principairnen-
te nos ültimos anos. 0 ilustre De-
putado Nelson Carneiro se tornou
o corffeu da meia düzia de Proje-
tos apresentados 'a Cãmara Fede-
ral. Que os tern, sempre, repelido.
Investe, por todos os meios. Fron-
talmente. E lateralmente. N:o Ui-
timo, êle, inocenternente, dizia que
não se tratava de estabelecer o
divOrcio. Mas, apenas, revogar o
dispositivo constitucional que pres-
crave a indissolubilidade do casa-
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mento. A intenção estava na vista.
Revogado o artigo, viria o Projeto
instituindo o divOrcio. A lei ordi-
nária seria muito mais fdcil de ser
ai rovada. Não precisaria dos dois
terços de urna emenda constituclo-
nal. Bastarla a maloria samples.
Ful relator, quando Deputado Fe-
deral, do Projeto Nelson Carneiro,
naquela noite célebre, quando foi o
mesmo rejeitacto por rnaioria es-
magadora. Voltam, agora, a car-
ga os divorcist.as. Introduziram no
projeto no novo COd.igo Civil dls-
positivos fulminantes que acabam
corn a indissolubjljdade do vinculo.
Uns exemplos rápidos. 0 Projeto
prescreve: a) a supressão da che-
fia da sociedade conjugal; b) a
primazia do pdtrio poder; C) a su-
jeicao da familia a intervençOes in-
débitas do Estado; d) a introdu-
cão da amplitude do érro essencial
sObre as qualiclades do outro cOn-
juge; e) a reduçäo da idade nübii;
f) a figura da ausência e da mor-
te presumidas, dando lugar aos ca-
samentos provisOrjos.

Al estão as amostras, além de
Outras que, ao meu ver, são in-
Constitucionajs e liqilidam o ma-
trimOnjo. Veremos, então, por dá
cá uma palha, o pal perder a che-
fia conjugal. Com a diminuicao da
idade nübil, quatorze anos Para a
mulher e dezessejs Para o hornem,
vamos ver coleglais festivas casan-
do corn garotos cabeludos, ainda
mamando no pai. Corn a amplia-
cão do érro essencial Para a anula-
cão do casamento, varnos ter ma-
trimOnios dissolvidos porque 0
marido descobriu que a esposa ti-
nha dentadura postiça. E, afinal,
a auséndia presumida ou a morte,
dando, assim, lugar a nOva rnatr'-
mOnio".

Sr. Presidente, Srs. Deputados
- Outra grande fOrca do Pals, au-
tntica, legitima, levantou-se Para
defender a farnilia. Trata-se da
Socedade Brasileira de Defesa da
Tradição, Familia e Propriedade.
o lDr. Plinio Corrêia de Oliveira,
membro do seu Conselho, antigo
Deputado Constituinte Federal, de

1934, pela Liga Eleitoral CatOlica,
que C tarnbCm Catedrático da Uni-
versidade CatOlica , sObre o art. 119
(10 Projeto do COdigo Civil, em tra-
mitacão no Congreso Nacional, faz
estas observaçOes:

"A meu ver, aprovado o art. 119
do Projeto de reforma do COdigo
Civil, estará introduzido o d!-
vdrcio no Brasil, numa das fornias
mais audaciosas e mais arrojadas
que Se conhecem".

Diz aquCle artigo: "Erro essen -
cial - tambem anuiável a casa-
mento quando urn dos cOnjuges o
houver contraido por Crro essen-
cial sObre as qualidades do outro,
a tal ponto que o seu conhecimen-
to ulterior tome intolerável a vi-
da em comum".

"Pelo COdigo vigente" - adian-
tou o Prof. Plinio Corra de Oli-
veira, "admite-se a anulacão do ca.
samento em casos multo definidos,
que não se prestam a chicana fd-
cu. Aprovado a art. 119 do Pro-
jeto, as coisas, em matCria de flu-lidade, ocorrerão de outra ma-
neira. Bastard que urn cônjuge note
no outro urn defeito que não tinha
notado antes do casamento, e que
tome impossivel a vida em cornum,
Para haver uma anulacão do casa-
mento. Não se trata apenas de
Um desquite, mas de urna anula-
cão; uma vez decretada, ambos Os
cOnjuges voltarn ao estado de sol-
teiros.

0 que houve, portanto, C urn
dadeiro divOrcio".

AGRAVANTE

Acrescenta:

- "Isto equivale a incentivar as
pessoas a que se casem as tontas,
sem pensar bern no que fazem e
sern notar defeitos que deveriam ter
notado. Mais ainda , êsse disposi-
tivo perrnitiria tOda a espCcie de
fr2udeS entre os cOnjuges conlula-
dos Para obter a dissolucão de
urn lar que id não corresponcle a
seus caprichos. 	 o chvOrcio par

mUtuo consentimento, que se iii-
troduz assim em nosso Pals.

E ha urna agravante. 0 prazo
Para requerer anulacão do casa-
mento extingue-se urn ano depois
de ter sido notado o defeito. Em
outros têrmos, podem transcorrer
anos e anos, quinze anos, sem que
o clefeito seja percebido. Urn ano
depois de percebido o farnoso de-
feito, aparece entao a posslb5lida-
de de anulacão. 0 que significa in-
diretamente que a fraude dos cOn-
juges pode sobrevir, mesmo muito
depois de celebrado a matrimO-
ma".

Isto equivale, dizemos nós, a for-
mar familias brasileiras mal cons-
tituidas, preparando, coma conse-
quCncia, a futuro mal constituldo,
o que seria uma desgraca Para a
Nacão.

0 prOprio Prof. Plinio Corrêa
de Oliveira, Presidente do Conse-
lho Nacional Ca Sociedade Brasi-
lelra de Defesa da Tradicão, Farnl-
ha e Propriedade, visando :a dar
tempo a que as Srs. Deputados
F'ederais compreendam a repulsa
do povo, endereçou ao Dep. Adau-
to Lücio Cardoso, Presidente Ca
Cãmara Federal, a seguinte tele-
grama:

"Certo interpretar profundas
apreensOes milhOes brasileiros sO-
bre tramitacão nessa Casa Projeto
COdigo Civil, incluindo virtual im-
plantação divCrcio, peco PresidOn-
cia ernitir urgentemente comufli-
cacao oficial esciarecendo Pals sO-
bre prazos vigentes bern coma sO-
bre requerimentos pedi.ndo adla-
mentos".

A Sociedade Brasileira de Defe-
sa Ca Tradicão, Familia e Proprie-
dade, entidade de ãmbito nacional,
entregoU aos seus maiores a arti-
culação nos bastidores da politi-
Ca. Aos seus bravos e valorosos
jovens, representantes autCnticoS
de urna juventude consciente de
seu papel no resgi.iardo de nossas
melhores trad.icOes, na prornação
de urn progresso ordenado, coube
o trabalho junta ao povo, captan-
dc a opinião dos pals de fm.ilh,
das donas de casa, dos estudantes,

da mOqa de persorialidade, do rapaz
serb, altivo e cristão. Sua campa-
n.ha C das mais legitirnas e autCn-
ticas, visando a preservar a ordern
moral cristã em nossa sociedade.
Ditundem êles urn apêlo - cuja
transcmicãa queremos seja feita
nos Anais desta Casa - aos altos
podêres civis e ec1esiástios em
prol da farnilia brasiloira. Dêsta
apêlo you ressaltar urn tmecho fi-
nal que mostra a necessidade de,
em tais promocOes, serem as di-
reitos Ca farnilia a base do matri-
mOnia.

Vamos frisam urn ponto, Para
campreensãO exata e responsdvel
Ca gravidade da questão da refar-
ma do COdigo Civil, daqullo em
que ameaça a integriclade da fami-
ha. Para conhecimnento dos Srs.
Deputados, eis a mesponsabilidade
que pesa sObre nassos ombros, nes-
te trecho: "Nunca houve, Para a
instituição da farnilia nos quatro
séculos da nossa histOria, tamanho
perigo e afhcão. Els uma questãa
sumamente importante e grave.
Eis que, representantes da famIhia,
somas chamados a urna responsa-
bilidade gravisslma, a de estammos
presentes, quando a nossa prOpria
familia nos convoca e exige que nos
forrnemos a sua frente, nurna luta
santa Para que ela continue inte-
gra.

dimeito dos javens de nossa Pa-
tria cerrar fileiras em defesa da
famihia. Raro, e verdade, nestes
tempos de iO-iê-iO, mas sublime e
diferente. 0 cristão tern tambCrn
esta capacidade de ser Ciferente.

0 crlstãa C Cristo pelas tempos.
Cristo £01 e continua sendo, pelas
tempos, a grande pedra de escãn-
dab. Não importa que passemos
por "não evaluidas". 0 que im-
porta C cumprirmos a nossa obri-
gaçãO.

RecebemOs alguns yotos, não
multos, porque não merediarnoS,
mas mecebemos votos Para, nesta
Casa, subirmas a Tribuna e Cefen-
Cermos a familia mineima. Enquan-
to estivermoS na Tribuna, estare-
mos cumprindo cam a nosso dever,
porque Os rE'presentantes o são na
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medida em que representam o pen-
samento dos representados. A
maioria quer ordem cristä Para a
familia; quer ye-la resguardada.
Queremos, na nossa modesta pala-
vra, trazer algum subs idio para.
que Se compenetrem as autorida-
des , os Pais de £amilia, as entida-
des civis, religiosas e democrátjcas
da nossa Pátria, os grupos natu-
rais e tôdas as associaçoes e agre-
nuaçOes que visam ao bem-estar
do nosso povo, Para que desper-
tern, ergam a cabeca, armem-se de
Coragem e não permitam que "a
covardia dos bons fomente a an-
dada dos maus".

Os maus são naturalmente co-
vardes; mas, quando encontrarn
pela frente homens bons amedron-
tados, começarn a intirnidd-los por-
que vëem, diante de sua covardia,
uma covardia muito major. A ba-
se da sociedade - a familia. - de
quando em quand.o, é visitada pe-
los agentes do mal ou por aquêles
que so querem ganhar a vida, fol-
gadamente sO pensando em lucros:
estabelecem na praca comdrcios
imundos e que corroem a familia
e a Pdtria. Os bravos homens da
Sociedade Brasileira de Defesa cia
Tradiçao, FamIlia e Propriedade jd
conseguirarn, em Belo Horizonte,
100 mil assinaturas contra o di-
vOrcio, contra a legalizaçao do con-
cubmato. Em São Paulo, sobem a
200 mil essas assinaturas. Bravos!
Avante , valorosos soldados da dis-
plina, da ordern, da hierarquia, cia
Pdtria Brasileira.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Não 0 mu.ito dificil coletar :aSsjna-
turas contra o divOrcio porque, em
Minas Gerais , 0 preciso que se pen-
se isso de cabeça fria, mormente as
vésperas de eleicOes: em Minas Ge-
rais, 0 povo 0 essencialmente cris-
tao.

Sociedade que e>dge uma repre-
sentaçao sadia e não permite, em
absoluto, que sejam anuladas suas
familias, porque êste povo 0 tra-
dicionalmente amante da liberdade
e a religiosidacle é sua Co state,
haja vista os episOdios cIa Revolu-

çau. E êsse povo que nos pede que
0 representemos como êle quer.

Outros depoimentos, Sr. Presi-
dente e Srs. Deputados, vêm con-
substanciar a grande campanha na.
cional que se levantou Para res-
guardar a familia brasileira:
- Educaalora Maria Junqueira

Schmidt: "0 Concilio Ecumênico
traz a mensagem da renovação dos
costumes, não sendo, pois , momen-
to Para se pensar em divOrcio, que
foj e serd sempre uma marcha-à-rd
Para o abismo, pois traz o endeu-
samento das paixOes, o desprêzo do
amor conjugal , o abandono e inf e-
licidade dos filhos, a degradaçao
da muiher, o desrespejto a familia
e a dissoluçao e o desuibramento
cia sociedade".
- Jurista Antonio Augusto Melo

Cançado: - "Trata-se de urn pro-
jeto sociolOgicamente errado, ju-
riclicarnente inconstituejonal e a-
tentatOrio a familia".

- Padre Mario Teixeira Gurgel,
subsecretárjo da CNBB: - "0 di-
vorcista Nelson Carneiro busca o
disfarce da anulação de casarnen-
to por simples êrro sObre outro
COnjuge, Para introduzir 0 divorcio
mais universal e fdcil, pois se p0-
derd obter a anulação do casameri-
to, em qualquer tempo, bastando
Para isso aduzir urn engano rela-
tivo as simples qualidades do ou-
tro cOnjuge".
o Sr. Lélis Chaves - 0 meu

aparte val ser rdpido. Quero ape-
nas congratularme corn V. Exa.
pela oportunjdade de focalizar urn
assimto de tao grande importan-
cia e que vem empolgando, pro-
fundarnente, diversos setores na-
cion'ais, inclusive uma sociedade
que tern uma tradiçao de luta, urna
sociedade que tern arregimentado
urn grupo de jovens coesos dis-
posto a lutar corn todo o ardor de
suas almas em defesa dos principios
básicos cia nossa civilização cris-
tã. Muit,o embora, por vOzes, eu te-
nha pequenas restricOes sObre al-
gumas atuaçoes dessa sociedade,
presto-the minha hornenagem, por-
que cia 6 sentinela na defesa dos

grandes princIpios de nossa civi-
lizaçäo cristã.

Quero apenas dar uma pequena
colaboracão ao discurso de V. Exa,
dizendo que ja tive oportunidade,
muitas vOzes, de fazer palestras SO-
bre o divOrcio e, ainda ontem,
quando lecionava em urn colOgio
desta Capital, meus alunos ped.i-
ram-me urn pronunciamento sObre
o assunto e corn grande alegria sen-
ti que todos Oles comungavarn co-
migo, dentro do esquema dos prin-
cipioS que ponho em relOvo na
apreciacão do divOrcio. 0 divOr-
cio, incontestãvelrnente, pode so-
lucionar alguns casos, mas, em ge-
ral, o remédio 0 pior do que a do-
enca. A lei que, por sua finalidade,
deve atender a situaçOes gerais,
que propiciem o bem-comum, não
pode permitir o divOrcio, pelas gra-
ves ConsequêfldiaS que acarreta.

0 SR, JOAO LUTZ DE FREITAS
- Sr. Deputado LOlis Chaves, agra-
deco o aparte de V. Exa., que M111-
to nos honrou e veio prestigiar
nosso modesto discurso.

Mas, vamos colocar aqui respos-
ta a determinado argumento que
se ouve por ai. E a questão de "ca-
minhar no êrmo da civilizacãO".

E que temos alguns "avançadi-
nhos" que estão em todos Os se-
tores, comungam corn 0 cornufliS-
mo, e outros "inocentes Uteis", quo
tambOm estão em tOdas as classes
e grupos, os chamados "evoluidos",
cl ue poem a questão em tOrmos de
"estar na moda". Nunca encontrei
razöes suficientes Para a sustenta-
cão dêsses modernistaS. Mas vamos
ao argurnento que já e velho: a
questão de urn rumo de civilizac0O.
Falam que a sociedade deve carni-
nhar no sentido da civilizacãO. F ea
pergunto: civilizacão como a cia
SuOcia, que traz o major indice de
suicidio do mundo? Civilizacão cia-
mo a cia Franca que quase perdeu
a Ultima guerra pOrque não tinha
soldados, hornens Para mandar a
linha de frente em vista da mu',-
tipLtcacão de seus pecados sociais?
A civilizacão da Inglaterra cm qu'
medico_, , em aflitivos congressos

nacionais, constataram urn lamen-
tável aumento de jovens portado-
res de doencas venOreas? A grande
e tradicional sociedade cia Grã-
Bietanha? A sociedade dos Esta-
do Unidos, que nos apresenta 0
grande vexame do mundo, que é a
discrirninação racial? E a cia Rüs-
sia, que conta o homem corno uma
simples unidade? Não vamos ca-
niinhar no sentido dessas civiliza-
cOes. Vamos ter a nossa civiliza-
cão. Não precisamos buscar er-
ros de que outros paIses se arre-
penderarn, corno, por exemplo, a
Suécia, que deu a publico, nos jor-
nais e revistas, que Os psiquia-
tras daquele pals estão agora
preocupados em mandar que Os
jovens procurem, na interioriza-
ção de suas vidas, a razão dc sua
existência, de seu "modus vivendi".
Ha algum tempo, os mesmos psi-
quiatras haviam dito que, Para de-
sinibir os jovens, era preciso que se
satisfizessem seus caprichos e pai-
xOes. Qualquer psiquiatra que fos-
se procurado nessa época curia is-
so. Hoje em dia, a ordem 0 a de
que Os jovens procurern o idealis-
mo, porque o materialismo enveihe.
cc o homem antes do tempo. 0 Pro-
fessor João Camilo de Oliveira TOr-
res publicou nurn suplemento de "0
Diário", na integra, êsses depoimen-
tos de medico-psiquiatra cia Sue-
cia. Portanto, querernoS nosSa clvi-
lizacão. Sornos nacionalistas quan-
do expurgamos Os cornunistas, so-
mos nacionalistas quando defende-
rnos o minOrio e sornos nacionalis-
tas quando defendernos a i -itegrida-
de de nossa familia. Não precisamos
importar as ciesgraas soclais de
ninguOrn. Quando representarnOs o
povo nesta Casa, representamos in-
tegralmente o homern, corpo e al-
ma, corn sua finalidade transcen-
dental. Não podernos pensar no ho-
mem apenas como estOrnago ou
mãquina.

0 Sr. Ministro da Guerra, Arthur
cia Costa e Silva, canciidato a Pre-
sidOncia da :Repdblica, disse, em
seu primeiro discurso como cani-
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dato, de sua disposiçäo de traba-
ihar para que se estabeleça na Pd-
tria o primado da ordem juridica.
Todavia, Os podêres constituIdos
hão de levar em conta, sobretudo,
que na marcha em que anda a sub-
versão moral dos nossos costumes,
se não forern tornacias providên-
cias sërias e urgentes, desintegrar-
se-a a "célula mater" da socleda-
de a familia. Cristo é contra o di-
vOrcio. Civilizacao cristã é socie-
dade, vivendo segundo a doutrina
de Cristo. Logo, civilização cristã
é contra 0 divOrcio. NOs represen-
tantes do povo, representamos tam-
bern uma civilização cristd que é
contra o divórcio. E tenho dito.

Ainda, em transcricdo dois do-
cumentos importantes contra 0 di-
vOrcio:

"SOCIEDADE BRASILEIRA DE
DEFESA DA TRADIcAO, FAMLLIA

E PROPRIEDADE

Apêlo aos altos podêres ci-
vis e eclesiásticos, em proJ da fa-
milia brasileira.

Os abaixo assinados se dirigem
ao Exmo. Sr. Presidente da Repü-
blica, Marechal Castello Branco,
aos DD. Presidentes do Senado Fe-
deral e da Càrnara dos Deputados,
e ao Venerando Episcopado Nacio-
nal, sObre urn assunto que vem
causando crescente preodupação
em todo o Brasil.

Foi rernetido ao Congresso Na-
cional, e já está tramitando na C-
mara dos Deputados, o Proj eto do
nOvo COdigo Civil.

Esse Projeto, elaborado por uma
Comissão instituida em 1963, traz
em Si 05 estigmas do ambiente
ideolOgico que o Janguismo visava
a perpetuar e que a Revolução de
31 de marco banlu do Pais.

Caracteristica do cunho esquer-
dista do Projeto é a parte referen-
te it familia (Livro II, arts . 119, 122,
131, § unico, 132, 139, 160, 169, 216,
221 e 239, Livro IV, arts. 668 e 693).

Aprovados os d.ispositivos quo
essa parte contém, da familia bra-

sileira sohrarão sèrnente restos in-
formes. A união entre os cOnjuges
ficará abalada a fundo pela intro-
dução virtual do divOrcio. Serd
ela minada também pela grave mu-
tilaçdo da autoridacle marital e por
urn favorecimento tal do concubj-
nato e da prole ilegitima que, corn
isto, ficarão prejudicados, em não
pcquena medida , Os sagr

d	
ados direi-

tos da espOsa e a prole legitimas.
Consideramos inexplicvel que,

depois da Revolução de 31 de mar-
go, uma tal propositura tenha sido
apresentada ao Congresso e possa,
pois, ser transformada em lei. Esse
Proj eto fere fundo a tradição cris-
tä da Lam 11 i a brasilejra. Ade-
mais , déle não teve conhecimento
a opinião püblica, nem sObre êle
se puderam pronunciar corn tempo
suficiente os Tribunais, as associa-
cOes de Advogados, Os corpos do-
centes das Faculdad.es de Direito e
as organizacoes representativas das
familias, do ensino, etc.. Ora, no
regime vigente, não se compreen -
de que uma reforma de tao trans-
cedente gravidade seja assirn dita-
torialmente feita pelo Legislativo,
sem auscultar coin maior aten-
çdo, cletidamente e a fundo , o que
pensa e sante o povo brasileiro.

Pedimos, pois, aos Exmos. Srs.
Presidentes da Cãmara dos Depu-
tados e do Senado Federal, que so
promova a retirada do atual Pro-
jeto de COdigo Civil. E rogamos ao
Exmo. Sr. Presidente da Repdbli -
ca haja por bern designar uma Co-
missdo que elabore urn Projeto
concebido em espirito diametral-
mente oposto. Tal Comissão sub-
meteria seu trabaiho 'a apreciaç'ao
de todos os Org'aos competentes,
oficiais e privados e a tOda a opi-
nião püblica para, acolhidas as
eventuais modiuicaçoes, ser por fim
encaminhado o nOvo Projeto ao
Congresso Nacional.

Corn filial respeito, suplicamos
igualmente ao Venerando Episco-
pado Nacional - neste momento
de aflicao e de perigo grave para a
instituiçao da familia nos quatro
sëculos de nossa h.istOria - que
faça ouvir sua grande e poderosa

voz, alertando para a luta contra
o atual Projeto de COdigo Civil, 0
povo tao profundamente cristão de
nosso amado Pals."

"0 DIVORCIO NUNCA SERA
FATOR DE FELICIDADE

CONJUGAL

Macapd (NCB) - Estão os olhos
de todo o Brasil fixos no Congres-
so Nacional, onde tramita urn ne-
fasto Projeto de reforma do Códi-
go Civil, anatematizado pela Na-
cão inteira porque präticamente
introduz o divórcio o que, além do
m--is, e inconstitucionci.

Se nos estados do Sul acumu-
lam-se os protestos de entidades,
organizaçôes e personalidades de
destaque na vida pUblica, não fica
atrds o Norte do Pals contra êsse
crime que se procuraria perpetrzr
contra a famIlia brasileira.

Nesta cidade, urn dos pontos mats
setentrionais do Pals, tarnbëm apa-
rece na imprensa urn vigoroso U-
belo, através de resposta dada 'a
pergunta de uma leitora sObre se
não viria o divórcio "resolver" ml-
Ihares de casos de infelicidade con-
jugal.

Eis, em resumo, a cerrada argu-
mentação que, em dltima andllse,
enderecam Os brasileiros ao Presi-
dente da Repdblica e 'aqueles que
representarn o povo no Legislativo
em Brasilia:

1) - A finalidade do matiimOnio
é dupla: a procriacão da prole e a
união e felicidade dos cOnjuges.

2) - A primazia de direitos, co-
mo e lOgico, cabe aos filhos, para
coin quais tern Os pais, perante
Deus, deveres sagrados. Pelos fi-
lhos, a quem devern protecão, sa-
crificam-se os pais. Esta a verda-
deira hierarquia de valores. Dot cU-
zer-se que o divOrcio é a consa-
gracäo do egoismo.

3) - A mera instabilidade, a
simples possibilidade de dissolver-
-se uma familia repercute fatal-
mente na forrnação dos filhos. E
se a concretizacão da separacão,
nos casos inevitdveis, jd 6 fator

de crianças e jovens desajustados,
a recomposiç'ao dos casais, corn ou
sem a fachada legal do divOrcio,
constituird elemento permanente
de desintegração moral. Assim, o
divOrcio, longe de ser solução de
felicidade e, so contrdrio, fato de
infelidade em cadeia, transmitida
'as geracôes futuras.

4) - Admitida, para argumen-
tar, a fellcidade particular de urn
casal refeito na base do amor livre
e legalizado, quando poderia o cli-
vOrcio parecer solução, ainda as-
sim vej amos suas conseqUeflcias
permanentes:

a) favorece o divOrcio a irres-
ponsabilidade na hora de decidir
o casamento, aumentando assirn as
probabilidades de infelicidade con-
jugal e de desajustamento;

b) diminui o amor reciproco
pelo mêdo das separacöes mats nu
menos provdveis ou prOximas; 0
amor e total ou não existe; se co-
meça corn a possibiidade de aca-
bar, jd não d arnor;

c) psicolègicarnente, faz aurnen-
tar as discOrdias leves, pela espe-
ranca de encontrar methor sorte e
mais felicidade em sucessivas, pro-
vdveis nupcias (observe-se como
êsses casais raramente ficam no
primeiro divOrcio);

d) aumenta o nürnero de incom-
preensôes e adultérios, pois a par-
to interessada em mudar de con-
juge provoca o divOrcio;

e) prejudica c.oiisequenttemente
a paz e tranquilidade familiar, a
educação dos filhos.

5) - As estatistioas mostram co-
mo o divOrcio corrompe os costu-
mes.

6) - 0 que o casal clivorciado de-
seja é uma simples formula para
tapear a sociedade e poder nela
apresentar-se sem parecer imoral
- como se maridos e espOsas tro-
cados pudessem ser aceitos por me
ra "convenção". 0 d.ivOrcio ape-
nas oficializa o escãndalo porque,
legalizado ou não, o amor, nessas
condicOes, continua volante e livre,
degradando o homem ao nIvel dos
irraciOnais.

7) - Finalmente, 0 divOrcio näo é,
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portanto, soluçâo, e sim probleina
nôvo, fonte perene de muitos pro-
blernas. A união do homem e cia
muiher, sO Deus pode fazer. Sa-
cramenta essa uniäo a presença di-
vina. 0 que Deus une, sO Deus se-
para".

Espera o povo brasileiro que seus
representantes mostrem ter cons-
ciência dessa realidade e lamenta
a demora em ser tranqüillzado, co-
mo merece, corn a repulsa imed.ia-
ta do referido Projeto pelo qual se
introduziria a balbürdia moral no
Brasil.

A Revoluçao de 31 de marco veio,
diz-se, para moralizar.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. VALDIR MELGAO - Sr.
Presidente, tornei conhecimento,
neste instante, da existéncia, na
Mesa, de urn Requerimento do no-
bre Deputado HOuio Garcia, subs-
crito por mim e outros Srs. Depu-
tados, encarecendo ao Sr. Gover-
nador do Estado a necessidade
de Se reiniciar o serviço de implan-
tacao bsica prirnciria da estrada
que liga o Municfpio de Araguari a
Tupaciguara. Fui informado de que
esta estrada teve realmente Os seus
serviços paralisados e, 0 que 0 mais
grave, que a máquina que ali ope-
rava foi retirada do servico a pedi-
do do Deputado e Secretãrio de Go-
vêrno, Murilo BadarO, para aten-
der as necessidades de urna estra-
da da sua regio eleitoral. 2 la-
mentdvel, sob todos Os aspectos,
que o Govêrno do Sr. Israel P1-
nheiro gire exciusivarnente em tOr-
no de atos administrativos de seus
Secretdrios, e que o Governador do
Estado não tome conhecimento de
u m a calamidade administrativa
como esta, que faz retirar da cons-
trucao cia rodovia que liga Ara-
guari a 'rupaciguara a máquina au
colocada pelo Governador Maga-
lhães Pinto.

Estou de pleno acOrdo corn o Re.
quer.irnento apresentado pelo De-
putado Hello Garcia, sob a inspi-
racäo do Deputado JosO de Castro.

Pela urgência exigida na aprova-
cão desta matOria, pediria ao Sr.
Presidente que, devendo a mesma
ser distribulda a Com.issão de
Transportes e estando presente urn
dos membros desta Cornissão, De-
putado Gerardo Grossi, fôsse pe-
dido que S. Exa. desse parecer
oral a proposição que levou 0 flu-
mero 1.186.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
atendendo a Questão de Ordern
suscitada pelo Sr. Valdir Melgaco,
indaga ao Sr. Deputado Gerardo
Grossi se S. Exa. está em condi-
cöes de oferecer parecer oral a In-
dicacão n° 1.186, de autoria do Sr.
Deputado Hello Garcia, em nome
da Comissão de Transportes.

PARECER ORAL SOBRE A
INDICAAO 1.186

O SR. GERARDO GROSSI - Sr.
Presidente, como Vice-Presidente
da Comissão de Transportes, estou
em condiçôes de informar a Mesa
que aquela Comissão estd de pleno
acOrdo corn a aprovação da mdi-
cação do Sr. Deputado HOlio Gar-
cia.

O SR. PRESIDENTE - Em vista
do Parecer Oral oferecido pelo Sr.
Deputado Gerardo Gross!, a Mesa
vai colocar em discussão a mdi-
cacao n° 1.186. Em discussão . Nao
ha oradores inscritos. Encerro a
discussäo.

Em votação. Tern a palavra para
encaminhd-la o Sr. Deputado Jeho-
vah Santos.

O SR. JEHOVAH SANTOS - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

O Deputado Hélio Garcia apre-
senta Requerimento vazado nos
seguintes térmos:

"0 Deputado aba.ixo assinado, na
forma regimental, requer a V. Exa.
que se digne, ouvida a Casa enca-
minhar ao Exmo. Sr Governaclor
do Estado e ao Conseiho Rodovld-
rio do Estado, Indicacão no seii-
tido de se reiniciarem, corn urgen-
cia, Os trabaihos cia construção da
"Estrada da Produção", que inte-
gra 0 Piano Rodovidrio do Estado
e liga 0 Norte do Triângulo Minei-

ro e o Sul de Goiás a Belo Hori-
zonte, clevendo desta IndicaçäO
constar que o povo da região, es-
pecialmente o de Araguari e Tupa-
ciguara, sente-se revoltado corn a
retirada das mdquiflas que eram
utilizadas na construção da refe-
rida rodovia, devendo ser, por isso,
reconsiderada a deliberaçäo do Go-
vêrno quanto a suspensãO dêsses
trabalhos".

Em primeiro lugar, o Governador
do Estado, atravOs do Departarnen-
to de Construcöes de Estradas, não
ret.irou de Araguari as mdquinas
referida; mas, aperas urn trator, €
o fez para atender as necessidades
de AraçuaI, na conservacão de es-
trada que serve a vdrios municI-
pios e que se encontra em pOssimas
condiçöes, devido as chuvas. Pste
trator, entretanto, já voltoU para
Araguari, o que é mais urn motivo
de ter perdido a .oporturiidade a In-
dicacão do nobre Deputado HOlio
Garcia. Foi pedido, de fato, urn tra.
tor pa.ra servir a zona de Ara-
cuai, mas não se citou, neste pe-
dido, o nome do Municipio de
Araguari para dali se retirar a
mdquifla.

0 RequerimentO do Deputado HO-
ho Garcia não tern razäo de ser,
mesmo porque as obras da cons-
trução da estrada que liga Ara-
guari a Tupaciguara contam corn
outras mdquinas suficientes para a
sua contifluacão, de modo que a
retirada do aludido trator não faz
falta alguma aos trabaihos de ter-
raplenagem all realizados.

Lamento, pois, que o ilustre Do-
putado HOlio Garcia tenha sido mal
informado, quando apresentou este
RequerimentO. Nem poderia ser de
outro modo, porque o Sr. Governa-
dor do Estado estd seguindo o Pia-
no Rodovidrio determinado pelo
DER e não poderia, neste mornen-
to em que estd tratando das estra-
das de produção e da producão
prapriameflte dita em todo o Es-
tado de Minas, mormente no Triã:i-

gulo Mineiro, zona essencialmente
agricola, praticar êste ato. S. Exa.
que tern eievado espIrito pübhico,
não poderia nesta hora perturbar a
construção de urna estrada impor-
tante como 0 esta que liga Araguari
a Tupaciguara.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação a Indicacão. Os Srs. Depu-
tados que a aprovam queiram per.
manecer c 0 m 0 Se encontram.
(Pausa). Foi aprovada.

VERIFICAcAO

O SR. JEHOVAH SANTOS -
(Pela Ordem) - Peço verificação,
Sr. Presidente.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa
vai proeder a verificação reque-
rida pelo Sr. Deputado Jehovah
Santos.

Os Srs. Deputados que votaram
a favor da Indicacäo quelram le-
vantar-se (Pausa). Podem assen-
tar-se. Srs. Deputados que vo-
taram contra queiram levantar-Se.
(Pausa). Podem assentar-se. VU-
taram a favor 21 Srs. DeputadoS.
Contra, 6. Não ha "quorum" para
a votacão. A Mesa vai proceder a
chamada dos Srs. Deputados. Con-
vido o Sr. Deputado Sebastião Nas-
cimento para funcionar como Se-
cretdrio e proceder a chamada.

- 0 5R. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, deixam de
responder a ela os Srs. Deputados:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Agostinho C. Neto --
Alvaro Sales - Artur Fagundes -
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A1a1iba Mendes - Augusto Zenum
- Batista Miranda - Daniel de
Barros - Délson Scarano - Der-
meval Pimenta Filho - Euler La-
fetá - Gomes Moreira - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco -
Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Maga-
lhães - Jarbas Medeiros Joã
Lutz de Carvalho - Jorge Vargas
- Ladislau Salles - Lourival Bra-
sil - Luiz Junqueira - Maria Pena
- Marta Nair Monteiro - Nunes
Coelho - Orlando Andrade - Ote-
lirio Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Fires da Luz
- Haul Fernandes - Raymundo
Albergaria - Salim Nacur - Sette
de Barros - Sinval Boaventura
Souza e Silva - Waithon Goulart
- Wilson Modesto - Wilson do
Paiva - Wilson Tanure.

O SR. PRESIDENTE - Rospon-
deram a chamada 41 Srs. Depute-
dos. Não ha nümero para vota .

-ção.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Tendo
em vista a chamada anteriormen-
te procedida que acusou a presen-
ça de 41 Srs. Deputados, e como
todos os Projetos constantes da
Pauta encontram-se em fase de vo-
tacao a Mesa encerra os traba -
Ihos da pre.sente Reunião, convo-
cando os Srs. Parlamentares para
a Extraordinciria de logo mais. as
20,30 horas, nos têrnios do Edital
de Convocação e para a Reunião
Ordinciria de sexta-feira, as 9,00
horas corn a seguinte

ORDEM DO DIA
8-6-66

l.a PARTE

Das 14 as 15 horas:

Leitura e •aprovação da Ata.
E,pediente, inclusive leitura e

apresentaçao de pareceres, proje-
tos, comunicaçOes, requerimentos a
indicacöes.

Das 15 as 16 horas:

Discussão e votacão de parece-
res, requerimentos, comunieacöes e
indicaçöes.

Discussão e votação de redaçOes
finais.

2-a PARTE

Das 16 as 18 horas:

Votaçao, em 211 discussao, do
Projeto n° 3.591/66, do Sr. José de
Castro, o qual dci denominacao de
"Eduardo de Menezes" ao Palciclo
de Saüde de Juiz de Fora.

Votação, em 2a discussão, do
Projeto no 3.596/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dci a denominacao de
"Professor Guedes Fernandes" ao
Gindsio Estadual de Carmo de Mi-
nas.

Votaçao, em 3 a discussão do
Projeto n o 3.223/65, dos Srs. De-
putados, 0 qual concede subven-
cöes a d.tversas instituiçOes.

Votação, em 38 discussão do
Projeto n Q 3.502/66, do Sr. João
Luiz de Freitas, o qual dci la, deno-
minacão de "Padre José Gonçalves
de Souza" ao Gindsio Estadual de
Felixlcintha.

Votação, em 38 discussão , do
Projeto n° 3.531/66, do Sr. Louri-
val Brash, o qual reconhece de Uti-
lidade Püblica o "Abrigo Sta. He-
lena" corn sede na cidade de Juiz
de Fora.

Votacão, em 38 discussão, do
Projeto n° 3.550/66, do Sr. José do
Castro, o qual dci a denomi.nacao
de "Cel. Aniceto de Barros" ao
Pôsto do Higiene de Santa Cruz do
Escalvado.

Votacão, em 3a discussão, do
Projeto n Q 3.557/66, do Sr. Jairo
Magalhães, 0 qual reconhece de
Utilidade Piiblica a "Fundação Se-
ráuica de Educaç5.o" da Paroquia
de Nosa Senhora cia Pompéla. corn
sede no municfpio de Belo Hori-
zonte.

Votação, em 31 discussão, do
Projeto n° 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, 0 qual dci a denominação
de "Professor Fabregas" ao Gincisio
Estadual da cidade de Lurnincirias.

Votacao, em 31 discussão. do
Projeto no 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, o qual roconhoce do Uti-
lidade Püblica 0 "Centro Educa-
cional de Belo Horizonte".

Votacão, em 38 discussäo, do
Projeto n° 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medelros, o qual reconhece de Ut!-
lidade PUblica o Conseiho Particu-
lar da Sociedade Sâo Vicente do
Paulo, de S5o Gonçalo do Sapucal.

Votação, em 18 discussão, do
Projeto n° 3.661/66, (Resolução), cia
Comissäo do Just!ca, o qual cria
Comissão Parlamentar do Inquér!to.

Votacão, em 1 8 discussão, do
Projeto n o 3.649/66, (Resoluccio), cia
Cornissâo Executiva, 0 qual modi-
flea a redação dos artigos 30 e 79
da ResolucãO n° 738, de 27 de de-
zernbro de 1965 e dci outras provi-
dências.

Votação, em 18 discussäo do
Projeto n 3.651/66, do Sr. Spcirtaco
Pompeu, 0 qual dci o tItulo de "Ci-
dadão Honorcirio de Minas Gerais"
ao DeputadO Federal João Calmon.

Votacäo, em 18 discussâo, do
Projeto no 3.656/66, do Sr. Geraldo

Quintão, 0 qual dci ao Gindsio Es-
tadual e Colëgio Normal da Cidade
do Coronel Fabriciano o nome de
"Alberto Giovannini".

Votacao, em 18 discussäo, do
Projeto no 3.657/66, do Sr. Wilson
de Paiva, o qual dci ao Colégio Co-
mercial Oficial do Uberaba a deno-
minacão do "Colegio Comercial Ofi-
clal "Boulanger Pucci".

Votacao, em 28 discussäo, do
Projeto n 3.579/66, do Sr. Le7io
Borges, o qual declara de Utilidade
Püblica o DiretOrio Central dos Es-
tudantes da Universidade Católica
de Minas Gerais.

Votaçcio, em 2 discussSo, do
Projeto no 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, 0 qual denom.tna "Jaime
Mafra" as E. C. do COrrego do Rio
Branco, Municipio de lapu.

Votacao, em 2 8 discussäo, do
Projeto n o 3.602/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual atribul denomi-
necão ao Gincisio Estadual do Cru-
zeiro cia Fortaleza.

Votação, em 311 discussS.o, do
Projeto fl9 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa. o qual cia a denomnaão de
"Pedro Joo Neiva" so Giflcisio ES-
tadual de Santana da Vargem.

Votacão, em 38 discussão, do
Projeto n° 3.563/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dci la denominaçâo do
"Dom Othon Motta" ao ColégiD
Normal Oficial da cidade do Con-
ceicão do Rio Verde.

Vobação. em 3a discusscio, do
Projeto no 3.565/66, do Sr. Wilson
Modesto, o qual dci a denomina-
ção do "Presidente João Pinhoiro"
ao Ginásio Estadual do Santos Du-
mont.

- 0 Sr. Prosidente convoca,
ainda, para a Extraordinciria de
amanhã, as 20,30 horas, corn a se-
guinte
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ORDEM DO DIA

8-6-66

Reunio Extraordjnã.rja,

tas 20,30 as 22,30 horas:

Leitura e aprovação da Ata

Discussão das seguintes propo-
siçoes:

R.equerimentos n 9s.: 1.181 - 1.225
- 1.226 - 1.237 e 1.247.

IndicaçOes nos.: 1.038 - 1.079 -
1.097 - 1.110 e 1.116.

Das 22,30 as 00,30 horas:

Discussão dos vetos opostos as
Proposicôes de Lei n°s.:

3.086, que autoriza o Govêrno 10
Estado a conceder auxilio finan-
ceiro de Cr$ 200.000 a Juventude
Independente CatOlica Feminina de
Belo Horizonte.

3.093, que dd ao Abrigo Belo Ho-
rizonte o nome de "Frei Zacarias".

- Levanta-se a Reuniao.

SUMARIO - Comparecimento -
Ata Discussão do veto parcial
oposto a Proposicão de Lei fl.°
3.866 - Votacão - Chamada
Apuracão - Encerramento -
'Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,40 horas, corparecem
os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Ledo
Borges 	 Mario Hugo Ladelra -
João Navarro Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvi-
mar Mourão - Artur Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa.
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Expe-
dito Tavares - Florivaldo Dias -
Geraldo Quintão - Gerardo Gros.
Si —Oomes Moreira - Hello Gar-
cia - Hermelindo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jarbas Medeiros - Jehovah San.
tos - João Bello - João Bosco -
João Luiz de Carvaiho - Joäo
Luiz de Freitas - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José de
Castro - Luiz Baccarini - José
Maria Magalhães - Ladislau Sa-
lies - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz -
Manoel Costa Maria Pena -
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -

Orlando Andrade - Oswaldo To-
lentino - Otelino Sol - Paulino
Cicero de Vasconcelos - Raymun-
do Albergaria - Sebastião Anas-
tácio - Sebastião Nas cimento -
Sette de Barros - Souza e Silva
- Spártaco Pornpeu - Valdr Mel-
gaco - Waldoiniro Lôbo - Wal-
thon Goulart - Wilson Chaves -
Wilson Modesto - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 71 Srs.
Deputados, o Sr. Pres1dnte decla-
ra aberta a Reunlão.

ATA

O SR. PINTO COELHO - (3•0
Secretário, nas funcöes de 2.9) -
Procede a leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual e aprovada
sern observacOes.

O SR. PRESIDENTE - A pre-
sente Reunião foi convocada para
discussão do veto parcial oposto
Proposiçào de Lei n.° 3.866, que
dispôe sôhre a elevacão de venal-
meutos dos servidores civis e mi1i
tares e dá outras providências.

A Mesa esclarece ao Plenário que
o veto parcial incide sôbre 10 dls-
positivos da Proposicão de Lei n.9
3.866.

Em discussão o veto. Não ha
oradores inscritos. Encerro a dis.
cussão.

V0TAcAO

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
convida os Srs. Deputados Sebas-
tião Anastácio e Alvimar Mourão
para funcionarem como escruti-
nadores e vai colocar em. votacão
o veto.

303 REUNLAO EXrRORDINARIA DA ASSEMBLIA
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Srs. Deputados; quatro, em bran- quatro, em branco. Mantido 0
co. Mantido o veto, 	 veto.

- Arquive-se. 	 - Arquive.se .

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Secretário para pro.
proceder 'a chamada dos Srs. De-
putados para votacão, encarecen-
do a S. Exas. a necessidade de
responderem 'a mesma para as de.
vidas anotaçöes.

o SR. SECRETARIO - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna os seguintes Srs.
Deputados:

Bonjfcjo de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares --
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvi-
mar Mourão - Artur Fagundes
Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Aureliano Chaves -
Batista Miranda - Benedito Xa-
vier - Carlos Eloy - Carlos Me-
gale - Cicero Dumont - Daniel
de Barros - Delson Scarano -
Dermeval Pimenta Filho - Expe-
dit0 Tavares - Florivaldo Dias -
Geraldo Quintäo - Gerardo Gros.
si —Gomes Moreira - HelloGar-
cia - Hermelindo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jarbas Medeiros - Jehovah San.
tos João Bello - Jo5o Bosco -
João Luiz de Carvaiho - Joao
Luiz de Freitas - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José de
Castro - Liiiz Baccarini Jose'
Maria Magalhaes - Ladlslau Sal-
les - Lélis Chaves - Lourival
Brash - Lücio de Souza Cruz
Manoel Costa - Maria Penn -.
Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando -
Orlando Andrade - Oswaldo To-
lentino - Otelino Sol - Paulino
Cicero de Vasconcelos - Raymun-
do Albergaria - Sebastião Anas-
tácio - Sebastião Nascimento -
Sette de Barros - Sousa e Silva
- Spártaco Pompeu - Valdir Mel-
gaco - Waldomir0 Lbo - Wilson

Chaves - Wilson Modesto - Wil-
son Tanure.

o SR. PRESIDENTE - Vota-
ram 70 Srs. Deputados. Solicito
aos Srs. escrutinadores que pro-
cedam 'a contagern das sobrecar-
tas. (Pausa).

Foram encontradas 70 sobrecar-
tas na urna.

APURAcAO

o SR. PRESIDENTE - Solicito
aos Srs. escrutinadores que pro.
cedam 'a apuração dos votos. (Pau-sa) -

A Mesa vai passar a anuncjar
o resultado da votaçào do vet
parcial oposto a Proposjão de Lei
n. y 3.866.

No que Se refere ao seu Artigo
17, votaram "não" 66 Srs. Dpu-
tados; 4, em branco. Fol mantid
o veto.

- Arquive.se .
Quanto ao Art. 20, votaram

"não" 86 Srs. Deputados; quatro
votaram em branco. Mantido o
veto.

- Arquive-se.
Quanto ao Art. 23, votaram

"não" 66 Srs. Deputados; quatro
em branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.
Quanto ao Art. 24, votaram

"sim" 66 Srs. Deputados; 4, em
branco. Fol rejeitado . portanto, o
veto ao Art. 24 da Proposlcao de
Lei n.° 3.866.

- A Promulgaçao.
Ao parágrafo tYnico do Art. 25,

votaram "não" 66 Srs. Deputa.dos,
quatro, em branco. Mantido o
veto.

- Arquive-se.
Quanto ao Art. 26, votaram

"não" 66 Srs. Deputados; quatro,
em branco. Mantido o veto.

- Arquive-se.
Quanto ao Art. 28, votaram

"nao" 66 Srs. Deputados; quatro,
em branco. Mantido o veto.

- Arquive-se -
Quanto ao Art. 29 e seu parã-

grafo ünico, votaram "não" 66

Quanto ao Art. 31, votaram
"não" 66 Srs. Deputados; quatro,
em branco. Mantido o veto.

- Arquive.se .
Quanto 'as expressöes: "atual

ocupante do", "lotado no Institu'
to de Experimentação e Pesquisas
Agropeduárias, da Secretaria da
Agricultura" e "II", constantes do
parágrafo ünico do Art. 31, 66
Srs. Deputados votaram "flão";

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota-

da a matéria constante da Pauta,
a Mesa encerra a presente Reu-
nião, convocando outra Ordinãria,
para amarihã, dia 8, 'as 14,00 ho-
ras, corn a Ordem do Dia já anun-
dada, e para a Extraordinária. 'as
20,30 horas, nos térmos do Edital
de Coflvocacão.

—Levanta-se a Reunião.
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StJMARIO - Comparecimento -
Ata - Expediente: Mensageni
n.° 1093 e Projeto n.° 3681/66,
Oficio n.° 1075 e Oficios diver-
SOS - Parecer do Prof. Raul Ma-
chado Horta sObre Imunidadc
Parlamentares - Leitura C
Apre:sentacão de Proposicôes -
Pateceres: para 2. a discussao
do Projeto n.0 3612; para 3
discussão dos P r o I e to s n.°s
3610 e 1618 e sObre o Requeri-
mento n.° 1178 - Requerimen-
to n.° 1273, do Sr. João Navar-
ro - Questão de Ordem -
iscurso, Requerimento n:

1274, IndicacOes n.°s 1188 e
1189 e Comunicação, do Sr.
Spdrtaco Pompeu - Questao de
Ordem - Requerimento n.° 1275
do Sr. Nicanor Armando -
Requerimento n.° 1276, do Sr.
Hugo Castelo Branco, Parecer e
Projeto n.° 3682 (Resolução), da
Comissão Executiva - Indica-
cOes n.°s 1187 e 1190, dos Srs.
Euler Lafetã e Nicanor Arman-
do - Discurso do Sr. João Bello
Questão de Ordeni e Conu:i
cão do Sr. V a 1 d i r Melgaco --
Qustão de Or d e m -
so do Sr. Waldomiro Lôbo
Palavras do Sr. Presidente -
Questöes dc Ordem - Paavra
do Sr. Presidente - Discussão
e Votacão de Proposiçöes 	 Pa-
lavras do Sr. Presidente - Co-
municacão do Sr. Spártaco
Pompeu - Aprovação de Pare-
ceres de Redacão Final dos Pro-
jetos n.°s 3648, 3624, 3628 e 3633
-- Requerimento do Sr. Carlos
Megale (Arts. 94 e 95) e dis-
curso do Sr. Athos Vieira do

Andrade - Questao de Ordem
e Requerimento do Sr. Waldo-
miro Lôbo - 2. Parte da Or-
dem do dia - Requerimentos
dos Srs. João Bosco e Manoel
Costa (inversão) - Votacão,
em 1.a discussão, dos Projetos
n.°s 3661 e 3649 - Votação, em
2. a discussão, dos Projetos n.9s
3591 e 3596 - Votação, em
discussão, dos Projetos n.°s 3223
- (Enenda de n.°s 23 a 30) e
3502 Votacao, em 3 .a dLseos-
são, do Projeto n. 3.531 - ye-
rificacão - Falta de "quorum"

Chamada - Encerramento
- Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 14,05 horas, comparecem
os Srs.:

Bonifácio de Aridrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabelo -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Alvi-
mar Mourão - Artur Fagundes -
Ataliba Mendes - Athos Vieira
de Andrade - Aureliano Chaves
- Batista Miranda - Beriedito
Xavier - Carlos Eloy - Carlos
Megale - Cicero Dumont - Da-
niel de Barros - Délson Scarano

Demerval Pimenta Filho -
Euler Lafetá - Expedito Tavares

Florivaldo Dias - Geraldo
Quintão - Gerardo Grossi - Go-
mes Moreira - Hélio Garcia -
Hermelindo Paixäo - Homero
Santos - Hugo Castelo Branco
- Ibrahim Abi-Ackel - Jarbas
Medeiros - Jehovah Santos -

João Bello - João Bosco - João
Luiz de Carvaiho - João Luiz de
Freitas João Vaz - Joaquim
de Melo Freire - Jorge Ferraz
-. Jorge Vargas - José de Castro
- José Luiz Bacarini - José Ma-
ria Magalhães - Ladislau Salles
- Lélis Chaves —Lourival Brasil
- Lücio de Souza Cruz - Luiz
Junqueira - Manoel Costa -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nica-
nor Armando - Orlando Andra-
de - Oswaldo TolentiflO - Ote-
1mb Sol - Paulino Cicero - Pe-
reira de Almeida - Pires da Luz
- Haul Fernandes - Raymundo
Albergaria - Salim Nacur - Se-
bastião Anastãcio - Sebastião
NascunentO - Sette de Barros -
Souza e Silva - Spãrtaco PompeU
- Valdir Melgaço - Waldomiro
Lobo - Wilson Chaves - Wilson
Modesto - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 76 Srs.
DeputacIOS, o Sr. Presidente de-
clara aberta a ReuniäO.

ATA

O SR. PINTO COELHO (3. Se-
cretãrio, nas funçöes de 2. 0) -
Procede a leitura da Ata da Reu-
nião anterior, a qual e aprovada,
sem observacöeS.

EXPEDIENTE

O SR. FLORIVALDO D1AS 1.0
Secretãrio "adhoc") - Paz a lel-
tura do seguinte Expediente:

MENSAGEM N.° 1 693
Belo Horizonte, 3 de junho de

1966.
Exm.° Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Esta-

do de Minas Gerais.
Tenho a honra de encaminhar

a V. Exa., para objeto de apre-
ciacão pela egrégia Assembléla
Legislativa, no p r a z o de 30
(trinta) dias, a que se refere o
art. 29, § 4•0, da Constituicão do
Estado, com a redacão quo lhe deu
a Lei Constitucional fl.0 14, 0 in-
cluso Projeto de Lei que dispöe

sObre a concessão do auxillo fi-
nanceiro de Cr$ 30.000.000 (trin-
ta milhOes de cruzeiros) a Uni-
versidade Cat6lica de Minas Ge-
rais.A iniciativa proposta visa a
conceder a ajuda financeira. h
Universidade CatOlica de Minas
Gerais na realizacão de obra de
alto cunho social, ou seja, a cons-
trucão da sede própria do Dire-
tório Central de Estudantes, da-
quela universidade.

Aproveito a oportunidade para
reiterar a V. Exa. os meus pro-
testos de elevada esUma e alta
consideracãO.

Israel Pinheiro
Governador do Estado.
- Publicar.

PROJE1O N.y 3681/66

Dispoe sôbre a concessãO de
auxillo financeirO a Univer-
sidade CatOlica de Minas Ge-
rais.

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

Art. 1.0 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a conceder o au-
xilio financeiro de Cr$ 30.000.000
(trinta milhöes de cruzeiros) a
Universidade Católica de Minas
Gerais, para a construcäo da sede
prOpria do DiretOriO Central de
Estudantes da referida Universi-
dade, nesta Capital.

Art. 2.0 - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, é 0 P0-
der Executivo autorizado a abrir
pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda 0 crédito especial de Cr$
30.000.000 (trinta milhöes de cru-
zeiros), podendo, para èsse Lint,
se necessáriO, realizar operacöes
de crédito.

Art. 30 - Revogam se as dis-
posiçães em contrãriO.

Art. 4.0 - Esta Lei entrará em
vigor na data de sua publlcacãO.

Dado no Palácio da Liberdade,
aos
- Publicado, fima o Proj eto sObre

a Mesa pelo prazo de 2 (dois)
dias, para receber Ernendas,
nos têrmos cia Resolucão fl.°
754.

591.8 REUNIXO ORDINARIA DA ASSEMBLIA LEGISLATIVA,
AOS 8 DE JUNHO DE 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO E ANDRADA,
MARIO HUGO LADEIRA E PINTO COELHO



OFfCIO N.° 1075

Belo Horizonte, 3 de junho de1966.
Exmo. Sr. Presidente da
Assembleja Legislatjv do Esta-

do de Minas Gerais.
Tenho a honra de acusar o re-

cebimento do Oficio n.° 904/66/CF.
datado de 4 de maio ditimo, em
quo V. Exa. me cornunjca haver
essa egregia Assembléja Legislati-
va aprovado os vetos totais opos-
tos as Proposicoes de Lei ndmeros
2993, 2996, 2940, 3001 e 3005.

Ao manifestar a V. Exa. Osmeus agradecimet03 pela genti-
leza da comunicaçao , desejo pre-
valecer-me do ensejo Para reno-
var-Ihe os protestos do meu alto
aprêço e Consicteracao

Israel Pinheiro - Governador
do Estado.

- Ciente. Publicar.

OFfCIo

Belo Horizonte, 3 de junho de 1966Exmo. Sr.
Presidente da Assembléja Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais.

Acusando recebjdo o Oficio n.°
194/66, de 16 do maio Ultimo, em
que V. Exa. me convidou Para
assistir a sessão especial realizada
nessa egrégia Assembléja Legisla-
tiva, dedicada a memóra do sau -doso Presidente Wenceslau Bra,
retorno perante V. Exa. Paraagradecer a gentil delicadeza

Sirvo-me da Oportunjdade Para
renovar a V. Exa. a exprssão do,
men alto aprêço.

Murilo Badar6 - Secretarjo deEstado do Govérno
Ciente. Publjcar.

OFfCIO
Exmo. Sr. Pres jdente da Assem-bléia Legis lativa do Estado deMinos Gerais.

Apraz-me comunjcar a V. Exa.
que, na data de ontem, perante aCongregaçao da tJfliversjdade Fe-
deral de Minas Gerais, sob a
presidêncja do Magnifico Reitor,1.0fl1Oj ross c entrej em :xercj:jo

no cargo de Diretora do Conser-
vatórjo M  n e i r o de Müsica da
U. F. M. G., Para o qual fui no-
meada por ato de 6 de maio, pu-
blicado no Orgão oficial de 9 do
mesmo mês.

Sirvo-me do ensejo Para apre-sentar a V. Exa. meus protestos
de estima e consideracao

Yolanda Maria Lodi - Diretorado Conservatórjo Mineiro de Md-
sica da U. F. M. G.

- Ciente. Publicar e agradecer.

IMUNIDADES PARLAMENTARES

Belo Horizonte, 24 de maio do 1966.

Exmo. Sr. Presidente Bonlfáejo
Tamm de Andrada

DD. Presidente da Assembléja Le-
gislativa do Estado de Minas Ge-
rais

Senhor Presidente:

Reportando_me ao oficio i 757/
66 - LN, de V. Exa., e a minhacorrespondéncia de 22 de abril prO-
ximo passado, na qual acusei 0 re-cebimento daquele, venho entregar
a V Ex. o parecer que me foi so-
licitado, conforme consulta corn
que mo honrou a egrégia Assern-bléia Lgislatjva do Estado.

Renovo a V. Exa. Os meus sen..timentos de p rofundo apréço.
Prof. Haul Machado Horta.

Anexo: P'arecer, corn trinta e ojto
fOlhas datilografadas

- Puhljear.

CONSULTA

frendo qualquer tipo de coacão no
exercicio de seu mandato;

II - Quais as restricoes as imu-
nidades prlamentares impostas
pelo mesmo Ato, relativamente a
parlamentar que esteja indicado em
InquOrito Policial Militar - IPM -
ou qualquer outro tipo de investi-
gacão;

III - Quais as restriçöes as imu-
nidades parlamentares impostas
pelo mencionado Ato, em relacão
a parlamentar ja denunciado a Jus-
tica Militar".

PARECER

SUMULA: 1. Imunidades e pro-
tecao do mandato legislativo. 2.
Imunidades, Prerrogativas e Privi-
légios. 3. Espdcies de imunidades.
Dominlo especifico. 4. Suspensao
da imunidade processual. Critérios
do Direito Parlamentar. 5. A mi-
ciativa do pedido de licença. 6.
Principio da especializaçao da ii-
cenca 7. As imurndedes dos Depu-
tados Estaduais. Imunidades e au-
toridades federals. Jurisprudência
e Doutrina. 8. Revolução, Ordem
Juridica e Poder Constituinte on-
gindrio. Ato Institucional, imuni-
dades, direitos politicos e mandato
legislativo. Os podéres extraordi-
ndnios. 9. Inquerito Policial Miii-
tar. A mnvestigação autorizada polo
Ato Institucional. Inquérito poii-
cial e processo criminal. Indiciado
e denunciado. Atos instrutOrios e
atos processuais. Inquérito, pro-
cesso e pnincipio de prévia licenca.
10. ConciusOes.

1. IMUNIDADES E PROTEcAO
DO MA1ATO LEGISLATIV.O

As imunidades parlamentares es-
tao universalmente vinculadas a
protecao do Poder Legislativo e ao
exercicio independente do mandato
representativo. As criticas porven-
turn dirigidas ao instituto, na sua
empla acepcão, ou a aplicação que
ihe vém dando os Orgãos legislati -
vos, nos casos concretos, não dissi-

pam os fundamentos das imunida-
des. A doutrina constitucional es-
trangeim, atravds de seus mai.s au-
torizados autores, revela a tran-
quila permanéncia dos fundame-
tos das imunidades. (Cf. Leon flu.
guit - "Traité de Droit Constitu-
tionnel" - 21 edicao - Vol. IV,
pdg. 206 - Julien Laferrière, "Ma-
nuel de Droit Constitutionnel",
- 2.a edicão - pág. 707 - Joseph
Barthélemy - "Traité Elémen-
taire de Droit Constitutionnel"
- 1926 - p. 485. A. Esmein -
"Elements de Droit Constitutionnel
Français et Compare" - volume II
-_ 7' edição - p. 380. G. Vedel -
"Cours de Droit Constitutionnel" -
1954-1955 - p . 668. Roger Pluto -
Elements de Droit Constitutionnel"
- 23 edição - p. 429. Georges Bur-
dean - "Droit Constitutionnel et
Institutions Politiques" - 9a edição
- P. 486. Marcel Prélot - "Insti-
tutions Politiques et Droit Consti-.
tutioimel" - 23 edição - p. 707 -
Maurice Duverger - "Institutions
Politiques et Droit Constitutionnel
- 5.1 edicao - p. 589 - Eugene
Pierre - Traité de Droit Politique
Electoral 0t Parlementaire" - 1893
- P. 1.054 V. E. Orlando - "Di-
rjtto Pubblico Generale" - p. 482
Oreste Ranellettj - "Istituzioni di
Diritto Publico" - 2. 0 volume --
p. 384/385. Paolo Biscaretti di. Ru! -
fia - Diritto Costituzionale" - vol.
1' - p. 401. C. Mortatj - "Isti-
tuzioni di Diritto Publico" - 5.'
edicao - p . 385. F. Pergolesi -
"Diritto Costituzionaje" - 143 edi-
cão - p. 331. Emilio Crosa, - "Di.
ritto Costituzionale" - 4 q, ethcäo
p. 283. Alfonso Tesauro - Istitu-
zioni di Dinitto Pubblico" - vol. 1
- p. 255. David K Watson - "The
Constitution of the United States"
- vol. P p. 138. Charles Beard -
American Government ant Politics
- 10a ed., pdg. 138. Harold Zink -
"Government and Politics in the
United States" - 3a edic.o - p.
342 - Gosnell - Lancaster - Ran-
km -. "Fundamentals of American
Government" pág. 202. Ferguson

A egrégia Assembléjfa Legislativa
do Estado de Minas Gerais, por in-
termddio de seu ilustre Presidente,
Deputado Bonjfdcio José Tamm de
Andrada, me encamjnhou a seguin.
te consulta, Para responder em for-
ma de parecer;

"I - Quais as restricöes as imu-nidades porlamentares impostas
pelo Ato Institucjonal nc 2, ainda
que 0 parlamentar não esteja so-
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McHenry - "The American Federal
Government" - 4 edicão - p. 219
- Adolfo Posada - "Tratado de
Derecho Politico" - vol. 20 - P.
481. C. Herman Pritchett - "The
American Constitution" - p. 164.
Gonzalez CalderOn - "D e r e c ho
Constitucional Argentino - HistO-
na, Teoria y Jurisprudencia de la
ConstituciOn" - vol. 20 - 3a edi-
cão — p. 503.

Os intérpretes das ConstituicOes
brasileiras sernpre demm niase
aos fundamentos onigindrios das
imunidades parlmentares. (Cf. P1-
menta Bueno - "Direito Püblico
Brasileiro e Andlise da Constitu.i-
cão do Império" - 1857 - la par-
te - p. 118. Carlos Maxiniffiano -
"Comentdrios a Constituição Bra-
sileira" - 1918 - p. 289. João Bar-
baiho - "Constituição Federal Bra-
sileire - Comentdrios" - 1924 -
P. 93. Aristides Milton - "A Cons-
tituição do Brasil - Notic.ia His-
tOrica ,Texto e Comentdrio" - 24
ediçao - p. 86. Thenustocles Bran-
dão Cavalcanti - "A Constituição
Federal Comentada" 2" edição -
V01 . 2" - P. 33. Pontes de Miranda

"Comentdrios a Constituição de
1946" - 3" edição p. 406. Alcino
Pinto Falcão - "Constituicao Ano-
tada" - vol. 1" - p. 132.

As imunidades receberam sua
consagração inicial nas prdticas
e costumes e depois ingressaram
em texto do fragmentanjo Direito
Constitucional ingles. As primeiras
Constituicoes escritas do sëculo
XVIII conferiram em.inência hie-
rdrquica e normativa as regras pre-
servadoras da independência e da
liberdade do membro do Poder Le-
gislativo. As imunidades dos con-
gressistas foram inscritas no artigo
I, seção 6.1, da Constituição dos
Estados Unidos da America, de 17
de setembro de 1787: "They shall
in all cases, except treason, felony
and breach of the peace, be privile-
ged from arrest during their atten-
dance at the session of their res-
pective houses, and in going to and
returning from the same; and for

any speech or debate in either hou -
se, they shall not be questioned in
any other place". As imunidades
parlamen tares, que tiveram prévia
adoção em textos esparsos da As-
semblëia Nacional francesa, rece-
beram posterior referéncia na secão
V, art. 7, da Constituição Francesa,
de 3 de setembro de 1791, elaborada
pelo constituinte revoluciondrio:
"Les reprèsentants de la nation
sont inviolables: us ne pourront
être recherchés, accuses ni jugés en
aucun temps pour ce qu'ils auront
dit, ëcrit ou fait dans l'exercice de
le'ars fonctions de représentants".
o Direito Constitucional ociclental
converteu as imunidades em regra
constitucional comum, que se re-
produziu nos textos do constitucio-
nalismo monárquico, republicano,
presidencial, parlementar, unitdrio
ou federal, dos séculos XIX e XX.
O principio do constitucionaljsmo
liberal perdurou nas instituiçSes
politicas do constitucjonaljsmo so-
cial do primeiro e do segundo apOs-
-guerra.

As imunidades dos membros da
Assembléia Geral, no Império, e
dos membros do Congresso Nacio-
nal. na Repdblica, são regras cons-
tantes do Direito Constitucional
Brasileiro. (Constituição do Impé-
rio, de 25 de marco de 1824, artigos
26 e 27; Constituiçao da Repüblica,
de 24 de fevereiro de 1891, artigos
19 e 20; Constituição Federal de 16
do juiho de 1934, artigos 31 e 32;
Constituição de 10 de novembro de
1937, artigos 42 e 43; Constituiçao
Federal : de 18 de setembro de 1946,
artigos 44 e 45). 0 conteüdo das
imunidades seria invariável e co-
mum, se a Constituiçao de 1937 não
tivesse rompido o sistema consti-
tucional anterior, para, em primei-
ro lugar, restringir o gOzo da imu-
niclade processuej ao perfodo de
funcionamento do Parlamento, isto
e, ao perfodo de suas sessöes, para
suspendé-la no recesso legislativo,
e, em segundo, Limitar o alcance da
imunidade real, mesmo quando as
opiniOes e Os votos fOssem emitj-

dos no exerciclo das funçöes. A
ruptura operada no texto outorga-
do de 1937 não encontrou sequer
cond.içöes para sua concretizacãO.
o não funcionamentO do Parla-
mento Nacional, na vigência da
Constituicão de 1937, transformoU
as imunidades em fragmento da
Constituicão nominal. A Constitu.i-
cao Federal de 1946 restaurou as
linhas tradicionais do instituto.

A fOrca de irradiação das imuni-
dades não se deteve no direito
Constituicional ocidental, c u j as
fontes se localizam no constitucio-
nalismo liberal do sdculo XVIII.
Prosseguiu para se introdu.zir no
modClo diverso do Direito Consti-
tucional marxista. A adesão as
.imunidades, nesta out:ra drea, nem
sempre se operou de modo corn-
pleto, e a adoção parcial, isto e, de
uma das jmunidades, corn exclusão
da outra, constitul a regra dorni-
nante nas Constituiçöes da U.R.S.S,
de 5 de dezembro de 1936 (artigo
52), Romênia, de 17 de abril de 1948
(artigo 59), Hungria, de 18 de agôs-
to de 1949 (artigo 11 - II), da Re-
pdhlica Popular da China, de 20 de
setembro de 1954 (artigo 37), que
preferiram a imunidade processual,
cuja suspensão depende dc auto-
rização do Orgão legislativo, e re-
peliram a imunidade ideologica, que
se consubstancia na liberdade de
opiniôes, palavras e votos. A imu-
nidade dual foi acoihida, todavia,
nas Constituiçöes da HepUblica So-
cialista Federativa da Iugoslávia, de
7 de abril de 1963 (artigo 202), Re-
publica Popular da Bulgdria, de 4
do dezembro de 1947, (art. 29), Re-
publica Democrdtica Alemâ, do 7
de outubro de 1949 (artigo 67 -
1-2-3), Repüblica Poplar da Tche-
coslováquia, de 9 de junho de 1948
(artigos 44-45-46). As novas Cons-
tituicães de Estados Africanos se
incorporaram a técnica universal
de consagracão das irnunidades
parlamentares: Constituicão da
Guiné, de 10 do novambro do 1958
(artigos 10 e 11); Constituição do
Alto Volta, de 30 de novembro de

1960 (artigos 36 e 37); Constituicão
de Madagascar, de 29 de abnil de
1959 (artigo 20); Constituicão da
lepdblica do Mali, de 22 do setem-
bro de 1960 (artigo 18); Constitui-
cão da Republica Islãmica da Mau-
ritãnia, de 20 de maio de 1961,
(art. 29), Constituicão da Repü-
blica do Niger, de 8 de dezerbro de
lOGO (arts. 36 e 37), Lei Constitucio-
nal da Repdblica do Senegal, de 7
de marco de 1163 (art. 50); Consti-
tuicão do Tehad, de 16 de abril de
1962 (artigos 29 e 30); Constituição
da Republica do Togo, de 14 de
abril do 1961 (artigos 17 e 18).
2. IMUNIDADES,

PRERROGATIVAS E
PRIVILGIOS.

E frequente a associacão entre
imunidades e privilégios. As irnu-
niclades, na linguagem difundida
dos pubticistas, são privilégios par-
lamentres. A aproximação não é
de boa tëcnica, e oinda encerra a
desvantagem de atrair impugnação
fundada em principio nuclear da
organização democrática e republi-
cana, como e o da igualdade de
todos perante a lei. Ruy Barbosa
jd observou, a propOsito, do privi-
lCgio parlamentar, que e fdcil " des-
moralizar uma instituição, pregan-
do-lhe o cartaz de privilégio". ("Co-
mentdrios a Constituiçäo Federal
Brasileira" - 2 0 volume - p . 38).
Foi certamente a aversão republi-
cana ao privilegio que levou Aure-
lina Leal, no seu comentdnio cldssi-
co proclamar que "ésses privilégios
(as imunidades parlamentares) jã
fizeram seu tempo", perfithando as
criticas de Amaro Cavaleanti e Car-
vaiho de Mendonç.a. ("Teoria e Prd-
tica de Constituição Federal Bra-
sileira" - Parte primeira - p. 286).
A transposição da idéia de privi-
ligio, para situd-lo na Cãmara, no
Senado, no Congresso, nas tAssem-
blCias Legisiativas, no Povo, na
Constituiçäo, pode representar es-
fOrço dialético hábil, mas não re-
move a impropriedade. 0 privilé-
gio, no senticlo sociológico ou léxi-
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co, dispôe de irremovfvel impregn-
cão egoistica e anti-social. Prerro-
gativas parlamentares, e não privi-
légios parlamentares, els 0 térmo
prOprio, que neutraliza criticas su-
perficiais e nfasta a sobrevjvêncja
teimosa de qualificaçao de nature-
za estamental Trata-se de expres-
são preferjda, no Direito Constjtu
cional Italiano. (Cf. Oreste Rand-
letti - obra citada - p. 384. Per-
golesi - obra citada - P. 331.
Mortatj - obra citada - p. 385.
V. E. Orlando - obra citada -
P . 482. Vincenzo Miceli - "Prin-
cipii di Diritto Costitujonale" 2
ediçao. - p. 715. Pietro Virga -"Diritto Costjtuzjonale" - 5' edição
- P. 212. G. Balladore Paffierj -"Diritto Costjtazjonale" - 7' edi-cão - P. 208. Carlo Ceretj - "Cor-
so di Diritto Costituzjonale Ita-
liano" - 5 ediçao - p. 330 -Sane Roman - "Principii di Di-
ritto Costituzionale Generale" - 24
ediçao - P. 229. "Corso di Diritto
Costituzjonale" - 4a ed.ição - p.
240 e Biscarettj di Ruffia - obracitada - p. 401, adotarn a locução"guarentigje pariamentarj", 5 e m
qualquer concessão ao têrmo irn-
prciprjo. As imunidades não cOns-
tituern direitos püblicos subjetivos,
ms uma situacão objetiva. (Cf.
Leon Duguit - obra citada - p.
213) - Se fOssem verdadejros pri-
vilëgios, na area do ius singulare,
as jmunjdades poderiam formar di-
reito subjetivos Não 0: sendo, e
sim prerrogativas, meihor se ajus-
tam a situaçao objetiva, no domi-nio 0 dus commune. Os privilégios
satisfazem o interésse pessoal de
seus beneficiárjos As prerrogati-
vas se distancjam da satisfação de
interésses pticularistas, visando
ao regular exerciclo de funcOes do
Estado.

A preferéricja aqui manifestada
nao decorre de simples disputa de
palavras. Alcança, como se ye, a
qunli'ficaçao das imunidades no Es-
tado democräflco moderno. t ne-
cessdrio erradicar o emprégo de
"privilégios parlamentares". A mo-

laquia estarnental e feudal natu-
ralmente conheceu tais privilegios.
A RepUblica e 0 prOprio govêrno
rnonárquico contemporâneo eboli-ram Os privilégios, para. Conservaras prerrogativas. A incornpatjbjli..
dade entre imunidades e privilégios
é dado do regime politico moclerno.
A incompatibjljdade de privilégios
corn a estrutura do Poder Legisle4i-
VU flão ë menos intensa, como jä
assinalamos, e recentemente a ela
Se referju Giocoij Nacj Paolo, re-
cordanclo a posiçao da doutrina
publicist lea itediana na seguinte pas-
sagem:

" infatti, opinione largamerite
diffusa che la guarentigia costitu-
cionale non e un privileglo conces-
so alle persone, ma una prerogativa
conessa alla funziorje esplicata dal-
la persona stessa. In proposjto Siè ansi fatta una esatta distinzjone
tra ii privilegio, che costituisce Un
trattamento di favore e vantagglo
di unn persona, a prescindjre dalla
funzione della quale essa possa es-
sere investita, e la prerogative, che
richiama ii concetto di funzione,
perchè destinata ad assicurare, nel
cso i esame, l'indipendenza delle
assemblee legislative, permetendo
ai loro mernbrj di esercjtare le loro
funzioni Senza ostacoli E proprio
perché l'inviolabjljtà non è un pri-
vilegio per il parlamentare, ma una
garunzja per l 'assemblea, la Costi-
tuzione ha conferito a questa la
facoltà di toglierla". (Prorogatio
del Parlarnento, mandato parla-
mentare e prerogative di parlamen-
tan" - In "Rassegna di Diritto
Pubblico" - jUiho-setotyibro 1964- P. 739).

do sistema constitucional, e a imu-
nidade processual ou formal. Am-
bas surginam no singular, ordena-
mento ingles, a principio Se mani-
festando nas prdticas, nos usos, nos
precedentes e nos costumes, sujei-
tas aos eclipses impostos por von-
tades despOticas, para flinalmen-
te receber a consagração de taxas
que recordam a gradual conquista
das liberdades britãnicas. (Cf.
Erskine May - "Traité de Lois, Pri-
vilègas, Procedures et Usages du
Parlement". - Girard - E. Brière

1909 - vol. 1 - p. 102 e se-
guintes. William R. Anson - "Loi
et Pratique Cons titutionnelles de
L'Angleterre" - Girard - E. Briére
- 1903 - vol. 1 0 p. 178 c seguin-
tes). A inviolabilidade, para usar-
mos a expressão consagrada no Di-
reito Constitucional Brasileiro, pro-
tege as opiniöes, as paiaras e Os
votos do rnembro do Parlarnento ou
do Congresso Nacional no exercfcio
do mandato

A irnunidade processual ou im-
processabilidade ampara 'a libercla-
de pessoal do congressista ou do
parlarnentar, nos casos de prisão
on de processo criminal, depen-
dendo a efetivacão da primeira e
o pros.seguimento do segundo de
prévia licença da respectiva Ca-
mara, observada a regra da licen-
ça posterior, para a hipdtese r10
flagrante de crime inafiancv&.
A inviolabiidade se relaciona corn
atos funcionais e exclui, para tais
atos, a qualificacão criminal. A
improcessabilidade não veda a
acäo penal. 0 ato praticado, no
seu dominio, é estranho ao exer
cicio do mandato. For isso, a regra
constitucional reclama o conheci-
mento do fato pela Cârnara res-
pectiva, para deliberar sôbre a
suspensão da imunidade proces-
sual, deferindo a licence. para
prisão on p r 0 C e S 5 o criminal.
Enquanto a inviolabilidade. no
Direito Constitucional Brasileiro,
e duradoura no tempo, poi.s a
protecao aos votos, opiniöes e pa-
lavras, manifestados no oxerciclo
do mandato, não se extingue no

tempo, apesar da extincão do prO-
prio rnandato, a improcessabilida-
de é temporária, corn inlcio e fim
prefixados no texto constitucional.

Qual é o alcance destas imuni-
clades? Ate onde elas väo? A inda-
gação sugere tema que se tern pres.
tado a larga controvérsia. Os cr1-
t6rios de apreciacao nem sempre
coincidem. A interpretacão poll-
tica e a intenpretacão juridica da
norma constitucional podem con-
duzir a caminhos diversos. For
outro lado, a interpretacão sofre
o natural condicionamento do meio
e da época. Fases tranqUilas nao
geram dissidios irremediáveis, en-
quanto Os perIodos de cr.ise desen-
cadeiam a carga ernocional que per.
turba o raciocinio e compromete a
serenidade

No tocante ii lnvioIabffidade, a Si-
tuação atual, pelo menos na area
d a s Constituicoes democráticas,
não é a que descreveu E. Coke, no
século XVI, na célebre resposta ao
Speaker da Cãrnara dos Comuns:
"A. liberdade de palavra vos foi con-
cedida, mas devis avaliar qual é o
vosso priviléglo. Ele não represen-
t'a em cada urn de vOs a liberdade
de dizer tudo o que se deseja. Vosso
privilégio é dizer sim ou não". (Er-
sky-May - obra citada - p. 103). A
inviolabilidade abrange Os discur-
SOS pronunciudos, em sessöes on
nas Cornissöes, os relatOrios lidos
ou publicados, e assim Os votos
proferidos pelos Deputados ou Se-
nadores. Protege o congrssista ou
p:rlamentar pelos atos praticados
na Cornissão de Inquérito Parla-
mentar. (Cf. Leon Duguit - obra
citada - p. 207/208). Na tribuna,
urn deputado acusa funcionãrio de
concussão; fornecedor do Estado,
de furto; afirma que determinada
pessoa C agente de potCncia estran-
geira. Profere, afinal, palavras que,
pronunciadas por outros, exporiam
0 arm autor a açao panel ou a res-
ponsabilidade civil. Mas, no caso
do membro do Poder Legislativo,
Ole estri protegido por ampla irres-
ponsabilidade, que envolve os dis-

ESPECIES DE IMUNIDADES
DOMfNIO ESPECIFICO.

Imunjdade é expresso genérica,
que deve ser decomposta para iden-tificar Os dois tipos ou espëcjes de
imunjdades Existe a imunidade
real e material, também denomjna-
da de inviolabijidade ou irrespon-
sabffidade, conforme a proferênja
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cursos, as palavras, Os votos e as
opiniöes, manifestadas no exercicio
do mandato. (Cf. Julien LaferTière
- obra citada - p. 707). A invio-
labilidade obst€t a propositura de
ação civil ou penal contra 0 parla-
mentar, por motivo de opiniôes ou
votos, proferidos no exercicio de
suas funcOes. Ela protege, igual-
mente, Os relatOrios e Os trabalhos
nas Com.issOes. R absoluta, per-
manente, de ordem püblica. (Cf.
Roger Pinto - obra citada - p.
430). A inviolabilidade e total. As
palavras e opiniães sustentadas no
exercIclo do mandato estão ex-
cluIdas de acão repressiva ou con-
denatOria, mesmo depois de extin-
to o mandato (Marcel PrOlot -
obra citada - p. 707). E a insin-
dicabilità das opiniöes e dos vo-
tos no exerciclo do mandato, que
imimiza o parlamentar em face de
qualquer responsabilidade: penal,
civil, ou administrativa, e que per-
dura apOs o tOrmino do prOprio
mandato. (Mortati - obra citada
—p. 385).

Os abusos são frequentes. A re-
gra da inviolabilidade não é tern-
pereda pela existéncia de responsa-
bilidade pessoal por falta grave. 0
Deputado na Tribuna, pode inju-
riar; caluniar; atingir levianamen-
to pessoas estranhas ao Poder Legis-
lativo, que não poderão contestá-lo
de imecliato; jncitar militares a de-
sobediência. SO estard sujeito,
para correcão dos excessos ou dos
abusos, ao poder disciplinar pre-
visto nos Regirnentos Internos.
Joseph Barthélemy - obra citada
- P. 486). A fOrmula clssica de
Royer-Coilard - "La tribune West
responsable que de la Chambre" -
ainda e principio fundamental no
governo representativo. (Cf. Mar-
oel Prélot - "Droit Parlernentaire
Francais" - (Le Mandat Parlemen-
mentaire) - Les Cours de Dro.it -
1955-1956 - p. 103). E necessOrio
fixar, todavia, que a inviolabilidade,
corno exprime o Direito Constltu-
cional Brasileiro, ou a irrespoirsa-
biida.Le, expressão preferida ao Di-

reito Constitucional frances e ita-
liano, está vinculada ao exercicio
do mandato ou das funcöes legis-
lativas. E deve ser interpretada
tendo em vista sua finalidade pri-
mordial, qual seja a de assegurar a
independência do Poder Legislativo
e o livre exercicio do mandato. Näo
se requer, portanto, que o texto
disponha, expressamente, sObre as
exceptions from the privilege", a
exemplo do que fez a Constituição
norte-arnericana, para afastar das
imunidades os atos relacionados
corn a "treason, felony and breach
of the peace". A clãusula que su-
bordina a inviolabilidade °o exer-
cIcio do mandato impOe acatamen-
to ao caráter teleolOgico da imuni-
dade. o que se admite na dou-
trina constitucional, sem alcance
necessàriamente vinculativo para
as Assembldias pollticas, pois a
matëria está conclusivamente en-
tregue ao "prudente arbitrio do
Parlamento". Duguit chegou a ad-
mitir, corn exemplificacã .o, que a
norma constitucional da inviolabi-
lidade não autori.za , que sômente
Os atos praticados pelo Deputado
ou Senador no exercicio de suas
funçöes parlamentares escapam ao
processo. Assim, nâo se incluem
no rol daquelas as infraçöes que
cometer em reunião corn seus elel-
tores, para prestar contas do exer-
ciclo do mandato, ou as quo decor-
rerem de cartazes, circulares ou
cartas, por via da imprensa ou de
outra forma. (Traité de Droit Cons-
titutionnel" - vol. 40 - p. 209).
Acreditamos que o exercicio do
mandato envolve tais atos, embora
não sejam obrigatOrios no govérno
representativo. Por isso, Oles se
encontram abrangidos pela invio-
labilidade. Caso contrdrio, recusa-
riamos ao parlamentar a comunica-
cão necessdria corn a fonte do prO-
prio mandato. Tôdas as vêzes em
que êle se dirigir a ela, para prestar
contas do exercicio do mandato,
pessoalmente, ou atravës de car-
tazes, circulares ou cartas, estard
praticando ato inerente ao mancia-

to. Meihor razäo assiste ao Deven
da Faculdade de Direito de Bor-
daux, quando, no exemplo segu.in-
te, observa que a inviolabilidade
não ampara o Deputado que se
vale do mandato para provocar ou
estimular greves nas cidades indus-
trials. (Obra citada - p. 209) A
Inviolabilidade não ampara o exer-
cIcio de outras atividades, como a
de jornalista (Cf. Marcel Prélot -
"Droit Parlementaire Francais" -
p. 104. Não acoherta o "trafjc din-
fluence". (Cf. J. Laferrjère - obra
citada - P. 711). 0 Parlamentar
fica sujeito a aplicação do direito
comum se 0 ato praticado não d
motivado pelo exercfcjo da função.
For exemplo, se êle estimula •ou
suselta urna greve, ou publica ar-
tigos calurdosos na imprensa. Geor-
ges Burdeau - obra citada - p.
487). A inviolabijdade não pode
cobrir comportamento delituoso:
corrupQao por mejo de voto, agres-
são que acompanha a mcnifestacao
do pensamento (Pergolesj - obra
citada - P. 332). A inviolabjilda.
de preserva apenas Os atos de exer-
cicio das funcóes parlamentares, ou
conexos corn elas, e flãO Os outros.
E garantia da função e nao 0 pri-
vildgio da pessoa. (Crosaj - obra
citada - p. 285). A inviolabjljdade
parlamentar não Se estende as pu-
blicacôes sediciosas. (Erskine May
- obra citada - p. 123) 0 casufs-
mo, alias, não 0 propicio a fixação
do ârnbito da inviolabilidade 0
exemplo fornecido, sem major exa-
me de suas implicaçôes, pode con.
duzir, aprioristicarnente, a mutila-
ção da jnviolabffldade e a frustra-
cão do instituto. Padecem dêsse
defeito algurnas hipOteses figuradas
na doutrina constitucional. (Du-
verger - obra citada - p. 590.
Marcel Prélot - "Inst. Politiques et
Droit Constitutionnel" - p. 708. Ro-
ger Pinto - obra citada - p . 430.
Georges Vedel - obra citada - p.
981/982). A interpretação teieoló-
gica da inviolabilidade, como das
imunidades em geral, ajustando-se
o funcjamento e ao urn primordial

dessas prerrogativas parlamentares,
deve estar sempre presente no es-
pinto do intOrprete ou do aplicador
das imunidades cos casos concre-
tos.

A doutrina constitucional france-
sa e a italiana são gerairnente in-
vocadas parc compreensao dos tex-
tos constitucjonais brasileiros, a
respeito do imunidades. Não nos
escasseia, na doutrina, na jurispru-
déncia e no Direito Panlamentar,
visão autOnorna do assunto. A re-
ferência ao Direito frances e ao
Direito italiano 6, de certo modo,
determinada pela oorrespondêncja
e afinidade das normas constitu-
cionis. 0 conteüdo amplo das
imunidades, no Estatuto Funda-
mental, de 4 de marco de 1848 (ar-
tigos 37, 45 e 51), na Constituiçäo
da RepübLica Italiana, de 27 de do-
zembro de 1947 (artigo 68), na Lei
Constitucional Francesa, de 16 de
julho do 1875 (art. 13, 14) e nas
Constituiçöes da Repüblic:a, de 27
de outubro de 1946 (artigos 21 e 22)
e de 4 de outubro de 1958 (artigo
26) concorre parc aproximar a in-
berpretação das eldusulas cons'ti.
tucionais sôbre prorrogativas par-
lamentares.

Os exegetas das Constituiçoes
brasileiras não possuem concepção
diversa da inviolabiljdade Coinci-
dem na I ixacão de sua amplitude,
na duração indeterminada e na
possibilidade de limitaçôes para
atos estranhos ao exercicio do man-
dato. (Cf. Carlos Maxiiniliarjo -
"Comentários a Constituição Bra-
sileira" - 1918 - p. 293. Aurelino
Leal - "Teoria e Prdtica de Cons-
tituição Federal Brasileira" - p.
290). "No exercicio do mandato, diz
o clássioo Joâo Barbaiho, no de-
sernpenho das funcOes de represen-
tante, e não sO no recinto das ses-
sôes, como nos trahaihos das Co-
rnissöes, quer das regimentals, quer
dos extraord.indnias, fora mesmo das
Câmaras, e serviços delas; 0 isto 0
quo resulta dos têrmos genOnicos
do artigo. Corn efeito, êste sO não
compreende as opiniöes profenidas
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aliunde e noutra qualidade que não
a de representante da nacäo, na de
simples cidadão, pois êste estd su-
jeito a responsabiliclade por suas
palavras e atos ofensivos ao direi-
to alheio ou a ordem püblica por
êles pode ser processado quem quer
que seja, Deputado, Senador Cu
não. Não ha que atender, então, a
priviléglo ou imunidade, desde que
o ato não fOr praticado no caráter
de representante, mas no de sim-
ples particular". ("Constituiçâo Fe-
deral Brasileira - Comentdrios" -
p. 94). Ponte Miranda' também dis-
t.ingue o ato funcional no exerciclo
do mandato, que se encontra abro-
quelado pela inviolabilidade, e o ato
no funcional, que se localize além
de sua proteção especIfica. ("Co-
mentdrios a Constituicão de 1946 -
vol. II - p . 407).

A inviolab.ilidade é imunidarle de
fundo. A opinião e o voto perdem
qualificacão penal quando proferi-
dos no exercicio do inandato legis-
lativo. (Constituiçäo Federal de
1946, artigo 44. Constituicão do Es-
tado de Minas Gerais de 16 de juiho
1947, artigo 16). A improcessabili-
dade 6 imunidade de relêvo proces-
sual. Aquela não 6 passivel de sus-
pensao, enquanto a seguncia pode
ser levantad'a. A suspensäo requer
o conhecimento do ato imputdvel
ao membro do Poder Legislativo,
para que a prévia licenca da Ca-
mara respectiva autorize 'a prisão
Cu 0 processo criminal. Constitui-
ção Federal de 1946, artigo 45. Cons.
tituição do Estado de Minas Ge-
rais, de 14 de julho de 1947, arti-
go 17). No caso de flagrante de cri-
me inafinçdvel, a Ucença resolverd
sObre a prisão e caberd autorizar,
Cu não, a formação de cuipa.
(Constituicão Federal, artigo 45,
paragrafo 1 , Constituiçâo do Esia-
do, artigo 17, pardgrafo 1). A in-
violabilidade 6 perene na duracão
e sempre protegerd as opiniOes, as
palavras e os votos proferidos no
exercicio do mandato. A improces-
sabilidede dispOe de duracão certa,
corn inicio e têrmo fixados na cidu-

sula constitucional. (Constituiço
Federal, artigo 45. Constituicão do
Estado, artlgo 17). A inviolabilidade
abriga atos funcionais. A improces-
sabilidade estd no campo de atos
estranhos ao exercIcio do mandato.
Dal o requisito formal que ela im-
pOe. E necessdrio que a Camara
conheca tais atos, via de regra pra-
ticados fora do recinto parlarnen-
tar, e sem relacão funcional corn o
exercicio do mandato, pare que de-
libere sObre o caso, deferindo Cu
não a prévia licença, que sujeitard
0 representante, como qualquer ou-
tro cidadão, as regras do direito
comum.

SIJSPENSAO DA IMUNIDADE
PROCESSUAL. CRITERIOS
DO DIREITO PARLAMENTAR.

A improcessabilidade não subtrai
o parlamentar it incidência do di-
reito pun.itivo. Antes que tal ocor-
ra, Cu para que assim possa ocor-
rer, o pedido de iicença prévia con-
verte 0 Orgão legislativo em instãfl-
cia de cognicão do fato imputado
ao representante. A decisão legis-
lativa, nos casos de irnprocessabili-
dade, não estd submetida a regras
fixas e aprioristices. id se notou
que Os numerosos precedentes da
prdtica parlamentar não condu-
zem, na verdade, a formulação de
regra segura e hìvaridvel sObre os
critérios que devem determinar a
concessão e a denegacão da prévia
licenca. 0 critdrio não 6 norma-
tivo, mas politico, dentro da discri-
chnariedade das razOes de conven-
niência e de oportunidade. A carna-
radagem parlamentar, a que se re-
feriu Vedel, influi na apreciaçâo
dos casos concretos. Eugene Pier-
re assim condensOu o comporta-
mento tipico do 6rgão legislativo,
valendo-se de sua longa experiên-
cia de Secretdrio Geral da Prosi-
déncia da CSmara dos Deputados
da Franca:

"L'examen auquel la Chambre
se livre lorsqu'elle se trouve sai-

sie d'une demande de poursuites
est purement politique. Elle n'a
pas a rechercher si les griefs al-
léguds contre l'un de ses mem-
bres sont fondds Cu non; ceci
est l'oeuvre de la justice. La
prerogative constitutionnelle n'-
est établie que pour permettre
a la Chambre de savoir si la
demande est inspirde par la pas-
sion politique, Si elle a pour but
de servir une vengeance électo-
rale Cu un interét de parti en en-
levant un dlu a son siege. Une
demande oü l'on peut craindre
de rencontrer ce caractère doit
être impitoyablement repous-
see ".(" Traité de Droit Politique
Electoral et Parlementaire" -
p. 1.085/1.086).

o pedido de licenca deve ser leal
e sincere, de acOrdo corn as exigên-
cias que E. Pierre recolheu em pas-
sagern de discurso de Langlais, ge-
raimente rnencionadas nos traba-
thos do Direito Parlamentar, verbis:

"On dolt rechercher seuiement,
disait M. Langlais dans la séance
dans le Corps Législatif du 3
avril 1854, si la demande est lo-
yale, sincere, si elle West point
un prétexte pour enlever un dC-
puté a son siege. Telle est la
mission de la Commission, et ses
investigations a Ce point de vue
sont comme un premier degré
d'instruction. Puis la Chanibre
decide. Quand elle a la convic-
tion que la poursuit eat loyale
et ne sert pas a déguiser une
pensée de persecution, elle
accorde l'autorisation, ce qui no
signifie nullement qu'elle re-
connaisse on presume 1'exis1en-
ce du délit, mais ce qui a pour
effet de rendre a la justice sa
liberté d'action. Si. au contrai-
re la poursuite ne parait pas
sircère la Chanibre refuse
l'autorisatiofl, ce qui veut dire
qu' on est en presence non de
la justice, mais des passions po-
litiques, elle entend que son in
dépendance soit respectée". -

(E. Pierre - obra citada - p.
1.086 - 1.087).

Em face do pedido de licença,
observou Duguit, a Cãmara, para
preservar sua independência, deve
examinar se o pedido 6 leal e sin-
cero, ou Se, as contrdrio, obedece a
propOsito de ofender a honra, a ii-
berdade do representante, ou não
se inspira em rancores pessoals de
paixOes politicas. ("Traité de Droit
Constitutionnol" - citado - P. 220).
0 motivo politico deve ser afastado
da fundamentacão de pedido de ii-
cença. (Cf. D. W. S. Lidderdale -
"Le Parlernent Français" - p . 108).

A arnpla controvdrsia que Os pe-
didos de licenca tern desencadeado
no Direito Constitucional e nas prd-
ticas parlamentares demonstra que
ha duas posicOes fundamentals, pe-
lo menos, sObre a conduta que o
drgão legislativo deve adotar nos
casos concretos. A primeira parte
da idéia e de que a improcessabill-
dade representa derrogacao ao prin-
cIpio geral da igualdade dos cida-
dOos perante a lei e, por isso, deve
ser interpretada restritivamente.

A razão determinante dessa derro-
gacão, que a justifica, 6 a necessi-
dade de proteger os pariamentares
contra processos inspirados em mo-
tivos politicos, como forma de in-
timidaçOo. 0 dever do Poder Le-
gislativo 6 indagar, desde logo, se Os
processos que motiaram o pedi-
do de licença para processar não
passam de processos simulados ins-
pirados nos sentimentos de rancor
pessoal ou de paixäo politica pa-
ra atingir a independência do par-
lamentar. Se não forem idOnea-
mente encontradas essas causas im-
pcditivas, a liccnca deve ser con-
cedida. A presuncão, no caso, 6 o
deferimento de licenca. 0 compor-
tamento politico e real nem sem-
pre 59 afina corn o entendimento
de que a presuncão milita em fa-
vor da concessão da licença, se nâo
forem apuradas as causes negati-
vas. As prdticas parlamentares não
se exaurem no racionalismo dessa
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eonduta lOgicti Dal a segunda posi-
cão, que inverte a conclusão, con-
duzindo o raciocinio através de ou-
tras premissas. A imunidade, re-
conhece a segunda corrente, foi
estabelecida para assgurar 0 livre
exercicio do mandato legislativo,

e ao parlarnentar não deve ser re-
cus3da, exceto se natives graves
aconsetharern sua concessão. Não
basta verificar se o processo obe-
dece ao propOsito de pressão ou a
objetivos simulados. necessdrio
apurar ainda Se razöes positivas e
precisas näo tornam impariosa a
medida, assim quando a acusacão
dirigida contra o parlamentar d tao
sdria e grave que Posse compro-
meter a autoridade moral necessd-
na ao exercicio do mandato; quan-
do o interêsse püblico reclama
pronto esclarecjmento sObre fato
ou negOcio que provocou profunda
emocão, ou a ordem pübliea r•2quer
a repressão de crime atribuido ao
p .'rlamentar. Atendicios Os pressu-
postos da lealdade, da sinceridade
e dos nitiycs gravs do pedido, ye.
rificada a ausëncia do simulação e
do motivo politico, a licença cleve
ser concedida. Presume-se a sua
recusa nos casos quo não preen-
cherem tais cond.içöes. (Cf. Leon
Duguit - obra citada - p. 223. J.
Barthélemy - obra citada - p 495.
Laferrière - obra citada - p. 723).
As Câmaras não concluern pela
culpabilidade ou inocéncia do par-
lamentar. 0 exame da matéria, por
ocasião do podJdo ,tem por finali..
dade verificar so o processo atende
aos pressupostos qua podem justi-
ficar a concessão da licenca. E a
complexiclade de tal inspeccão não
so esgota no especto politico, no
qual se deteve Pimenta Bueno ("Di-
reito Püblico Brasileiro e Análise
da Constituicão do ImpOrio", p.
120) nem se reduz a apreciaçäo da
conveniência do proceclimento, qua
mereceu destaque no comentdrio
de Pontes de Miranda (obra cita-
da, p. 411). certo que o Orgão
legislativo dispOe da competência
discriciondria Para conceder ou

nao a licenca. Mas, 20 proceder
nurn sentido ou no outro, deve ofe-
recer as razOes de sua conduta, de-
du.zindo os fundarnentos jurIdicos e
Politicos que inspiraram a decisão.
o pedido de licença pode não se
ajustar ao enquadramento consti-
tucional a legal, e a Cârnara, ao
recusd-lo por ésse transbordamen
to da normatividade existente, não
pratica ato de simples conveniên-
cia, no dominio da oportunidade,
mas profere juizo de legitimidade,
exercendo, na qualidade de Orgão
do Estado, a irrecusdvel defesa da
Constituição e da Lei. A Câmara,
- conforme se lê em parecer do
entäo Deputado Prado Kelly, em
caso farnoso do D.reito Parlamen-
tar Brasileiro - para que possa
resolver com conhecirnento de cau-
sa, tern a obrigação cia verificar
Se, corn base nos elementos reco-
Ihidos e fornecidos pela acusação,
he razöes justificadas e le'ais Para
dar licença, ou se, ao contrdnio, a
impute(-do näo resulta de instru-
çCo adria ou fundada. Ha, pois, que
compulsar, apreciar, ponderer Os
elementos indicidrios e probatdrios
jd exstentes. Ha quo estudar 0 in-
qucirito e avallar o rnerecimento de
suas pecas. SO depois disso pesard
a seriedade a o fundamento des
razöes Para qua consinta no trân-
sito da acusacão. (Diário do Con-
gresso Nacional - Secão I - 10 de
malo de 1957 p. 2.723). Em outra
oportunidade, o eminente jurista
ainda acrescentou, completando o
pensamento anterior: "Com proce-
dr dêste jeito, a Cãmara não se
arroga faculdade judicante, mas
aprecia - ainda que limitadamente,
ou seja, no campo de sua compe-
téncia jurisdicion'al - se a instau-
racão do processo se concilia corn
as exigências da lei". (Diário do
Congresso Nacional - Secão I -
de 17 de janeiro de 1959 - p. 347).
A Cãmara não pode ser indiferente
a juridicidade do pedido de llcenca.
Se éste não se enquadrar nas regras
legais, a Cãrnara apontara a ilega-
liciade, e nesta fard residir a razão

suficiente cia recusa. DaI a justa
ponderacão do Deputado Pedro AJei.
xo, no parecer em que examinou 0
instituto das irnunidades: "Mas, do
ponto de vista jurIdico, a licenca
não poderá ser concedida em qual-
quer dos casos do artigo 43, do Cd-
digo de Processo Penal, isto ci, se 0
fato narrado evidentemente não
constituir crime, se jd estiver ex-
tinta a punibilidade, pela prescri-
cão ou por outra causa, se fOr ma-
nifesta a ilegitimidade da parte ou
faltar condição exigida pela lei pa-
ra o exercicio da ação penal. Nas
hipOteses figuradas tao manifesta ci

a inexistência de justa cause ou
tao bradante ci a nulidade absoluta,
que o pedido de licenca para pro-
cessar, sObre revelar falta substan-
cial de seriedade, ja representa em
Si mesmo irritante atentado contra
direitos, não rnaiS do congressista,
mas do simples cidadão". (Pedro
Aleixo - "Irnunidades Parlamen-
tares" - EdicOes da Revista Bra-
sileira de Estudos Politicos - P.
91). 0 pedido de licença Para pren-
der tambcim atrai o rigoroso exame
de sua conform.idade aos preceitos
juridicos disciplinadoreS da prisao".

A INICIATIVA DO PEDIDO
DE LICENçA

Em manifestacOes mais recentes
do Direito parlamentar Brasileiro,
na vigêflcia da Constituicão Federal
cia 1946, vem se registrando dissidio
doutrindrio a respeito da autorida-
de que dispOe de competencia para
solicitar licence autorizadora cia
prisão ou do procasso criminal de
membro do Poder Legislativo.

A Constitu.icão mondrquica de
1824 proibida, no artigo 27, a prisão
de Senador ou Deputado por qual-
quer autoridade, salvo por ordem
de sua respectiva Cãmara, menos
em flagrante delito de Pena capi-
tal e, no artigo 28, impunha ao
Juiz, no caso de pronüncia, 0 cia-
ver de suspender o ulterior proce-
dimento, a fim cia dar conta a res-
pective Cãmara, a qual decidiria se
o processo deve continuar, e o

membro ser ou näo suspenso do
exercicio de suas funcôes. A "pri-
são em flagrante delito de pena
capital" não depandia de ordem da
respectiva CSmara. - Pimenta
Bueno, em seus comentdrios, auto-
riza distinguir qua, em determina-
do caso, a iniciativa Para 1icença
poderia ser ampla, de quaiquer au-
torkiatle, "assim, se urn represen-
tante da nacão fOr por qualquer
rnodo jndiciado de crime inafancá-
vel, salvo o de Pena capital, a au-
toridade qua o quiser prender an-
tes cia formação da culpa pedird It
respective Câmara autorização prO-
via e esta, a vista cia requisicão,
poderd concede-la ou denegC-la,
conforme julgar justo e acertado".
(Obra citada - p. 119). Mas, "de-
pois cia culpa formada, seja ou não
o crime inafiancável, pois que isso
d indiferente", sO ao Juiz, isto ci, a
autoridade judicidnia, antes da pri-
são do representante cia nacão, ca-
beria privativamente "dar parte a
respectiva Câmara, Para que esta
resolva se o processo dave ou não
continuar, a no caso afirmativo, se
o seu membro deve ou nãO ser sus-
penso cia suas funcOes". (Obra ci-
tad'a - p. 120). A Constituição Fe-
deral cia 1891 excluiu o arbItnio cia
prisão em flagrante, qua d.ispensa-
va, no sistema constitucional ante-
rior ,a audiência cia respective Ca-
mara, a dispOs, como técnica mais
aprirnorada, que os Daputados a Os
Senadores, desde que tivarern rece-
bido o diploma ate a nova eleicão,
não pocierão ser presos, nem pro-
cessados criminalmente, sam prOvia
licenca cia sua Câmara, salvo caso
de flagrante em crime inafiancável.
Neste caso, levaclo o pnocasso ate
pronüncia, exclusive, a autoridade
processante nemeterd Os autos
Cãmara respectiva, para resolver
sObre a procedência da acusacão,
se o acusado não optar pelo julga-
mento imediato. (Art. 20). Sob a
Constituição de 1891 ficou assenta-
do que a licença dave ser pedida
"por toclo aquêle a quern cabe 0
direito de queixa ou denüncia".
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Portanto, o ofendido, 0 Ministdrio
Püblico, alëm do Juiz. Aureliano
Leal cita o parecer do Senado Fe-
deral de 4 de juiho de 1891, que
firmou 0 precedente ,e no qual se
disse, expressamente, que "nenhu-
ma razão jurfdica ou considerQção
de ordem püblica milita para que
so recuse ao ofendido o direito de
impetrar a !icença, ou seja o ofen-
dido urn particular, ou o IvIinist-
rio Püblico, que representa a so-
ciedade, a quem cabe a iniciativa
da ação criminal, nos processos em
que a sociedade é direta ou indire-
tamente interessad. 0 privildgio
do Senador ou Deputado não fica
cOmprometido nem amesquinhado,
porque d o ofendido quem pede a
licença para mover contra êle a
acäo criminal, ou 0 Juiz a quern
compete formar o processo; 0 pri-
vildgio consiste em não ser proces-
sado ou preso, sem prdvia licença".
(Obra citada - p 302) t Cons-
tituiçao Federal de 1946, aldrn de
suprimir a opcäo polo julgarnento
imediato, adintido no texto de
1891, determinou, no ceso do fla-
grante de crime inafiancdvel, a re-
messa dos autos, "dentro do qua-
renta e oito horas", a Cãmara res-
pectiva, para que resolva sObre
prisão e autorize, ou não, a for-
mação de culpa". (Art. 45, pard-
grafo 1 0 ). Contemplou o pedido de
licença origindrio da autoridade
p'.licial, no fingrante de crime ma-
fiançável. Manteve, como em 1891,
a predeterminacäo do prazo de du-
racão da improcessabilidade e a
indeclindvel previa !icença da res-
pectiva Cãmra, para prisão e pro-
cesso criminal dos membros do
Congresso Nacional (Art. 45). A
Const.ituicao do Estado reproduziu
a regra da Constituição Federal,
para consagrar a improcessabili -
dade do Deputado Estadual, corn
as mesmas caracteristicas, mas
perserverou na impropriedade da
Constituição Federal de 1891, fa-
cultando a reniincia da imunidade,
inclependentemerite de deliberacão
da Assembldia Legislativa, pare

julgamento imediato. (Art. 17, pa-
rdgraf 0 2.). A imunidade não é
direito püblico subjetivo do Depu-
taclo. E situação objetiva que visa
a proteçao do mandato e a per-
serveção da independencia do Po-
der Legislativo. Não deve ser obje-
to de renUncia, corn eficdcia ju-
ridica.

Qundo se discutiu o Projeto de
Resolucao n.' 115 - 57, da Comissão
de Constituicão e Justica da CSma-
ra dos Deputados, os Deputados
Milton Campos e Prado Kelly sus-
citaram a incompetneia do Minis-
térlo Püblico, então representado
pelo Procurador Gerai da Justiça
Militar, para solicitar licenca a firn
de processar criminulmente mem-
bro da Cãmara dos Deputados. Hou-
ye invocacão de precedente, consti-
tuido por decisão unânime da prO-
pria Comissão do Constituicão e
Justica, de 20 de abril de 1954, apro-
v'ando parecar do Deputado Rondon
Pacheco, no qual se sustentava que
a solicitacão, para ser objeto de
apreciaçäo, deveria promanar do
Poder Judiciário. Lembrou-se, em
1957, quo o MinistOrio Püblico d
parte e, sobretudo, quando se trata
de urn Procurador-Geral, agente de
imediata confianca do executivo,
não d êle a indicado para se din-
gir a Cãmara, pedindo a licence,
antes de apresentar ao Juiz a de-
ndncia; que ao Juiz compete rece.
her a denui.ncia, e deverd rejeitd-la
quando o fato nerrado evidente-
mente não constituir crime, alOm de
outras hipOteses previstas no arti -
go 42, do COdigo de Processo Pe-
nal; que não cabe ao representan-
te do MinistOrio Pdb!ico se anteci-
par, pedindo a licenca, quando nem
denUncia existe e a autoridade ju-
clicidria não abriu o processo polo
respectivo recebimento; quo não é
justo nem lOgico que se provoque
O pronunciamento da Cãmara (em
regra trabaihoso) para, em sogui-
da, oferecida a dendncie, deixar o
Juiz de recebé-la; que muito tem-
po se terd perdido, em desprestigio
da corporação legislativa, cu ,jo pro-

nunciamento so tornarã inUtil; que
o certo, o razoável, o juridico e o
lOgico 0 apresentar o MinistOrio
PUblico a denüncia ou o particular
a queixa; quo o Juiz pode rejeitd-
Ia par motivos previstos em lei,
mas, se a tiver de receber pare mo-
ver o processo, e so verificar que
ela envolve urn Doputado ou Sena-
dor, solicitará licenca a respective
Camara; que se considere ainda, na
justa observacao de Manziini não
constituir a autorização da Câma-
ra condicão de perseguibilidade, mas
de processabilidade, que exigirá
licenca para dendncia, quando a
Constituicao sO a reclama para 0
procosso quo depende do ato de
recebimento do Juts, será ampliar a
imunidade, estendendo-a a urn ato
ate onde não vai o privilOgio" (Cf.
Parcer Deputado Milton Campos
na parte da "Incompetência do Pro-
curador". Diãrio do Congresso Na-
ckrna - Secão I - de 10 de maio
de 1958 - p. 2.718). As preliminares
do incornpetência do MinistOrio PU-
blico, em geral, e do Procurador-
Geral da Justica Militar, em parti-
cular, para solicitar diretamento a
Camera licenca para processar De-
putado, foram rejeitadas, na Co-
missão de Constituicão e Justiça,
por quinze contra dez e por de-
zesseis contra nove votos respec-
tivament,e. A votação majoritdria,
no seio da Comissão do Consj-
tuicao e Justica da Câmara dos.
Deputados, passou a admitir o pe-
dido do licenca ernanado do
Ministério PUblico. Não se con-
testa a competência da autori-
dade policiai, no caso de flagrante
de crime inafiancavel, que decorre
do expressa autorização constitu-
cional. (Art. 45, pardgrafo 1. 9 da
Constituição Federal). 0 Deputado
Pedro Aleixo, tendo em vista pro-
cedentes parlamentares e fundamon-
tos extraidos do sistema juridico
brasileiro, no parecer ja citado,
sustenta que a Cãmara não dove
deixar do conhecer pedido para
processar congressista quando far-
mulado: a) polo Ministdrio PUbli-

co, nos crimes de ação püblica; b)
polo ofendido ou por quem tenha
qualidade para representa-lo ou su-
cede-b, na acão privada; c) pela
autonidade policial, no caso de pri-
são em flagrante por crime inafi-
ançdvel; d) por qualquer dos Or-
gãos do Poder Judicidrio, compe-
tente pare o processo ou para 0
prosseguimento dêste. (Cf. Diana
do Congresso Nacional - Secão I
- de 28 de outubro de 1959. - p.
7.810).
6. PRINCfPIO A

ESPECIALIZAçAO DA
LICENcA.

0 concessão do licenca para pro-
cessar submete o membro do Po-
der Legislativo as regras do direito
comum. Mas, para atalhar qua!-
quer compreensão exorbitante, corn
possivel lesão ao prOprio instituto
da imunidade, o Direito Parla-
mentar firmou a regra da espe-
cializacao da licenca segundo a
qual a autorizacao para proces-
sar e válida para a incrimina-
cão que motivou o pedido de
licenca, ou ainda para imputação
conexa fundada na identidade
dos fatos submetidos ao co-
nhecimento do Orgão legislativo. Se
a mnstrução reveler fatos novas,
suscetiveis do qualificação crimi-
nal diversa, sem conexão corn os
iatos originariamente descritos no
podido de licence; se fOr necessdrio
incriminar a parlamentar corn fun-
damento nos fatos novas, que atm-
em qualificacão criminal tipica,
impOe-se o encaminhamento de nO-
vo pedido do autorizaçao ao Orgão
begislativo. A autorização para pro-
cessar tern alcance limitada e a
suspensão da irnunidade estd yin-
culada aos fatos particulares que
motivaram o ped.ido do licenca.
(Cf. Eugene Pierre - "TraitO de
Droit Politique, Electoral et Par-
lementaire" - p . 1.093. Julien La-
ferrière - "Manuel do Droit Cons-
titutionnel" - p. 722. Pontes de
Miranda - "Comentdrios a Consti-
tuicao do 1 946" - tomo II - p.
411-412)
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Sem alterar Os fatos expostos no

pedido de 1i€nça, pode a jurisdição
Penal modificar a qualificação ju-
rIdica dos fatos, e corn fundarnento
nos msmos, identificar infraço pe-
nal não prevista no pedido? - A
questão ora formulada desencadeou
viva controvérsja no Direito Par-
lamentar Frances e repercutiu em
julgamerito da Côrte de Cassacão, a
qual, todavia, não ingressou no
ponto central do dissidio. 2 o caso
dos parlamentares malgaxes (Cf.
Roger Pinto - obra citada - p.
432. Marcel Pré1)t - "Droit Pane-
mentajre" - obra citada - p.
113/118. G. Vedel -  ,Cours de
Droit Constjtutionnel" - P. 573).

0 Procurador_Geral iunto a Côr-
te de Apelacão de Madagascar, atu-
almente RepUblics Malgaxe, solici-
tou a Assemblëla Nacional c ao
Conselbo da RepUblica, em abril de
1947, licença Para processar trés
Deputados e trés Senadores, por
crime contra a seguranca interna
do Estado, "prévue et punie par les
articles 91 et suivants du Code Pé-
nal". A licenca foi concedida ApOs
demorada instrucäo, o Procurador -
Geral completou, a vista de fatos
novos, a qualificação criminal e os
acusdos, além do crime relativo a
segurança interns do Estado, pas-
sararn, tQmbém, a responder por
outros crimes. 0 acréscirno acar-
retava consequência fundamental:
o crime contra a segurança interna
do Estodo era punido corn Pena de
detençao ,enquanto a pena de mor-
te Se impunha aos dennis crimes.
Os parlamentares e outros acusados
foram submetjdos a Côrte Crimi-
nal de Tananarive, que os conde-
nou, de acôrdo corn a qualificaçao
final do Produrador-Geral da R-
pUblica. A modificacCo da qualifi-
cação juridica primitiva, Para a qual
se concedeu a licença, provocou
reaçöes imediatas no Parlamento
frances, pois Se entendia ferido o
principio da especiaIizaq5o da Ii-
cença. A Cornissão de Imimiciades
Pariamentares da Assernbléja Na-
cional aprovou, por unanimidade,

proposição na qual se recordava 0
alcance da licença concedida, que
Se ateve a Unica qualificação men-
cionada no pedido do Procurador
Geral de Madagascar. A COrte de
Cassacão, quando examinou o caso,
deixou, todavia, de in gressar no ale-
gado desvio de qualfficação crimi-
nal corn infringencja da regra da
especializacao, Para anotar, apenas,
no dominlo da imunidade, que a
Assembleja Nacional näo requereu
a posterior suspensao dos proces-
SOS instaurados. A decisão judicial
concorreu para acentuar a resis-
téncia parlamentar. E, sob a influ-
éncia desfavordvel do pronuncja-
mento da Oôrte, a Assembléia. Na-
cional votou proposição de lei, es..
tatuindo que, dorav'ante, tOda sus-
pensão de linunidade parlanientar
serd limitada aos fatos narrados no
pedido de licença, e ésses fatos não
poderão conduzir a uma qualifica-
ção diferente daquela contida na
licença. TOda qualificação nova irn-
pond nOvo pedido de licenca a As-
semblëia Nacional, ao Conseiho da
RepUblica e a Assembléia da União
Francesa, conforme a caso. 0 Con-
setho da Repüblica procurou ate-
nuar a extenséo que a Assembléla
conferiu so principio da especia..
lizaçao da licença. Ali preponde-
rou o entendimento de que a au-
torizaçdo é certamente limitada
sos fatos motivadores do pedido,
mas a qualificação junIthea dos fa-
tos narrados não e tarefa do órgão
legislativo, e sim matéria da alga .
da do Ministërio PUblico ou do Ju-
dicidnio. Portanto, a especializa-
cão se ref ere aos fatos e nCo a qua-
lificacSo juridica dos fatos. 0 fa-
to nOvo, determinante de outra in-
fração e, consequentem . ante, de pe-
nalidade tIpica, é que impord 0 nO-
vo pedido de licenca. 0 mesmo não
se dd, quando, corn base nos fatos
conhecidos pelo Fader Legislativo,
e constantes do pedido de licença,
a qualificaçao juridica ulterior vier,
corn irrecusdvel propriedade, jus-
tificar pena tipica não mencionada
expressarnente no pedido de 1ice-

ça, embora jd inerente aos fetos
narrados. A Lei francesa de 31 de
juiho de 1953, que transformou em
regra legal o principlo parla men-
tar da especializaçao da licenca,
sufragou a tese mais comedida do
Conselho da Republica, dentro da
tradição do Direito Parl-amentar.
A suspensão da imunidde paria-
mentar, dis a texto, é limitada sos
fatos abrangidos pela autorizaqão
da Assembldia Nacional, do Conse-
Iho do, RepUblica ou da Assembléia
da (Jnião Francesa.

Roland Drago, a propOsito do am-
plo debate suscitado, na Franca,
pelo caso dos parlameninres ma!-
gaxes, recordou afirmaqao de Hans
Kelsen, no estudo sObre Essência e
Valor da Democracia, consideran-
do a improcessabilidade parlarnen-
tar uma institu.ição superada. No
regime parlamentar, diz o fundador
da Escola de Viena, a improcessa-
bilidade é desnecessdria, pois o Go-
vêrno, submetido so contrOle do
Parlamento e dependente dêle, não
pode afastar urn Deputado, sern
correr o nisco da responsabilidade
politica. For outro lado, coma ins-
trumento de proteçäo a minonia,
a improcessabiljdade é muito re-
lativa, uma vez que 0 voto expni-
mird a vontade majoritária. Coma
se ye, o instituto estaria superado
no regime parlamentar e não nos
demais, segundo Kelsen. E, no re-
gime parlamentar, não se trata,
prOpniamente, de superação, e sim
de maior contenção do prOprio Go-
vérno perante 0 Panlamento. A
responsabilidade politica não re-
move a imunidade Ao contrdrio,
vem reforca-la, pois naquele regi-
me a iniciativa Para processar
membro do Parlarnento deve, tarn-
hem, se ajustar a regra bdsica do
sistema. 0 raciocInio de Keisen
acabaria conduindo a urn acen-
tuado ref orçamento politico da
imunidade, e ate a possivel e sem-
pre censurada transformaçdo da
imunidade em impunidade. Roland
Drago não impugnou, corn tais fun-
darnentos, a contestdvel afirmaçao

de Kelsen. Preferiu dizer que, no
regime parlamentar, deu-se evolu-
cão contrdria it afirmativa de Kel-
sen. Corn eféito, a tese tradicionai
sObre a conduta das Cdmaras sem-
pre sustentou que, em face do pe-
dido de licenqa para processar, deve
o Orgdo legislativo Umnitar-se ao
exame de sua lealdade e seriedade.
A Cdmara näo julga o fundamento
do pedido, Para dizer se êle é ju-
ridicamente procedente ou impro-
cedente. For isso, tendo em rnira
o famoso caso registrado na IV
RepUblica Francesa, e sob a im-
pressão do processamento adotado
inicialmente pela Assembléia Nacio-
nal, Roland Drago néle identificou
recente evoluçdo no tratamento da
improcessabilidade, pois, aprecian-
do a rnudanca da qualificaçdo jurI-
dica do pedido, a Assembldia fran-
cesa abandonou a princIpio tradi-
cional, Para exercer atividade de
indole judicidria. (Cf. "L'évolution
recente de la notion d' inviolabilité
parlamentaire" - Revue du Droit
Public et de la Science Politique -
tomo 65 - 1949 - p. 364/66). E
nesta mudança de concepção dis-
tinguiu uma atitude que pretende
colocar os deputados acima cas
leis,  conferindo-thes verdadeira
linunidade de juristhção.

A improcessabjlidade näo é prin-
cipio caduco, como admitlu Kelsen,
e nem a evolucao iecente no seu
tratamento parlamen tar se conduz
dentro da perspeotiva singular do
estudo de Roland Drago - le é an-
tenor a lei francesa de 1953, e nes-
ta a principio da especializçao da
uicenca não foge a linha do Direito
Parlamentar. Trata-se de especia-
lizaçäo quanto aos fatos que moti-
varam o pedido de licenca. E se
triunfasse a concepcão da qualifi-
cacao juridica quanto aos fatos,
como pretendeu originàriamente a
Assembléla Nacional francesa, Ca-
benia ponderar que essa näo d re-
gra generalizada. A regra excepcio-
nal teria encontrado episódica apli-
caçdo no Direito Parlamentar da
IV Repüb!ica Francesa.
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1. AS IMTtJNIDADES DO'S DE-
PUTADOS ESTADUAIS IMU-
NIDADES E AUTORIDADE3
FEDERAlS. JURISPRlJ)EN-
CIA E DOUTRINA. IMUNIDA-
DE E ATJTONOMIA.

As Constituicöes dos Estados-
-membros, desde o periodo inaugu-
ral da Repüblica Federal, vëm con-
sagrando as imunidades que prote-
gem o exercicio do mandato legisla-
tivo estadual Assim procederam,
no federalismo constitucional de
1891, as Constituicöes da Bahia, de
2 de juiho de 1891 (artigo 13 e 14),
do Rio de Janeira, de 9 de abril de
1892 (artigos 13 e 14), de São Pau-
10, de 14 de juiho de 1891 (artigos
9 e 10), do Faraná, de 4 de junho
de 1891 (artigos 21 e 22), de Santa
Catarina, de 25 de maio de 1910 (ar-
tigos 20 e 21), de Minas Gerais, do
15 de junho de 1891 (artigos 16 e
17), de Goiãs, de 1.0 de jwiho de
1891 (artigos 59 e 60), de Mato Gros.
so, artigo 10. 1 , parágrafos 1 .0 - 2. e
3. 1 ), entre outras, reproduzindo, de
modo geral, a tcnica adotacla na
Constituicao Federal para consa-
gracão normativa das imi.midades.
0 instituto ingressou no dominio
da autonomia constitucional do
Estado-membro, mediante decisão
de seu constitu^nta originário. E
para caracterizar Osse tratamento
autOnomo, alguns Estados não se
limitaram a reproduzir ou a imi-
tar, no seu ordenamento constitu-
cional, o dispositivo padrão da
Constituicão Federal. As Consti-
tuicoes do Espirito Saito, da 2 de
maio de 1892 (artigo 45) e do Rio
Grrnde do' Sul de 14 de julho de
1891 (artigo 41) deram adeão par-
cial ao instituto da imunidade. A
primeira sO arolheu a inviolabili-
dade e a segunda preferiu a imuni-
dade processual, sem qualquer re-
feréncia a prerrogativa exclulda. A
Constituição de Santa Catarina ad-
mitiu, contrariando a compreensão
dominante, que a invio'labilidade
pocleria cessar nos casos de injü-
na e de imputaç5o caluniosa a vida

ram originalidacles dentro do exer.
cicio dos podSres reservados e do
inerente poder de auto-organização
do Estado-membro, Os quais ad-
quiriram considerdvel amplitude
durante a Primeira Repüblica.

A restauraçao da autonomia cons-
titucional do Estado-membro, corn
a vigencia da Constituicão Federal
de 1946 e das sucessivas Constitui-
cOes Estadua.is, permitiu que 0
constituinte estadual, na organiza.
ção do Poder Legislativo, reiterasse
o princIpio das imunidades dos De-
putados estaduais. Está ële inse-
nido, sem discrepãncia, nas Consti-
tuiçOes de Alagoas, de 9 de juiho
de 1947, (artigo 29 e parágrafo uni-
co), do Amazonas, de 14 de julho
de 1947 (artigos 14 e 15, parágrafos
1 .0 e 2. 1 ), da Bahia, de 2 de agOsto
de 1947 (artigo 8. 0, paragrafos 1. 9 e
2. 9 ) , do Ceará, de 23 de jun.ho de
1947 (artigo 10., parágrafos 1.0, 2.
e 3.0 ), de Goiás, de 20 de juiho de
1947 (artigo 7•0, pardgrao ünico),
da Guanabara, de 27 de marco de
1961 (artigos 13 e 14, parágrafo Oni-
co), do Maranhão, de 28 de juiho
de 1947 (artigos 19 e 20, parágrafo
ünico), de Mato Grosso, de 11 de
julho de 1947, artigo 90, parágrafo
1 .0 e 2.), de Minas Gerais, de 14 de
juiho de 1947, (artigos 16 e 17, pará-
grafo 1.', 2.' e 3. 0 ), do Pa-rá, de 8 de
juiho de 1947, (artigos 11 e 12 e pa-
ragrafo Unico), da Paraiba, de 11
de juiho de 1947, (artigos 18 e 19,
pardgrafos 1.0 e 2.0 ), do Paraná, de
12 de junho de 1947, (artigos 10 e 11,
parágr'afo ünico), de Pernambuco,
de 25 de julho de 1947, (artigos 14
e 15, parágrafo Unico), do . Piaui, de
22 da agOsto de 1947, (artigos 30 e
31, parOgrafo ünico), do Rio Gran-
de do Norte, de 25 de novembro de
1947, (artigos 11 e 13, parOgrafo 1.
e 2. 11 ), do Rio Grande do Sul, de 8
de julho de 1947, (artigos 26 e 27,
parOgrafo ünico), do Rk de Janei-
ro, de 20 de junho de 1947, (artigos
9 e l0. e paragrafo Unico), de Santa
Catarina, de 23 de juiho de 1947,
(artigos 11 e 12 parOgrafo dnico),
de Sergipe, de 16 de julho de 1947,

privada. (Artigo 20 - I - III). Fo-
(artigos 24 e 25, paragrafo ünico).
Os dispositivos sObre imunidades,
ms Constituiçôes Estaduais, dis-
poem da natureza de normas au-
töno•mas, isto 0, decorrem de uma
decisão de constitu.inte estadual, na
drea da auto-organização que ihe
iieservou a Constituição Federal.
Não se confudem, portanto, corn as
normas de reprodução, que identi-
ficam os textos ou regras da Cons-
tituição Federal que foram tra.ns-
plantados para as ConstituiçOes Es-
taduais. Na taref a de transpianta-
ção normativa, que 0 imposta pe-
las normas preordenadoras da Cons-
tituicão Federal, o constituinte es-
tadual exerce atividade passiva de
mera recepção. No tocante as nor-
mas autônamas, não ocorre vincu-
lação obrigatOria entre Constituição
Federal e Constituicão Estaduei.
Todavia, ha normas autônomas que
exprimem trabaiho de imitacão e
de cOpia de texto da Constituiçao
Federal, que 0 assim inscrito na
Constituicão Estadual pela atracâo
exercida por tOcnica federal mais
aprirnorada na definicao ou disci-
plina de deterininado instituto cons-
titucional. i 0 que ocorre, por

exemplo, corn as imunidades. A
redação adotada na Constituicao
Federal, para disciplina-las no seu
arnplo conteüdo, foi imitada e co
piada nas ConstituiçOes Estaduais,
a fim de que o instituto seja apli-
cado dentno de finalidad2s .idênti-
cas. Ma.s, não obstante a generali-
zada imitacão normativa, determi-
naclas ConstituiçOes introduziram
notas tipicas, para justificar a de-
cisão autônima. As ConstituiçOes de
Alagoas, Ceará e Sergipe sO admi-
tern licenca para manutencão da
prisão e formacão de culpa, no Ca-
so de flagrante de crime inafiançd-
vel, pelo voto de dois tercos dos
membros da Assemb101a Legislati-
va. As Con stituiçOes da Bahia, Cea-
rá, Piaui, Minas Gerais e Sergipe
estenderam 'a imunidade processual
ao suplente iinediato, e a de Per-
nambuco aos três suplentes irne-

diatos do Deputado em exercIcio.
As ConstituiçOes de Minas Gerais,
Rio Grande do Norte e Santa Cata.
rina dispensam a deliberaçao da
Assembléia, Se 0 Deputado préso em
flagrante optar pelo julgarnento
irnediato, reeditando a censurada
permissão da Constituicão Federal
de 1891. A Constituição do Maran-
nhão revela critOrios que deverão
orientar a conduta da AssemblOia,
na hipOtese de prisão em flagrante
do Deputado. A Constituicao de
Mato Grosso tonna explicito qua a
inviolabilidade não pode carretar
responsabilidade civil ou criminal.
A Constituicão do Rio' Grande do
Sul esciarece, para dissipar arbi-
traniedades que, sem prOvia licen-
ça, salvo em flagrante de crime ma-
fiançdvel, os deputados não pode-
rão sen detidos nem presos.

0 reconhecimento das irnunida-
des aos deputados estaduais não
ficou no dorninio do Pocier cons-
tituinte estadual. 0 Supremo Tri-
bunal Federal, intOrprete conclusi-
vo da Constituicão Federal expres-
samente reconheceu a legitimidade
constitucional daquelas imunida-
des. Não ha divergencia jurispru-
dencial que possa subsistir apOs
a palavra oracular do Tribunal da
Federação. Se, no tocante a admis-
sibilidade das prerrogativas para os
membnos do Pocler Legisl'ativo es-
tadual, o entendimento 0 tranquilo,
O mesmo não ocorre a respeito de
sua oponibilidade as autoridades
federais. A jurisprudência do Su-
premo Tribunal Federal, depois de
vacilacão ocasional, firmou-se na
interpretacao de que as imunida-
des dos deputados estaduais, váli-
das dentro da jurisdicão estadual
e para autoridades locais, não p0-
dem ser invocadas perante autori-
dades federais. (Cf. Aurelmo Lea!
- "Teoria e Prdtica de Constituição
Federal" - p. 306. Eduardo EspI-
nola - "Constituição dos Estados
Unidos do Brasil" - vol. 1 - p.
298/299. Pedro Aleixo - "Imuiiida-
des Panlamer.tares" p. 105/107. The-
inIstocles Br;indão Cavalcanti - "A



- 218 	 - 219 -
Constituicão Federal Comentda"
- vol. II - p. 39/40. Alcino Pinto
Falcão" "Da Imunidade Parla-
mentar" - p. 89/91) A decisão de
9 de julbo de 1926, proferida no re-
curso criminal n q 552, originärio da
Paraiba, do qual foi relator o Mi-
nistro Heitor de Souza, d fonte do
precedente que recusa euicácia as
imunidades estaduais perante au-
toridades federals. Na funclomen-
taçao do acOrdão se disse, de for-
ma peremptOria: "Atendendo que
as imunidades em favor dos depu-
tados estadua.is, legitimas e justi-
ficáveis para assegurar ao Poder Le-
gislativo, de que são êles represen-
tantes, a independencia necessdria
e indispensável em face dos demajs
Podéres - Executivo e Judicidrjo -
de modo •a garantir a harmonia e
independência entre êsses trés p0-
déres estaduals, nao podem, mesmo
quando expressos e insofismdveis,
restringir ou parailsar a acao da
justiça federal" (Arqui pa Judiciá-
rio - vol. 2 - p. 414). A Juris-
prudência restritiva não se limi-
tou ao periodo de vigéncia da Cons-
tituição Federal de 1891, para aten-
der peculiaridades da organização
judiciárja da dpoca. 0 advento da
Constituiçao Federal de 1946 não
modificou a linha jurisprudencial
fixada anteriormente, que, ao con-
trário, recebeu expressa reiteraçäo.
No julgamento do habeas-corpus
n° 29.866, verificado em 27 de agOs-
to de 1947, o Supremo Tribunal Fe-
deral, através dos votos vitoriosos
dos Ministros Ribeiro da Costa
(Relator), Edgard Costa, Orozim-
bro Noinato, Lafayette de Andrad.a, e
Lauro de Camargo, sustentou que
"a irradiação das imanidades dos
Deputados as Assembléias Esta-
duais é restrita aos limites tern-
toriais do Estado, em relação as au-
toridades locais. As imunidades
não alcancam as autoridades fede-
rals. Fora dêsse dilema, estaria fe-
rido 0 pnincipio de Constituicao
que atribui as autoridades federais
competéncia em tOda a União. Os
direitos e podêres desta, inscnita

em chiusula express 3 da Carta Po-
utica, se exercern sern contrastes
pelos Orgaos competentes Essa di-
ferenciacao d inerente a indole do
regime federativo" (Arquivo Juth-ciánlo - vol . LXXXV - 1948 -p . 481). 0 Minjstro Ribefro da Cos-
ta, em seu voto, deixou claro que
"se o acusado ë urn deputado es-
tadual, pocle o processar a Justiça
Federal e, bem assirn o julgar, sern
dependencia de prévia consulta a
C'asa Legislativa a que pertenca".
(Arquivo Judiciárjo - citado - p.
484). 0 habeas corpus, que se in-
deferju contra os votos dos Minis-
tros Hahnemann Guimaräes e An-bal Freire, fôra requerido em be-
neficlo de Deputado a Assembidja
Legislativa do Estaclo de MLinas Ge-
rais, para protege-hi em face do
mandato de pnisão expedido por
Orgão da Justiça Militar Federal. A
SUMTITLA DA JURISPRUDENCIA
PREDOMINANTE DO SUPREMO
'TRIBUNAL FEDERAL consagrou Os
precedentes, em seu enunciado no
3. "A imunidade concedida a depu-
tados estaduajs ë restrita, a Justiça
dos Estados". E, recentemente, no
hab"as-corpus n° 41.909, originánio
de Golds, requerido em favor de
Deputados a Assembléja Legislati -
va daquele E s t a d o, o Ministro
Hahnemann tluimarães, não obs-
tante recordar que, juntamente
corn o Ministro Anibal Freire, sem-
pre esposou o entendimento segun-
do o qual todos que exercem a fun-
ção legislativa, em qualquer cirbita
federal, estaclual ou municipal, tern
imunidade contra a prlsão, votava
negando a ordem, de acOrdo corn a
SUMULA n 3. (Revista Trimestral
de Jurisprudencia - vol. 32 -
abril 1965 - P. 406).

na doutrina que se localizam as
divergencias opostas a jurisprudêri-
cia predominante do Supremo Tri-
bunal Federal, em matéria de apli-
cação das imunidades dos Deputa-
dos Estaduajs perante autoridades
federals. A posição doutrindria não
recofl-je, todavia, a unanimidacje dos
pronunciamentos Ha dissjdjos dou-

trinários a respeito da extensão
das imunidades dos Deputaclos Es-
tadueis. E ha também silêncios que
não permitem extrair opiniöes con-
clusivas. Aurelino Leal, ThemIsto-
des Brandâo Cavalcanti e Eduardo
EspInola, em seus comentdrios, ex-
pOem o assunto, aludem as decisOes
do Supremo Tribunal Federal, mas
não se manifestam doutrinàriamen-
te. Aristides Milton se limita a
dier que "as imunidades esta-
duais não se estendem, nem res-
peitadas podem ser em territOrio
de outros Estados", sem referên-
cia ao problema de sua oposicão
as autorictades federais. Pedro,
Aleixo jd se inclina pela inter-
pretação restrita, no rumo cia
junisprudência predominante, adu-
zindo "que sOmente em relação
As autoridades dos E s t a d o s e
dentro dos respectivos territórios
gozam os representantes de seu
povo, nas respectivas AssemblOias,
da improcessabilidade em acOes cr1-
minais, sem prévia licença das Ca-
maras de que são rnembros". ("Imu-
nidades Parlarnentares" - EdiçOes
de Revista Brasileira de Estudos
Politicos - p. 107).A conclusão d 
eminente parlamentan e professor
não envolve a inviolabilidade, p015
"as opinlOes", palavras e votos pro-
feridos ou manifestados no exerci-
cio do mandato prevalecern erga
ommes (Obra citada - p. 107).
Alcino Pinto Falcão perfilha, sem
reservas, a interpretação restritiva,
como se lC na seguinte passagem de
sua conceituada monograuia: 110
que não parece possivel e que tais
imunidades estaduais, sObre as
qucis silencia a Constituição Fede-
ral. possarn vuler perante 0 Execu-
ivo e o Judicidnio da Federacao.

Não podem, pois, ser aduzidas na
Justica Eleitoral, nem na Justiça
Militar, que são federais e não es-
taduais. E não podern valer, tam-
bern, frente as autoridades dos de-
mais Estados". (obra citada - p.
104). - A conclusão do refenido
autor, alOm de se fundar na juris-
prudência consolidada do Suprerno

Tribunal Federal, tambëm busca
subsithos no dineito federal estran-
geiro, como o angentino e o ale-
mao, nos quais as imunidades esta-
duais so vinculam as autonidades e
os Tribunals do Estado ou ProvIn-
cia. (Obra citada - P. 41 e P. 60).
Pinto Ferreira diverge da jurispru-
dOncia, que não estd, no seu enten-
der, corn "a doutrina" e neflete
"uma interpretaçao desacertada do
nosso federalismo, pretendendo-se
por vêzes uma superionidade absur-
da das autoridades federais sôbre
as autonidades estadua.is", ("As
Imunidades Parlameritares" - p.
25/26). Carlos Maimjljaxj tambdm
dissente cia interpretaqao restniti-
Va, para admitir que, "pelo menos
dentro das raics do Estado que re-
presentam" devern os membros das
Assembléjas Regionais "ficar livres
de constrangimentos por porte de
autoridades ,administrativas ou ju-
dicidnias, do pals". ("Comentánios
A Constituicão Brasileira" - vol.
II - p. 57).

A interpretaçao restritiva das
imunidades dos Deputados Esta-
duals, que estd amparada pela Ju-
risprudencia Predominante do Tri-
bunal cia Federaçao, - voz e in-
tërprete da Constituicao - exibe
o imenso prestigio do Supremo
Tribunal Federal. No dorninlo da
funcao judicidria so Ole poderd re-
ye-la, e todos os demais drgãos ju-
dicidnios do pals naturalmente se
inclinarão diante daquela interpre-
tacão, enquanto subsistente ela fOr.
Não desconhecendo a eficdcia do
precedente, e Os obstdculos que di-
ficultam sua transposiçao, é pos-
sivel, sem faltar ao aprêco devido
As decisOes do Supremo Tribunal
Federal, fixar, neste parecer, Os fun-
damentos de nosSo dissentimento
doutrmdrio -

As imunidades parlamentares
constituem principio constatucao-
nal de organizacão poiltica. Sao
indispensdvei s ao exercicio do
rnandeto legislativo, a proteção do
Poder Legislativo e ao funciona-
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mento do govêrno representativo.
No Estado Federal Brasileiro, do-
tado de estrutura complexa, e re-
partido em duplo ordenarnento ju-
ridico, corn fonte primdria na
Constituicão Federal e na respecti-
va Constituição Estadual, as irnu-
nidades parlamentares não se fa-
zern objeto de tratamento unitário,
isto é, de urn sO ordenamento. A
prtir da Constituicão Federal de
1891 e das Constituiçöes Estaduais
da Primeira Repdblica, as imunida-
des vêm, sistemàticamente, rece-
bendo dupla consagração normati-
Va, uma, na Constituicão Federal,
para os rnembros do Congreso Na-
cional, por decisão do constituinte
federal, e a outra, na Constituição
do Estado, para Os membros do
Poder Legislativo Estadual, por de-
cisão autOnoma do constituinte es-
tadual. As imunidades dos congres-
sistas integram a organizaçao de
poder federal, na drea da compe-
téncia da União, e as imunidades
dos Deputados Estaduais ci tema cia
organização de poder estadual, na
Orbita da competência reservada ao
estado-membro. A Constituição Fe-
deral ci o foco de distribuição das
competéncias a União e aos Es-
tados-membros. Ela não inclulu
nos podéres enurnerados cia Uri.ião
a organização do Poder Legislativo
Estadual, e essa competência igual-
mente não deflui dos podOres im-
plicitamente contidos nos podêres
expressos cia União. 2 matéria dos
podéres reservados, que a Consti-
tuicao Federal atribuiu aos Esta-
dos-membros, e na organizaçäo do
Poder Legisiativo estadual 0 cons-
tituinte sO encontra limites nos
prinelpios estabelecidos e nos p0-
d6res que lhe foram vedados, im-
plicita ou explicitamente pela Cons-
tituição Federal. (Artigo 18 e pa-
rdgrafo 1). São princIpios estabe-
lecidos, entre outros, os principios
constitucionais enumerados, pre-
vistos no artigo 70, VII da Cons-
tituicão Federal. Correspondern êles
as decisöes fundamentais que o
constituinte federal adotou, para,

seni prejuIzo da natural diversidade
adniitida na forma de Estado, pre-
server o cerne que confere homo-
geneidade a estrutura republicano-
-federal e representativa, adotada,
originériamente, corn o cardter de
escolha global, pela Constituição
Federal. (Artigo 1 0 ). As imunida-
des dos Deputados estaduais inte-
gram a tarefa dos podêres reserva-
dos. No seu exercfcio, o constituin-
te estadual se inspirou na definição
do texto constitucional federal.
Elaborou verdadeira norma de imi-
tacão. As imunidades estaduais
abrangem, como na Constituição
Federal, a inviolabiidade e a im-
processabilidade, corn alcance cor-
respondente. As notas originals
porventura introduzidas näo des-
figuram o instituto, e a tendén-
cia desfiguradora nao eliminaria as
imunidades, mas, ao contrário, de-
terminaria processo de correção,
para restaurd-las na sua plenitude.
As imunidades estaduais não coli-
dem corn os principios estabeleci-
dos na Constituição Federal e, ao
revds, representam, na Constitui-
cao Estadual, a imitaçäo de prin-
cIpio estabelecido na Constituição
Federal, para organização do Poder
Legislativo. Não afrontam, por ou-
tro lado, Os princIpios Constitucio-
nais enumerath)s, e atendern as exi-
gencias da forma republicana re-
presentativa e cia independência e
harimmia dos po'dêres, princIpios
daquela categoria. A adocão das
imunidades dos Deputados esta-
duals decorre de observãncia rigo-
rosa dos preceitos e das lirnitaçOes
contidas na Constitu.ição Federal.
A legetimidade Constitucional do
procedimento estd proclamada em
decisôes conclusivas do Supremo
Tribunal Federal. Trata-se, por-
tanto, de terna que cornpöe o pa-
der de auto-organização constitu-
cional do Estado-membro, e cuja
concretização normativa exprime a
capacidade de estruturar ordena-
mento juridico prOprio, no pIano
da Constituição e das Leis, con-
soante autoriza a Constitu.icao Fe-
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deral. (Artigo 18). E justamerite
essa capacidade que impede a
transformacão cia Constituicão Fe-
deral em Constituicão total, isto ci,
em texto unitdrio e integral da or-
ganizacão federal e da organizacão
estadual, ao mesmo tempo. A Cons-
tituicão Federal ci sede de normas
centrais, que alcancam e discipLi-
nam o ordenamento do Estado,
mas, obedecidas aquelas normas,
como se fez no tocante as imuni-
dades dos Deputados estaduais, a
competencia estadual se afirma pe-
rante autoridades e leis federals. 0
ordenamento constitucional brasi-
leiro não consagra a regra apr10-
ristica do Reichsrecbt bricht Laii-
desrecht, que se introduzia na
Constituicão alemã de Weimar. 0
primado do direito federal depen-
de da observância da competência
atribulda aos poderes federais. Se
a regra do d.ireito federal fere corn-
petcincia reconhecid?c ao estado-
-membro, no exercicio de poder de
auto- organizacão constitucional e
da autonomia normative, a C U e I a
regra estard atingindo a repartição
de competências ordenada pela
Constituição Federal. A hierarquie
normativa geralmente reproduzida
no escalonamento Contitu cão Fe-
deral, Lei Federal, Constituicão Es-
tadual, Lei E'stadual, presume a
observãncia do foco irradiador de
competencias, que se encontra na
Constituicão Federal, pals se a lei
federal infringir a competência
atribuIda ao Estado, ela scrd tao
inconstitucional como a norma es-
tadual que violar a competência fe-
deral. A Lei Federal não pode rever
ou modificar a Constituição Fede-
ral, e essa impossibilidade formal e
material requer o tratamento rigido
da repartição de competências. As
imunidades dos Deputados esta-
duais, decorrendo do exerciclo de
competcincia constitucional do es-
tado-membro, sern afronta aos
principios da Constituição Federal
são, portanto, oponiveis as autori-

dades federals. A jurisdlção federal
não ficarci paralisada. Cumpre-lhe,
tao sômente, corno ci de rigor no
dominlo das imunidades, proceder
de acOrdo corn os ditarnes cia Cons-
tituicäo Estadual, isto ci, promover
• pedido de prévia licença, se fOr
• caso, para prisão ou processo cri-
minal do Deputado estadual. A
Assembldia Legislativa, dentro da
jurisdição estadual e para atos pra-
ticados no respectivo Estado, deci-
curé, a respeito no uso de compe-
tência regular. E se êsse ci o pro-
cedimento, a iuz do Direito Cons-
titucional, convdrn ponderar que, se
a Constituicão Estadual fOsse omis-
sa, no tocante as imunidades, cabe-
na, pelo menos, uma comunicação
cia autoridade federal aquele Orgao,
por regra de cortesia. 0 que não se
justifica ci na presença de regra das
imunidades, dispenser-se inclusive
a regra de cortesia, para autorizar
conduta d.ireta da autoridade fe-
deral, corn flagrante ofensa a auto-
nomia e a independência do Orgão
legislativo estadual. Essa conduta
não parece dispor de fundamento
constitucional, como assinalarnos,
e envolve manifesta ameaca ao Li-
vre exercfcio de mandato legislati-
vo. Basta considerar a extensão dos
poderes federals e a pletora de re-
eursos que podem ser mobilizados
naquela drea para influir na Orbi-
ta estadual. Admitida a inaplicabi-
lidade das imunidades dos Depufa-
dos encontraria outro poderoso
instrumento de pressão, atravcis do
qual seria possIvel encontrar vozes
discordantes, nesta ou naquela cor-
rente poiltica, a juizo de conveniêfl-
cias momentâneas. i' claro que a
seguranca de todos repousa na
isencão e na neutralidade cia auto-
ridade judicidria, mas o Juiz, na
atividade jurisc1icionaI, dove agi.r
mediante provocacão de parte in-
teressada, e por êsse impulso me-
rente a função poderia ser levado
a inquietar frequentemente, rnrn-
bros das Assemblciias LegislativaS
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nOmeno revoliiclondnio no campO
juridico. le justamente o contrário
da conduta pregressa, que encon-
trou decidido apoio no positivismo
junIdico. Para Os corifeus da Es-
cola, o ato primitivo, responsável
palo aparecimento do Poder Cons-
tituirite onigiflánio e, portanto, cia
prOpnia Constituicao, não devenia
ser investigado pelo jurista, por se
tratar d tema mtoi'ridico. No
ha lugar, no Direito Püblico, Para
capItulo reservado ao estudo da
teonla junidica dos golpes de Es-
tado, das revoluqôes e seus efeitos.
Todavia, se 0 capItulo ainda no
se localizou no Direito Püblico, ci

irrecusdvel o interêsse que nêl se
empresta as implicaçöes junidicas
do fenômeno revolucionário. Exis-
te conceito de revoluço, 'a lux cia
critcirlo juridico, segundo o qual
revoiução ci a quebra de urn or-
denamento jurIdico e a instauragäo
de ordenamento nOvo, atravcis de
procedimento não previsto no or-
denarnento anterior. A Revoluçäo
ci fato normative criador do Dlrei-
to. (Cf. Mario A. Cataneo "Ii con-
cetto di nivoluzione niella scienza
del Dinitto" - 1960 - p. 44). Geor-
ges Burdeau re.ivthdica n"re o 111-
nista o estudo da revoluqo, pois
ela näo poderia sen encarada como
simples fato. 2 0 ponto de partida
do ordenamento junidico e realiza
a substituicão de urna iddia de Di-
reito por outra. (Cf. "Traité de
Science Politique" - vol. III -
p. 523 e 535). Tornou-se generall-
zado o entendimento de qua a re-
volucão ci fonte de nOvo Direito.
(Cf. Rodrigues Ariasustamante
- "Ciencia y Filosofia del Derecho"
(Filosofia. Derecho, RevoluciOn) -
p. 692/693) - Wilhelm Sauer -
"Filosofia Junidica y Social" p. 217
- Linares Quintana - "Tratado de
la Ciência del Derecho Constitucio-
nal Argentino y Comparado" - vol.
VT — p. 559). _Amudaflcadeum.
regime por outro e. consequ"nte-
mente, a transformacäo de ordena-
mentos, já se encontrava refenida

na teoria aristotcilica das revolu-
côes. (Cf. "Politica l' - Livro VII
(V) - 1).

A relacão entre RevoluçSo e DI-
reito se torna impeniosa na Area
do poder constituinte origindrio. 0
formulador inicial da Constituição
do E:stado provcim, via de regra, de
evento anormal, ma.is ou menos in-
tenso. A frequência do fenômeno
volucionário encontrou auto limi-
poder, que o prOprio Carré de Mal-
berg anotou, apesar de sua resis-
tência ao estudo juridico do poder
constituinte oniginánio (Cf. "Con-
tribuition a la Thciorie Gcincirale de
l'Etat" - vol. II - Rdimpression
photorncicanique - p. 495) autorl-
zou Maurice Hauriou a sustentar o
caráter revolucionário da operação
constituinte nos Estados moder-
nos.

A Constituicão emerge de Direito
Revolucionário. "PrincIpios de Dc-
recho Publico y Constitucional" -
Edicão espanhola - p. 310).

Os Atos Institucionais de 1964 e
de 1965 invocararn a legitinildade
decorrente cia decisão revolucioná-
na e se afirmaram como atos de
poder constituinte origincirio.

O Ato Institucional de 9 de abril
de 1964, sam embargo da dirnensão
de Poder const.ituinte originario,
nao ab-rogou a Constituicäo Fede-
ral de 1946, nem as Constituiçôes
Estaducis e respectivas Emendas.
Manteve expressamente os textos
constitucionais anteriores, p a r a
nêles introduzir derrogacöes par-
dais. E foi nesse ãmbito cia modi-
ficacão parcial qua se exercitou 0
pocler constituinte origindnio. Os
textos do prime.iro Ato Institucional
formaram uma pequena Constitui-
gao, de duragão préviamente fixada
no tempo. (Art. 11). Sua elaborccão
refletiu duplo propOsito: o exerci-
cio de Poder Constituinite, que ci me-
rente 'a Revolugão vitoriosa, a a
institucionalizacão do processo re-
volucionário. 0 Poder Constituinte
explicitou Os temas que, no mo-
mento, atendiarn aos objetivos da
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Estaduals, despidos da proteçâo corda o mestre frances curioso pro-
tutelar das imunidades Conside- cesso de escamoteacao verbal, utili-
re-se, ainda, que o principio da na- zado nas obras francesas de Di-
plicabjljdade d amplo. Refere-se reito, assim como nos Crsos e
tanto a imunidade material ou in- nos Manuals, Para evitar o em-violabilidade, como a imunjdade prêgo do nome impugnado. Urnprocessual ou improcessabifidade jurista astucioso, do qual a histO .As palavras, Os votos e as opinjOes na não guarda o nome, encon-
dos Deputacios ficariarn, a juizo de trou a fOrmula salvadora, Para
autonidade federal, sujeitas a im- atender aos escrüpulos conserv-

dores da c I a s s e. A R'voIuçãoputação 
original, anulando o sen- francesa, d i z I a êle, näo passatido cia prOpria inviolabilidade. A de urns. transiçao, de passagem

destruicao das imunidades, por via
oblique, não cOntemplada em regra entre o antigo dlireito monár-
constitucjonal expressa, afetariquico e o nOvo direito burgues. Por

a isso, a revolucao ci urn periodo in-irrernediavelmente a independencia termettjanjo,, e nas obras jurIdicsdo Poder Legislativo, a forma re- ficard diss jrnulada por êsse mantopublicana representativa e compr- protetor. (ci. 
ff-j Levy-Bruhi -metenja ,nas reiacôes entre Orgãos "Le concept juridique de revolu-

do Estado Federal, o prthcIpjo C0 
tion" - In "Introduction a l'Otudemum cia independência e da har- du Droit Compare - Recueil d'Ctumonja dos Podéres A OpOfljbjljda-

de das i.munidades dos Deputad 	 es en l'honneur d'EdouarJ Lam-
Estaduals os bert - Vol. III - 1938 -- p. 250).as autoriddes federais Não obstante r e 

Se r v a s daqueladecorre do sistema Constitucional
federal. E ademais, essa exigencia natureza, prevalece generaflzad

intendimento sôbre o alcan enão afetará 0 regular comporta- do ato revolucjonnj,o A revoin-mento da eutoridade federal. A im- cão envolve transfoi-macão ráplprocessabilidade não ci principlo da 	 quase s e m pr e violenta,absoluto. regra de natureza for- brusca e dramdtica - Para impor
mal que, Para ser removjcla, recla- nova organ.izaçao jurIdica. Não ci,
ma o emprego de formaLiclade es- como a reforma, produto de con
pecifica, qual seja, o pedido de qusta lenta, gradual, Pacifica eprévia licenca dirigido ao Orgão paul ,atinamente rompe a pauta dalegislativo E cia necessárja pare, normatjvjdde anterior. E o corn-
que, atrav6s do conhecimento do promisso mais profundo da Revo-caso, a Assembiéia Le gislativa ye-rifique a Iealda 	 luçao, que atinge os fundamentose, a seriedade. OS da crdemjurldica, impede que ciagraves motivos, os fatos aiega,do, Se identifique corn o golpe 

cia Es-
o

a ausência de motivo politico e tado, geralmente voltado pera a
delibere sôbre pedido de licenca. substitujç5.o de ama equipe gover-
8. REvoLUco ORDE'M JURt- namental por outra. A Revolucao

DICA E PCER CONSTITrJ- cria ou impöe ordem juridica nova.INTE ORIo.INARIO ATO INS- Dai, a inc jutEj.vel relaçao entre Re-TITUCIONAL, IMTJNIDADES. wluço, fenOmeno de Poder, e oDIRSIITOS P0 L I T I C 0 	 itE Direo, fundamento du validade doMANDATO LEGISIATTVO OS poder. A aproximaçao entre Revo-P 0 D E R E S EXTRA0RDINA
RIOS. 	 lução e Direito, que ci dado na his-tOria Politica l acabou influindo na0 jurists., na observacao do Levy- revisao do tratamento dispensado-Bruhi, devota conhecida aversäo pelos juristas ao feômeno revolu.ao fenômeno revolucionário, e sua ciondrio A repulsa, que afastava

hostilid3de chega ao p on t o de do Direito qualquer interésse peloprocurar supnimir da linguagern ato revolucjonánio estci sendo
juriclica e palavra revolução. Re- substjtujcla pela introducao do fe-
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Revolucâo, para convertê-los em
normas dotadas de eficácia cons-
titucional. A plenitude do poder re
volucionário encontrou auto-limi-
tacão na normatividade decorrente
de Poder Constituinte originário. A
area do arbItrio rernanesceu nos
atos insuscetiveis de apreciação ju-
dicial, conforme determinou o texto
do Ato outorgado. (Artigo 70, pa-
rágrafo 4 9 e 109 ). As imunidades
dos membros do Congreso Nacio-
nal e das Assemblëias Estaduals
nâo constituiram objeto de expres-
sa derrogação. Continuaram man-
Was nas respectivas ConstituicOes,
sem qualquer modificaçäo no seu
alcance e duracao. As imunidades
não receberam limitação para re-
duzir a urn sO tipo o seu campo de
incidéncia, nem sofreram tempo-
rária suspensão na sua vigência, a
exemplo do que ocorreu corn as ga-
rantias constitucionais ou legais de
vitaliciedade a estabilidade. (Art.
7 0 ). 0 Ato Institucional preferlu al-
cancar o exercicio do prOprio man-
dato legislativo Manteve as imu-
nidades, mas, através da suspensão
dos direitos politicos e da cassação
de mandatos logislativos federals
e estaduais poderia extinguir o
rnandato legislativo, subtraindo o
parlarnentar a protecao especifica
das imunidades, que pressupöe o
exercicio do mandato. 0 congres-
sista e o Deputado Estadual, corn
direitos politicos suspensos ou corn
o mandato cassado, não poderiarn
invocar o principio das imunidades,
inaplicável a quem havia perdido,
anteriormente, a titularidade do
mandato legislativo

0 Ato Institucional no 2, de 27
de outubro de 1965, que tambm
invocou a titularidade do Foder
constituinte originário, se despren-
deu de institucionalização objetiva
no Ato anterior, para, readquirida
a indep€ndência da decisão consti-
tuinte, afirmar, sobretudo, o pro-
pOsito do preservar a continuidade
da Revolução. 0 confronto do pre-
ambulo dos referidos Atos deixa

transparecer urn conflito de con-
cepcão revolucionária, ou, pelo me-
nos, a superposicão de objetivos,
que se foram concretizando dist 4 n•-
tamente na sucessäo do temp' re-
volucionário. 0 Ato de abril de
1964, sem prejuizo da 6nfas q que
colocou no primado do Poder Cons-
Lit'icional, dudou, dec1e logo, em
conter a plenitude daquele Poder,
institucionalizando a Revolucão,
como nêle se disse. 0 Ato de ou-
tubro de 1965 introduz ressalva na
auto limitacao anterior e, se nã'o
rejeita a institucionalização coino
objetivo da outorga ccnstituinte. a
&a acrescenta, em igual intensida-
de, a preservacao da continuidade
da Revolução. A extensão do Ato
Institucional n° 2 forma vivo con-
traste corn o Ato anterior. A ma-
tOria constituinte se alargou con-
siderävelmente, p ara abranger Se-
tores anteriormente poupados. Os
poclêres extraordinários do Presi-
dente da RepOblica receberam apre-
ciável acréscirno nas competências
novas para decretar, autOnorna-
mente, 0 estado de sitio, por largo
periodo (artigo 13); suspender di-
reitos politicos e cassar rnandatos
legislativos ate o têrmo da vigéncia
do Ato Institucional, (art. 15); de-
cretar e fazer cumprir a interven-
cão federal, visando assegurar a
execução da lei federal e prevenir
ou reprimir a subvensão de ordem
(artigo 17 - I e II); baixar Atos
Complementares e Decretos-Leis
sObre matdrla de segurança nacio-
nal (artigo 30); decretar o recesso
do Congresso Nacional, das Assem-
bléias Legislativas e das Cãmaras
de Vereadores, e legislar mediante
Decretos-Leis, no recesso parla-
rnentar. 0 Ato Institucional n° 2,
embora tenha operado derrogacôes
parciais mais amplas, manteve a
Constituicão Federal de 1964, as
Constituiçôes Estaduais e respecti-
vas Ernendas. Não alterou, direta-
mente, o instituto das imunidades
parlamentares. Não suspendeu as
imunidades parlarnentares, como

fez corn as garantias constitucio-
nais ou legais de vitalidade, ma-
movibi]idade e estabilidade (artigo
14 e paragrafo ünico). Ampliou, é
certo, a competência da Justica Mi-
litar cujo fore especial poderã es-
tender-se aos civis, nos casos ex-
pressos em lei, para repressão de
crimes contra a seguranca nacional
ou as instituicöes militares, e a cuja
jurisdicão ficaram cometidos, na
forma da legislação processual, o
processo e julgamento dos crimes
previstos na lei no 1.802, de 5 de
Janeiro de 1953. A ampliaçao de
competência afetard as irnunidades
dos Deputados Estaduais enquanto
subsistente fOr a jurisprudência
predominante que não consagra a
oponibilidade das imunidades esta-
duels as autoridades federais, como
são as da Justiça Militar Federal.
0 recesso parlamentar, não envol-
vendo suspensão da Constituição,
mas, exclusivamente do perlodo le-
gislativo, ou cia atividade legislati-
va, não deverci afetar o gOzo das
imunidades dos membros do Con-
gresso Nacional e das Assemblëias
Legislativas Estaduais. A inviolabi-
lidade continuard protegendo, du-
rante 0 recesso, as opiniOes, as pa-
lavras e votos proferidos no exer-
cicio do mandato . A improcessabi-
lidade, que Se inicia corn a expedi-
cão do diploma e Se prolonga ate a
inauguração da legisiatura seguin-
te, dependerd, par ser suspensa,
de prévia licenca da Cârnara res-
pectiva, observado o procedimento
distinto no caso de flagrante de
crime inafiancavel. A improcessa-
bilidade não se encontra limitada
A duração das sessOes legislativas.
Não 0 êste, como vimos, o sistema
constitucional brasileiro. Se nêle
estivesse consagrada a limitaçao, -
improcessabilidade apenas durante
as sessOes - 0 recesso, que sus-
pende, ou mesmo assinala o firn da
sessão legislativa em curso, per-
mitiria a processabilidade, sem
prévia licenca. Contudo, no Direito

Constitucional brasileiro, a impro-
cessabilidade não se acha exposta
a tais interrupçOes, e 0 têrmo cons-
tituclonal de sua duracao torna
necessdria a audiOncia da respecti -
va Câmara, para fins de licence..
Ocorrendo recesso, isto 0, não se
achando em funcionamento, serd
incUspensdvel aguardar o pronun-
ciamento do Orgão, quando retor-
nar a atividade legislativa. 0 Ato
Institucional no 2 preferiu, como 0
anterior, alcancar 0 mandato legis-
lativo, e não, estritamente, as imu-
nidades parlamentares. No interOs-
se de preservar e consolidar a Re-
volucão, diz o artigo 15, o Presiden-
te cia RepUbl.ica ,ouviclo o Coiselho
do Seguranca Nacional e sem as
limitacOes previstas na Constitul-
cão, poclerd suspender os direitos
politicos de quaisquer cidadãos,
pelo prazo de 10 (dez) anos e cas-
sam mandatos legislativos federals,
estaduais e municipais. Trata-se de
ato excluido de apreciacão judicial.
(Artigo 19-I). Embora tempordria
a competOncia presidencial, o Ato
Institucional n° 2 não lhe deu prazo
especial e autOnomo de duraço.
Ela dispord de prazo de vigOncia
idOntico ao do Ato Institucional
(artmgo 33), sendo superior, no
tempo, ao tOrmo fixado no Ato Ins-
tituclonal de 9 de abril, para exer-
cicio de competência equivalente.
(Artigo 10, parágrafo ünico). A ex-
tincão do mandato legislativo em
virtude de suspensão dos direitos
politicos ou de cassacão, não per-
mitird a invocação das imunidades
parlamentares pois estas presumern
o exercicio do mandato.

INQUERITO P0I..ICIAL MILl-
TAR. A INVEsTIGAçAo AU-
TORIZADA PELO ATO E
PROCESSO CRIMINAL. IN-
DICIAD0 E DENUNCIADO.
AT 0 S INSTRUTORIOS E
ATOS PROCESSUAIS. INQUE-
RITO, PROCF.SSOS E PRIN-
CIPIO DA PREVIA LICENçA.

0 InquOrito Policial-Militar 0 ato
preliminar do processo miLitar e
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identifica na legislação respectiva,
urn procedimento sumdrlo, no qual
serão ouvidos o indiciado, o ofen-
dido e testemunhas. Ele se encerra
por relatório, apOs o tcirmino das
diligências, e na peça o encarregado
do inqucirito, na parte expositiva,
prestaM informacão sObre Os f a-
tos, mencionando local, cia e hora
m que ocorreram, corn indicacão

das provas coihidas . Na parte con-
clusiva, 0 relatdrio apre2iarã 0 va-
lor das provas, declarando se ha
falta a punir Cu crime, e neste
caso, se militar ou não, corn pro-
nunciamento justificado sObre a
conveniência cia prisão preventiva,
quando esta se fizer necessdria. A
autoridade judicidria que for repu-
tacla competente receherd Os autos
do inquerito, iaara i ol stanracän ch
processo criminal e inicio da acão
penal, na forma da Lei. 0 Ato Ins-
titucional, de 9 de abril de 1964,
previu duas formas de investi ga-
cão. A investiação sumdria, pr
apurar responsabilidade de servi-
dores püblicos de mrdo gral. ml-
litares ou ci.vis, desde que tenharn
tentado contra a segurança do pals,
o regime democrdtico e a probidade
da acIministracao pühlica (Art 70,
percigrafo 10, 20, 39 e 41 ). A instau-
ração autônoma de inqueritos e
processos visando A 'apuracSo da
responsabilidade pela prdtica de
crime contra o Estado ou seu pa-
trimônio e a ordem poiltica e so-
cial, ou de atos de guerra revolu-
ciondria, que poderiam ser i nteti-
tados individual ou coletivamente.
(Art. 8 9 ). 0 Decreto n° 53.897, de
27 de abril de 1964, deferiu a uma
Comissão Geral de Investigacöes,
extinta posteriormente, a incum-
bência de promover a invest.igação
sumdria, prevista no artigo 7 9 . Ato
do Comando Supremo da Revolu
cão, de 14 de abril de 1964, empre-
gando term.iriologia da legislação
processual militar, mas sern aludir,
explicitamente, a Justica Militar,
entregou aos encarregados de in-
queritos e processos a apuracão cia

responsabilidade pelos crimes e
atos mencionados no ertigo 8 0 do
Ato Institucional.

o indiciado ci categoria do inquci-
rito policial, enquanto 0 denuncia.
do surge corn instauração cia acão
penal. 0 COdigo de Processo Penal
situa o inqucirito policial e a acão
penal na parte dedicada ao proces-
so em geral. (Atrigo 4 0 /23 e 24/62).
A instrucão criminal, que depende
do recebimento da queixa Cu da de-
niincia, e parte do processo co-
mum. A prisão em flagrante e a
decretação da prisão preventiva po
dem ocorrer na fase do inqucirito
p olirdal. (.Artigos 10 9 - 301 e 311, do
COdigo de Processo Penal). Obser-
vedas as peculiaridades de legisla-
ção processual brasileira, para a
audiência da Câmara respectiva,
nos casos de prisão Cu de processo
criminal, não sofre objecão, em
princIpio, o inlcio do inqucirito p0-
licial, e a prdtica dos atos ineren-
tes, de natureza instrutOria ou pre-
ambular, quando nêle eventualmen-
te envolvido membro do Congresso
ou do Poder Legislativo. A prévia
licença ci reclamada, excetiiado no
caso de flagrante ou crime inafian-
cdvel, para efeitos de prisão ou
prccesso criminal. 0 inqucirito po-
licial ci processo preiminar ou pre-
paratOrio da ação penal. Ainda não
ci processo criminal, mas a prcivia
licença, na fase preambular do in-
qudrito policial, poderd ocorrer,
como se ressalvou, se for caso de
cabimento de prisão preventiva, a
ser decretada pelo Jui.z, apOs a U-
cenca corocedida. Não importa ai-
gar que essa formalidade pode,
eventualmente, demorar os fins da
prisão preventiva. E exigência de
ordem constitucional e cumpre aca-
ta-la. F, quanto a qualificacão
dada no inqucirito, jd decidiu o Su-
premo Tribunal Federal, no julga-
mento cia Reclamação manifestada
no Habeas-Corpus n° 42.108, origi-
ndrio de Pernambuco, que importa
0 rOtulo que a autoridade policial

ou autoridade policial .militar dê a
qualificacão da pessoa que compa-
rece pare prestar declaraçOes ou
depoimento. Poderd chamd-lo in-
diciado; fica ao critérlo do Presi-
nha. Ao remeter os autos a autori-
dade competente para julgamento,
a autoridade policial-miitar, no seu
relatOrio, dird qual a posicão que
essa pessoa ouvida ocupa no pro-
cesso: se ci testemunha ou se ci in-
diciado; uica ao critério do Presi-
dente cia Comissão de Inqudrito ou
do Delegado de Policia qualificar a
pessoa que perante êle comparece.
Pode qualificar como indiciado ou
pode qualificd-lo como testemu-
uha. 0 que Se deve fazer no in-
qudrito, quando êle envolver mem-
bro do Poder Legislativo, ci ajustar
prèviamente, local, dia e hora, para
inquirição. A proibição de subme-
ter a procedimento penal o Sena-
dor ou Deputado, salvo autorizacão
da respectiva Cdmara, dis Oreste
Ranelletti, em interpretaçäo ajus-
tdvel ao Direito Constitucional Bra-
sileiro, não deve ser entendida
como vedaçao para iniciar investi-
gacão a respeito do crime imputa-
do, pois isto equivaleria a negar a
possibilidade do prOprio pedido ul-
terior de licenca, por falta de mo-
tivacão. (Cf. "Istituzion.i di Diritto
Publico" - P a r t e IT - IV,
pdg. 388). P01 dêsse teor 0 princI-
pio que se sustentou na discussão
do Projeto de Resolução n° 115, de
1957, que envolvia pedido de licença
para processar crirninalmente a
membro da Câmara dos Deputados.
A propria c 0 r r en t e minoritdria,
atravcis de autoridades pronun&a-
mentos, e sem prejuIzo cIa firme
resistência a iniciativa do Minis-
tcirio Püblico, Federal entendeu que
a imunidade deve permanecer na
drea da processabilidade, sem
abranger atos anteriores. Invo-
ca-se, pare delimitar 0 campo prO-
prio da improcessabilidade a licão
de Manzini, segundo a qual a au-
torizacão não constituj condicäo de
persequibilidade, mas apenas de

prosseguibilidade de acäo penal.
claro que a intepretação pressupOe
a conduta legal e razodvel na fase
do inquérito, sern autorizar, como
ci Obvio, procedimento arbitrdrio e
caprichoso que possa embaraçar 0
livre exercicio do mandato e a in-
dependência do Poder Legislativo.

10. CONCLUSOES

Em face dos fundamentos ex-
postos, essim respondo aos itens cia
consulta formulada pela egrcigia
Assembldia Legislativa do Estado:

I. 0 Ato Institucional n° 2, de 27
de outubro de 1965, não criou res-
tricOes especificas as imunidades
dos membros do Poder Legislativo
federal ou estadual. Não restrin-
giu, em norma expressa, o alcance
dos imunidades, nem suspendeu
sua vigencia. Preferiu alcancar, de
forma direta, o exercicio do man-
dato legislativo, facultando ao Pre-
sidente da Repüblica, ouvido 0
Conselho Nacional, a suspender os
direitos politicos de quaisquer ci-
dadãos palo prazo de 10 (dez) anos
e cassar mandatos legislativos fe-
derais, estadueis e municipais. As
imunidades pressupOem 0 exerciclo
de mandato legislativo e a perda
da titularidade do mandato in-1-
pedird, portanto, a invocacao das
Imunidades parlamentares, para
protecão de ex-membro do Poder
Legislativo em face do ato de sus-
pensão dos direitos politicos ou de
cssacão de mandato Se as imu-
nidades desaparecerem, como ga-
rantia especifica, por extinção do
mandato, a partir cia pratica cia-
quele ato, a inviolabilidade prote-
gera sempre as opiniOes, as pala-
vras e os votos proferidos ciurante
o exercicio do mandato. 0 recesso
parlamentar, autorizado no Ato
Institucional n° 2, ndo suspenderd
as imunidedes dos membros do Po-
der Legislativo. No ,Direito Consti-
tucional Brasileiro, a duracäo das
imunidades não se limita ao pe-
riodo da sessäo legislativa. 0 re-
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I cesso, que pode interromper a ses-
são legislativa em curso, não sus-
pende as imunidades, cuja duracão
é superior ao periodo de cada ses-
são, nos têrmos da Constituicao
Federal e da Constituicão Esta-
dual.

II. 0 Ato Institucional, de 9 de
abril de 1964, admitiu a instauraçäo
autOnoma de inquéritos e processos
pare apuracão cia responsabilidade
pela pratica de crime contra o Es-
tado ou seu patrimônio e a ordem
poiftica e social, ou de atos de
guerra revolucioflária. Confiou-se
aos encarregados de inquérito e
processes a incumbência de apurar
a responsabilidade pelos referidos
atos e crimes. 0 Ato Institucional
n9 2 de 27 de outubro de 1965, admi-
te que o fôro especial da Justiça
Militar poderd estender-se aos ci-
vis, nos cases exuressoS em lei, para
repressäo de crimes contra a segu-
raxiça nacional ou as instituicöes
inilitares, e ainda deferiu 'aquela
Justiça Especial, na forma da legis-
lação, o processo e julgarnento dos
crimes previstos na Lei n° 1 .802, de
5 de janeiro de 1953, que define Os
crimes contra o Estado e a ordem
polItica e social. Anteriormente, a
Justica Militar d.ispunha de corn-
petência restrita. e 0 processO e jul-
gamento dos crimes não incluIdos
na sua competência cram expreSsa-
mente confiados 'a Justica ordind-
na (Lei n° 1.802, de 5 de janeiro de
1953, artigo 42 e parg. Unico. 0
to Institucional no 2 amnliou a

competSncia cia Justica Militar, que
se tornou jurisdião exciusiva para
o processo e julgamento dos crimes
contra o Estado e a ordem poll-
tica e social. Esse alargamento po-
derd repercutir no parlamentar in-
diciado em Inquérito Policial Mili-
tar. E a lei de Seguraflea do Es'
tado autoriza ao Juiz, ex-officio, a
requerimento fundamentaclo do Mi-
nistdrio Püblico ou de autoridade
policial, a decretar a prisão pre-
ventive, do jndiciado, ou determinar

a sua permanência em local neces-
sdrio 'a elucidacão dos fatos a apu-
rar. Se o indiciatb fOr membro do
Congresso Nacional, a prisão pre-
ventiva dependerd cIa prdvia licenca
cia respectiva Cãmara, sem o defe-.
rimento da autorizaçao ela não pa-
derá ser decretada. Todavia, diver-
s, se apresentará a situação do Dc-
putado Estadual. 0 Juiz que dispOe
de competência exclusiva para de-
cretar a prisão preventiva, nos ca-
SOS da Lei no 1.802, ë, por deter-
minação do Ato Institucional, au-
toridale federal, pois d Orgão cia
Justica Militar Federal. Não pocJe-
M decretd-la, como se admitia na
legislacão anterior ao Ato Institu-
cior.al n q 2, para Os casos não defe-
ridos 'a Justiga Militar, o cia
Justça ordindria. A imunidaie
concedida a Deputados estaduais e
restrita 'a Justic.a do Estado, como
diz o enunciado n 9 3, cia Sñmula da
Jttrisprudência Predomhiante do
Supremo Tribunal Federal. Não é
oponIvel 'a Justiga Federal, e
p"rn est o torna-se dcuensvel a
s olir'.it ac ão de prëva licenca
de prisão ou processo criminal de
Deputado Estadual. A jurisprudên-
cia a respeito surgiu na Primeira
RepUblica sob a vigência da Cons-
tituicão Federal de 1891, e não se
alterou, como se frisou, no perlodo
da Constituição Federal de 1946.
Tngressou, afirial. no dominic enii-
nente da Jurisprudência Predomi-
nante do Supremo Tribunal Fede-
ral e a consagração jurispruden-
cial precede ao Ato Institucional
no 2. Assim, não tendo a outorga
constitucional alterado ou modifi-
cado as imunidades parlamentares,
no seu alcance e conteüdo, poiS elas
remaneSeeram nas partes manti-
des ds ConstituicOes Federal e Es-
taduais, a verdade que a concen-
tracão, na Justica Militar Federal,
da competência para, na forma da
legisl'acão, processar e julgar os
crimes previstos na Lei m 1.802, de
5 de jneiro de 1953, veio afetar 0
gozo das imunidades estaduais, que

cedern cUante da Justica Federal,
nos têrmos do, jurisprucléncia pre-
dominante. Ressalvo 0 dissenti-
xnento doutrinário já manifestado,
pois entendo que as imunidades dos
Deputados Estadua.is decorrem do
regular exercicio dos podOres re-
servados, integram o poder de au-
to-organizacão do Estado-membro
e não se acharn vedadas, implicita
ou expilcitamente, pelos principiOS
estabelecidos na Constituicão Fe-
deral. A oponibilidade das imuni-
dades dos Deputados Estaduais As
autoridades federais, amplamente,
cu As autoridades judiciarias fede-
rais, de forma especthca, d regra
do sistema constitucional federal,
e cumpre observd-la para fins de
pris'ao ou de processo criminal. As
imimidades foram criadas para
proteger 0 livre exercicio do man-
dato e assegurar a independencia
do Poder Legislativo. A compreen-
são désse fim primordial nao deve
ser tragmentaaa, para so admitir,
no tocante aos Deputados Esta-
duals, a oponibilidade as autonida-
des esta(Auals, e consequente ctesa-
parecimento das imunidades peran-
te as autoridades federals. tsse
seccionamento das imunidades es-
taduais sO seria juridicamente
admissivel se assim dispusesse a
Constituiçäo Federal. Mas, 001110
assim ela não fez, a multiddo das
imunidactes parlamentanes, na via
da interpretaç'ao, nao se compade-
cc corn o fim do instituto Q fere,
data venia, a estrutura dual do sis-
tema federal. 0 ato praticado pelo
Deputado Estaduai, dentro do ter-
ritOrio do respectivo Estado, está
abroquelado pela regra constitucio-
nal des imunidades.

III. Se a denunciado 'a Justiça
Militar Federal fOr Deputado ES-
tadual, a instauracao da ação penal
ou do processo criminal, pelo re-
cebirnento cia denüncia, não depen-
derd da prOvia licenca, consoante
se fixou na jurisprudência predo-
minante do Supremo Tribunal Fe-
deral. A regra de improcessabili-

dade não serd oponIvel 'a autorida-
de federal, e a Juiz ficard dispen-
sado de solicitar a prévia licenca ao
Pocler Legislativo Estadual. Regis-
tro, todavia, o meu dLssentimento
doutrinário corn a interpretação
acoihida no, ..iurisprudência Predo-
minante, con.forrne fundamentos de-
senvolviclos no parecer e reprodu-
zidos, resumidamente, no item an-
terior.

i a que me parece, salvo meihor
JUICO.
Belo Horizonte, 18 de maio de 1966.

a)Raul Machado Horta, Professor
catedrdtico de Direito Constitucio-
nal da Faculdade de Direito da Uni-
versidade Federal de Minas Gerais.

- Pa.ssa-se 'a

LEITURA E APRESENTAçAO DE
PR0POSIc6ES

PARECERES

- Pelos respectivos relatores,
são enviados 'a Mesa as seguintes
pareceres:
PARECER PARA SEGIThTDA DIS-
CUSSAO DO PROJETO 3612/66.

Comissão Executiva

Tendo sido regularmente apro-.
vado em sua 1a discussão na for-
ma regimental, vem a esta Co-
rnissão o Proj eto de Resolucao n.°
3612/66 que dá a denominacao dc
"Cláudio Pinheiro de Lima" 'a
sala de trabaihos destinada it Pri-
meira Vice-Presidência da As-
sernbléia.

0 meu parecer e favorável a
aprovacão do Proj eto de Resolu-
cão ora em discussão, mesmo por-
que a mencionado Gabinete foi
instalado pelo saudoso homena-
geado, quando ocupou a La Vice-
Presidéncia.

Par ocasião da reforma, melho-
na e ampliagãao das então precã-
nias instalaçöes do plenário, gale-
rias e gabinetes desta Casa, o ho-
menageado foi u m a presenca
constante e diana em todos Os
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setores, fiscalizando, sugerindo,
colaborando de fora extraordl-
nária para o born atclamento e a
mais rápida conclusão das obras
do prédio da Assembléla, as quais
se devotou corn inexcedivel dedi-
cacao.

Fez-se, portanto, merecedor da
homenagem.

Pela aprovação, em 2.a discussão.
Sala da Comissão Executiva, a

de junho de 1966 - Bonifácio de
Andrada, Presidente - Ledo Bor-
ges - João Navarro - Pinto Coe-
lho - Anuar Fares - Reny Ra-
belo - Mario Hugo Ladeira.

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

PARECER PARA 3a ltIscussAo
DO PROJETO N.° 3610/66

Comissäo Executiva

A egrégia Assembiéia houve par
bern aprovar o Parecer para 2Y
discussão, adotando como suas as
razOes ali expostas.

Nada tenho a acrescentar aos
fundamentos anteriormente apre-
sentados.

Assim sendo, sou de parecer que
seja aprovado o Projeto, de acôr-
do corn o resultado de sua vota-
cão, em 2.a discussão, em Plená-
rio.

Sala das Reuniöes da Cornissãa
Executiva, 8 de junho de 1966.

Bonifdcio de Aidra:a, Presi-
dente - Anuar Fares, F elatoi'
Ledo Borges - JoFto Navarro --
Pinto Coeiho - Reny Rabella
Mario Hugo Ladeira.

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

PARECER PARA 3.a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.618/66

Comissäo Executiva

A egrégia Assembléia houve pot
bern aprovar o Parecer para 2.
discussão, adotando como sua a:
razöes ali expostas.

.ada tenho a acrescentar aos

fundamentos anteriormente apre-
sentados.

Assim sendo, sou de parecer de
que seja aprovado, corn sua for-
ma original, o Projeto em causa.

Sala de Reuniöes da Cornissão
Executiva, 7 de junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presi-
dente - Anuar Fares, Relator
Ledo Borges - João Navarro -
Pinto Coelho - Reny Rabello -
Mario Hugo Ladeira.

- Publicado 0 Parecer, inclua-
Se o Proj eto em Ordern do
Dia.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO 1.178

- Comis:são & Servico Püblico
Civil -

Pelo Requerimento n.o 1.178, a
Sr. Deputado Hélio Garcia indica
ao Senhor Governador do Estado e
ao Senhor Secretário de Estado
da Seguranca Püblica, a conve-
niFncia de ser, urgentemente, cas-
sada a ilegal Portaria n.° 47, do
Boletim Reservado n.° 46 a fim
de se evitar o tremendo mal-estar
que vem causando nos meios pa-
liciais e na consciência do povo
mineiro.

Examinando a Proposição, yen-
ficamos tratar-se de medida justa
e oportuna, motivos por que opi-
namos pela sua aprovaçao nos
têrrnos em que se encontra redi-
gido.

Sala "José Proença", 8 de junho
de 1966.

Cicero 'Dmont, Presidente
Maria Pona - Rclatora - Wil-

son Moesto - Souza e Silva.
- Publicar.

- Vem a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.273
Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Solic Ito a V. Exa., ouvida a
Casa e assentindo esta, seja en-
dereçado urn veernente apélo ao

Diretor-Geral do Departarnento de
Obras e Saneamento, bern como
ao Chefe do citado órgão federal,
em Minas Gerais, no sentido de
que seja canalizado o cOrrego da
Serra, principalmente no trecho
existem entre a Rua Monte Ale-
gre e a Rua Edgard Coalno, jus-
tarnente 0 que mais perigo otere-
ce aqueles que residem nas suts
imediacö•es.
- Gerardo Grossi.

Sala das Reuniöes, 3 de junho
de 1966.

Joao Navarro - Carlos Eloy -
Raul Fernandes - Pinto Coelho
- Geraldo Grossi.
Justificativa - Veiha aspiraçãa
do po v o de Belo Horizonte, so-
bretudo daqueles que moram lb
bairro da Serra, e a canalização
do cOrrego ali existente.

0 Departarnento Nacional de
Obras e Sanearnento, ha cérca de
urn ano, jã providenciou a feitu-
ra de grande parte do servico,
sendo que, agora, segundo infor-
macöes que nos chegaram, é pro-
pOsito daquele Orgão federal dan
continuidaae as obras. Ha, en-
tretanto, necessidade de que, ao
trecho existente e n t r e a Rua
Monte Alegre e Edgard Coelho,
seja dada preferéncia, urna vez
que êle é 0 que major perigo ofe-
rece aqueles que moram nas suas
adj acências.

Assim sendo, justifica-se, plena-.
mente, o apélo a ser endereçado
aquele Orgão federal, a firn de
que Se inicie a obra em apréco, e
sejam executados, prirneiramente,
os serviços no trecho citado.

João Navarro
A Cornissão de Transportes.

O SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. spãrtaco Pompeu.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. JOAO LUIZ DE CARVA-
LHO - Estando presente, no re-
cinto da Assernbléia, urn represen
tante da Radio Minas, que pro-
tende gravar o discurso do Depu-
tado Spártaco Pompeu, peco a V.

Exa., Sr. Presidente, que concezla
licena para que a gravacão seja
feita.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
concede esta licença. Corn a pa-
lavra 0 Sr. Deputado Spártaco
Pornpeu.

O SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.
E corn a maxima satisfacao que,
neste momenta, encaminho a a-
preciaçao da Assernbléia, urna In-
dieacao que diz respeito aos pro-
blernas sociais de Minas e de Be-
10 Horizonte. Para nOs, Deputa-
dos, homens ligados a vida pd-
blica, é, sem uüvicla, urn prazer
colaborar, no sentido das solucdes
dos problernas que afligem 0 povo.
Esta C a missão do homem que se
dedica a politica. 0 homern pü-
blico estã em condicoes de pres-
tar servicos a comunidade e ao
bern püblico. tie se reriuncia a
Si mesrno, para resolver o pro-
blema daqueles que sofrem e da-
queles que pedem. 0 Deputado,
por isto, e urn cidadão que deve
Se dedicar a obra do bem-estar
social, sem cogita.r dos seus inte-
rêsses pessoais.

A pouitica no Brasil, dentro dos
postulados da nova ordem, deve
basear-se nos interêsses do povo
sem cogitar de problemas de or-.
dem pessoal, sem manipular inte-.
rCsses inconfessã yeis pals realmen-
te sua rnissão é servir a Pãtria.
Nesta oportunidade, estou enami-
nhando a Mesa uma Indicacão ao
Presidente da Sociedade Assisten-
cial São José e ao ilustre Ministro
Pedro Aleixo, hornern dedicado
aos problernas assistenciais e fi-
lantrOpicos e que dinige OS desti-
nos de uma Organizacao Assis-
tencial, dando-Ihe magnificas con-
dicöes de funcionamento.

Estd agora 0 Sr. Secretário da
Acao Social, Deputado Sebastião
Navarro Vieira, tomando iniciati-
vas no sentido de dar aos mendi-
gos de Belo Horizonte a oportuni-
dade de urna vida mais tranqUila
e mais digna, encaminhando-os a
urn lugar aprazivel e amplo onde
possam recuperar-se para a socie-
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Para que, na qualidade de Presi-
dente da Sociedade AssistenCial
São JOSé, cornO cidadão de altas
yirtudes altruistiCa s e beneméni4o
piofleirO resta Capital, em incia-
tivas de bern-estar social e asSi'-
tência aos mefloS protegidOS pela
sorte, merioreS e mendigos, aten-
da ao apêlO que o Secretârio Se-
bastião Navarro Vieira ihe din-
giu, bern como esta sugeStão par-
tida dos egrCgiOs represefltafltes
do POW mifleiro nesta Assembicia,
Para que doe urn prédlo e respec-
tivO terreflO, distante 30 quilorne
tros desta Capital, no MufliCiPi0
de EsrneraldS, neste Estado, que
ha maiS de 10 (dez) anOS se en-
contra pronto e preparado, em
construcão adequ ada e segura e de
confôrto, Para all se instalar e
luncionar a primeira Colôflia As
sistencial Agricola que se destifla'
rã a acolher pobreS rnendigos, in-
válidOS e yâlidoS marginalizados,
onde poderão receber assisténcia
e recUPerarse pelo trabaihO e p3r
urna yida nova, das distorcoeS, e
dos descarninhos e dos tranSViOs
decorrentes da vida, a que todos
Os entes humanoS estão sujeitos.

Sala daS ReUfliöeS, 8 de juiho
de 1966 Spártaco PomPeU

mendigo, d o e n t e ou não. Tal
situacão nesta rnetrOPOle consti-
tui urna mancha negra, que aten-
ta contra Os nOSSOS iôros de civi-
lizacãO, porqUe de porta em por-
ta, homenS, rnulhereS e criancas,
estendem a mao 'a caridade pübli-
ca, usando de todos Os recurSos
hurnanoS se não ate desurnaflos,
comO seja a utiliZacãO de recém-
nascidOs Para apiedar o povo.

Atendendo a esta situacaO la-
rnentãve l , jã o ano passadO, lan-
qafllOs nesta Casa urn ProjetO
que cria Colôflias AgriCOlas AssiS-
tenciaiS Para abrigar os mendigoS
doenteS, vãlidOS ou invãlidOS, Para
urn estãgiO, onde podenianl ser re-
cuperadOS para o trabaiho, regres
sando curados desta doenqa so-
cial, ou ali permaneCerern rece-
bendO, cuidadoS por velhice ou
invalidez perrnafleflte porque 0
homern neste estado precisa da
caridade, da filantroPia da comU-
nidade. A comunidade precisa in-
tegrar-Se corn êsseS moVimefltos,
por isso bern so justifiCarn entida-
des de assistêflCia, como SOS,
Para que, em piano racioflal e bern
pôsto, seja dada solucão adequa
da aoS diverSos casoS.

Em Esmeraldas, neste EstadO, a
Sociedade AssistenCia l São Jose
pOsSui prédioS que foram cons-
truidoS Para êsse tim altruiStico
e social, que bern traduz o eleva-
do espmnito do ilustre MirlistrO da
EduCacao, Deputado Pedro Aleix3,
que, corno cidadão de esplênthdo
espirito pUbliCO e humaflitãrio,
sernpre se debrUcOU sôbre o pro-
blerna social de Minas, e, Para êie,
tern dado as veraS de talento e
de seu espirito hurnanitari o , em
iniciativas cOmO esta, que possul,
entre outrOs, êste patnimôfliO ora
pedido Para ser doado ao S.O.S.
de Belo Horizonte, e, se não, ce
dido Para uso como Colôflia Agri-
cola Assistencial flão fugindO as-
sisal dos prop6sitO5 que inspira-
ram a sua conStrUca o em lugar
tao apraZIVel quanto prOprlO.

Esta ColOilia AssiStencial Agri-
cola seria urna fonte de experiên
cia ern Belo BonizOnte, no uso

dade e serdevidamente assistidos
e tratados. E mis, dentro daqu-
les principiOS que sempre inspi-
rararn a nossa orientacão politica,
dentro daquela intencãO de bern
servir aos pobres e necessitados,
na luta contra a doenca e a mi-
séria que hole assolam uma gran-
de parcela do nossos concidadãOS,
tivernos a oportunidade de verif i-
car, como Delegado EspecialiZadO
de MenoreS desta Capital, a situ-
acão degradante de criancas, ye-
ihos, muiheres e adultos, mendi-
gando de porta em porta por esta
cidade e procurandO elabOrar urn
prograrna assistencial de base,
apresentamoS a esta Casa, no ano
passado, urn Projeto de Lei, cri-
ando as Colônias AgrLOlaS Assis-
tenciais Para onde pudessem ser,
mandados êsses meidigoS . Natural
mente, o acUmulo de trabalhO do
Legislativo ainda não perrnitiu a
apreciacãO devida desta Proposi-
cao de nossa autoria, que, certa-
mente, ha de lograr aprovacãO no
momento oportuflo. As ColOnia
AssistencialS tern sido encaradas
como urn meio certo e perfeito de
se resolver o problema da mendi-
cãncia.

Este assunto tern sido ventilado
na AssociacãO Comercial de Belo
Horizonte, na Academia MuniciPa-
listas de Lêtras em outras orga-
nizacöeS que se interesSam pela
pela solucão déste problerna social
que é grave e que aflige a nossa
Pátria e que, futuramente, pode-
rã trazer-nos muitas dificuldadeS.

Assim, Sr. presidente e Srs. Dc-
putados, traduzindo o pensamen o
do povo, sentindo a dor daqueles
que tern de recorrer it menA-
cància Para conseguir o seu prO-
prio sustento, dor que pudernoS
constatar na investidura do car-
go que ocupamos, tornei a inicia-
tiva de apresentar éste Projeto
que cria as ColôniaS Agricolas As-
sistenciaiS nas proximidades de
Belo Horizonte e nas regiöeS mais
necessitadaS de Minas.

Agora, verificandO que exise
na cidade de EsmeraldaS, a 33

Kms desta Capital, urn terren0
ja corn prédio construido, perten-
cente 'a Entidade São José, din-
gida pelo erninente Ministro Pe-
dro Aleixo, dirigimoS urn apélo a
S. Exa. corno cidadão humanitá-
rio e beneméritO, em nome do Se-
cretârio do Acão Social, no senti-
do de que sej am cedidos o prédo
e o terreno desta entidade para
abrigo dos mendigos a erern as-
sistidos pela Secretaria. de Estado.
E 0 facO, porqUe verifico que, nes-
tas noites I rias e tiritantes de ju-
nho, os mendigoS, como Os jornaD
anunciam, Sr. presidente e Srs.
DeputadOS, e s t a o morrenco dc
frio e de lome nas ruas desta ci-
dade Ilorescente e tentacular. Sa-
bendo da existéncia da Assistéfl-
cia Social dos Mendigos, campa-
nha hurnanitária do Deputado
Navarro Vieira, fazernos urn apêlo
e esperarnoS a aprovaçãO dos
egrégiOS representanteS do povo,
Para que S. Exa., através do
S.O.S., receba Os rnendigos as
criancas e Os velhos que morrem
de tome e de doenca sern nenhum
recurSO, sejam abrigadoS nessas
acornodacöeS, ja construidaS em
EsrneraldaS. A m i n h a palavra,
nesta oportunidade, e no sentido
do que se dé assistência 'aqueles
que sofrern os horroreS da tome
e da miséria. E preciso, Sr. Fre-
sidente, que Os representanteS do
povo defendam esta causa justa,
pois, estarão ajudando quarenta
ou cinquenta milhOes de brasilel-
ros, que dia a dia morrern 'a mm-
gua, não sO em Minas, mas no
Brasil. Esta é a nossa palavra
Para encaminhar a Casa a seguin-
te Indicacão ao ilustre mineiro 0
esplêndidO cidai ão, Ministro Pe-
dro Aleixo.

REQIJERIMENTO N.° 1.274

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

0 Deputado que esta subscreye,
devidamente apoiado na forma
regimental, requer a V. Exa., ou-
vida a Casa, seja leita IndicacãO
ao ilustre Ministro Pedro Ale ixo

LéliS Chaves - joao Bello -
Valdir Melgaco - WalciomirO Lb-
bo - Geraldo QuifltãO - Gomes
Moreira - Cicero Dumont
Souza e Silva - Expedito Tavares
- JoãO Luiz do FreitaS - José
Luiz Baccaninfli - João Luiz ne
Carvaiho NicanOr Armando -
Athos Vieira de Andrade - Pauli-
no Cicero - João BOScO.
Justificativa - 0 SecnetâriO da
AçãO Social, Sebastiao Navarro
Vieira, ilustre DeputadO Estadual,
tomOu a iniciatiVa de dar aos
nendigOs de Belo Horizonte urna
oportunidade de vida rnais tran-
qi.iila e assistida . Para isso vern
prestigiando a entidade S.O.S.,
fundada sob o auSPici0 de sua Sc-
cretania, rnas sob a responSabih1
dade da comunidade bolonizonti. a

pretende-Se retirar da Irua 0
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prinieiros momentos que toniou
posse no cargo de Secretário da
Acão Social o Deputao Navarro
Vieira, que, por certo, re:eber
essa preciosa doacao do ciclad o
benemérito de Minas, digno e 1-
lustre Ministro Pedro Aleixo, de
que agora mais se engrandecra
por êste gesto de benemerência ao
socorro dos que sofrem, dos quo
pedem, dos que morrem no silén-
cio das noites esquecidas nesta
metrópole tentacular, de fome, de
frio, de tristeza.

Este é urn veeniente apêlo que,
neste ensejo, levo ao grande ho-
mem püblico de Minas, dizendo a
S. Exa. que, neste mês de junno,
mendigos doentes e invälidos jã
morreram em Belo Horizonte, de
frio e de fome, por falta de urn
lugar para se abrigarem, como ja
anunciaram Os j 0 r n a i S nestes
dias. Eis, pois, uma Indicação quo
e urn "S.O.S." para o S.O.S. de
Minas, dirigido ao Ministro Pedro
Aleixo.

Spãrtaco Pompeu

INDICAcAo N.' 1.188

Exmo. Sr. Presidente da Assem .
-biéia Legisiativa do Estado de Mi-

nas Gerais
0 Deputado que esta subscre-

ye, devidamente apoiado tia forna
regimental, requer a V. Exa., ou-
vida a Casa, seja feita Indicação
ao Exrno. Sr. Governador Israel
Pinheiro, corn vistas ao Piano de
Desenvoivimento, em elaboraçao
pelo Conseiho Estadual de Desen-
voivimento, sob a competente di-
reção do seu Presidente Luiz de
Souza Lima, para que seja loca-
lizada, na cidade sul-mineira de
Três Coracöes, urna fábrica de
Oleo de rnilho, tipo Mazola, con-
siderando-se o objetivo de inte-
grar a ação administrativa do
atual Govérno as necessidades e-
conômlcas de cada região, e, am-
da, de valorizar a agricultura pe-
Ia industrializacão de produtos
agricolas.

Exino. Sr. Presidente da
Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais

0 Deputado que esta subscreye,
devidamente apoiado na forma
regimental, requer a V. Exa., ou-

vida a Casa, seja feita Indlcacão
ao Exino. Sr. Governador Israel
Pinheiro, para que, considerando
seu piano integrado corn vistas
ao sul de Minas, recomende a in-
clusão de urn Centro Experimen-
tal Horti-Granjeiro, no Municipio
de Conceicão do Rio Verde, as
margens do Rio Verde, onde ha
reairnente area adequada para
uma iniciativa de grande propor-
cão, corn que se possa dispor de
recursos ao desenvolvimento da
plantacão de hortaliças destina-
das, principalmente, ao consumo
da região, corn possibiiidades do
fornecirnento aos grandes centros,
entre Os quais Belo Horizonte.

Sala das Reuniöes, 8 de junho
de 1966 - Spártaco Pompeu

Gomes Moreira - Lélis Chaves
- João Luis de Carvaiho - Ge-
raldo Quintão - José LuIz Bac-
carini
Justificativa As margens do Rio
Verde, no Sul de Minas, ha ter-
renos que se prestan-i a localiza-
cão de urn Centro Experimental
Hortigranjeiro, por muitos mo-
tivos: terra ribeirinha, vargem de
boa quaiidade, mrio de transpor-
te ferroviãrio e rodoviário rnagni-
fico; clirna e condicöes clirnatéri-
cas ao ponto frio, devido ser re-
gião serrana; zona populosa que
consome êsses produtos irnporta-
dos das cidades de So Paulo, On
vale do Paraiba, ha quatro (4)
décadas; proximidade das estân-
cias de ãgua mineral que cada dia
mais exigem, de peferência, port
o regime dietético do turista, hor-
taliças ricas em yitarninas; e, afi-
nai, a certeza de grande e farta
producão compensativa, desde que
dirigida por técnico, e, sobretudo,
segundo cuida o Senhor Govema-
dor, venharn, para a execucão do
plano pilôto, irnigrantes japonêses,
italianos ou portuguêses, especia-
listas no assunto.

Vern dai a presente Indicaco
para o Municipio de Co"ecã' do
Rio Verde, que possui meios e pre-
cisa da ajuda do Govêrno.

- A Com.issão de Agricultura.

COMUNICAQAO

Exrno. Sr. Presidente da
Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais

O Deputado abaixo assinado
traz ao conheciinento desta Casa,
na forma regimental, o faiecimen-
to do Sr. João Maia, Coletor Es-
tadual da cidade de Varginha, no
Sul de Minas, ocorrido dia 6 de
junho do ano coriente, rcpentina-
mente. Tal acontecimento abalou
profundarnente a familia vargi-
nhense, que tinha grande estiina
e apréco pelo falecido, cuja espá-
sa, D. Maria Isabel Maia, recebeu
desde logo as mais sentidas de-
monstraçôes de pesar pelo golpe
que de urn momento para outro
alcancou a familia de urn velho
servidor da Secretaria da Fazen-
da, estimado e querido de seus
comandados e colegas daquela co-
muna e de todo o Estado.

o infra-assinado pede sejam
enviados sentimentos de pésames
• D. Maria Isabel Maia e a tOda
• familia, em Varginha, a Aveni-
da Rio Branco.

Sala das ReuniOes, 8 de junho
de 1966 - Spartaco Pompeu

- Publicar.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr.
Presidente da Assembléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais.

O Deputado abaixo asinado, na
forma regimental, requer, ouvida
a Casa, s e j a encaminhada ao
Exmo. Sr. Diretor do Piano Na-
cionai de Educacão apio no se
tido de que providencie, dentro
do quo lhe competir, urgentes me-
didas para que se construa, na
localidade de Agua Limpa, Muni-
cipio de São Tiago, Minas Ge-
rais, urn Grupo Escolar, para aten-
dimento dos Indices de escolarida-
de que fda se verificarn.

Sala das Reuniöes, 8 de junhlo
de 1966 - Nicanor Armando

Waldomiro LObo - Geraldo

Sala das Reuniöes, 8 de junho
de 1966

Spdrtaco Pompeu
Nicanor Armando - Lélis Cha-

ves - Gornes Moreira - João
Luiz de Carvaiho - Geraldo
Quintão - José Luiz Baccarinj.
Justificativa - 0 Governador Is-
rael Pinheiro, quando ouvido na
Federaçao das Indüstrias nesta
Capital, ainda candidato ao Pãla-
cio da Liberdade, afirmou, entre
outros itens de sua plata:orma
que, se eleito, dedicar-se-iaa in-
dustrializaçao dos produtos agri-
colas. Chegou mesmo a falar, em
discursos, que teria interésse esp-
cial pela agricultura, como ex-Se.
cretario daquela pasta. Anunciou
ainda que, de acOrdo corn a re-
gião, iria localizar empreendimen-
tos que fivessern a comunhão da
agricuitura corn a indüstria. As-
sim citava: fábrica de amido ex-
portdvel corn o plantio intensivo
de mandioca; incentivo, nas mar-
gens dos Rios Verde e Sapucal,
de atividades horti-granjeiras, em
terras e climas prOprios; criação
de centros de plantação de árvo-
res frutiferas e ornarnentais, cul-
tivo de café e árvores de madeira
de lei e medicinais, centro de
piantaçao e sementes de flOres.
Vern, por isso, neste quadro, esta
Indicacão para que seja localiza-
da uma fãbrica de Oleo de mJ.lho,
tipo Mazola, em Trés Coraçöes,
onde as fatôres são todos favorá-
veis, inclusive o cultivo do milho
que, nos Muoicipios adjacentes,
pode ser plantado intensivarnene.

Esta é mais urna sugestão para
o Piano Integrado que se anun-
cia para beneficiar regiöes do Es-
tado - Spártaco Ponipeu.

- A Comissão de Agricuitura.

iNICAcAo N.° 1.189
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Mourão - Ladislau Salles
JUSTIFICATIVA: - E de clarnar
aos céus o abandono em que Go-
vernos sucessivos tern deixado a
localldade de Mercês de Agua
Limpa. Falta-lhe tudo que de-
penda de acão administrativa:
prédios Para serviços püblicos,
boas estradas, assistência médica,
farrnacêutjca e educacional.

0 seu povo nao tern perspecti-
va de progresso planej ado. TOda
iniciativa e particular, conservan-
do-se ha b it 0 s e costumes d-
correntes do doloroso abandono
administrativo em que vive.

Todavia, o Municipjo é de gran-
de produtivjdade rural. Suas ter-
ras em Mercês de Agua Limpa,
são extremamente férteis. Incu-
tern esperancas de rnelhorja ao
povo esquecido dos Governos, mas
não ihe oferecem condiçOes de
superacao, porque estas dependem,
em sua major parte, de serviços
püblicos bern orientados e executa-
dos.

Assim, nurn Estado que precisa
reerguer-se econômica e Social-
mente, aquêle centro produtor es-
td relegado a segundo piano, pela
inércia dos administradores pü-blicos.

Urn dos exemplos dêsse desesti-
mulo é a falta de prédio Para
grupo escolar.

Dai, 0 Requerimento ora apre•
sentado - Nicanor Armando

- A Comissão de Educacao.

REQUERIMENTO N.° 1.276
Exmo. Sr. Presidente da
Assembléja Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado ou-
vida a Casa, requer de V. Exa.,
de ac'Ordo corn o Regimento, 11-
cenca pelo prazo de 61 (sessenta
e urn) dias, Para tratar de inte-
rêsse particular, a partir do dia
16 do corrente més.

Pede Deferimento.
Sala das ReuniOes, 8 de junho

de 1966 - Hugo Castelo Branco.
- A Cornissâo Eecutjva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI
MENTO N.° 1.276

Comissão Executjva

Através do Requerimento n.°
1.276, o Senhor Deputado José
Hugo Castelo Branco solicita lhe
seja concedjda licença por 61 dias,
Para tratar de interêsse particular.

Nada tendo a opor, esta Corni-
são opifla favoràvelmente a sua
aprovacao e, Para o referido urn,
submete a considerac5,o da Casa
0 Seguinte:

PROJEC) DE RESOLUcAo
N.° 3.682/66

Concede Iicença ao Deputa
do José Hugo Castelo Branco.

A AssemblCja Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais proniulga:Art. 1.0 - Fica concedida, nostêrmos do § 5.0 do art. 89 do Re-
gimento Intemo, modificado pela
Resolucão n.° 312, licença ao De-
putado José Hugo Castelo Branco,
por 61 (sessenta e urn) dias, Para
tratar de interésse particular.

Art. 2.0 - Revogadas as dispo-
siçöes em contrdrio, esta Resolu-
cão entrará em vigor a partir de
16 de junho de 1966.

Sala das ReuniOes da Comissão
Excutiva, 8 de junho de 1966.

Bonifácio de Andrada - Presi-
dente

Ledo Borges 	 Relator - Pin-
to Coelho - João Navarro.

- Publicar.

INDICAQAO N.° 1.187
Exrno. Sr.
Presidente da Assembléja Legis-
lativa do Estado de Minas
Gerais.

Os Deputados abaixo assinados
requerern, ouvida a Casa, sejam
indicadas, aos Exmos. Srs. Go-
vernador do Estado e Secretãrio
de Estado da Fazenda, a conve-
niêncja e a necessicla.de da libera-
ção da verba de Cr$ 3.000.000 que
foi destinada a Uniäo Munlcipai

dos Estudantes Secundãrlos de
Januária.

Sala das Reuniöes, 8 de junho
de 1966.

Euler Lafetá - Gerardo Grossi
- Joaquirn de Melo Freire - Al-
tair Chagas.
JIJSTIFICATIVA: - 0 orooesso iã
Se encontra pronto, dependendo,
exciusivamente, de autorização
nara efetuar o referido pagamen-
to. Estando paralisadas as Obras
da Casa do Estudante, naquela ci-
dade, é urgente que se libere a
verba mencionada, Para que não
se perca o que se fez corn tanto
sacrificio.

Sala das Reuniöes, 8 de junho
de 1966.

Euler Lafetá
- A Cornissão de Financas.

INDICAQAO N.° 1.190

Exmo. Sr. Presidente cia
Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado,
na forma regimental, requer, ou-
vida a Casa, seia encaminhada
sos Exmos. Srs. Gover'ador do
Estado e Secretário da Eclucacão,
Indicacão no sentido da necessi-
dade de quo, urgentemente, seja
eonstruido ur é d i o destinado a
Orupo Escolar, na localidade e
Mercês de Aqua Limpa, Munici-
plo de São Tiago.

Sala das Reuniöes, 8 de junho
de 1966.

Nicanor Armando -- Martins
Silveira Waldomiro Lñbo -
Alviniar Mourão - .Toão Vas -.
L q dislau Salles - Geraldo Quin-
tao.
JITSTIFICATTVA: - E de clamar
aos céus o abandono em cue Go-
vernos sucessivos tern rleixaTh
a localidade de Mercês de Agua
Limpa. Falta-ihe tudo que der.en-
cia de açao administrativa: pré-
dios pars o servicos püblicos,
boas estradas, assistência médica,
farmacOutica e educacional.

0 seu povo não tern perspectiva
de progresso planejado. Tôda mi-

ciativa é particular, conservano-
-Se hábitos e costumes decorrentes
do doloroso abandono administra-
tivo em que vive.

Todavia, 0 Municipio e de gran-
de produtividade rural. Suas ter-
ras são extremarnente férteis. In-
cutern esperaicas c 1 e melhoria ao
povo esquecido pelos governos,
mas não Ilie oferecem condicöes
de superação porque estas clepen-
dem, em sua maior parte, d- ser-
vices pãblicos bern orientados e
executac'os.

Assim, nurn Estado que precisa
reerguer-se econômica e social-
mente, aquéle centre produtor es-
tá relegado a segundo piano, pela
inércia dos administradores pü-
blicos.

Urn dos exernplos dêsse desesti-
mulo e a falta de prédio Para gru-
po escolar.

Dal, a Indicacão ora apresenta-
da.

Nicanor Armando
A Cornissão de Educacão.

0 SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra o Sr. Deputado João
Belo.

0 SR. JOAO BELO - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Convidado pelo Centre de Trei-
narnento dos Professôres do Gi-
nsio "Orientado pars o Traba-
the", tivemos hoje o prazer de
comparecer a Betirn pars assistir
a formatura dos professôres de
artes industriais que irão lecio-
nar no Ginãsio "Orientado Para
o Trabaiho", do interior. Tive,
realmente, grande emoção ao che-
gar ao local e assistir em compa-
nhia do Ministro ClOvis Salgado,
A inauguraqão daquele prédio, pa-
rs Csse fim. Senti, tambérn, enor-
me satisfação porque, alérn do
Ministro CiOvis Sal"ado, qie, co-
rno Ministro da Educacão, organ-
zou urn piano que sO agora estã
sendo ex'cutado. apOs haver o
ernérito Govêrno do Sr. Ma-
galhães Pinto assinado urn Con-
vénio corn o Ministério da Educa-
ção Para realizar esta grande
obra em Minas Gerais, lá esta-



- 238
	 - 239

yam alnda a Sr. Silvestre Andra-
de, homem que é reserva moral
dos funcionários em Minas Ge-
rais, que, sob a direcão do enge-
nheiro Osvaldo Andrade, tern rca-
lizado urna obra magnifica em
nosso Estado, e também, coma
não podernos deixar de mencio-
nar, a professôra Dora Parma,
que deu muito de si no setor do
ensino mineiro. Senti, realmente,
grande ernoção, como homern pü-
blico, porque I A torrnnararn 0
durso os dais professôres que irão
para Carangola lecionar artes in-
dustrials, no Ginásio orientado
para o trabaiho. Esses professô-
res são: Hélcio Nascimento Car-
doso e Jorge Fernandes Dias. Es-
te é urn setor dos mais importan-
tes para a nosso Estado e para 0
Pais. E para nossa satisfacão é
Minas Gerais o pioneiro do ensino
industrial no Prrsl. Pcnier.ag-
aram também a Dr. Gildásio A-
mado e o Sr. Secretãrio da Edu-
cacao, Dr. Gilberto Antunes de
Almeida. A solenidade foi ding!-
da e prestigiada pela presença
déste grande educador de Minas
Gerais, que é o Sr. Duntalmo
Prazeres que, na ausêneia do Se-
cretãrio da Educação, desempe-
nhou muito bern a função de Pre-
sidente daquela Reunião. Là se
encontrava, também, êste homem
püblico que é uma reserva de Mi-
nas Gerais, o ilustre ex-Secretá-
rio Aureliano Chaves. Foi na
gestão de S. Fxa.. a rr. Maga-
lhães Pinto, tendo coma Secret-
rio da Educação a Sr. Aureliano
Chaves, que foi criado em Caran-
gola urn Ginásio orientado para a
trabaiho, que prestarã inestimá-
veis serviços 'as crianças pobres,
para que elas aprendam urn ofi-
do e continuem seus estudos na-
quele estabelecirnento. Se temos
realizado grandes obras em nossa
zona, considero esta da major uti-
lidade para todo o nosso Esad)
porque servirá parc ecaminhar
crianças que anclam vagando pea
ruas, orientando-as para urn of!-
do, para que possam veneer na
victa.

Tenho, esta hora, como homem
püblico que procura realizar o que
pocle pela sua zona e pelo sen
Estado, qua dar a me ,  testernunho
do trabaiho realizado pelo Go
vernador Magalhães Pinto que,
corn a colaboraçao de bans Se-
cretário, corno 0 Sr. Aureliano
Chaves, Bonifácio de Andrada e
outros, realizou uma obra edu-
cacional, em Minas Gerais, que
ficar. na História. Não poderia-
mos, também, esquecer o name do
Ministro ClOvis Salgado, de yes
que êle foi a pioneiro do ensino
profissional em Minas Gerais, es-
timulador dessa grande obra que
estamos realizando neste Estado.

Estava, tambérn, presente aque-
la solenidade a Professor Hilton
Cabral dos Santos, estudante de
En.genharia e paraninfo da turma,
que proferiu palavras de estirnulo
e agradecimento ao Govêrno do
Estado. Ele e, realmente, urn ide-
alista, e vimos corn que entusi-
asmo aquêle jovem educador all
comparecia.

Urn espetãculo coma aquele de-
ye servir de exemplo para toclos Os
mineiros numa hora grave coma
esta, em que precisamos amparar
as crianças pobres, orientá-las
para a vida e dar-Ihes condiçOes
de vender.

Peco que seja transcrito nos
Anais desta Casa o disur ' pro-
ferido pelo ilustre Profesor Hilton
Cabral dos Santos, para que todos
saibam que ainda se realiza al-
guma coisa em Minas Gerais e no
Brash, em favor do ensino orien-
tado para a trabalho.

Queria, tambérn, desta Tnibuna,
fazer urn apêlo ao Ministro da
Educação. A Secretaria jd recebeu
mais de 200 milhöes de cruzeiros,
desde janeiro, para cornprar equi-
parnentos para êstes ginãsios on-
entados para o trabalho e não se
justifica que, ate hoje, esta Secre-
tania nao tenha ainda comprado
a rnaquinaria necessCnia àqueles
ginasios. Essa demora est preju-
dicando o fun':ionamento dêsses
estabelecirnentos de ensino AssiLn,
faço urn apélo ao Secretário cia

Educação para que providencie,
cam ungéncia, esta compra, pals
muitos ginasios estão sern fundio-
nar a espera dessa maquinaria.

Quero nesta Tnibuna agradecer
a Revmo. Padre Pascoal Rarigel,
vigánio da paróquia de Carangola,
que tern ticJo o major interêsse por
êsses ginásios orientados para a
trabalho e tern procurado resolver
problemas sociais daquela local!-
dade.

Recebi, Sr. Presidente, urn ofI-
cio assinado pelo Fe. Pascoal Ran-
gel e por vãrias educadoras de
Carangola, no qual se solicita ao
Sr. Governador do Estado que o
ensino religioso continue a ser ml-
nistrado em todos as estabeleci-
mentos de ensino do nosso Esta-
do, para que as jovens possam ser
formados dentro do espirito ens-
tao: para que haja respeito 'as au-
toridades e possarnos voltar aquele
tempo em que as jovens possui-
am, realmente, uma religião.

Solicito a V. Exa., Sr. Presi-
dente, a transcricã 'i Os Annis
desta Casa de urn oficio assinado
por diretoras de gruEos eclar , s,
professôres e pessoas de nespon-
sabilidade naquela cidade, bern
coma de urn tnabalho realizado
pela Sna. Jeni Lima sôbre a re-
forma e a hurnanização do siste-
ma judiciãrio brasileiro, no qual
o assunto é abordado corn muita
oportunidade, trazendo subsidios
para que a Govérno Os aproyeite
e Os introduza no sistema judiciá-
rio de Minas Gerais. E urn traba-
lho que merece nasa atenção, por-
que D. Jeni de Lime é u:'a 'as-
tudiosa dos assuntos sociais em
nosso Estado.

A.o trazer a esta AssemblCla as-
suntos de tamanha irnportncia.
estou certo d0 que Srs. Deputados
e as Podêres PUblicos yoltarão suas
vistas para êles, a I im de que p08-
samos prosseguir neste trabaiho,
que dana resultados magnificos
para Minas Gerais.

Passo 'as mãos de V. Exa. Sr.
Presidente, as docurnentos a que
me refeni durante a transcorrer
do meu discurso, para que Os mes-

mos facam parte integrante da
rninha oracão.

"Disaurso do Paraninfo Hhlto'i
dos Santos per ocasiãa da Forma-

tura da 1. 4 Turma 'de Artes
Industriais - Betirn - M. G.

(08/06/66)

Carissimos afilhados:

Nesta escola nova que estamos
projetando no Brasil e da qua]
fazeis parte como 0 primeiro fruto
de uma jornada de estudo sério,
de sacrificlo e de abnegação, ti-
vestes a bondade de confenir-nos
a honra de proferir a ültima aula,
antes do pantirdes para o encon-
tro corn êsse imenso batalhão de
inteligências adormecidas que es-
penam sen desnertar, Os jovens do
nosso arnado Brasil.

0 Gindsio nova, orientado pa.ra
o trabalho, é a fOrmula feliz que
os escalOes dirigentes da educaçao
em nosso pals descobriram para
dar aos jovens a preparo para a
vida. Ao lado das disciplinas tra-
dicioas, figurar q o. (oravante, 's
técnicas industrials que vão dar
ao jovem possibilidade de meihor
aproveitar 0 seu tempo ocloso,
fontalecendo a formação de sua
persanalidade, mostrando-ihe que
sO a trabaiho honesto e persis-
tente e capaz de criar grandes
homens para a Pátnia e fazer urna
pessoa feliz, integrada na socie-
dade.

Ao ritmo do ensino tradiclonal
ou acadêmico estCvamos correndo
a risco de fabnicar muitos douto-
res que acabariam se tonnando
viajantes, balconistas e desajus-
tados soclais, como aconteceu em
pals da veiha Europa, quando ad-
vogados se transformaram em cai-
xeiros-viaj antes.

A escola nova que estamos man-
gurando vai dar urn sentido pro-
dutivo e p r 6 tic o ao I ovem do
nosso tempo. As habilidades ma-
nuais difundidas vão proporcio-
nan a despertar das grandes vo-
cacOes. A economia do prOpria
lar se realizarà através dos seus
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próprlos componentes, porque Ca-
da aluno que sair dos nossos gi-
násios orientados para o trabaiho
levará també'm para o seu lar a
capacidade de resolver problemas
caseiros que antes dependiam dos
especialistas.

Mas esta nao é a grande glOria
da nossa tarefa. A melhor, a que
Se pode distinguir em futuro não
muito distante, é a modelacão da
personalidade, a criaço no jovem
da idéia de que ao consumo deve
corresponder também uma boa
parcela da produtividade.

Os trabalhos em metais, a mo-
delagem em cerâmi r'a, as hbili-
dades em artes grãficas, madeira
e eletricidade, que vOs, corno mes -
tres, aprendestes, para transmitir
A juventude, vão dar aos nossos
estudantes uma nova dimensão da
vida.

A modalidade de ensino, que es-
tarnos introduzindo no Pals, atra-
yes dos Gindsios Orientados para
0 Trabalho, vai permitir o afiuxo
de grancles vocaçöes nos seus di-
ferentes rarnos de aplicacao. Vai
permitir que jovens se realizcrn
bern, indo ao encontro das sras
próprias inclinaçöes.

Olhemos o Brasilcorn olhar am-
plo e critico. A nossa terra é pc-
bre e precisa de tudo. Desçamos
a urna sO categoria profissional: a
medicina. Nenhuma terra preisa
tanto de medicos, como precisa o
Brasil. No entanto, ha muitos me-
dicos que Se transformaram em
excelentes fazendeiros, abarido-
nando a sua clinica. Corn i'to,
querernos clizer que não se reali-
zaram na medicina, profissional-
nente. Muito se orguiham da sua
fazerda, do sen gado, da sua ter-
ra. Pouco valor dão ao titulo con-
quistado na universidade. Os
exemplos se multiplicariam se per-
ccnrêssernos tôdas as profimOes.

DaI concluimos, então: antes
urn eletricista, feliz, realizado pro-
fissionalmnte, do qu urn rnéi-
co corn vocacão trocada.

o homem que profissionairnen-
te se realiza é uma criatra af-
vel, prestativa, construtora do

bern. geralmente corn aversão a
todo tipo de contenda, de rnotlus,
de agitaçôes de tôda ordem.

0 dia em que conseguirmos im-
plantar no Brasil a escola que vá
ao encontro da vocação de todos
Os jovens, não rnais veremos a agi-
tacão de classe, as greves, as dis-
putas corn os seus superiores, que
são hoje em dia rnais uma válvu-
la de escape para superar urn de-
sajustamento, do que luta por
qualquer conquista válida.

Carissimos afilhados: E preciso
que tenhais em mente, ao sairdes
dêste curso de Artes Industriais,
que vos dare, urn titulo de profes-
sor esnecializado equivalente ao da
Faculdade de Filosofia, clue ha
diante de vOs urn Brasil irnenso
a ser reconstruido e canalizado
para o trabaiho. 12 preciso que
lernbreis também que foi esta
gente pobre do vosso Brasil que
vos perrnitiu fazer o vosso ourm.
Em cada diploma não ha sàrnen-
te o sacrificio vosso, dos vossos
professOres e das vossas autorida-
des. He,, e corn muito mais valor
do que isto, em cada milirnetro
dCsse pergaminho, a colaboraçao
financeira de todos os brasileiros
que consornern e que pagam Im-
pOsto de consuino, que produzem
e que pagarn o tributo relativo a
sua circulação.

Se olhardes esta conquista em
confronto corn esta responsabffl-
dade; se não fizerdes dêste titulo
urn meho simplesrnente para ga-
nhar dinheiro: se viverdes a vida
do mestre na mais alta significa-
cão da palavra, todos nOs estare-
mos pagos por tudo e o nosso
Brasil podere, orguihar-se de vOs.

Esta é a mensagern e é também
a grande esperança do vosso pa-
drinho. Confiamos que sabereis
retribuir ao Brasil aquilo que o
Brasil vos de, sob forma de diplo-
ma de professor em artes indus-
trials. E para fazerdes isto que
existe êste curso. E para realizar-
des esta tarefa que todos os sa-
crifIcios foram feitos. Foi por esta
causa que aceitamos essa esolha
para ser vosso paraninfo,

As Exrnas. Autoridades da DI-
retoria do Ensino Secundário, es-
pecialmente a esta dinâmica cria-
dora e orientadora de nossa obra,
a Inspetora Seccional D. Imene
Guimarães, ao Secretário da Fsta-
do, lDr. Gilberto Antunes Alrnei-
da, a nossa Diretora D. Zilda, aos
Srs. Professôres e a quantos mais
concorrem para que o botão de
rosa desta turma pu(esse, neste
dia de triunfo, desabrohar nesta
corola de diplomas, o nosso mu!-
to obrigado e Os flOssos parabens.

Parafraseando o m e s  r e dos
mestres, diriamos: Ide, serneai nor
tOdas as partes do vosso torrão
natal a semente da ciência e do
trabalho.

Como os serneadores de que fa-
la o Evangeiho, talvez seja corn
Iãgrirnas e sofrimentos que espa-
Ihareis a vossa semente; mas co-
mo êles, voltareis alegres e felizes,
carregados da fartura laura das
espigas, para depositardes, cheios
de ventura, no altar da Pátria.

'Sêde felizes, queridos afhlhados,
e parti nas asas da esperança,
para a vossa luta sagrada em be-
neficio do Brasil.

- Documento a que faz referên-
cia em seu discurso o Sr. flepu-
tado João Bela:

"Alvorada, 28 de abril de 1966.
Exrno. Sr.
Deputado João Belo de Oliveira F
Rua Turfa, 1391, (Barroca)
Belo Horizonte, MG.

Senhor Deputado:
Nossas cordials saudaçôes, ex-

tensivas a todos da distinta fa-
milia.

Atendendo a seu pedido, tenho
o prazer de anexar a presente urn
artigo nieu que se aplica, não so-
mente a Carangola, como a todo
o Estado de Minas e per isso pen-
sei que talvez seja interessante
publicá-lo nuni dos jornais da
Capital.

Ja entreguei o rneu diploma ao
Dr. Ruy e êle ficou de providen-
char a respeito.

No prOximo dla 10 ou 11 tere-
mos a festa em homenagem as
mães carangolenses, oferecida po-
lo Centro de Difusão Cultural, e
contarnos corn sua presença, da
Zenith e filhos a fim de abrilhan-
ta-la

Atenciosamente,

Jeni de Lima Gaertner

P.S. 0 histOrico da Estrada do
Divino jã estd sendo feito".

"REFORMA E HUMANIZAcAO DO
SISTEMA JUDICIARIO

BRASILEIRO

Jeny de Lima Gaertner

Os PresIdios Devem Ter Como
Finalitlade PrecIpua Reedueae 0
Presithário, a Fim de Que Ele
Po'sa, flepeis de Cumprir Sua Pe-
na, Voltar a Sociedatle dos Ho-
mens Livres Como urn Elernento
Util e Apto a Ganhar a Vida. Ho-
nestamente.

Acima de tudo, as cadelas de-
vem ser urn instrumento de ensi-
no e não de tortura. Pnlsão como
punieão é a rnesrna masmorra
vergonhosa e degradante da Ida-
de Media, que tanto horror nos
inspira. Nós, que vivemos na era
dos foguetes inter-planetCrlos, am-
da não conseguirnos alcançar urna
evolucão social equivalente em
muitos setores Importantes da vi-
da. A prisão não regenera; cria
revoltados. Reeducar e regenerar
e a verdadeira finalidade da de-
tencão que d e v e transforrnar
0 criminoso e parasita perigoso
em homern fitil a socledade.

Para se alcancar ésse desidera-
to, faz-se mister que as peniten-
ciãrias e cadeias do interior criem
ambiente de trabaiho para os
seus sentenciados.

Quanto prisioneiro vegeta numa
cela fria, escura e ümlda, par Ion-
gos e longos anos, numa exlstên-
cia que se estiola, abandonado,
sem sentido humano, jogado pe-
la sorte cruel do desajustado.
Muitos sentenclados são vitimas
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de más companhias, maus ambi-
entes, lares infelizes, doenca e
taras nervosas hereditárias. que
ali vão p a r a r numa prodll.so
macabra de olhares sem brilho,
de destinos sern rumo. 	 All f-
cam, jogados ao léu da sorte, re-
lembrando horas de angustia ou
mom"ntos de nflio on 61h.
ante o quadro que deixararn nara
trás, na voragem dos aconteci-
mentos.

E mais do que justo que cada
individuo deva pagar pelos seus
erros, mas que êsse pagarnento
não venha a Se transf'ormar em
onus pesadissimo para os cofres
da nacao.

As autoridades, portanto, devem
promover a instalacao, em todos
Os presIdios, grarides ou pequenos,
das capitais ou do interior, de ofi-
cinas de sanm, teria. a1aa+ria.
carpintaria; abrir campos de tra-
baiho rural; criar escolas, etc.,
tudo corn a finalidade de reedu-
car e, ao mesmo tempo, preparar
o encarcerado para que não ye-
nha a se transformar num fardo
morto e pesado para a coletivida-
de que, em ültima análise, quern
O sustenta.

Sugerimos também a criacão de
escolas, oìde os analfabetos pa'-
sam aprender a ler e os 1' alia-
betizados tenharn onortu'ida le
de meihorar seus conhecimentcs.
Corn a mesma finaiidad', façam
realizar ali palestras educativas,
instalem bibUoteca se1eionadas,
procurem forniar banda de miica,
onde cada detento possa escoiher
urn instrumento de acôrdo corn
sua vocação. As pracas e jardins
podern ser conservados por presos
assalariados que, corn o lucro au-
ferido, poderão ajudar suas fami-
has quase sernpre na miséria ou
em abandono.

0 pequeno criminoso reinciden-
te, em vez de receber punicão
corporal e ser irnediatarnente sôl-
to, deve trabathar obrigatôriinien-
te no campo, em colônias agricO
los. que exij am atividade dlliria
e constante, de preferência ao re-
dor clas cida,des.

As horas ocupadas corn o tra-
baiho virão e V it a r o jôgo c a
aprendizagem de novos métodos
de crime corn os companheiros de
cela.

Nesses presIdios, deve ser man-
tido o regime de internato mihi
tar, isto é, corn "alvorada" e "si-
lêncio", o que virâ dar urn cunho
de ordem e respeito dentro das
prisöes.

Finalizando, queremos acrescen-
tar que a sociedade moderna tern
o dever sa.grado de procurar le-
var a luz onde ha sornbra, sem
temor nem preconceito, pois sã-
mente assim poderá construir urn
rnundo melhor e rnais feliz".

"Exrno. Sr.
João Belo de Oliveira
DD. Deput ado Estadual
Assernbléia Legislativa
Belo Horizonte - MG.

Exmo. Sr.
Conhecendo seu interêsse pelo

bern comurn e seu espIrito de lu-
tador pelas boas causas, vimos a
presenca de V. Exa. para expor
e pedir o seguinte:

A 16 de dezembro de 1965, fol
assini.do o decreto fl.° 9.147. pit-
blicado no "Minas Gerais" de
16-12-65, obrigando, rgulando e
remunerando o ensinn relinioso
nas escolas oficiaiq de Minas. Es-
te decreto entrou em vigor na
data de sua publicacão e foi pos-
teriormente regularnentado pela
Portaria n.° 95 de 14-01-1966, da
Secretaria de Educacão.

Parece-nos que, pela pcimin
vez, na Repüblica, uutrapassada a
fase do positivismo jurIdico, das
influências rnaçOnicas anti-religi-
osas e laicistas e aquêle periodo
polémico dos primeiros dias da
Procuamacão da Repüblica, se fa .

-zia em Minas, a exemplo do que
jd sucede em S. Paulo, justica a
irnportància pedagógica da forma-
cão religiosa do homem, que é
urn ser destinado também a eter-
nidade e tern uma estrutura psi-
cold gica reuigiosa.

Entretanto, ouveni-se boatos de

que será revogado o dito decreto,
corn base no caráter dispendioso
que êle teria para Os cofres do
Estado, inconstitucionalmente, di-
zern.

Ora, parece que urn Estado que
pode dispender somas eriormesc
corn atividades secunddrias, corno
ginástica, artes pldsticas, culiná-
na etc., isto para so fauar das es-
colas, por que não poderia dis-
pender corn algo indispensável
para a formacão integral do ho-
mem, corno e a religião.

Faz-se urn apêlo para 0 espinl-
to de sacrificio e apostolado dos
cristãos. Mas e iusto qu' se eViJi
urn trabaiho que torna tempo con-
siderdvel corno seriam a orienta-
eão, a supervisão e 0 constante
estImulo das outras professôras,
o que inclui estudos, encontros,
seminánios, leituras, atualização
nos métodos catequético etc. sem
se reniunerar a pessoa que tern
de faze-b? Nas condicóes atuais,
isso é utOpico.

Quanto a ser inconstituclonal,
gostariamos de lembrar o seguin-
te: o art. 31 da Constituicão Fe-
deral veda aos podêres pdiblios
"estabelecer ou subvencionar cul-
tos religiosos, ou ernbaraçar-lhes
o exercicio". A Lei de Diretriz's
e Bases (Lei n. Q 4.024 de 20-12-61)
interpreta restnitarnente a Cons-
tituição quando dis que "o ensino
religioso... será ministrado scm
onus para os podêres pdbllcos..."

Ora,
1 .0 , tendo em vista, provà-

velmente, resguardar a neutrali-
dade do Estado em matéria religi-
osa, a Lei de Diretrizes e Bases
conseguiu, eom isso, prejuclicar
o born uso da Lei bésica. Prova:
a própria Constituic5o reconhece
a necessidade do ensino religioso
quando o torna mat'ria. dos har'i-
rios das escolas oficiais, deixan-
do apenas facultativa a matricula,
para respeitar a liberdade de cons-
ciência.

2. 0 , a Constituicão não deixa
de reconhecer em vdrios casos

- que sua neutralidade exige tao so

que não se proteja urna religião
privilegiadamente.

Não e tanto neutrahidade ou
laicisrno, mas imparciahidade. Se-
nao, vejarnos:

a) A prOpria Constit:icéo, no
seu artigo 31 Vb, isenta Os tern-
pbs dc impostos; no art. 181, §1.,
dispensa Os eclesiásticos do servi-
ço militar: no art. 141. §9 11 , fa-
culta a assistência religiosa as
Fôrças Armadas e aos internatos
do Govêrno e determina, no art.
168, V, 0 enisino reuigioso nas es-
colas pübllcas.

b) A lei que cria o serviço de
assistência rehigiosa as Fôrcas Ar-
madas diz assim: "Os membros
do SAR. ... farão jus, para sua
rnanutenção pessoal, a urna con-
grua correspondente aos vend-
mentos e vantagens atnibuldos ao
pôsto de 1.0-tenente. "(Lei n.°
6.535. de 26-05-44). Ora. esta Lei
W hoje não foi arguida de in-
constitucional. Por que não se
poderia atribuir aos professôres de
reuigiao tarnbém urna cOngrua
correspondente aos vencimentos
dos outros professôres?

Quem aceita que a religiäo é
urn elemento necessánio para a
formacão integral da personalida-
de - e quern, hoje, em sä razão,
O negaria, ao menos para urn pals
das tradicoes do Brasil e dentro
dos seus condicionarnentos hlstd-
ricos e sociobogicos? - não pode-
ná isentar Os podêres pilbilcos da
obrigaçao de rnanter, a custa dos
cofres do Estado, Os professOres
ou encarnegados do ensino religi-
oso das escolas oficials, urna vez
que näo ha outro meio de se re-
munerar convenie'ternente êsses
operdnios do bern comum.

Na certeza de que V. Exa. nos
entendeu e tambérn concordou
conosco, esperarnos de seu espirl-
to de uutador pelas boas causas
todo lempenho em rnanter o de-
creto n.° 9.147, de 16-01-1965, de-
fendendo-o na Assembléia Legis-
lativa ou junto ao Exrno. Sr. Se-
cretário e ao Exmo. Sr. Governa-
dor, ao menos no seu conteüdo
essencial. Pode ser que êle possa
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e deva ser mudado em alguns
pontos particulares para atender
meihor ainda ao bern comum.
Mas, tudo no tocante a obrigato-
riedade do ensino re]igioso e sua
remuneração por parte do Estado.
Nestes t,êrmos, nos subscrevemos,

respeitosamente,
Pe. Paschoal Raull - Vigirio
Dalva Novais Azevedo - diretora

- Maria Luiza Filgueiras - dire-
tora - Lucia Stella de Oliver?,
Leite-diretori - AivCP 1"rrira
de Souza, - diretora Irinéla Tole-
do Leiteprof .a - Noir Gmes
Jorge - dirtora - Lenira Ferraz
Lealprof.a.

Professôras
Maria LuIza Vieira de Carvalho
Ana Maria Silva Gomide
Eny Ribeiro de Oliveira
Leci de Oliveira Leite

QUESTAO DE ORDEM

O SR. VAT DIR METGACO
Sr. Presilente, como urm piro si-
natário do documento, torno a ii-
berdade de encaminhar a Mesa,
nos têrmos dos art. 91 e 95, do
Regiraento Interno, esta Comuni-
capão que visa a oficializar a II-
derança do Deputado Aureliano
Chaves, a frente da bancada da
Alianca Renovadora Nacional.

o documento em aprêço, corn
36 assinanaturas, está vazado nos
seguintes têrmos:

COMITNICAC O
cia Assembléla Legislativa
Exmo. Sr. Presidente

do Estado de Minas Gerais.
Os Deputados infra-assinados,

membros da ARENA na Asseni-
hiéia Legisiativa, cornunicam a
V. Exa., para os fins regimen-
tals, que indicam o nome do De--
putado Aureliano Chaves como
Lider da AgremiaQão nesta Casa.

Sala das Reuniöes, 31 de maio
de 1966.

Valdir Melgaço Anuar Fares
- Euler Lafetâ - Hélio Garcia -
Arthur Fagundes - Agostinho
Campos Neto - Mario lugo La-

deira - Ulysses Escobar - Athos
Vieira de Andrade - Batista Mi-
randa - Waithon Goulart -
Wilson Chaves - Jarbas Medeiros
- Geraldo Quintão - Expedito
Tavares - Waldomiro Lôbo -
Curios Eloy - Jorge Vargas -
Altair Chagas - Joaquirn de Melo
Freire - Gerardo Grossi - João
Vaz - Alvimar Mourão Nune
Coelho— Cicero Dumont - Nica-
nor Armando - Florivaldo Dias
- Ataliba Mendes - Carlos Me-
gale - Martins Silveira - Joäo
Bello - Sebastião Nascimento -
LUclo de Sousa Cruz.

Ciente. Publicar.
0 SR. PRESIDENTE - A Me-

sa receb a Comuni.ao do no-
bre Deputado Vaidir Melgaço e
sôbre a mesma, dentro de aiguns
instantes, dará informacöes ao
Plenário.

Corn a palvra o Sr. Deputado
Waldomiro Lôbo

QUESTAO DE OFDEM

o SR. JO.O BOSCO Saben-
do, de antemão, ciue o assunto a
ser tratado pelo Deputado Wal-
domiro Lôbo se refer- ao proh i e-
ma do menor abando-iado. solicith
a Mesa concec1 a p rmissão parc
que a Rádio Minas possa gravar
o discurso.

O SR. PRESIDENTE - Aten-
dendo a Questão de Ordem de V.
Exa., a Mesa autoriza a Radio
Minas a gravar o discurso do Ora-
dor.

Corn a palavra o Sr. Deputado
Waidomiro Lôbo.

O SR. WALDOMIRO LOBO --
Senhor Presidente, Srs. Deputa-
dos.

Muita gente nao tern gostado
das minhas criticas construtivas
ao Governador "I. P." da Silva.
Se ficarmos calado nesta Tribuna,
estaremos traLido aquêles qu' em
nOs confiaram e nos mandararn
para esta Casa.

O Govêrno criou a Fundacao de
Bem-Estar Social de Protecão ao
Menor. Bonito norne! Ao ser apro-
vada a lei, a Proposição em apré-
ço autorizava a extinçao do DSM.

E a primeira coisa que fizeram
foi acabar corn o Departamento
Social do Menor. Ficamos sem sa-
ber a quem nos dirigir, quandu
somos procurados por pessoas que
necessitarn dêsse nôvo Orgão. Man-
damos sempre cartas ao Secretã-
rio cia Açäo Social que, no niolnen-
to está na Casa, e S. Exa. respon-
de que o DSM. não existe, como
também ainda não existe a nova
Fundacão, que ainda está senclo
organizada. A quein devemos en-
viar Os pedidos para que o Ga yer-
no possa ajudar no internamento
de menores abandonaclos? Doloro-
sa interrogação! Ninguérn pode
responcier a nhliguém neste Govêr-
no. 2 o Govérno do "vai ter".
Foi aprovada a lei criando a Fun-
dacão de Protecao ao Menor,
mas a mesma nao existe ainda.
E agora, o nosso Departamento
Pessoal do Menor.

Que beleza de Govérno! Acho
quo a "charge" de hoje uo 'ista-
do de Minas" está muito boa. Ha
urn homein parecido corno Uov-
naclor corn as barbas de môlho.
Tern que pOr mesmo. Em nenhurn
setor a Govérno tomou, ate ago-
ra, qualquer providéncia para so-
lucionar Os casos urgentes e gra-
ves que existern de menores aban-
donados. No setor dos tuberculo-
SOS flO pagou urn centavo a uina
pensão sauatorial ou a urn sani-
tOrio particular. Subvençöes tarn-
bern, não pagou. Já dizem mesmo
que ésse Govérno não "paga" nem
Logo na roupa. Se pegar Logo,
queima tudo. Vainos apenas exem-
plificar: está ai bra uma senho-
ra cuja ficha boi a mini dirigida.
Dis: "Deputado Waldorniro Lôbo
- pedido de audiência - Mara
José de Souza vera de lcioeda para
internar 3 Orfãos no Instituto João
Pinheiro". Este tambéxn jâ não
existe. Não existe o Departamen-
to Social do Menor. A Fundacao
do Bem-Estar Social de Proteçao
ao Menor não existe, a não ser
no papel, e nOs não temos para
que apelar. Acontece, entao, exa
tamente 0 quo está aontece:do.
Se os Srs. Deputados so derern aa

trabaiho de chegar ate o pôsto do
gasolina que iica all na esquina
de TarnOios corn Amazonas, verão
mais de 20 crianças abandonadas.
Ha poucos dias, não sei onde con-
seguirain aparehos de piess.o,
cieve ter sido em alguma casa es-
pecializada, estavam corn mais de
50 aparelhos brincando fla rua.
Os peziacos ficaram guardados hi.
Ninguém tomou conhecimento, hu
mesmo telefonei para a Palácio,
para o Delegado de Menores, e
para alguern qu pudesse ain.ia
existir no JDSM. Nada! n, assim
que o GovCrno quo ia chaniar-si
'ritmo de Brasilia", é apenas o
Govêrno do "vai ter". Depois
ndo querem que se tale.
Acredito que a Sr. "I. P." da
Silva não saiba de muita coisa,
pois parece-me que seus assessO-
res querem dar trabalho ao Sr.
Governador. 0 homem que apa-
receu no Govêrno de GetcUio Var-
gas não pode ter o coraçao em-
pedernido. Não é possivel que 0
Govérno não queira resolver o an-
gustiante problema dos tuberculo-
SOS e das crianças abandonadas.
o Deputado fica numa situação
dificil, pois nao sabe a quem se
dirigir para encaminhar os pro-
blernas que ihe surgem. Talvez, cci
comece a fazer urn trabaiho. To-
das as pessoas que me procurarern
pedirei quo compareçarn em urn
cia determinado, aqui na Assern-
bléia, ou fazendo então urna pas-
seata atci o Palácio da Liberdade,
corn crianças rnaltrapilhas, aban-
donadas par Cste Govérno, e atras
delas, outras passeata de tubercu-
losos pobres abandonados.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
as vêzes a rninha fala, nesta Tn-
buna, é urn pouco rüstica, para
suavizar o ambiente. Já fui crlti-
cado por isto várias vêzes. Já dis-
seram quo a Assernbléia não e lu-
gar para brincadeiras, mas eu
acho quo tarnbéin não e lugar pa-
ra choradeiras, nem desgracas.
Somo pagos e temos que ciefender
o povo que nos trouxe para esta
Casa. ja nas pniscas eras o povo
sabia do ditado: "para a povo, pao
o circo", jd que nao podeinos dar
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pão para o povo, vamos dar-the urn
pouco de alegria. 0 circo là est
decadente. Hoje so se Iala em ra-
dio e televisão. 0 circo foi aban-
donado, mas Os POUCOS que ainda
existem Se constituem num diver-
timento para o pobre. 0 pobre,
dentro de urn circo, Se esquece c3ir

sua barriga vazia, êle se esquece
que, no dia seguinte, rdo sabe o-
de vai arianjar urn pedao d? p .opara Os seus Iilhos.

E por isso que, 'as vêzes, desta
Tribuna, procuramos suavizar a
palavras corn alguma coisa que
pareça ser engraçada. 0 brasilel-
ro e assim: na hora das apertu-
ras, êle se desaporta contan
anedotas e outras coisas mais.
o que fazernos, 'as vêzes, desta Tn-
buna. Que me desculpern os ami-
gos do Governador "I. P." da
Silva. NOs temos que falar num
torn urn pouco diferente, porque
trata-se do desprêzo que 0 Govêr-
no vem dando àqueles que mais
precisam, Os tuberculosos pobres
e os futuros homens de nossa Pa-
tria, Os menores abandonados. E
muito bonito falar desta Tribima
que 0 Govêrno está criando a Fun-
clacão do Bem-Estar do Menor,
mas também é triste têrmos que
falar qu' êste mesmo Go"êrno a a•
bou corn o Departamento Social
do Menor, antes da outra organ!-
zação entrar em funclo innient:.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o
Presidente da Repitblica precisa
tomar conhecimento do que estã
rassan 0 era ljIins. 'e: 	 an.-
sivel que cs Deputados Mina- ,
na Câmara Federal, ainda não
tiveram oportunidade de informar
ao Sr. Presidente da Repüblica a
situacão por que passa 0 nOsso
Estado? Será que êles se esquece-
ram das promessas feitas 'as yes-
peras das eleicOes? Depois querern
falar em ARENA e MODEBRAS.
Hoje, êsses dois partidos possuern
elementos de tôdas as agremia-
cOes politicas. Está tudo mistura--
do. E como disse ha poucos dias:
Niri g uén, auet torn ar c on}- cci--
mento de nada. Eles se parecem
corn as lagartixas na parede. Não

importa que a parede seja do lad,
esquerdo ou do lado direito.

Mas, Senhor Presidente, volta-
rel, ainda hoje, a esta Tribuna, pa-
ra procurar esciarecer a opinião
püblica a respeito da situação em
que se encontram Os representan-
tes do povo nesta Casa, que não
tern meios para amparar aquêles
que necessitam de nossa ajuda no
mornento.

0 que interessa 'a maioria dos
nossos politicos, atualrnente, e sa-
ber porque 0 Sr. Adhemar de Bar-
ros teve o seu mandato cassado,
por qu deve ser cassado o mann-
to de urn outro Governador, se de-
ye ou nào ser cassado o rnandato
de outros parlarnentares e, nuni
pensamento j a antecipado, saber
se poderão eleger-se de qualquer
maneira nas prOximas eleicOes.

Fica, pois, aqui, 0 meu protesto
contra o Govérno do Estado, o
Sr "I. P." da Silva, que Se esque-
ceu das proniessas feitas 'as véspe-
ras das eleicOes.

DECISA'O DE QUESTAO DE OR-
DEM SOBRE LIDERANAS

o SR. PRESIDENTE - A Me-
sa deve ao Plenánio desta Casa,
desde o dia 3 do correte, o des-
dobrarnento de urna decisão de
Questdo de Ordern, feita no dia
3-5-66 e publi:ada no dia 5 do
mesmo mês, no nosso drgão oh-
cial, a resueito da reorganizaço
das bancadas dos diversos Parti-
dos e das liderancas nesta As-
senihl.iia.

Vindo ao encontro do proposito
de-,fa Prr"iciCcia, 0 oore enu-
tado Valdir Melgaco apresenta
hoje, 'a Casa, Cornunicação assina-
da por 36 Srs. Deputados perten-
centes 'a banca:la da ARENA, do-
curnento em que é indicado o na-
me do Deputado Aureliano Cha-
ves para lider desta nova repre-
scntacao politica que surge no
Plenãrio do Poder Legislativo.

Assirn sendo, a Pres dCncia. obe-
diente ao item V da sua dcisãe
de ordern, considera, ate delibera-
cäo em contrCrio da bancada da
ARENA, como lider dessa mesma

bancada, o Deputado Aureliano
Chaves, considerando vice-lideres
os nobres Deputados Ibrahim Abi-
Ackel, Jorge Ferraz e Paulino Ci-
cero e considerando anda vice-li-
deres substitutos as atuals vi:e-
lideres das bancadas dos antigos
particlos existentes nesta Casa.

A Mesa informa tarnbém que re-
ceberá requenimentos pelos Arts.
94 e 95 dos ice-iideres ua A1'-
NA, tendo-os como titulares e tO-
das as atribuiçOes de lideranca. Ao
mesmo tempo, informa a Presi-
déncia que, tendo sido cniada no
nosso Regimento Intenno a figura
do Lider do Govêrno, 0 que não
existia na Lei que disciplina os
trabaihos dbst2 penanio leceCce
comunicação oficial de que a Li-
der do Goyênno nesta Casa e o
nobre Deputado Manoel Costa,
corn tOdas as atnibuicöes implici-
tas de lideranca, podendo, inclusi-
ve, indicar Vice-Lideres do Ga-
vêrno.

Ainda mais, a Mesa estã tornan-
do as devidas providências de or-
dem material corn a Comissão
Executiva, para cuidar das aco-
modaçOes, de acOndo corn as ilde-
rancas das novas representacöes
que surgem em defidlivo neent
Assembléia.

Finalmente, coinunica a Mesa
que não poclerá receber mais qual-
quer Requerimento em nome das
bancadas dos ex-Partidos, elirni-
nados da vida püblica, apOs os
Atos Institucionais.

QUESTAO DE ORDEM

0 SR. GERALDO QULNTAO
- Sr. Presiderte. Consuito a V.

Exa. se êsse Colegiado de vice-li-
deres pode assumir, de fato, a vi-
ce-liderança, sern estar no livro
prOprio, aberto pelo Presidente do
Tribunal Regional e par êle rubri-
cado, que neste instante deve es-
tar na sede da ARENA, na rua
da Bahia.

O SR. PRESIDENTE - A Pre-
sidência informa ao nobne Depu-
tado que não se trata de colegia-

do. Esta palavra nao foi aqul pro-
nunciada.

Em segundo lugar, a Mesa, aiérn
dos meios documentais para sa-
ber a iiliacao dos Senhores Depu-
tados, pode ainda aufenir a atitu-
de por pronunuiamentos e assert!-
vas dos mesmos, o que lhe merece
íé e respeito. E por isto que esta
Presicténcia considera os ilustr.s
vice-lideres da ARENA, ate deci-
são em contrdrio, coma sub-ca-
nianciantes oe bancada neste pie-
nánio. Se, porém, Os nobres vice-
lideres ou o nobre Jdcr, ou, am-
da, os nobres substitutos de vice -
lideres declarein qualquer não-f I
liacão a ARENA, a Mesa, corn
muito aprêço e consideracao, ex-
cluirã da relação a nonie do re-
presentante do povo.

QUESTAO DE ORDEM

O SR. GERALDO QUINTAO -
Sr. Presidente, peco desculpas a
V. Exa. se volto a êsse microfo-
ne. Mas e para saber se não ha,
então, necessidade da filiação do
Deputado, para assumir a vice-li-
deranca, no livro prOprio. Basta
a sria alegação? Ease livro não
tern utilidade, livro Oste rubnicado
pelo Presidente do T . R . E.?

O SR. PRESIDENTE - 0 pro-
blema se distribui e a duas areas,
na politica prOpriaarente dita ou
partidOria, e na area panlam€ntar.
A decisão da Mesa so interessa 'a
economia interna déste Poder Le-
gislativo. Se, porém, a liderança
da ARENA declanar que apenas
corn a assinatura no livro prOpnio
Se poderà ter o Deputado coma
pertencerite a esta novel agretnia-
cão, a Mesa, irnediatamente, ace!-
tarà a comunicaqäo da lideranca
da agremiação. Do contnánio, ater-
-se-a aos meios de que dispöe, 11-
gados ao funcionarnento interno
do Poder. Quando as outras agre-
miaçOes se constituiram, através
de Deputados nesta Casa, foi sem-
pro cornunicada a saida de urn
representante de certa bancada
para ingressar noutra. A Mesa, sO



assim, poderá tomar as providêo-
cias devidas.

QIJESTAO DE ORDEM

o SR. VALDIR MELGAO -
Sr. Presidente, nos têrmos do Re-
gimento, nos artigos 91 e 95, a in-
dicacão de llderança e vice-lide-
ranca compete ao próprio parla-
mentat. Acabei de encaminhar a
V. Exa. uma ComunicacãO, oficia-
lizando o nornc co Dieijutado 'Au-
reliano Chaves como Lider da All-
ança Renovadora Nacicnai. 0 Blo-
co da ARENA nsta Casa deverd,
oportunarnente, escoiher Os vice-
lideres e o que V. Exa. fez agora
1 ol oficializar Os lideres dos anti-
go-, partidos como \lTe-hder.
Nao Ia. mats amparo regimental.
Tertho a impress5O de que, a par-
tir desta data, o Ltd.er d.a PR--N
nesta Casa ê apenaS o Deputado
Aureliaflo Chaves. 0 nosso Bloco
Parlanrentar ainda nao indicou o
Vice-LIder e, o que é mats grave,
V. Exa. fez referêflcia a subslitu-
to do Vice-Lfder. N.o existe, "data
vênia", essa ligura no nosso Red-
mento, razäo por que pediria a V.
Exa. que retificasse esta afirma-
çS.o ao Plenário.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
nada tern a retificar; sO tern a
manter sua decisäo.

Pelo Artigo 23 do nosso Regi-
mento Interno, fica estabelecidO o
seguinte:

"Art. 23 - AD Prsidente, co-.r,,)
fiscal da ordem, compete regular
os trabaihos da Assembléia, to-
mando as providéncias necessdrias
ao andamento normal de suas re
uniöes, c espeiaImente, et, etc".

- 0 Plenãrio ouviu, no dia 3 de
maio, a decisão de ordem da Pre-
id'neia, na qua licararn est3bc-

leciclos vários itens, itens de adp-
tacão e acomodacão de duas situa-
coes, de duas fa.ses que essa Ses-
.sao Legislativa est' atravessandi.
lJma fase, a anterior, em que es-
tavarn constituldas as vdrias ban-
codas dos a'tigos parti os, e esta
fase nova, em que aquêles parti -

dos perderain a sua existênia nor-
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mal, mas continuaram dentro des-
ta Casa, na realidade, sobreviven-
do através das bancadas chama-
das ex-UDN, ex-PSD, ex-PR, ex-
PTB, ex-PDC e ex-PL. Tendo em
vista, pois, que estamos vivendo
urna lase transitOria de adapt.ça
a decisão de ordem da Presidên-
cia procurou harmonizar as dcas
fases e estabelecer normas para a
transformacão de uma situacao em
urn nôvo estado de coisas. E a de-
cisdo ue ordem da Presidêucia ioi
I etta de tal inaneira, teve tab aco-
lirnento do Piendio que, durante
30 dias, prazo que cia prOpria es-
tabeleceu para o debate, parao
dialogo sabre Os mesmos itens, nao
i-iouve, na Casa, por parte das II-
deranças, nem de qualciuer dos
Srs. DeputadOS, urna manifestaco
seciuer coatra Os têrmos em. qu
ela lot teN ada ao couheelmeutO do
nobres Pares.

E hoe, quando a Presidéncia co-
munica a Casa o que considera o
comando das novas orga.iLacoeS
partidárias, o las, não cm virta-
ne da Questão de Ordem uo nubre
Deputaclo Vaidir Melgaco, mas em
razdo do que havia e,abe1eid.
ha 30 dias atrds. E dentro desta
linha é que a Presidéncia se con
gratula consigo meina, porque a
primeira Questão de Ordem do
Deputado Valdir Melgaco fol ao
encontro do seu propOsito, da
suas disposiçöes, quando a Presi-
déncia disse que passaria a cons!-
derar, como lider das no tas orga-
nizacães, aquéle antigo lider de
bancada que comandasse o grupo
mats nurnerozo, dentro da ARE-
NA.

• 	 Hd que covir o nobre Deputa-
do Valdir Melgaco em que ex1s

• 	 tern nesta hora dois grandes ob-
jetivos parlarnentares: tie urn laSo
a aconiodacão do Pleu:rio as
exigêflcias das novas Jinhas parti-
dãrias consecjüentes A nova repr
sentaçio que surge no cen.rio na
cioaI. A Presidência, pch, con3ide-
ra como lIder o Deputado Aurelia-
10 ;iiaves, considerando vice-i
deres Os ilustres Deputados cita

dos an teriorin en te, criando, tran-

sitOria e prectriamente, a figura
dos substitutos de vice-lideres, e,
assim agindo, o que faz é ir no
encontro dos anseios e das ten-
dências politicas qco dominam no
niornento êste Plendrio.

Certa de que Os Srs. Deputad03
enteudern as providências da Me-
sa, no sentido construtivo de me-
Ihorar e disciplinar, begalmante, o
andamento dos trabaihos desta
Casa, é que a Mesa ratifica e man-
tern sua decisãO.

- Egotada esta hora, segue-Se a

DISCTJSSAO E VOTAWIO DE
PROP0SI96ES

o SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscriçOes para a Reu-
niäo de sexta-feira, dia 10. A Me-
sa comunica aos Srs. Deptados
que se enerra hoje, as 24 horas,
0 prazo para apresCntac d
ernendaS ao Frojcto n.° 3.6Th, do Sc.
Arthur Fagundes, que declara de
utilidade pdblica a Associação Co-
mercal_Industrial de Montes CIa-
ros.

SObre a Mesa, Coinunicacäo do
noble Deputacio SmárLaCo 1OfliPCLl
que itiforma o talehmento do or.
Jão Maia, Coletor Estadual na
cldade de Vargirtha.

Ciente - Comunique-Se.

PARECER DE REDAçAO FINAL

A segulr, o Sr. Presidente sub-
mete it discussão e votaçäo os Pa-
receres de Redacão Final dos Pro-
jews us. 3846, 3.621, 3.628, C
3.633, os quais são aprovados, ca-
da urn por sua vez, scm debates.

A sança.o
- Vern 5. Mesa:

REQUERIME1NTO

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

o abaixo assinado, Deputado Li-
der da Bancada do ex-PR, corn
fundamento nos arts. 94 e 95 do

nosso Regimento Interno, reqt
a V. Exa. ihe seja concedida
palavra que sera transfcrida
Deputado Athos Vieira de Andi
de, que ttatard de assunto re
vante e urgente.

Sala das Reuniöes, 8 de jun
de 1966.

Carlos Megale.
o SR. PRESIDENTE - SOt

a Mesa, Requerimento do Sr. E
putado Carlos Megale que,
qualidade de Vice-Lider subs
tutu da ARENA, requer a palav
pelo art. 94 do nosso Regimen
lnteriio, para transferi-la, em s
guida, em combinacão corn o an
95, ao nobre Deputado Athos V
eira de Andrade, que tratard c
assunto relevante e urgente.

A Mesa defere 0 Req uerimento
fixa o prazo de 40 miflucOS.

Tern a palavra o nobre Deputa
do Athos Vieira de Andrade.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN
DRADE - Sr. Presidente e Srs
Deputados.

0 ano de 1961 101 marca.ite pa
ra a decisão ideolOgica na rninh:
vida. Foi exatamente naquele an
que tive a oportunidade de visita
a pequena e interessante dim
Cuba e conhecer o regime que 10
iinpiantado pebo cdtactor comunis
ta Fidel Castro. Conhecendo a
particularidades tie urn regime ex
tremista que Se impunha passe
a viver o sofrimento de urn pov,
pressionado sob as garras do co
munismo.

Despertada 10i a minha consci
ência para o problenia e passel
analisar, desde entäo, a situaçã
cia Pdtria Brasileira. A experiê.i
cia cothida naquele pais aj idOu
-inc a escrever urna modesta obn
intitulacla "Cuba, Estopim d
Mundo" que, quatro ediçOe ja es
gotadas, lot espaihada pebo Brasi
e por alguns paises que falam
lingua espanhola. Passei, eniãJ
a ver descortinado ante rneu:
olhos o panorama politico bras!
leiro e sinto, desde aquela data
que a nossa Pãtria passava p0:
grave periodo histOrico e que, se
uovo ndo tornasse nina deiiberacã

ft,
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positiva e corajosa, certamexite
cairlamos nos mesmos erros e so-
£reriamoS as mesmas consequen -
cias sofridas pelos cubanos. E as-
sim, atiavés de carnpanha 3 en
colégios, em emissoras de radios e
televisão e, finalmente, em pracas
püblicas, procuramos, na medida
cia nossa capacidade pessoal, des
per tar a atencao das autoridades
brasllejras e do nosso povo para a
gravidade da situação em nossa
Pãtria. Desde então, passei a con-
siderar a luta ideolOgica anti-ex-
trernista e porque não dizer mais
clarameiite, anticomujsa corn,-)
urna das exigêneias da nossa Co s-
ciência. Veio a renuncia do Pre-
sidente Jânio Quadros; veio a pos-
se . do Presidente João Goulart;
veo a anarquia agitando e domi-
nando tôdas as classes sociais do
Brasil e 0 movimento revolucjo-
nário que, implantado a 31 de
marco de 1964, viria mudar a on-
entaçao politica, econômica e ad-
ministratjva do Brash. E assim,
participarido daquele movimento,
quer nas reuniöes mats reservadas,
quer nos movimentos p11blicos, an-
te 0 povo, quer nas concentraçoes
realizadas em São Paulo, quer nas
entrevistas concedidas e obtidas
no Rio Grande do Sul, na Guana-
bara e no Estado de Minas Gerais,
mis atuarnos na medida das nos-
sas fôrças e cia nossa capacidade.
0 Brash, depois do movimentu rC-
volucionário, teve diante de si urn
nôvo quadro politico e administra-
tivo. A revoiução moiticou as
regras do jôgo, e hoje aquêles que
miiitarn na vicla pohirica seatii1 a
necessiclade de uma opcão: ingres-
sarem no Movimento Dernocrátjco
Brasileiro, ou na Ahianca. Renova-
dora Nacional, como uma irnposi-
çdo cia contingência atual, para
que possani continuar na vida
püblica.

Depois de urn exame racional,
depois de estudar criteriosarnent
o assunto, decidi, afinal, que a nil-
nha posição politica ideologica se
coadunava inais corn a ARENA.
Alistei-me neste nOvo partido per
unia tradiçao histOrica, por urna

imperiosa do moment)
reconhecendo defejtos em ambas
as correntes politicas. Se encon-
tramos revolue jonanios no Movi-
mento Democrátjco Brasileiro, en-conLrajno-jos ai i 	 n	 aa ca,

 Nacional. Não impor-
ta para inlin a posicão que deve-
I C1 L01110.f. thiS LCi-i., pta L, i
dias, na Aliança Renovacora Na-
cional. Faço de pdblico esta de-
claraccio, porque ate aqui as posh-
cues que teniio tornado tern sidu
suficientemente claras. Pois bern.
Agora desejo que meu pronuncia -mento seja feito na condiçao de
inembro cia ARENA, exatamente
porque, reconhecendo a existên-
cia de erros dentro da agremiaçao,
quero ser dos primeiros a ajudd-
-ia na sua composiçao, na SUa O-
maqão, para nao dar ciqueles que
nela não ingressaram 0 direito de
iazê-lo. Acho que nos cabe, den-
tro cia ARENA, o dever de apon-
tar Os erros e denuncjci-los a tim
de aprimorarrnos o seu funciona-
mento. Li 0 prograrna. da ARENA.
Aceitei-o como sendo urn progra-
ma que satisfaz cis minimas exi-
agendas no nosso povo, tendo em
vista a atuaJ.idade brasilejra. Exa-
tamente porque ingressej neste
Partido e que desejo, na oportuni-
dade, tormular, pdbhicamejte, cr1-
ticas relativas a adguns erros pra-
ticados por aquêies que tern a in-
tenção de usar a ARENA, exclu-
sivarnente corn objetivos politicos
ci base do interésse pessoal. On-
tern, estive na sede do Diretorjo
Estadual na ARENA, e verifL-
quei que apenas 45 pessoas ha-
viam ingressado nesse Partido.
Examinei a procedecja particlania
dos novos ill i a ci os, verificando
que cia Assembléha Leghslativa,
apenas urn Deputado do ex-PSD
havia feito sua inscrição; o ilus-
tre, digno e honrado Deputado
Otelino Sol que, durante o exerci-
duo de seu rnandato, tern nierecido
de nossa parte todo respeito e ad
miracão pela coerência dos zeus
principios e atitudes. A ARENA
fez distribuir a todos os seu.s
membros urna circular asshnada

pelo seu Secretário-Geral, Depu-
tado Ozanan Coelho, acompanha-
cia de cópia cia carta que o Sr.
Governador do Estado, Dr. Israel
Pinheiro, enviou ao ilustre Depu-
tado Guliherme iaacflado, Presi-
dente cia Seccao Estadual cia ARE-
NA. Por esta circular, tomamos
conhecirnento de que a ARENA
estabeleceu normas para a seu
prOprio funcionamento politico e
que 0 Sr. Goverandor do Estaclo,
pciblicamente, aCeitou êite, prin:i-
pios e normas de orientação poli-
tica.

Hoje, Os jornais da Capital e cia
Guanabara noticiam esssas reso-
lucoes, bern como a relacao cia-
queles que se filiararn ci ARENA.

0 Sr. João Hello - Ilustre
e prezado Deputado Athos Andra-
de: acompanho, corn atenccio, esta
exposicão que V. Exa. faz sôbre
o assunto politico e de sua vida
como homem quo sempre comba-
ten os extremismos no Pals. Co-
nhecemos bern o seu modo de
proceder que, cis yeses, diverge do
do seus companheiros, inas na
hora de tomar a decisão, sempre
a toma de acôrdo corn seus cole-
gas e corn a sua conschência.

Estivemos juntos na sede da
ARENA. Verificamos a lista dos
hom:ns que ingressaram no novo
partido. V. Exa. tern tôda a ra-
zcio em dizer que, ao que tudo in-
dica, muitos estão tirando vanta-
gens de tudo isto, e se dizem da
ARENA, sern terern assinado 0 ii-
vro de inscriccio do nosso Partido.
Muitas pessoas vdo fazer a sua
inscriccio em urn oos dois parti-
dos cis vésperas das eleiçOes, mas
ate agora ainda ncio se defiLiirarn
e estão tirando vantagens do atual
Go'êrno. As vésperas das elicie,,
essas pessoas irão para o MODE-
BRAS. Se isso for verdade, esses
elernentos ainda ncio atentaram
para 0 perigo que estão correndo,
colocando-se mal perante a opi-
nião püblica e deixando o próprio
Governador do Estado muito rnal
perante a alta dilreção da ARENA
em nosso Pais. Não negarnos a
boa intencao do Sr. Israel Pinhei-

ro dentro da ARENA, mas tam-
bern sabemos que o Vice-Governa-
dor do Estacho, Sr. Plo Caiedo, es-
ta interferindo em Muniepios ai-
de êle não teve votacao. S. Exa.
nao tern o direito de proceder as-
sim. Todos nOs estamos d.ispostos
a colaborar corn o GovOrno, näo
queremos criar dificuldades para
a omposição do Par Lido no interior
do Estado. Elenieiitos, uO entanto,
que deveriam dan êsse exemplo
dentro da ARENA assim não pro-
cedem. 0 prOprio Vice-Go verna-
dor veni interteundo em Munici -
pio meus. S. Exa. sabe muito
bern que sou urn homem franco,
positivo, rnas ncio sou intransigen-
te. Quero colaborar para a paz
no interior de Minas. Estou fa-
zendo esta advertência para quo
éstes fatos cheguem ao conheci-
mento do erninente Governador
Israel Pinheiro, a tim de que S.
Exa. tome as providências junto
a quem de direito. Se S. Exa. t:m
dificuldades no inicio de Govérno,
lernbre-se que o Sr. Magalhães Pin-
to tarnbém as teve no primeiro
ano. Per isso mesmo, temos o de-
ver e a obrigação de dar urn cré-
dito de confhanca ao Governador
do Estado. Mas, é necesscirio que
S. Exa. tome certas providências
sérias, a fim de que não pairem
düvidas nos fatos que estcio aeon-
tecendo.

V. Exa., Deputado Athos Vieira
de Andrade, está eselarecendo re-
alrnente a situacao, abordando
urn assunto de suma irnportcincia -
Estou iriteiramente de acOrdo corn
V. Exa.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Agradeco o aparte de
V. Exa. que estci bern fundamen-
tado Em complenientação ao seu
laciocinio, gostaria de dar co-
nhecimento a esta Casa e ao povo
mineiro cia norma décima cia ARE-
NA, que estabelece 0 seguinte:

"cOmente poderci invmar as atri-
buiçOes previstas neste documen-
to, no interêsse da corrente parti-
dana a que se acha vinculado no
Municipio, o Panlamentar que,
tendo assinado o Livro de Filiação
cia ARENA, dê a esta orEanização



-252-
253 -poiltica, ao Govêrno do Estado e

ao Govêrno da Repübljca a efet .-va contribuicao de seu apoio".
Vé V. Exa. e ye a Casa que o

estabelecido neste documento
justarnente a reciprocjdaae de res
Ponsabilidacles Os 6rs. epuaos
ass umern compronijssos torn 0
Govérno e o Governo assume Loin-
promissos corn os Srs. Dputades.

Ao lado dessas normas, está uma
carta do Sr. Governador Israel
Pinheiro em que S. Exa. aceita
esta orientacao e diz a certa a-tura:

"Tenho a honra de manilestar,
por seu intezrnédjo, aos comp-.
nentes do Gabinete Executivo
da ARENA, a satisfacao corn
que recebi de suas rnãos a notafl.0 2, contendo as sgestöes que
visam ao estabelecirnento de
conuicOes politicas necessárias
a urn clima de entendjmenth c
cOncórdia entre as fOrças que
integram a nova agremiaçao
particjária. 0 propOsjto nela ex-
presso corresponde ao meu corn-
portamento desde quando can-
didato"..•
Então, o Sr. Israel Pinheiro as-sume as responsabjljdades e en-

dossa êsse docurnento, uispondo-se
ao cumprimento dessas normas.
E o que é que estamos observan-
do? Apenas, do ex-PSu, o ilustre
e digno Deputado Otelino So! as-
Siflou o cornprornjsso no livro da
ARENA. Entretanto, todos os Se-
nhores Deputados do ex-PSD tern
encaminhado ao Sr. Governado:
do Estacio pedidos de exoneraço.
E, o que é mais grave, S. Exa., o
Sr. Governaclor, tern aceitado es-
ses pedidos e feito as exoneracOes
no interior do Estado, corn o que,
definitivamente, não podernos con-
cordar.

Ainda mais. A Resolucão da
ARENA diz que a solicitacao de
que trata a norma antecedente,
ou seja, o pedido de exo.ieraça),
"será dirigida ao Sr. Governador
do Estado, juntamente corn CflCo
cOpias autenticadas, uma das quais
se destina ao Gabinete Executjvo
do Partido, e as outras quatro ao.
Deputados mais votaclos do inuni-

cipio, ou sejam dois Deputados
federals e dois estaduais". Ora,no meu municiplo ja foram exo-
nerados mais de seis delegados e
suplentes e eu não recebi qual-
quer comunicacao. Não recebi a
menor consideracao corn referén-
cia a essas exoneracoes feitas.
Assim, os Srs. Deputados do ex-
PSD, que tern pedido essas exo-
neracoes, e s t a o encontrando a
coniyéncja do Sr. Governador do
Estado, rasgando, desta forma, as
normas per S. Exa. aceitas. Não
podernos aceitar o que esta aeon-
tecendo. Aqui estarnos para de-
nunciar êste fato. Tern Os Srs.
Deputados mais votados o direito
ue pedir exoneracoes. Essas exo-
neracOes podem ser leitas, mas
que se cumpra corn dignidade o
documento da ARENA! Que an-
tes de se pedir un-ia exoneraçao,
va o Deputado ao Gabinete da
ARENA e asSifle o livro compe-
tente, pois, Segundo as normas do
partido, não podem os Integran-
tes do mesmo usar dos direitos
de arenistas, sern assurnir as res-
ponsabilivaaes, ou mehior, scm
assinar o livro que ja teve assina-
do o seu têrmo de abertura pelo
ilustre Desembargador Merolino
Correia, Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral de Minas Ge-
rais.

o Sr. Alvimar Mourão - Ouvi-
mos corn a t e n ç a o o cliscurso
de V. Exa. e querernos, nesta
oportunidade, trazer o nosso in-
tegral apoio ao protesta que faz
desta Tribuna. Quero reafirmar
tarnbéin a V. Exa. qua estão sen-
do desrespejtados Os critérios ado-
tados pela ARENA, conforme a
circular que acabamos de receber.
Ha dias, exonerado o Delegado de
Carmo do Cajuru, cidade que re-
presento e onde sou consignata . -rio, Para surprésa rnitha, saiu a
exoneracao do Secretário do Co-
légio Estadual de Carmo do Caju-
ru, tudo isto sern que se desse
conhecimento ao representante
daquele Municipio. Pelo que ye-mos, Os critérios adotados, ou os
que serão adotados, estao apenas

no papel. Tomei conhecimento,
através do "Minas Gerais" de ho-
je, dêstes atos. Deixo o meu pro-
testo veemente pela falta de curn-
primento déstes critérios. Está
de parabéns V. Exa. e junto ao
seu discurso Os meus aplausos e
a minha solidariedade.

0 SR. ATHOS VIEIRA DR AN-
DRNDE Agradeco o anarte d
V. Exa., que vem corroborar e
confirmar o teor e a essCncla de
minhas acusacóes. 0 mais grave,
Sr. Deputado, estã ro que you
dizer agora: Os Senhores Deputa-
dos que gozam do beneplácito e
das benesses do Govêrno e que
gozam das prerrognt'vas etini'l-
das no docurnento cia ARENA es-
to usufruindo dos beneficios, sem
assumirem responsabilidades. Não
pertencem a ARENA êsses Denu-
tados, pois não assinararn o llvro
prOprio e no.0 podern usar dêsse
direito. 0 mais comezlnho dlrei-
to do mais insignificante contra-
to estabelece que nenhuma part9
pode exigir que a outra parte con-
traente cumpra a sua obrigaçã',
sem que antes tenha esta prlmei-
ra parte cumprido a sua Como
pode urn Deputado Co ex PSD so-
licitar a exoneração de urn Dele-
gado, ou de quem quer que seja,
sem assinar 0 livro da ARENA? 0
objetivo está oculto. Estamos hs
vésperas de eleiçOes. Prega-se por
ai que a ARENA é partido impo-
pular. Os Deputrdo, q'e n'o ti-
verarn a coragem de assinar o II-
vro, pretendeni ingressar no MBB
na oportunidade das eleicôes. Is-
to é que é grave e, Se quiserem
me desmentir, que o llvro da
ABENA. . -

o Sr. Sebastião Anastácio - V.
Exa. continua bravo, cesta Tr-
buna.

O SR. ATHOS VIETFiA BE AN-
DRADE - Bravo, na defes. dos
meus direitos.

Sr. Sebastião Anastáeio - Mas
ofende o direito de outros.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE — V. Exa. deve dizer on-
de ofendi o direito de alguem.

o Sr. Sebastio Anasticio -
- V. Exa. nào tern razão, nesa
denincia, porque sabe que toclos
os D-iutados do PS assimirarn
compromiso corn o Sr. Governa-
dor do Estado de se filiarem a
ARENA. Ho. urn equlvoco de V.
Exa., na minha opinlão. 0 ilvro
do TRE refere se as lnscricöes
para a ARENA, sobretudo para
quo Os Deputados possam se can-
diclatar. NOo poderel ser cancii-
dato, so nOn me inscrever no II-
vro do Tribunal. No entanto, V.
Exa. não node dizer que nO.o per-
tenco a ARENA, porque faço par-
te do Dlretório Regional daquele
Partido em Minas, pois, para Isso,
assinei todos Os documentos. Co-
mo quase tedos Os Deputados do
PSD, pertenco ao DiretOrio Regi-
ci da ARENA. No.0 vejo razão
para que V. Exa. diga que não
pertencemos a ARENA. V. Exa.,
é clue no.0 pertencia...

o SR. ATHO' VIETRA. DE AN-
DEADE V. Exa. aI e que esá
enganado. Assinel, hd quinze dias,
atrás, o livro dcc ARENA.

o Sr. SehastiIo Anastá.cio - Ha
nouca diferenca Sr. Deputaclo.

o SR. ATHOS VIETRA BE AN-
DR??E - Ha. muita diferenqa, de
urn para quinze.

o Sr. Sehati Anastácio — V.
Exa., ate no U CO teni'o. n.o
soube para onde Ir. Nós, Deputa-
do do ex-PSD,sabernos desde a
prirneiro dia, pois, assumimos
compromisso corn o Sr. Governa-
dor do Estado e êste corn o Sr.
Presidente da Repübllca, do In-
gressarmos na ARENA, dando ao
Sr. Israel Pinheiro apoio para is-
to. Temos a nossa palavra empe-
nhada e não decepclonaremOs o
Sr. Governador.

Portanto V. Exa. não está corn
a razão quando dlz que Os Depu-
tados que ainda não se inscreve-
ram no livro do Diretdrio Regio-
nal da ARENA nOo podern pcdr
atos ao Governador.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Queia apenas, antes
de responder, perguntar a V. Exa.
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I se recebeu a circular que a ARE-
NA mandou a todos os seus De-
putados?

o Sr. S ebastião Anastácio - R-cebi, sirn.
o SR. ATH0' VIEIRA DE AN

DRADE -- Então acredito qre não
o tenha lido.

o Sr. Sebastião Anastácjo - Li
e reli a circular.

o SR. ATHO) VIEIRA DE AN-
DRADE - Entäo, V. Eva. me
lermita que leia nina cbiusula da
referida circular.

o Sr. Sebatstifio Anatácjo
Não preisa porque id Ii.

O SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRAIJE - Crelo Fer ne'-Ssrie
leitura porque se V. Exa. lou
c-stá enganado quanto a sua In-
cerpretação.

O Sr. Sebastj.q o Anastácio .- Eu
ii e compreendi bern, porque nãj
sou tao burro.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Eu näo disse quo V.
Exa. é burro. Se está Se couside-
rqndo como tal, a responsabilida-
de é sua.

Mas, diz a clãusula n.° 10: "sà-
mente poderá invocar as atribui-
cöes previstas nese documento
no interêsse da area partidária a
que se acham vinculado no mu-
niciplo o parlamentar que tenha
assinado o flvro ft- cieciso".

Não ,sei se pode haver outra in-
terpretaçao. V. Exa. assinou 0 11-
vro?

O Sr. Sebastião Anastácjo - No
Tribunal, ainda não. Mas, nã
posso admitir que V. Exa. v-
nha dizer que não pertecernos

ARENA. V. E:o que entrrni
para êste partido ha apenas 15
dias. NOs ja estarnos nêle ha
trés meses.

0 SR. ATHO:; VIEIRA DE A'-
DRAEE - V. Eva. está conu-
dinclo "aihos corn bugaihos". 0
que disse e que Os Deputados quo
não assinaram o livro nào tern di-
reito a usar as normas estabele-
cidas pelo Partido.

o S. Sebastião Anastth3jo
NOs temos prazo para assinar.

o SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRADE - Isto, para ser candi ia-
to. Mas, o artigo dlz taxativa-
mente: "não poderá... o parla-
mentar". Isto é muito claro.
Portanto, se V. Exa. não assinou,
não pocle pedir exoneraã0 de nm-
guém, porque está infringindo a
normas do partido a que Sc di?,,pertencer.

o Sr. Sebastiã.o Arastácio - DF
não. Eu pertenco, realmente a
ARENA, desde o comeco, qaundo
V. Exa. ainda estava pensando se
entrava ou não.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
DRAPE - E claro. Desde quo as-
sumo urn cornprorn jsso e o facopUbiico. não faro ôco diibio. ca-
mo outros que peciem exonera-
cOes, sern assinar 0 livro.

o Sr. Sebastião Anasfácio - V.
Exa. está en gunado. Todos o
De putados do PSD desta Assem-
bléia tern bastante coragem para
assinar livros, contra ou a favo"
de quem quer que seja. No PSI),,
não ha deputados pusi'â'imes.

0 SR. ATHOS VIEIRA DE AN-
D'RA,DE - V a in S ver. então.
quando vão assinar 0 llvro da
ARENA que está aqui perth, na
sede do Diretório Regional.

Deixo a Casa 0 julgarnento so-
bre a interpretaçào do texto que
acabei de ler.

Agora, desde que aparteado pe-
lo ilustre Deputado Sebastjão
Anastácio, desejo mencionar urn
fato concreto do qual participou
S. Exa. Na minha terra natal, a
modesta cidade de Itanhomi, re-
cebi ha pouco tempo honrosa vi-
sita do Deputado Sebastião Anas-
tãcio, num dia em que me encon-
trava Ia tambérn. Fiquei então
perguntando a mini mesmo qual
seria o motivo de tao honrosa vi-
sita. E 'a minha mente foram-se
renovando os nomes dos grandes
benfeitores da minha terra. 0
prirneiro grande benfeitor foi, me-
gãvelrnente, o ex-Governacjor Jus-
celino Kubitscheck de Oliveira que
fez, corno Governador, a primeira
visit a a Itanhomi. Construju urn

Grupo Escolar. Crlou e lnstalou
a Comarca de Itanhomi. Estabe-
leceu ali urna es tacão rãdio-te1e
gráfica. Criou um Pôsto do Higi-
ene. Construiu, em convênio corn
o Govêrno Federal, duas escolas
rurais. Em seguida. vei n 0 gran-
de governador Bias Fortes, a
quem homenagelo permanenté-
mente, pois durante seu Govêrno
dell 'a minha terra vCrlos meiho-
ramentos: duas pontes na cidade;
36 residências para famlllas p0-
bres; cadeia pUblica; esola ru-
ral e Os mdveis para a Forum Oa
Comarca. Em seguida, o grande
Governador Magalhes Pnto ins-
talou uma unidade sanitárla; re-
modelou a pstacio rádio-tcie gr-
flea; criou urn segurdo grupo es-
colar: construiu a Forum at' a
fase de acabamento; encascaihon
parte da estrada quo liga Itanho-
ml a Tarumirim criou e Instalon
Gináslo Estadual e a Escola Nor-
mal Oficial e criou o Grupo Es-
colar do distrito de Capitão Andra-
de. Naturalmente 'a"ra. diante
dêsses nomes que são respeitado
em Itanhomi, flcainos a"uordan-
do alguma providência do Gover-
nador Israel Pinheiro, a firn de
que aquela terra, que recebe" d
todos os seus antecedentes o mar-
Co de sua presenga no PalCelo d
Liberdade, possa receber do Sr.
Israel Pinheiro também aLgum be-
nefIcio. Quando 0 Peoutado Se-
bastião Anastário apareceu e'n
Itanhomi, perguntei a mum mes-
mo: ser,,i cue S. Exo estari
pensando no acabamento das 0-
bras do Forum? Na cmstrucTh
dos dois grupos escolares criados
nor MgalhCes Pinto? Na
trução do prédio da Unidade Sa-
nitdria, para cuja construção doei
verba orgamentária de 10 milhöes
de cruzeiros? S,er A, cue S. Exa.
teria vinclo a esta cidacle para
dar inicio 'as obras do esgôta, cujo
projeto ja foi encami'hado por
nós ao DepartamentO de Ende-
mias Rurais, ou, quem sabe, teria
vindo para providenciar o ecuipa-
mento para o Hospital de São Vi-
cente de Paulo que tanto precisa
de todos nOs, ou ainda para pro-

videnciar o reinIclo das obras da
BR-103, que liga Itanhomi ao mu-
nicipio do Conseiheiro Pena, on-
de S. Exa. e urn dos lideres da
politica? Mas não, S. Exa. encn
trou assunto maiS importante -
Foi all para escoiher nornes dos
delegados e subdelerados de p0-
licia do municipio. Hoje, deparo
corn 0 "Minas Gerais", do dia 2 e
do dia 4, exonerando dois delega-
dos de policia e dois suplentes do
delegados. Como, felizmente, nun-
ca fiz politica corn delegado nern
corn delegacia, gostaria de dizer,
nesta hora, exatamete agora,
corno membro da ARENA, dese-
joso de colaborar corn S. Exa., o
Governador Israel Pinheiro, quo
tenho em mãos delegagão do De-
putado Walter Passos, mais vota-
do para a Câmara Federal em
Itanhorni, e delegacão do Depu-
tado Altair Chagas, o segundo
mais votado para esta Casa, sea-
do cue u fui o Deputado Esta-
dual mais votado naquela beau-
dade.

Aceitamos quo S. Exa. mndique
qualquer nome para delegado e
sunlente de delegado no mont j-
pio de Itanhorni e seus distritos.
Não tenho mnimigos na minha ter-
ra; tenho apenas adversdrios que
são amigos. Não faço restricão a
nenhum nome. Desejo apenas
que a delegacia não fique des-
provida de delegado, porque 0 de-
sejo do GovCrno justamente
que, corn as delegacias desprovi-
das, vcnharn eias em todo o Es-
tado a ser providas por militares,
por sargentos, por cabos e ate por
soldados da policia.

Entäo queria colocar nas mãos
co V Exo. Cste yroblema corn
urna solucão para a cargo. Fah
também em norne dos Deputados
Altair Chagas e Walter Passos.
Aceitarnos qualquer rome, mas
que esta providência não demore,
a fim de que a Delegacia não fi-
que vaga.

0 Sr. Sobastiãa Arastáeia -
Senhor Deputado, primeiro quero
clisoordar de V. Exa. por tr es-
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tranhado minha visita a Itanho-
ml.

o SR. ATHOS VIEIRA DR AN-
DRADE - Não estranhel a visita
de V. Exa. Por sinai, disse que
sua visita àquela cidade foi moti-
vo de prazer.
o Sr. Sebastião Anast(•io -

Devo dizer a V. Exa que o ex-PSD
de Itanhomi, na época, em coliga-
cão corn a UDN, teve trê.s candi-
datos a )eputados Estaduajs: eu,
o Deputado Rainmncio Aibergaria
e o Deputado Altair Chagas.

0 PSD teve dois Deputados: eu
e 0 Sr. Raimundo Aibergaria.

V. Exa. sabe que somcs da mes-
ma região, e que já ocupei a Fre-
feitura de Itanhomi, onde V. Exa.
faz poiitica, prr auatrj moses. De
rnodo que a minha ingerência nos
assuntos da região e muito natu-
ral. Dai, a razio da minha visita
naquela ocasio e em tantas ou-
tras. Reconheço que V. Exa. sa-
be que o PSD ganhou as eleicôes
e é muito natural que os cargos
de confiana fiquem a critérlo do
Governador eieito. Nào é possivel
que V. Exa. manobre a politica
naquela cicade, uma vez que näo
apoiou a candidatura Israel P1-
nheiro. Quero esciarecer a V.
Exa. que, em conversa corn meus
amigos, disse-ihes que se houves-
se oportunidade de modificacao,
que poderiam faze-b. Todavia,
nao iria deixar de tomar a pro-
vidéncia a firn de que a Delegacia
não ficasse vaga.

0 SR. ATY-.O z VIEIRA DE AN-
DRADE - Espero que a rornea-
cão do nôvo d'Iegadi seja f^itq o
mais urgente possIvei, pois a De-
legacia está vaga.
o Sr. Sebastjão Anast -•

Quero lemhra.r a V. E,-, a. quo Os
critCrios da AflENA permitem ao
Deputado mais votado o cllreto de
pedir exonel acão.

0 SR. AT'HC : 3 VIEIRA DE AN-
DR&DE - V. Exa. queira recebr
de püblico a nossa declaraçao de
que concordarnos corn qu&quer
nOmeação.

o Sr. Sebastiio Anastebo -
Perfeitarner1te, Sr. Deputado. Tm
do será processado dentro do
critérlo da ARENA. Posso afirmar
a V. Exa. que nao farci nomea-
çãø sern a sua autorização, porque
o acôrdo da ARENA deve ser ri-
gorosamente obedecido.

0 SR. ATHOS VIETRA DE AN-
DRADE - Sr. Presidente. con-
sulto a V. Exa. quantos minutos
me restam.

0 SR. PRESTDENTE V. Exa
dispôe ainda de dois minutos.

0 SR. ATHO13 VTEIRA DR AN
DRADE - Sr. Presiente, dois ml-
nutos serão suficientes apenas
para o encerramento dêste meu
pronunciamento.

Denunciando mais êste fato,
acho que ha urn perigo iminente
rondando apenas Os que não pro-
fessam Os métodos pessedistas.
o Orgão Oficial "Minas Gerais"
publica exoneraçOes, numa media
10, 20 e 30 por dia. Numa das
publicaçöes, houve 158 exonera-
çées. For ocasião das elelçöes, as
delegacias estarão desprovidas de
titulares, porque existe dificulda-
de natural entre os deputados
mais votados em tomb da esco-
iha de urn nôvo nome.

o Sr. Deputado Sebastião Anas-
tácio, por isso, esta autorizado...

o Sr. Sebasião Anas'.eio -
Onde ocorre exoneração, o juiz de
paz assume a delegacia.

0 SR. ATHOS VIETRA DR AN-
DRADE - 0 juiz de paz assume
a delegacia, quando o Secretário
da Segurança não envia urn sar-
gento ou urn cabo. Quero fazer
urn apêlo ao Sr. Governador, 'a
Direção cia ARENA e aos Srs.
Deputados, p a r a que interfiram
nesta questão no sentido de que
as delegacias sejam preenchidas
o mais breve possivel. Se ficar-
mos corn as delega"ias desprovi-
das, terernos acontecimentos de-
sagradáveis, porque corn a dde-
gacia ocupada por urn sargento,
urn cabo ou qualquer outro m1i-
tar rnenos credenciado, ficariamos
'a mercé de urn dispositivo miii-

tar, que funcionará exciusivamen-
te em favor dos interêsses do ox-
PSD. Corn isso não podernos con-
cordar. Desejamos o preenchirnen-
to imediato das delegacias vagas
por delegados civis.

Questão de Ordem
o SR. WALDOMIRO LOBO
- Sr. Presidente e Srs. Depu-

tados, irnaginern se eu tivesse quo
entrar nessa briga de Delegados
do interior. Não entro russo. Sou
O Deputado mais votado da Capi-
tal. Teria, então, o direito de pe-
dir a nomeacão de todos Os dele-
gados da Capital, já que a orien-
tação é esta: o Deputado cia re-
gião é quern indica. Mas nab in-
dicaria fern se o Governador me
pedisse. Quero muito sosségo. P0'
de o govemno ficar tranqullo por-
que eu não peco norneação de de-
legados de forma alguma.

Imaginaram, Os delegados de
Belo Horizonte serem nomeados
a meu pedido? E ninguérn ignora
que eu seja o mais votado da Ca-
pital.

Sr. Presidente, apresent,ei no
cIa 28 de abril requerimento cuj o
teor não lerei todo. A aquêle que
trata da denominaqao do Estádlo
"Governador Magalhäes Pinto".
Principalmente Os locutores da
Radio Inconfidêncla, alérn de ou-
tros, näo pronunciam o nome do
Estádio como realmerite devem;
alguns dizern, "Estádio Minas Ge-
rais"; outros, ainda, "O l Gigante
da Parnpulha", mas o nome do
verdadeiro construtor e sernpre re-
legado.. Os locutores da Inconfi-
dência, principalmente, sO dizern
"Mineirão". Deve ser uma reco-
mendacão do Palácio da Liberda-
do.

Ora, Sr. Presidente, as outras
emissoras vão sguir 0 exemnlo.
Em outros Estados, ou no estran-
geiro, as pessoas que ouvern ir-
radiaçOes diretamente do "Estédio
Govemnador Magalhães Pinto" de-
vem ficar confusas porque uns
falam "Estádio Minas Gerais", ou-
tros, "Colosso da Pampuiha".

Eis a razão pela qual apresen-

tel urn Requerimento que se en-
contra corn o Deputado Jarbas
Medeiros desde o dia 10 de maio
e, ate agora, o Parecer fläO fbi da-
do por S. Exa. Por isso, requeiro
a V. Exa - a inclusão do mesmo
em Ordem do Dia, baseado na
informacão da Diretoria das Co-
rnissOes sObre o prazb, ja esgota-
do, da Cornissäo.

preciso que o Sr. Governador
do Estado faca valer a lei. Varnos
cornecar corn a R a di o Inconfi-
dência quo é urna ernissora oficial.
0 Sr. Magalhães Pinto não é
rnais o Governador do Estado,
rnas varnos levar em considera-
cãão o que S. Exa. fez por Mi-
nas Gerais e o que éle fez. para
que o Estádio fiOsse terminado. Se
êsse norne fbi dado através de
urna lei, não sancionada pelo
Governador do Estado, rnas pro-
rnulgada pela Assembléia, nOs as
representantes do povo devemos
exigir o cumprimento desta lei.
Fica aqui o rneu pedido a V. Exa.,
Sr. Presidente, para que, corn a
maxima urg'ência, faca corn que a
Proposlcao venha a Plenário para
ser apreciada e votada.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o Requerimento do Depu-
tado Waldorniro Lôbo, em ques-
tao de ordem, e vai tornar a de-
vida providéncia para a concre-
tizacão do que S. Exa. solicita.

- Esgotada esta parte da Reu-
niao, passa-se 'a

2.9 Parte da Ordem do Dia.

- Vêrn 'a Mesa:

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente
cia LAssembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais.

Requeiro a Vossa Excelêncla a
inversão da pauta, para que seja
vnf,adn. "rn nrimeiro lugar, o Pro-
jeto 3.661/65.

Sala das ReunlOes, 8 de junho
de 1966.

João Bosco.
- Publicar
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REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da
Assenibléia Legislativa do
Etado de Minas Gerais

o Deputado abaixo assinado
vein requerer de V. Exa. a In-
versao da pauta, d modo que o
Projeto n° 3.649 seja votado em
primeiro lugar.

Sala das Reunies, 8 de junhio
de 1966.

Manoel Costa - lider do Go-
vêrno.

- Publicar.
o SR. PRESIOENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. De-
putado Joào Bosco, solicitando
inversäo da pauta, para votar-se,
em primeiro L p ar o Projeto de
nümero 3661. Em votacäo o Re-
querimento. Os Srs. Deputados
que o aprovam queiram perma-
necer sentados (pausa). Foi apro-
vado.

Sôhre a Mesa Requerimento do
Sr. Deputado Manoel Costa, no
mesmo sentido, para que se vote
em primeiro lugar o Proj eto fl.°
3.649. Em votacão o Requerimen-
to. Os Srs. Deputados que o apro-
vain queiram permaner assenta-
dos (pausa). Foi aprovado.

Votação, em 1' discussão, do
Proj eto fl.0 3.661/66, (Resolução),
da Comisão de Justica, 0 qual
cria Comissäo Pariarnentar de In-
quérito.

- Em votacão. Os Dep:ta os
que 0 aprovam queiram perman:-
cer coma se encontram (pausa).
Foi aprovado.

- A Comlssão de Just!ca.
- Votacão, em primeira discus-

são, do Projeto n.° 3.649, da Co-
missão Executiva, o qual modifica
a redação dos arts. 30 e 7.0 da
Resolucão fl.0 738, de 27 de de-
zembro de 1965, e dá outras pro-
vidêflcias. Em votação.
Os Srs. Deputados que o aprovam
queiram permanecer corn 0 se
acham (pausa). Foi aprovado.

- A Cornissâo Executiva.

- Votacão, em egunda discus-
são, do Projeto fl.0 3.591, do Sr.
José de Castro, o qual dã a deno-
minação de "Eduardo de Menezes"
ao Paldcio da Saüde, de Juiz de
Fora.

A Comissão de Justiça e pela
aprovaçáo.

Artigo 1.0. Em votacão. Os Srs.
Deputados que 0 aprovam quel-
ram permanecer assentados (pau-
sa). Foi aprovado.

Artigo 2.. Em votacão. os Sm.
Deputados que 0 aprovam quel-
ram permanecer assentados (pau-
sa). Foi aprovado.

- A Comissão de Justica.
- Votação, em segunda discus-

são, do Projeto fl. 0 3.596, do Sr.
Manoel Costa, o qual dá a dene-
miflação de "Prof. Guedes Fer-
nandes" ao Ginásio Etaua1 de
Carmo de Minas.

A Comissão de Justiça é pela
aprovacão.

Artigo 1 .0 . Em votacão. Os Srs.
Deputados que o aprovam quel-
ram permanecer assentados (nau-
sa). Aprovado. Artigo 2.. Em
votacão. Os Srs. Deputados que 0
aprovam queiram permanecer as-
sentados (pausa). Foi aprovado.

- A Comissão de Justica.

3. Discussão

- 0 Pleriârio aprova, a seguir,
sem debates, em 3. a votação, o
Projeto n.° 3.223 e as Emendas de
n.s 23 a 30 a êle oferecidas.

Também e aprovado, em 3.' vo-
tação, sem debates, o Projeto n.9
3.502.

Ambos recebem o seguinte des-
pacho:

- A Comissão de Redacão
O SR. PRESIDEN'TE - Votacão, en
3a discussão, do Projeto fl.°
3.531/66, do Sr. Lourival Brasil,
o qual recofihece de utilidade pd-
blica o Abrigo Santa Helena, de
Juiz de Fora. A Comissão de Jus-
tica é pela sua aprovação.

Os Srs. Deputados que o apro-
vani queiram permanecer assenta-
dos. (pausa). Fol aprovado.

vERIFICAIcA0

O SR. JOAO BOSCO - Peco ve
rificacão, Sr. Presidente.

O SR. PRESIDENTE - A Msa
vai proceder 'a verificaçAo reque-
rida pelo Sr. João Bôsco:

Os Srs. Deputados que votaram
a favor q u e I r am se levantar.
(pausa) Queiram se assentar. Os
Srs. Deputados que votararn con-
tra queiram se levantar. (pausa)
Votaram a favor 9 Srs. Deputa-
dos e nenhum contra. Não ha
"quorum".

CHAMADA

O SR. PRESIDENTE - A Mc'si
vai proceder a chamada, para o
rest abelecimento do "quorum".

Convido o Sr. Deputado Atali-
ba Mendes para funcionar coma
Secretãrlo. (Pausa)

Corn a palavra o Sr. Secretá-
rio para proceder 'a chamada dos
Srs. Deputados.

SR. SEC RETARIO - Faz a
chamada, 'a qual deixam de res-
ponder Os Srs. Deputados.

Ledo Borges - Mario Hugo La-
deira - João Navarro - Reny
Rabelo - Anuar Fares - Altair
Chagas - Alvaro Salles - Artur
Fagundes - Athos Vleira de An-
drade - Augusto Zenum —Aure-
ilano Chaves - Batista Miranda
- Carlos Eloy - Carlos Megale
- Cicero Dumont - Daniel de
Barros - Delson Scarano - Der-
meval Pirnenta Fliho - Etiler
Lafeté. - Expedito Tavares -
Geraldo Quintão - Gerardo Gros-
Si - Hel lo Garcia - Hermelindo
Paixão - Homero Santos - Hu-
go Castelo Branco - Ibrahim Abi-
Ackel - Jairo Magalhães - Jar-
bas Medeiros - João Bello - JoSo
Luiz de Carvaiho - Joaquim de
Melo Freire - Jorge Vargas -
José de Castro - José Luiz Bac-
carini - José Maria MagalMes
- Ladislau Salles - Lélls Chaves
- Lourival Brash - Lücio de
Souza Cruz - Luiz Junqueira -
Maria Pena - Marta Nair Mon-
teiro - Martins Silveira - Nunes

Coelho - Orlando  Andrade -
Osvaldo Tolentino - Otelino Sol
- Paulirio Cicero - Pereira de
Almeida - Pires da Luz - Raul
Fernandes - Raymundo Alberga-
na -_ Salim Nacur - Sette de
Barros - Sinval Boaventura
Spártaco Pompeu - Valdir Mel-
gaco - Waldorniro LOho - Wal-
ton Goulart - Wilson Chaves -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure

0 SR. PHESIDENTE - Esto
presentes 19 Srs. Deputados. Nã
ha "quorum" para prosseguimento
dos nossos trabaihos.

A Mesa constatando a inexis-
tência do "quorum" regimental,
declara encerrada a presente Reu-
nião, convocando Os Srs. Deputa-
dos para a Ordlnária do prOxlmo
dia 10, 'a hora regimental, corn a
seguinte

ORDEM DO DIA

l .a PARTE -
Das 9 as 10 horas: -
Leitura e aprovação da Ata.
Expediente, inclusive leitura e
apresentacão de pareceres, proje-
tos, comunicaçóes, requerimentos
e indicaçôes.
Das 10 As 11 horas: -
Discussão e votacäo de pareceres,
requerimentos, comunlcacôes e in-
indicacöes.
Discussão e votação de redacöes
finais.

2.a PARTE -
Das 11 As 13 horas: -
Votacão, em 38 dlscussfto, do
Projeto n.° 3.531/66, do Sr. Lou-
rival Brasil, o qual reconhece de
Utilidade PUblica o Abrigo Santa
Helena, corn sede na cidade de
Juiz de Fora.
Votaeão, em 3.8 dlscussão, do
Projeto n. o 3.550/66, do Sr. José
de Castro, o qual dá a denomina-
cão de "Cel. Aniceto de Barros"
ao Pôsto de Higlene de Santa
Cruz do Escalvado.
Votacão, em 3a dlscussão, do
Projeto n.° 3.557/66, do Sr. Jairo
Magalhães, o qual reconhece de
1Jtihidade Pübllca a Fundacao Se-
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ráflca de Educação da Paróquia
de Nossa Senhora de Pompéia,
corn sede no municlpio de Belo
Horizonte.
Votação, em 3- a discussão, do
Projeto n.° 3.558/66, do Sr. Ma-
nael Costa, o qual dá a denomi-
nacão de "Professor Fabregas" ao
Ginãsio Estadual da cidade de
Luminárias.
Votacão, em 3.a discussao, do
Projeto n.° 3.562/66. do Sr. Ci-
cero Dumont, o qual reconhece de
Utilidade Publica a Centro Edu-
cacional de Belo Horizonte.
Votacão, em 3.a discussão, do
Projeto n.° 3.571/66, do Sr. Jar-
bas Medeiros, a qual reconhece de
Utilidade Pdblica a Conseiho Par-
ticular da Sociedade São Vicent
de Paulo, de São Goncalo do Sa-
pucal.
Votação, em Lft discussão, do
Projeto n.° 3.651/66, do Sr. Spar-
taco Pompeu, o qual dd o titulo
de "Cidadão Honoraria de Minas
Gerais" ao Deputado Federal João
Calmon.
Projeto ri. 0 3.656/66, do Sr. Geral-
do Quintão. o anal dá ao Gina-
sb Estadual e Colégio Normal, da
cidade de Coronel Fabriciano, a
nome de "Alberto Giovannini".
Votacão, em l. a discussão, do
Projeto n.° 3.657/66, do Sr. Wil-
son de Paiva, o qual dá. ao Cole-
gio Comercial Oficial dc Uberaba
a denominacão de "Coléglo Co-
mercial Oficial "Boulanger Pucci".
Votacão, em 2. a di.scussão, do
Projeto n.° 3.579/66, do Sr. Ledo
Borges, o qual declara de Utilida-
de Püblica a DiretOrio Central dos
Estudantes da Universidade Ca -
tOlica de Minas Gerais.
Votacão, em 2.a discussão, do
Projeto n.° 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, a qual denomina "Jaime
Mafra"as E. C. d' Ccirrego do Rio
Branco, MunicInio de lopu.
Votação, em 2. a discussão, do
Projeto ri.0 3.602/66, do Sr. Lou-
rival Brasil, a qual atribul deno-
minacào ao Gindsio Estadual de
Cruzeiro da Fortaleza.
Votação, em 3. a discussão, do Pro-
jeto fl.0 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual cia a de:iominação

d0 "Padre João Neiva" ao Ginásjo
Estadual de Santana da Vargem.
Votação, em 3.a discussão do
Projeto ri. 0 3.563/66, do Sr. Ma-
noel Costa, o qual dá a denomina-
nação de Dam Othon Motta ao
Colégio Normal Oficial da cidade
de Conceição de Rio Verde.
Votação, em 3.a discussäo do
Projeto n.° 3.565/66, do Sr. Wil-
son Modesto, a qual do. a denomi-
nação de "Presidente João Plnhei-
ro" ao Gindsio Estadual de San-
tos Dumont.
1. 11 discussão do Proj e to fl.°
3.645/66, do Sr. João Vaz, que
modifica artigos da Lei n. Q, 2.819,
de 22 de janeiro de 1963.
l.1 discussäo do P r 0 j e t 0 fl.0
3.646/66, do Sr. Spértaco Porn-
peu, que dá a denominação de
"Dr. Domingos Conde Filho" a
Unidade Sanitária da cidade de
Paraguaçu.
l.a discussão do Pro jet 0 ri.0
3.660/66, do Sr. Eiler Lafetá, o
qual dci a denominacão de "Prin-
cesa Januciria" as Escolas Oombi-
nadas Infantis, da cidade de Ja-
nuãria.
2.a discussão do Pro j e to n.°
3.604/66, do Sr. Agostinho Cam -
P05 Neto, a qual dd denominação
ao Centro de SaUde de Conse-
lheiro Lafaiete.
2.a discussão do Pro j e to n.°
3.619/66, do Sr. Jarbas Medeiros,
o qual dk a denominaçSo de "Pre-
sidente Kennedy" ao Gindsio Es-
tadual de Monsenhor Paulo.
3.a discussSo do Pro j eta fl.°
3.573/66, do Sr. Aureliano Chaves
o qual determina a inclusão da
disciplina "Elementos de Politica
e Constituição" nos Curriculos das
Escolas Superiores.
3.a cliscussão do Projeto n.°
3.593/66, do Sr. Geraldo Quint5.o,
o qual dd a deriominaçã.o de "Gi-
násio Estadual João XXIII" ao
Ginásio Estadual de Ipatinga.
3.a discussão do Pro j e to fl.°
3.54/66, do Sr. Geraldo Qulntão,
o qual dd a denominação de "Gi-
ndsbo Estadual São Sebast10 " ao
Ginásio Estadual de Timóteo.

- Levanta-se a Reuflião.

SUMARIO - Compareeiznento -

Ata - Requerimentos ns. 1.181,
1.225, 1.226, 1.237 e 1.247 --
Indicaçães n.vs 1.038, 1.079, 1.097,
1.110 e 1.116 - Discussão dos
vetos totals opostos as Proposi-
cöes de Lei n.°s 3.086 e 3.093 -
Votacão -_ Chamada - Apura
cão - Encerramento - Ordem
do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 20,30 horas, comparecem
Os Senhores:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure
liano Chaves - Batista Miranda
- Benedito Xavier - Carlos Eloy
- Carlos Megale - Cicero Du.
mont - Daniel de Barros - Del-
son Scarano - Dermeval Pimenta
Fitho - Euler Lafetci - Expedito
Tavares - Florivaldo Dias -
Gerald0 Quintão - Gerardo Gras-
si - Games Moreira - Hélio Gar-
cia - Hermelindo Paixcio - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Bello - João Bosco -
João Luiz de Carvalho - Joo
Luiz de Freitas - João Vaz -
Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz - Jorge Vargas - José de
Castro - Luiz Baccarini - José

Maria Magalhcies - Ladislau Sa-
iles - Lélis Chaves - Lourival
Brasil - Lücio de Souza Cruz
- Luiz Junqueira - Manoel Cos-
ta - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira -
Nicanor Armando - Orlando An-
drade - Oswaldo Tolentino -
Otelino Sal - Paulino Cicero de
Vasconcelos Pereira de Almeida
- Pires da Luz - Raul Fernandes
- Raymundo Albergaria - Salim
Nacur - Sebasticio Anastcicio -
Sebasticio Nascimento - Sette de
Barros - Souza e Silva - Sparta-
co Pompeu - Valdir Melgaco -
Waldomiro Lobo - Waithon Gou.
lart 	 Wilson Modesto - Wilson
Tanure.

Cam a presenca de 75 Srs. Dc-
putados, o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

O SR. RENY RABELLO - (2.9
Secretcirbo) - Faz a leitura da
Ata da Reunião anterior a qual é
aprovada scm restricöes.

REQUERIMENTOS

- A seguir, o Sr. Presidente
submete a discussão e votação,
cada urn de sua vez, os quais, sem
debates, são aprovados, os Reque.
rimentos que Se seguem, todos corn
pareceres favorciveis: 1.181 -
1.225 - 1.226 - 1.237 e 1.247.

INDICAçOES

- São submetidas, também, ao
Plencirio, as IndicaçOes que se Se-
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guem, que contam corn pareceres
favoráveis, as quais, scm debates,
cada uma por sua vez, são aprova-
das: 1.038 - 1.079 - 1.097 -
1.110 e 1116.

o SR. PRESIDENTE - A sei
gunda parte da Reunffo do
apresenta para discussão Os v
totais opostos as Proposiçöes
Lei n.°s 3.086 e 3.093.

Em discussão Os vetos. (Pau
Não ha oradores inscritos. En
ro a discussão.

En

V0TAcA0

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tação. A Mesa convida para es-
crutinadores os Srs. Deputados
Sebastião Anastãcio e Alvimar
Mourão.

CHAMADA

Corn a palavra o Sr. Secretário
para proceder a chamada.

- 0 Sr. Secretáro - (Faz a
chamada).

- Feita a chamada, depositam
seu voto na urna Os Srs. Depu-
tados:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello --
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair
Chagas - Alvimar Mourão - Ar-
tur Fagundes - Ataliba Mendes -
Athos Vieira de Andrade - Aure-
liano Chaves - Batista Miranda
- Benedito Xavier - Carlos Eloy
- Carlos Megale Cicero Du-
mont - Daniel de Barros - Del-
son Scarano - Dermeval Pimenta
Filho - Euler Lafetá 	 Expedito
Tavares - Florivaldo Dias
Gerald0 Quintão - Gerardo Gros-

- Gornes Moreira - Hélio Gar-
cia - Hermelindo Paixão - Ho-
mero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim AbLAckel -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Bello - João Bosco -
João Luiz de Carvaiho - João
Luiz de Freitas - João Vaz

Joaquim de Melo Freire - Jorge
Ferraz Jorge Vargas - José de
Castro - Luiz Baccarini - José
Maria Magalhães - Ladislau Sa-
les Lelis Chaves - Lourival
Brasil— Lucio de Souza Cruz -
Luiz Junqueira - Manoel Cos-
ta - Maria Penna - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira -
Nicanor Armando - Orlando An-
drade - Oswaldo Tolentino -
Otelino Sol - Paulino Cicero de
Vasconcelos - Pereira de Alnieida
- Pires da Luz - Haul Fernandes
- Raymundo Albergaria - Salim
Nacur - Sebastiäo Anastácio -
Sebastião Nascirnento - Sette de
Barros - Souza e Silva - Sparta-
co Pompeu - Valdir Melgaco
Waldomiro Lobo - Waithon Gou.
lart - Wilson Modesto - Wilson
Tanure.

0 SR PRESIDENTE - Votaram
75 Srs. Deputados. (Pausa). Fo-
ram encontradas na urna 75 so-
brecartas. Os Srs. escrutinadores
vao proceder a apuracão dos vo-
tos. (Pausa).

APURAQAO
O SR. PRES1IDENTE - A M

vai anunciar o resultado da vc
cão.

Quanto ao veto a Proposição
Lei n.° 3.086, 0 resultado é o
guinte: 61 votos "não"; 14
branco; nenhum "sim".

Estd mantido o veto.
- Arquivese.
Corn relação a Proposição de

n.° 3.033, 60 Srs. Deputados vo
ram "não"; 14, em branco, e 1
"sim".

Mantido, portanto, o veto.
- Arquive.se.

ENCERRAMENTO
O SR. PRESIDENTE - Esgota.

da a matéria da pauta da presen-
te Reunião, a Mesa vai encerrâ-la,
convocando Os Srs. Deputados
para outra, Ordinária, as 9 horas
de sexta.feira, corn a Ordem do
Dia ja anunciada.

- Levanta-se a Reunião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expettiente: Mensagens
nvs 1.094, 1.095 e 1.096 (Projetos
ri°s. 3.683, 3.684 e 3.685, respec-
tivamente); Oficlo n° 1.076 e OtI-
cios d.iversos - Leitura e Apre-
sentacäo tie Proposicöes - Pare-
ceres para discussão üniea dos
Projetos ns. 3.642, 3.667 e 3.669;
para 2.' discussão do Projeto n.°
3.649. - Propostas de Refornia
Constitucional n.° 27 e 28, dos Srs.
Mario Hugo Ladeira e Sebastião
Nascimento, respect.ivamente --
Projeto fl.0 3.686, Requerimen-
to n.° 1.279, e Indicacoes n°s.
1.193 e 1.194, da Sra. Marta Nair
Monteiro - Requerimento n.'
1.277, do Sr. Geraldo Quintäo -
Discurso e iRequerimento fl.°
1.278, do Sr. Nicanor Armando
- Discurso do Sr. Athos Vieira
Andrade - Questão de Ordem -
Chamada - Requerimentos dos
Srs. Spdrtaco Pompeu e Reny
Rabello - Discurso e Ind.icação
n.° 1.191, do Sr. João Luiz de
Freitas - Ind.icacão n' 1.192, do
Sr. Geraldo Quintão - Comu-
nicacão do Sr. José Maria Ma-
galha.es - CornunicacOes dos Srs.
Pinto Coelho e Manoel Costa -
(anexadas) - Discurso do Sr.
Waldomiro LObo - JJiscussão e
Votacã.o de Proposiçöes - Pala-
vras do Sr. Presidente - Comu-
nicaçOes dos Srs. José Maria Ma-
galhäes e Pinto Coelho - Reque-
rimento e Discurso do Sr. João
Luiz de Carvalho - Questão cia
Ordem - Discurso do Sr. Spar-
taco Pompeu - Requerimento do
Sr. João Vaz (Arts. 94 e 95)
Questao de Ordem - Chamada -

Discurso do Sr. Joaquim de McIo
Freire (RequerimentO n.° 1.230)
- 2.4 Parte da Ordem do Dia -
Falta de "quorum" para votacão
- EncerramentO da 1.' discuSSãO
dos Projetos n°s. 3.645, 3.646 e
3.660, da 2. discussão dos Pro-
jetos ns. 3.604 e 3.619 e da 3.
discussão do Projeto n.° 3.573 -
3 11 discussão do Projeto n.° 3.593
- Discurso do Sr. Anuar Fares -
Encerramento da d.iscussão -
Questão de Ordem e Requeri-
niento, do Sr. Joäo Bosco - 3.'
discussão do Projeto n.03.594-
Discurso do Sr. Anuar Fares (In-
dioação n.° 1.195) - Encerra-
mento da discussão - Encerra-
mento - Ordem do Dia.

COMPARECIMENTO

- As 9,14 horas, comparecem Os
Srs.

Bonifdcio de Andrada - Le40
Borges - Mario Hugo Ladeirta -
João Navarro - Reny Rabello -
Pinto Coelho - Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão -- Ata-
liba Mendes - Athos Vieira de An-
drade - Aureliano Chaves - Ba-
tista Miranda - Carlos Eloy - Ci-
cero Dumont - Euler Lafetd -
Expedito Tavares - Florivaldo Dias
- Geraldo Quintão - Gornes Mo-
reira - Hélio Garcia - Hermelin-
do Paixão - Hugo Castelo Branco
- Ibrahim Abi-Ackel - Jai ,.-c) Ma-
galhães - Jarhas Medeiros - Je-
hovah Santos - João Bosco -
João Luiz de Carvaiho - João Luiz
de Freitas - João Vaz - Joaquim
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de Melo Freire - Jorge Vargas -
José de Castro - José Maria Ma-
galhães - Ladislau Salles - Lé-
us Chaves - Lourival Brash - Lu-
cio de Souza Cruz - Luiz Junquei-
ra - Manoel Costa - Maria Pena
- Marta Nair Moriteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando - Or-
lando Andrade - Otelino Sol -
Paulino Cicero - Pereira de Al-
meida - Pires da Luz - Raul Fer-
nandes - Rayrnundo Albergaria -
Salim Nacur - Sebastião Anasté-
cio - Sebastião Nascimento -
Sette de Barros - Souza e Silva
- Spãrtaco Pompeu - Valdir Mel-
gaço - Waldomiro LObo - Wilson
Modesto - Wilson de Paiva -
Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 64 Srs.
Deputados , o Sr. Presidente declara
aberta a Reunião.

ATA

o SR. JcAO BOSCO (2. 0 Secre-
tário "adhoc") - Faz a leitura da
Ma da Reunião anterior, a qual é
aprovada, sem observacöes.

EXPEDIENTE

o SR. JOLAO NAVARRO (1.0 Se-
cretdrio) - Faz leitura do seguinte
Expediente:

ME:NSAGEM N. 9 1.094
Belo Horizonte, 8 de junho de

1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tenho a honra de submeter, por
intermédio de Vossa Exceléncia, ao
alto pronunciamento dessa egrégia
Assembléa Legislativa, o incluso
Projeto de Lei pelo qual se auto-
riza o Estado a celebrar convênio,
através da Secretaria de Estado cia
Educacao, corn o Colegio Normal
"Alto Paranaiba", corn sede em
Carmo do ParanaIba; Gindsio "São
Luiz Gonzaga" e Colégio Comercial
"ElOi Mendes", ambos corn sede em

ElOi Mendes, para que Os mesmos
funcionem sob regime de integra-
ção corn os estabelecimentos ofi-
ciais do Estado.

Por consultar a presente inicia-
tiva elevados interésses da admi-
nistraçao do ensino secunddrio no
Estado, cabe-me solicit:ar a Vossa
Exceléncia que a sua apreciação se
faca no prazo de 30 (trinta) dias,
na conformidade do disposto no §
4.0 do artigo 29 da Constituição Es-
tadual, corn a redacao qué ihe deu
a Lei Constitucional n.° 14.

Os convénios, objeto da presente
medida, sujeitar-se-ão as exigên-
cias contidas na Lei 4.147, de 29
de iabril de 1.966 , pelo que será per-
mitido a Secretaria de Estado da
Educacão 0 uso dos prédios e res-
pectivas instaiacôes pertencentes
ao Colégio Normal "Alto Paranai-
ba", Gindsio "São Luiz Gonzaga" e
Colegio Corn ercial "ElOi Mendes".

De outra parte, devo ressaltar
que a providência consubstancia-
da na proposta anexa se dirige a
população escolar daqueles Muni-
cipios, especialmente aos jovens
que não dispöem de maiores re-
cursos financeiros, eis que, funcio-
nando os ref eridos educanddrios em
regime de integracão corn os esta-
belecimentos oficiais do Estado , o
ensino por ëles ministrado serd,
obrigatàriamente, gratuito.

Valho-me do ensejo para reno-
var a Vossa Exceléncia as expres-
söes de elevado apreço e cordial es-
tima.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado.

- Publicar.

PROJETO N.' 3.683/66

Autoriza o Govérno do Esta-
do de Minas Gerais, por inter-
rnédio da Secretaria de Estado
da Educacao, a celebrar con-
vênio corn o Colégio Normal
"Alto Paranaiba", corn sede em
Carmo do Paranalba; Ginásio
São Luiz Gonzaga e Coldgio
Comercial "Elói Mendes", am-
bos corn sede em ElOi Mendes.

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

Art. 1.0 - Pica 0 Govêrno do Es-
tado de Minas Gerais Lautorizado a
celebrar, por interrnddio da Secre-
taria de Estado de Educacão, con-
venio corn o Coldgio Normal "Alto
Paranaiba", corn sede em Carrno do
Paranaiba; Colégio Comercial "Elói
Mendes" e Ginásio "São Luiz Gon-
zaga", ambos corn sede em ElOi
Mendes, para que Os mesmos fun-
cionern sob o regime de integracäo
corn os estabelecilnentos oficiais
do Estado.

Pardgrafo ilnico - Para a assi-
niatura dos convénhos, deverão ser
observadas, obrigatOriarnente, as
normas dos artigos 30, 4 •9 e 5.0 cia
Lei n.° 4.147, de 29 de abril de 1966.

Art. 2.0 - Revogam-se as d.ispo-
sicöes em contrário.

Art. 3,0 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicacão.

- Publicado, fica o Projeto sObre
a Mesa pelo prazo de 2 (dois) dias,
para receber ernendas, nos têrmos
da Resolucão fl.0 754.

MENS4GEM N.° 1.095

Belo Horizonte, 8 de junho de
1.966.

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

Tenho a honra de submeter, por
intermédio de Vossa Exceléncia, aD
alto pronunciamento dessa egrégia
Assembléia Legislativa, o incluso
Proj eto de Lei que dispôe sObre a
criacão de curso secundário de 2.1
ciclo no Coléglo Normal Oficial cia
da Cidade de Formiga.

A presente iniciativa encerra pro-
vidéncia de largo alcance social ta-
ra aquele prospero Munichpio, por-
quanto ira beneficiar urna região de
elevado indice de desenvolvimen-
to econômico e de crescente densi-
dade demográfica.

Releva salientar que serão bene-
ficiadas, corn essa medida, notada-
mente as classes menos favoreci-
das cujas condicOes não ihes per-

mitem a manutencão de seus filhos
em unidades de igual natureza,
mantidas pela iniciativa particular.

Prevalego-me da oportunidade
para renovar a Voss;a Exceléncia as
expressOes do meu elevaclo aprêco
e distinta consideração.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado.

- Publicar.

PROJETO N.° 3.684/66

Cria o curso secunddrio de 2.'
ciclo no Colégio Normal Oficial
de Formiga.

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

Art. 1.— Fica criado o curso se-
cundário de 2. 0 ciclo no Coldglo
Normal Oficial de Formiga.

Art. 2.0 - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, ficam cri-
ados no Anexo II cia Lei n.° 3.214,
de 16 de outubro de 1.964, os Sc-
guintes cargos:

5 (cinco) cargos de Professor de
Ensino Mddio, nivel XV, de classe
singular;

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

2 (dots) cargos de Continuo-Ser-
vente I, nIvel II.

Art. 3•0 - As despesas proveni-
entes desta lei correrão pelas ver-
bas prOprias do Orcarnento do Es-
tado.

Art. 4,9 - Revogarn-se as dispo-
sicOes em contrário.

Art. 5,0 - Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicacão.

- Publioado, fica o Projeto sObre
a Mesa pelo prazo de 3 (trés) dias,
para receber emendas, nos têrmos
da Resolucão n.° 754.

MENSAGEM N. 1.096

Belo Horizonte, 8 de junho de
1.966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
biéia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
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Tenho a honra de encaminhar a
Vossa Excelência, para objeto cta
elevada apreciação da egrdgia As-
sembléia Legislativa , o incluso Pro-
jeto de Lei que dispóe sObre a cria-
ção do Colégio Normal Oficial ane-
XO :aO Ginãsio Estadual de Vespa-
siano.

A medida sugerida visa a confe-
rir ao municipio de Vespasian2 e
a região circunvizinhia as condi-
cöes indispensá.vejs ao preparo in-
telectual de sua juventude, espe-
cialmente aquela que, pela carén-
cia de recursos financeiros, näo
tern meios de prosseguir em seus
estudos em estabelecjmentos de
ensino particular de igual natu-
reza.

A criação do Coldgio Normal Ofi-
cial de Vespasiano constitui, per
outro lado, providêncja de largo
aicance cultural para a populacão
escolar daquele MunicIpio, como
instrumento de incentivo a forma-
ção de maior nürnero de professO-
res primárjos tao necessários ao
atendimento das exigências do pro-
grama de alfabetizaçao.

Aproveito a oportunidade para
reiterar a Vossa Execelência 05
meus protestos de elevada estima
e distinto aprëco.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado.

- Publicar.
PROJETO N.° 3.685/66
Cria urn Colëgio Normal Of!-

cial anexo ao Ginásio Estadual
de Vespasiano.

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

Art. 1.0 - Flea criado urn Cole-
gio Normal Oficial anexo ao Gind-
sio Estadual de Vespasiano.

Art. 2. - Para atender ao dis-
posto no artigo anterior, ficam en-
ados no Anexo II da Lei n.° 3.214,
de 16 de outubro de 1964, os Se-
guintes cargos:

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

2 (dois) cargos de Inspetor i.e
Alunos I, nivel III;

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

Art. 3.1 - 0 Colëgio Normal Ofi-
cial criado por esta lei sO será ins-
talado apOs comprovada a existén-
cia de corpo docente legalmente ha-
bilitado.

Art. 4. - As despesas resultan-
tes desta lei correrão pelas verbas
prOprias do Orcarnento do Estado.

Art. 5•0 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contnirio.

Art. 6. 1	Esta lei entrard em vi-
gor na data de sua publicação.

- Publicado, fica 0 Projeto sObre
a Mesa pelo prazo de 3 (trOs) dias,
para receber emendas, nos têrmos
da Resolução n. 9 754.

OF!CIO N.° 1.076

Belo Horizonte, 8 de junho de
1.966.

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

Tenho a honra de acusar 0 rece-
birnento do Oficio n.° 964/66/ECR,
datado de 12 de maio ültimo, em
que Vossa Excelência me comuni-
ca haver essa egrégia Assembléia
Legislativa aprovado Os vetos totais
opostos as Froposiçöes de Lei nü-
meros 3.010, 3.011, 3.016, 3.020 a
3.023.

Ao manifestar a Vossia Execelên-
cia Os meus agradecimentos pela
gentileza da comunicação, desejo
prevalecer-me do ensejo para re-
novar-ihe os protestos do meu alto
apreco e distinta consideração.

Israel Pinheiro - Governador
do Estado.

- Ciente. Publicar.

OFf CLOS

Do Presidente da Cãmara Muni-
cipal de Montes Claros, Sr. Wan-
derlino Arruda, manifestando-se,
em nome da edilidade, contránio
ao Projeto Guilhermino de OUvei-
ra, o q u a 1 prorroga manclatos
eletivos.

- Ciente.

Do Presidente da Cãmara Muni-
cipal de Pocos de Caldas, Sr. Jiinio
Am:arante, encaminhando protesto
contra reforma do COdigo Civil.

- Ciente.

Do presidente da Cârnara Muni-
cipal de Presidente Soares, Sr. El-
pidlo Victor da Silva., comunican-
do eleicao da Mesa diretora.

- Ciente. Agradecer.

Da direcão do V Congresso Na-
cional de Servidores PUblicos do
Brash , convidiando Deputados a
funcionários a participarern do
conclave.

- Ciente. Agradecer. A Direto-
na Geral.

Do Presidente da Associação Me-
dica de Minas Gerais, Dr. Fran-
cisco José Neves, congratulando-
-se corn esta Assembléia pela apro-
vacão da lei de "nivel universitä-
rio".

- Ciente.

Do Presidente do DiretOrio Aca-
dêmico da Faculdade de Filosofia
de Barbacena, universitário Jair
Rodrigues, comunicando eleicão e
convidando para solenidades dc
posse de sua nova diretoria.

- Ciente. Agradecer.

Do Grupo FilantrOpico-Educativo
de Rio Acirna, comunicando sua
criação e diretoria.

- Ciente. Agradecer.

Da normalista Sara Leal, de Eu-
genOpolis, pedindo reconhecimen-
to e garantia de seus direitos.

- Ciente. Oficiar a Secretaria da
Educacão.

Do Sr. Sebastião Vieira Nunes,
I uncionário em João Monlevade,
protestando contra agressão poli-
cial de que foi vItima.

- Ciente.

Do posseiro Jose Theodoro, resi-
dente em Janaüba, pedirido provi-

dências junto ao Instituto Estadual
de Florestas.

- Ciente. A Comissão de Traba-
iho e Ordem Social.

- Passa-se a

LEITURA E APRESENTAAO
DE PR0P0SI0ES

- Pelos respectivos relatores são
encaminhados a Mesa os seguintes

Pareceres

VOTO EM SEPARADO PARA DIS-
CUSSAO 1NICA DO PROJETO

N.° 3.642/66

Reuniâo Conjunta das Comissöes
de Constituição, Legislaçâo e Jus-
tica, Service Püblico Civil ' Finan-

ças, Orcamento e Tomada de
Contas.

O Projeto n.° 3.642/66, de autoria
do Sr. Governador do Estado, dis-
pOe sObre a execucao de obras pü-
blicas, aquisicão de materiais e
equipamentos, concessão de servi-
cos püblicos estaduais , conservacao
de prOprios do Estado e contdm
outras providOncias.

O Proj eto visa a regulamentar,
eritre outras coisas, a execucão Le
obras püblicas, adaptando as nor-
m,as de concorrência ao disposto na
Lei Federal n. v 4.401, de 10 dc Se-
tembro de 1.964.

A regulamentaçao de seto r tao
importante da Administracão Pu-
blica já era reclamada por todos
aqueles que lidarn diretamente corn
a administracão. 0 Projeto está
bern elabor;a.do e merece a aprova-
vacão da Casa. Entretanto, julga-
mos que alguns reparos são neces-
adrios para que meihor se adapte
aos seus fins, razão por que, apOs
examinar, detidamente, seu texto e
as emendas que lhe foram apostas,
apresentamos a consideração do
Plenário o seguinte:

SUBSTITUTIVO

DispOe sObre a execucão de
obras püblicas, aquisição de
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cessão de servicos pUblicos es-
taduais, conservacão de prO-
prjos do Estado e contOm ou-
tras providências.

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

CAPtT(JLO I

Da execução de obras

Art. 1.0 - As obras da 'adminis-
tracão centralizada ou descentra-
lizada do Estado serão executadas:

I - por concorrência püblica:
II - por concorrència adniinis-

trativa;
III - por coleta de precos;
IV - por adrninistracão de Or-

gao püblico.

§ 1 .0 - Serd obrigatOria a con-
corrência püblica para a execucão
de obra cujo preco seja superior
a 500 (quirthentas) vêzes o valor
do malor salário minirno vigente
no Estado.

§ 2.9 - Serd obrigatOria a con-
corréncia administrativa para a
execucão de obra cujo preco seja
igual ou superior a 100 (cern) ate
500 (quinhentas) vOzes o valor do
maior salário mInirno vigente no
Estado.

§ 3.0 - Será obrigatOria a coleta
de preco para a execução de obra
cujo preco seja inferior a 100 (cern)
e superior a 10 (dez) vêzes o valor
do rnaior salário minirno vigente
no Estado.

§ 4•0 - Serd dispensada a coleta
de preco para a execucão de obra
cujo preco seja inferior a 10 (dez)
vêzes o valor do major salário ml-
nimo vigente no Estado.

Art. 2. - A obra poderá ser exe-
cutada por administracão de Orgão
püblico, qualquer que seja seu pre-
go, ficando proibida a sua adjudi-
cacao ou transferência a terceiros,
quando:

I - colocada a obra em concor-
rênc:ia püblica ou administrativa,
näo Se apresentar licitante;

II - por interêsse piiblico, de-
vidamente fundamentado e auto-
rizado pelo Governador, fO r impos-
sivel ou evidentemente inconveni-
ente a realizacao de concorrência
pUblica ou administrativa;

III - no socorro as populacOes
atingidas por calamidade püblica;

IV - a administração dispuser
de material ou rnão-de-obra sem
aumento de despesa.

Art. 3.0 - A execução de obra
por adrninistracão poderd ser dele-
gada as Prefeituras Municipais,
desde que fique evidenciada a sua
capacidade técnica e uirianceira.

Parágrafo ünico - Mediarite con-
corrência püblica ou adrriinistratj-
va, realizada na forma da legisla-
çãÜ em vigor e prévio corisenti-
mento do Govérno do Estado, as
Prefeituras Municipais poderão
transferir a terceiros a execução
das obras que ihe forem delegadas.

CAP tTULO II

Da aquisicão de materiais e
equipamentos

Art. 4.0 - A aquisição de mate-
rials e equipamentos destinados a
administração centralizada ou des-
centralizada seth feita:

I - por concorréncia pUbilca;
II - por concorrência adminis-

trativa;
III - por coleta de preços.
§ 1. - Seth obrigatOria a con-

corrência püblica para aquisição de
materiais de montante superior a
500 (quinhentas) vézes o valor do
maior salário minimo vigerite no
Estado.

§ 2.0 - Seth obrigatOria a con-
corréncia administrativa para aqul-
sição de materials e equiparnentos
de montante igi.al ou superior a
100 (cern) ate 500 (quinhentas) ye-
zes o valor do rnaior saldrio mini-
mo vigente no Estado.

§ 30 - Seth obrigatOria a coleta
de preços para a aquisição de ma-
terials e equipamentos de montan-
te inferior a 100 (cern) e superior
a 10 (dez) vOzes o valor do major
saldrio minimo vigente no Estado.

§ 49 - Seth dispensada a coleta
de precos para aquisição de mate-
rials e equipamentos de moitan-
te inferior a 10 (dez) vêzes o valor
do major salário min.imo vigente
no Estado.

CAPITULO III

Da eoncessão de servicos püblicos

Art. 5.0 - A concessão de serviço
püblico estadual seth feita median-
te concorrência publica ou admi-
nistrativa.

Parágrafo ünico - A concorrên-
cia administrativa sO seth admiti-
da quando o montante cia conces-
são não exceder a 100 (cern) ye-
zes o valor do major salário mini-
mo vigente no Estado.

CAPtTULO IV

Da conservaco de proprios
estaduais

Art. 6.0 - Seräo executadas por
adrninistração direta as obras de
conservacão e recuperaqão de prO-
prios estaduats.

Art. 79 - Serão executadas pela
Secretaria das ComunicaçOes e
Obras Püblicas, ou pelos Orgäos a
ela subordinados tOdas as obraa
de conservação, reparos e meiho-
rarnentos de prOprios estaduals cu
particulares sob a responsabilida-
de dos O rgãos da admnistraçâo
centraLizada, devendo ser consig-
nadas no orçamento anual da Se-
cretaria das ComunicaçOes e Obras
POblicas verbas necessárias ao
atendimento dessas obras.

ParOgraf 0 dnico - Para a rdpida
execução das obras de conservação,
recuperacão e de urgência, poderi.
a Secretaria da Fazenda liborar
adiantamentos antes do reg.' no
Tribunal de Contas, a vista de so-
licitacão do Secretário das Comu-
nicaçOes e Obras Pdblicas.

Art. 8. 0 - Seräo executadas por
conta de cada Orgão da adminis-
tração descentralizada as obras de
conservação, reparos e meihora-
mentos dos prOprios estaduais ou

particulares que estejarn sob sua
responsabiliclade, devendo ser con-
signadas nos respectivos orcarnen-
tos anuais as verbas relativas ao
atendimento dessas obras.

CAPETULO V

Da concorréncia péblica

Art. 9.0 - A concorrência pUblica
far-se-a mediante publicaçao de
edital no Orgão Oficial do Estado.

§ 1. - 0 edital será publicado,
pelo menos uma vez, na integra, no
Orgão Oficial do Estado, e anun-
ciado, em sürnula, na imprensa, em
duas edicOes consecutivas a publi-
cacao daquele.

§ 2. 1) 0 prazo de apresentação
das propostas seth de 15 (quinze)
dias contados cia ültirna pubLica-
ção do echtal, podendo 0 mesmo ser
ampliado a juizo da Administração.

Art. 10 - 0 edital de concorrOn_
cia indicard, necessariarnente:

I - clia, hora e local da realiza-
ção cia concorréncia;

II - quem receberá as propos-
tas;

III - condiçOes de apresentacão
das propostas;

IV - critOrio de julgarnento das
propostas;

V - descricão do objeto da con-
correncia;

VI - local em que serão presta-
das as informaçOes ou fornecidas
plant: s, instrucOes, especificaçOes e
outros elementos necessOrios ao
perfeito conhecirnento dos interes-
sados;

VII - prazo máx.imo para cum-
prirnento do objeto da concorrên-
cia;

VIII - valOres da caucão para
licitação e para contrato, quandc
fOr o caso.

CAPITULO VI

Da concorrência administrativu

Art. 11 - A concorrência admi-
nistrativa seth feita mediante car-
ta-convite, que conterã as condi-
çöes previstas nos itens I a VIII do



- 270 - 	 271 -

art. 10 desta lei, expedida pelo me-
nos a 5 (cinco) firmas, reconhecj-
damente idOneas e corn 5 (cinco)
dias uteis, no minima, de antece-
dOncia , verificacda por protocolo.

Parágrafo ünico - 0 limite ml-
nimo de firmas convidadas poderá
ser recluzido ate 2 (duas) quando,
na praca ou no ramo, não houver
nunero exigido no artigo.

Art. 12 - Não será permitido
contratar mais de uma tarefa corn
a mesma firma, simultãneamente
au nSa

'
em uma mesma obra ou

serviço, quando a seu custo global
fOr superior ao limite estabeleci-
do Para a licitacao por concorrén-
cia administratjva

CAPfTULO VII

Da coleta de precos

Art. 13 - A coleta de preços far-
-se-a mediante carta-convjte expe-
dida, pelo menas, a 5 (cinco) fir-
mas, reconhecidamente idOneas, e
corn 3 (trOs) dias üteis , no mini-
ma, de antecipaçäo, verificada par
protocolo.

Faragrafo ünico - 0 liniite mi-
nima de firmas convidadas poderd
ser reduzido ate 2 (duas) quando,
na praca ou no ramo, nSo houver
o nümero exigido no artigo.

CAPtTTJLO VIII

Da Cauc.o

Art. 14 - Para gar.antia da exe-
cucäo do contrato, prestarä 0 con-
corrente caução em dinheiro ou ti-
tubs da divida püblica estadual ou
federal e que será:

I - nas concessOes , de 10% do
valor do serviço;

II - na execução de obras, a que
f Or exigida em regulamento e mais
a de 5%, deduzicla de cada presta-
cãa contratual paga ao arrematan-
te;

III - nos fornecimentos, de 5%
do valor do material a ser adqui-
rido, salvo quando a entrega fOr
em prazo inferior àquele estipula-
do Para assinatura do contriato.

CAPfTIJLO IX
Do juigamento

Art. 15 - As concorrencjas serito
julgadas apOs parecer de comiss5o
designada por Secretário ale F's-
tado ou Diretor de entidade autár-
quica, constitulda para opiriar a
respeito.

Art. 16 - Nos tOrmos do edital
de cancorrência, a cornissão encar-
regada de abrir e classificar as
propostas não podera aceitar pam
classificacão, aquelas que estejam
em desa,cOrdo corn a respectjvo edt-
tal.

Art. 17 - Não Se admitirão pro-
postas de preços que ofereçain des-
cantos sObre as preços ou condi-
çOes apresentadas par autra con-
corrente, nern de proponente ciija
idoneidade não seja reconhecjda
pela Administracao

Art. 18 - Entre as proponentes
julgados idOneos e admitidos S
concorrOncia, a vencedor sert
aquOle que, em igualdade de condi-
cOes, oferecer menor preço , salvo
Se a comissão julgadora, par ra-
zOes técnicas, considerar outra pro-
pasta coma a mais convenjente

Parágrafo ünico - Quando 0 edt-
tal de cancarréncia admitir discrj-
minação par item, a licitação po-
derá prever a preferSncja pelas
propastas de menor preço Para
cada item, independenteinente do
preça global de cada proposta. S
a preferêncja não fOr prcvista as
prapastas serSo indivisiveis.

Art. 19 - Serão abrigatèriamen-
te anuladas as concorrencias ou
caletas de precos , quando as me-
nores preços prapostos ultrapas-
sarem a 10% (dez par cento) dos
precos vigentes na praça no dia da
licitação.

Art. 20 - Do julgamento da con-
carrência caberd recurso para a

Covernacior do Estado, resralvadas
as peculiaridacles dos Orgãas ales-
centralizados, no prazo de 10 (alex)
dias, a canta r da data ale cua publi-
caçãa no Orgão Oficial do Estada,
ficando vedada a assinaturn Ce
contrato antes ale decarrido a pra-
zo acima estipulado.

Art. 21 - Paderd a Administra-
cão, sempre que considere conva-
niente co interSsse püblico , pro-
mover a anulaçao ale cancarrén-
cias.

CAPITIJLO X

Da dispensa de concorrncña

Art. 22 - As cancarrSncias sia
dispensalveis:

I - para execucãa de obras e
aquisi(;ão de materiais e equipa-
mentos em que, par circunstãncias
imprevistas ou especlais, nSa seja
admissivel a demara exi gida pelos
prazas narmais, a juizo do Gover-
nadar do Estado;

II - para aquisição de materiats
oil gOneros que sO possam ser ad-
quiridas do prociutor, ernprSsa ou
representante camercial exciusivas;

III - para as compras feitas i
União, aos Estados-membros e aas
Municipios e suas autarquias;

IV - para as servicos especiali-
zados que sO determin ? da prafis-
atonal au emprOsa esteja em con-
dicOes de realizar satisf c töria-
mente;

V - quanda nãa houver campa-
recido nenhum proponente a li(, i-
tacãa anterior;

VI - para aquisicão de gêneraa
alimenticias nos locals de produ-
çäø, em caso de urgência especi.i.

Pa,rdgrafo cinico - A dispensa ala
concarréncia clependerd ,sempre de
prévia autorizacão do Gavernador
do Estada, que fará nublicar no
Orgãa Oficial do Estado a despa-
cho autorizativo corn sua justifi-
cativa.

CAPITULO XI

DisposiçOes Gera's

Art. 23 - Nenhum arrematante
podera transferir a res pectivo con-
trato, no todo ou em parte, ern
pmëvia consentimenta do Gavêrno
do Estado.

Parágrafo ünico - No caso de
transferencia do cantrato, a a:re-
matante continuará a ser o res-

ponsdvel Para corn o Estado pela
fiel execução das obrigaçOes que
houver assunto.

Art. 24 - 0 Estada paderá pro-
mover, se as circunstâncias 0 cxi-
girern, a alteracãa do plana da ab.ra
em andamento.

§ 1.' - 0 orçamento da alteracão
será calculado pelos precos unitá-
rias da obra contratada e reduzido
proparcian:lmente ao valor da ad-
judicação.

§ 2.0 - Se no primitivo arcamen-
to nSa estiverem contemplados as
precas unitdrios necesstrios a ela-
boraçao do nOva orçamento, serão
tornados, para a cálculo, as preças
unitdrios do material colocado ao
p0 da abra.

§ 30 - As alteraçOes constarSa
de urn têrmo de aditamento ao
contrato.

Art. 25 - Não paderäo partici-
par do, concorréncia na qualidade
de proponentes:

a) - a Govemnador do Estado, o
Vice-Gavernador do Estado, as Se-
cretarios de Estado , Senadores,
Deputadas Federais e Estaduals; as
membros dos Conselhos, de Autar-
quias au Orgaos descentralizados;
as Diretares de autarquias federais
ou estaduais; Diretares de Bancas
Oficiais ou de Sociedade de Eco-
nomia Mista; as servidores do Es-
tado, bern coma as sociedades de
pessoas que tenham como sOdas as
autaridades acima nomeadas;

b) - a Prefeito, a Vice-Prefeito;
as Vereadores e as funciondrios
municipais au firmas de que sejam
diretores au sOcias, quando as
obras, cancessOes e fornecimentas
situarem-se nos respectivos muni-
dIpias.

Parãgrafo ünico Nãa poderão
também participar da concarrSn-
cia, na qualidade de praponentes,
as parentes consangüineos ou afins
ate 3,0 grau, das autaridades cons-
tantes dos itens "a" e "b" dêste am-
tigo.

Art. 26 - As obras a serem exe-
cutadas pelo Estado em canvênia
corn Orgãas da admi.nistração fe-
deral, centralizacta ou descentrali-
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zada, obedecerão integralmente as
normas e disposicoes desta lei.

Art. 27 - Flea o Poder Executi-
vo autorizado a regulamentar a
presente lei.

Art. 28 - Revogam-se as dispo-
sicOes em contrdrio.

Art. 29 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua pubiicacão.

Sala "José Proenca", 3 de junho
de 1.966.

Hélio Garcia -

VOTO EM SEPARADO PARA
DISCUSSAO tJNICA DO

PROJETO N.9 3.642

O objetivo colimado pela propo-
sicao governamental em exame é a
atualizacão das normas vigents,
fixadoras de critérios e liniltes para
a execucão de obras pUblicas, con-
cessão de serviços püblicos esta-
duais , aquisicão de equipamentos e
materiais e outras providências.

Louve-se a iniciativa do Govêrno
procurando armar-se de urn ins-.
trumento legal mais hábil e flexIvel
para poder meihor exercer sua
acão em tao importante setor da
atividade administrativa do Es-
tado.

Ao Projeto fol apresentado Subs-
titutivo pelo seu Relator, Deputado
Hélio Garcia, introduzindo moclil 1-
cacöes, inovacOos e incluindo ma-
téria contida em emendas apresen-
tadas pelos Deputados João Bosco,
José Maria Magalhães e de nossa
autoria.

Sem düvida, o trabaiho e1abora-
do pelo ilustre Relator melhora 0
Projeto e é merecedor de nosso
aplauso.

No entanto, sentimo-nos na obri-
gacão do peclir vista da Proposi-
cão para urn exame rnais iacurado
da matéria pelo fato de que nossa
responsabilidade na espécie em tela
é acrescida pela circunstãncia do
térmos exercido o cargo de Secre-
tário das Comunicacoes e Obras
Püblicas pelo espaco de dois anos
e meio, 0 que nos proporcionou
uma certa experléncia no trato e

na aplicação da legislaçao especI-
fica, cuja reformulacão se busca.

Do estudo procedido, chegamos a
conclusão de que o Proj eto e o
Substitutivo do nobre Deputado
Hello Garcia podem ser aprimora-
dos.

0 ideal seria mesmo a apresen-
tacão de urn nOvo Substitutivo,
que desse ao Proj eto mais organi-
cidacie e uma melhor ordenacão
das matérias.

Infelizmente , deixamos de apre-
sentã-lo, dada a prernência do tem-
po, decorrente do processo de tra-
mitacao especial de trinta (30) dias,
prestes a expirar.

Alertamos, porém, a douta Co-
missão de Redacao para a neces-
sidade de se imprimir ao Proj eto
maior organicidade e uma meihor
ordenação.

Da anélise que fizemos da Pro-
posicão Governarnental c o rn a
preocupacão ünica e exclusiva do
aprimord-la corn a nossa modesta
colaboracão, repetirnos, fruto de
experiêncla vivida no exercicio do
cargo de Socretário das Comu.nica-
cöes e Obras PUblicas, nos permi-
timos apresentar as seguintes
emendas ao Substitutivo:

EMENDA N.° 1

D6-se ao artigo 1.0 a seguinte re-
dacão:

Art. 1.0 - As obras da adminis-
tracão contralizada , que serão de
responsabilidade exciusiva da Se-
cretaria das Comunicaçöes e Obras
Püblicas, e as da administração
descentralizada, sob a responsabi-
lidade de cada Orgão a que corres-
ponderem, executar-se-ão":

Justificativa: —É de tOda conve-
niência que se concentre na Secre-
taria das ComunieacOes e Obras
Püblicas a responsabilidade da exe-
cucão de tOdas as obras da admi-
nistracão centralizada, em obediên-
cia, alias, ao que preceitua o art.
11 da Lei n° 2.877, de 4 de outubro
de 1963, regulamentado pelo Deere-
to n' 7.356, de 2 de janeiro de 1964,
que deu nova estrutura orgãnica

aclrninistraçäo püblica estadual.

Evita-se, por essa medida ,a cria-
ção de Departamento do Arquitetu-
ra, Engenharia, etc., em cada or-
gao da administracão centralizada,
o que seria oneroso, contra-indi-
cado e ineficiente.

AlCm disso, pöe-se térmo a Si-
tuação atual em que alguns Or-
gãos da administraçäo centraliza-
da, inteiramente desaparelhados do
ponto de vista técnico, executam
obras püblicas, sem a necessâria
fiscaltzaçäo e contrôle.

Ademais, tendo sido aproveita-
da, no Substitutivo do nobre De-
putado Hdlio Garcia, emenda do
nossa autoria, substitutivo do ar-
tigo 7•0 e seu pardgrafo ünico e
do art. 8. 0 do Projeto, do molde a
estabelecer a competência privati-
va da Secretaria das Comunicacöes
e Obras Pi.lblicas , ou pelos Orgãos
a ela subordinados para execucâo
das obras de conservação, reparos
e meihoramentos de prOprios es-
ta,duais ou particulares, sob a res-
ponsabilidade dos Orgãos da admi-
n.istracão, 0 Obvio que para a exe-
cucão das obras do construcão de
prOprios estaduais da mesma na-
tureza, onde normalmente a res-
ponsabilidade tOcn.ica 0 maior, deva
se adotar o mesmo sistema de exe-
cucão.

EMENDA N.9 2

Substitua-se o parágrafo 4•0 do
art. 1.0 pelo seguinte:

§ 4. 9 - Poderá ser d.isponsada a
coleta de preços para a execução
de obras cujo preco seja inferior
a 10 (dez) vézos o valor do major
saldrio minimo vigente no Estado.

Justificativa: - A redacao dada
pela Emenda se nos afigura me-
ihor, pois transforma o imperativo,
o obrigatOrio, em faculdade.

Do fato, nos têrmos do Proj eto
e do Substitutivo, ainda que o
administrador quisesse, por julgar
convenionte, promover a coleta de
precos para execução de obra de
preço inferior a 10 (dez) vézes o
valor do malor sa.lário minimo vi-
gente no Estado, ficaria ële impe-
dido de faze-b.

EMENDA N.° 3

Dê-se a seguinte redação ao ar-
tigo 2.1 e seus incisos:

Art. 2. 9 - A obra poderd ser exe-
cutada por administracão direta do
Orgão pUblico, qualquer que seja
seu preco, ficando proibida a sua
adjudicacão ou transferência a ter-
ceiros, quando:

I - colocada a obra em concor-
rência püblica ou aclmiriistrativa,
não so apresentar licitante;

II - a obra fOr considerada de
urgência, mediante despacho auto-
rizativo do Governador, devida-
mente justificado e publicado no
Orgão oficial do Estado;

III - a administração dispuser
de material e mão-de-obra sem
aumento de despesa.

Pardgrafo Unico - Considers-se
obra ou serviço de urgéncia todo
aquCle de necessidade irnediata e
que venha atencler as situacOes re-
sultantes de acidentes graves ou de
calamidade püblica, bern como tra-
balho de seguranca dos prOprios
estaduais

Justificativa: - A redação do
item II, do art. 2. 0 não 0 clara e
poderia ensejar düvidas de inter-
pretacão.

AlOm disso, do acô.rdo corn o es-
tudo feito, ao qua estamos infor-
niados, por trés ilustres Juizes do
egrégio Tribunal de Contas do Es-
tado, e encarninhado it AssemblOia
Legislativa, a titulo de colabora-
ção, mas sem o cardter de docu-
mento oficial, o item II em apreco
podera dar margem a düvid.a quan-
to a sua constitucionalidade, em
face do que dispOe o art. 156, II,
da Constitu.ição do Estado, bern
como o art. 70 da Lei Federal 4.320,
de 17-3-64.

A emenda adota o critOrio vigen-
to para dispensa de concorrOncia
para realizacão de obras de natu-
reza urgente e tern o cuidado de
definir e caracterizar 0 que so en-
tende por obra urgente.

Assinale-se, por outro lado, quo
cia exigo a autorização prévia do
Governador e determina a publica-
ção do despacho autorizativo, devi-
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damente justfficado, no órgão ofi-
cial do Estado.

EMENDA N.° 4

Suprimam-se o art. 39 e seu pa-
rágr•afo ünico.

Justificativa: - A delegacão de
execucão de obra por administra-
çäo as Prefeituras M'.micipais e a
sua transferência a. terceiros, me-
diante concorrência püblica ou
adm.inistrativa, reallzada na forma
da 1egislaço em vigor, não cons-
titui inovação do presente Projeto.

E dispositivo expresso da Lei n°
538 , de 9 de dezembro de 1949 (arts.
2.0 e 3•9)•

No entanto, a prdtica dernonstra,
A saciedade a inconveniência da
delegacão . de obras estaduais as
Pirefeituras Municipais.

Em primeiro lugar, são poucas
as Prefeitur9s que tern idoneidade
t(5cnica e financeira para execucão
de obras.

o que normalmerite ocorre d quo
as Prefeituras Municip ais assinam
o ajuste ou convênio, não irliciam
as obras e quarido dão inicio a exe-
cuçãO não as concluem , principal-
monte por falta de recursos finan-
ceiros. Outro inconveniente sé-
rio está na falta de contint7idade
administrativa, muito comum na
area municipal.

o sucessor, corn algumas
cOes, não se interessa pelos con-
vênios assinados pelo seu anteces-
sor.

o resultado d que o Estado se ye
na contingencia do rescindir o ajus-
te, surgindo , comumente, proble-
mas de mediçôes, prestação de
contas, 0 que leva muito tempo e
impede a administracão estaduai de
executar, diretamente, a obra, ate
clue Se ultime o processo perante
o Tribunal de Contas.

Assinale-se, finalmente, a situa-
cäo de constrangimento e a quase
impossibilidade de 0 Estado con-
trolar e fiscalizar a execucão de
obras adjudicadas as Prefeituras
Mimicipais, ou por estas transfer i-
das a terceiros.

EMENDA N.° 5

Incluam-se Os seguintes incisos
no art. 10:

a) condicôes de idoneidade e do
capacidade legal, bern como pro-
va de quitação de tributos a serern
exigidas dos concorrentes;

b) exigencia da declaracão ax-.
pressa do que o licitante se submc-
te as disposiçaes legais ou regula-
mentares.

Justificativa: - 0 objetivo da
emenda é ampliar as garantias
para 0 Estado.

EMENDA N. 9 6

D6-se a seguinte redacão ao art.
11, parágrafo ünico:

Art. 11 - A concorrência admi-
nistrativa seth feita mediante car-
ta-convite, que conter;j as condi-
cOes previstas nos itens I a X do
art. 10 desta lei, expedida pelo me-
nos a 5 (cinco) firmas, reconheci-
darnente idOneas e corn 10 (dez)
di-gs üteis, no minimo , de antece-
dência, verificada por protocolo.

F'ardgrafo ünico - 0 limite ml-
nimo de firmas convidadas poderã
ser reduzido atd 2 (duas), quando,
na praca, no ramo ou na especiali-
dade , não houver numero exigido
no artigo.

Justificativa: - A rnodificação
introduzida no art. 11 do ProJ e-
to, oriundo do Executivo, rião vern,
evidentemente, consultar o inte-
rêsse püblico, já que a reducão
de prazo para 0 recebimento de
propostas, em caso de concor-
rêricia administrativa, de 15 (quin-
ze) para 5 (cinco) dias, dificultac,
o preparo do expediente necessárlo,
cia parte das firmas convocadas,
especialmente do orcarnento. Jul-
gamos, pois, deva ser êsse prazo
arnpliado para 10 (dez) dias.

Por outro lado , na excecão con-
tida no pardgraf 0 ünico do artigo,
que reduz o nümero de firmas con-
vocadas para a concorréncia de 5
(cinco) para duas, quando na pra-
ça ou no rarno não houver nümero

exigido no artigo, deve figurar tam-
bern "na especialidade".

EMENDA N.° 7

D6-se a seguinte redacão ao art.
13 e seu parcigrafo Unico:

Art. 13 - A coleta de preços
far-se-a mediante carta-convite ox-
ped.ida, pelo menos, a 5 (cinco)
firmas, reconhecidamente idôneas,
e corn 5 (cinco) dias citeis, no ml-
nimo, de antecipacão, verificada
por protocolo.

Paragrafo primeiro - 0 limite
mInimo de firmas convidadas p0-
derá ser reduzido ate duas (2)
quando na praQa, no ramo ou na
especialidade não houver o nüme-
ro exigido no artigo.

Justificativa: - Julgamos, igual-
mente, em desacôrdo corn a rea-
lidade e corn o interêsse puhil -
co, a diminuição do prazo fixado
pelo art. 12 do Projeto. Em se tm-
tando de obras, ci de tôda conveni-
ência a manutencão do prazo ml-
nirno de 5 dias. Não se trata, evi-
dentemente, da aquisicão de gene-
ros, equipamentos ou materials, de
fdcil atendimento, mas sim de
obras ou servicos, para os quais são
exigidas mats ampla consideracão
técnica e elaboracão do orçamento.

A alteracão do parcigrafo ünico
se justifica pela mesma razão da
justificativa da emenda n.° 6, "in
fine".

EMEDA N.? 8

Acrescente-se 0 seguinte paragra-
fo no artigo 13:

Pardgraf o segundo - A coleta do
preços do gêneros, materials e
equipamentos, havendo urgencia,
poderá ser feita verbairnente, inclu-
sive por telefone, sendo as propos-
tas apresentadas por escrito, quan-
do essa modalidade não causar de-
mora prejudicial, ou anotadas polo
drgão que os tiver solicitado.

Justificativa: - Não constitui
inovacão a medida preonizada na
emenda, pois ela consubstancia
o disposto no parágrafo Unico do

art. 10 da Lei n.° 538, de 9 de de-
zembro de 1949.

Na pratica, ela ci do grande uti-
lidade. Não se justifica que 0 Es-
tado retarde a compra de materiais,
generos alimenticios e equipamen-
mento de pequeno valor, quando
estiver caracterizada a urgencia cia
aquisicão, quer seja em razão de
alta inilnente ou outro motivo re-
levante.

Figure-se a hipótese de urn tra-
tar, uma motoniveladora ou urna
pequena usina elétrica ficar pa-
rada dias cosecutivos pela falta
de urn pneu ou do uma peca qual-
quer de custo insignificante.

Sem thivida, isto representaria
urn prejuizo para o Estado, o que
dove ser evitado.

EMENDA N.° 9
Acrescente-se ao artigo 15 0 se-

guinte paragrafo cinico:
Parcigraf 0 Unico - Continuam

em vigor os dispositivos das res-
pectivas Leis Organicas dos Orgãos
cia adrninlstração descentralizada
quanto a sisterndtica das concor-
rências, respeitando-se os lirnites
constantes dos artigos 1 e seus pa-
rdgrafos e art 4 e seus pardgrafos.

Justificativa: - Ha uma legisla-
ção especIfica par Os cirgãos da
administração descentralizada corn
peculiaridades prdprias.

Do Departarnento do Estradas de
Rodagern do Estado, por exemplo,
ha comissão designada para a clas-
sificacão das propostas de concor-
rências, submetendo-as, a segu.ir,
no Conseiho Executivo para julga-
niento, quando so tmatar do con-
correncias para fornecimentos e
execucão de obras.

Quando a concorrência so referir
a concessão de transportes coleti-
vos, as propostas são subrnetid.as
ao Conseiho de Trafego, cabendo,
num e noutro caso, recurso para
o Conselho Rodovidrio do Estado.

EMENDA N.? 10
Incluam-se entre os artigos 17

e 18 Os seguintes artigos e pará-
grafos:
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Art. - No dia, hora e local

designados no edital de concorrên-
cia, a Comissão procederã ao exa-
me da documentação apresentada
pelos concorrentes e, em seguida, a
abertura das propostas.

§ 1 .0 - A Comissão fard consig-
nar em ata todos os trabaihos por
ela realizados, bem como tOda e
qualquer reclamaçâo ou impugna-
ção dos interess;ados na concor-
rência.

§ 2.11 - Esgotado o prazo para
recebimento das propostas, näo Se-
rão recebidos adendos ou esciare-
cimentos.

§ 3 1? - Os concorrentes presentes
rubricarão, corn os membros da
Comissão, as propostas apresenta-
cias, ficando sern direito a civalqucr
reclamacão oil recurso, tanto Os
que não comparecerem, como os
clue, presentes, não o fizerem no
mornento.

Art. - Serão liminarmente
rejeitadas as propostas que conti-
verem em seu texto rasuras, emen-
das, borröes e entrelirihas.

Pardgrafo ünico - As propostas
não serão devolvidas as partes.

Art. - Seräo rejeitadas as
propostas, contendo precos que, a
evidência, demonstrem a impossi-
bilidade da execução da obra.

Justificativa: - A emenda tern
como objetivo o resguardo do Inte-
rêsse püblico, alérn de cercar o
Instituto da concorrência de me-
didas asseguradoras de sua lisura.

EMENDA N.° 11

Dê-se a seguinte redação ao arti-
go 18:

Eitre Os proponentes julgados
idOneos e admitidos 'a concorrência,
o vencedor será aquêle que, em
igualdade de condicöes, oferecer
menor preço, salvo se a comissão
julgadora, por razOes técnicas ou
de financiamento, considerar outra
proposta como a mais convenierite.

Jusfificativa: - 0 financiamen-
to deve constituir também crité-
rio para julgarnento d proposta
de licitantes era concorréncia.

EMENDA N.° 12

Inclua-se logo apOs os artigos 19
e 21 o seguinte artigo:

Art. - Feita a classificacäo
dos propostas pela Comissão, esta
apresentará, dentro de 10 (dez)
dias, relatOrio ao Secretário das
Comunicaçöes e Obras Püblicas ou
ao Titular do Orgäo interessado cia
administracão centrauzada que, no
prazo de 10 (dez) dias, escolherá a
mais conveniente, estabelecendo a
ordem das demais.

Parcigrafo ünico - A decisäo de
que trata ésse artigo serd pubLicada
no orgão oficial do Estado.

Justificativa: - A emenda tern
por escopo a fixacão de prazo cer-
to para o julgamento da concor-
rência.

EMENDA N.9 13

D6-se a seguinte redacão ao ar-
tigo 20 (que para meihor ordenac.o
da matdria, deve figurar logo apOs
o atual art. 21):

"Ressalvada a competência ex-
pressa em Leis Orgãnicas dos or-
gãos da administraçäo descentra-
lizada, do julgamento da concor-
rência caberd recurso, corn efeito
suspensivo, para o Governador do
Estado, no prazo de 5 (cinco) dias,
contado da publicacao da decisão
no Orgão oficial do Estado, fican-
do assegurado ao recorrente 0 pra-
zo de 5 (cinco) dias pars a instru-
ção do recurso e apresentaç'ao de
razôes.

Parcigrafo imnico - Findos Os pra-
zos de que trata o artigo, terd o
Governador do Estado o prazo de
15 (quinze) dias para julgar 0 re-
curso, devendo a sua decisão ser
publicada no Orgão Oficial do Es-
tado, devidamente fundainenta-
cIa".

EMENDA N.° 14

Acrescente-se logo apOs o artigo
anterior o seguinte artigo:

Art. - Julgada a concorrén-
cia, não havendo recurso, ou sendo
êste decidido, será notificado o
concorrente vitorioso para:

I - recolher, dentro de 10 (dez)
dias, a caucão a que se refere o
art. 14;

II - assinar, dentro de 10 (dez)
dias da notificacao, o respectivo
contrato.

Justificativa: - E conveniente
que se fixem prazos para recoihi-
mento da caucão e para assinatu-
ra do contrato, de rnolde a se cvi-
tarem delongas prejudiciais ao in-
terêsse püblico.

EMENDA N.° 15

Acrescente-se, logo apOs, 0
guinte artigo:

Art. - Não havendo licitan-
tes on não so dando o compare-
cimento do licitante notificado pa-
ra a assinatura do contrato, pode-
rci ser aberta nova concorréncia,
determinada a execucão cia obra
por administracao direta, ou esco-
Ihido o concorrente imediatamente
classificado, quando houver con-

veniência para a administraçãn pci-
blica estadual.

Justificativa: - A emenda tern
por escopo conceder major fle-
xibilidade a acão do administrador,
resguardando o interêsse pUbiico.

EMENDA N.9 16

Dé-se a seguinte redaçã.o ao ar-
tigo 22 e acrescente-se-lhe o se-
guinte prágrafo:

Art. 22 - Respeitado 0 iimite
estabelecido no § 1. 0 do artigo I
desta Lei, podem as concorréncias
ser dispensadas":

"A execucão de obras pUblicas, a
que se refere o inciso I, seth feita
obrigathriamente por adminlstra-
caD direta ao Estado.

Justificativa: - A emenda tein
por finalidade observar o dispos-
to no artigo 156, II, da Consti-
tuicäo Estadual e estabelecer a
obrigatoriedade cia execucão direta
de obras não colocadas em con-
corréncia.

EMENDA N.° 17
IX-se ao paragrafo cinico do art.

23 a seguinte redacão:

Paragrafo unico - No caso de
transferOncia ou cessão do contra-
to, o arrematante e o cessioncirlo
responderão, solidäriamente, pa-
rante o Estado, pelo fiel cumpri-
mento das obrigacoes assumidas.

Justificativa: - de acôrdo coin
a redação proposta, o Estado, ao
nosso ver, se cerca de malores
garantias quanto 'a execucão do
contrato, desde que o arrematante
e o cessionarlo respondem, solidä-
riainente, polo cumprimento das
obrigaçôes assumidas.

EMENDA N. 18
Acrescente-se 0 seguinte artigo

depois do art. 26:
Art. - Passa a ter a seguinte

redação o disposto no item X, do
art. 11, da Lei n.° 1.043, de 16 de
dezembro de 1.953, corn as modifi-
cacOes feitas pela Lei n.° 1.701, de
18 de dezembro de 1.957.

Art. 11 	 ..........................
Item X - autorizar as aquisi-

coos de material de valor unitãrio
superior a 20 (vinte) vêzes o major
salcirio minimo vigente no E8ia-
do.

Justificativa: - A presente
emenda nos £ 01 sugerida pelo En-
genheiro Eliseu Resende, Diretor
do D.E. R., corn a qual estarnos in-
teirarnente de acOrdo; nos têrmos
da Lei n. 1.043, de 16 de dezembro
do 1953, é da competência do Con-
seiho Executivo daquele Departa-
mento a autorizacão para aquisi-
cOes do material de preco unitdrio
superior a 100 mil cruzeiros. Essa
aquisição se faz corn observãncia
das disposicOes legais, reguladoras
da matdria. 0 que se pretende corn
a emenda é a elevacao do limite,
rnantendo-se as prescricOes refe-
rentes ao processo de aqu.isiçäo de
material estabelecidos pela Lei n.°
1043, de dezembro de 1953, corn as
modificacöes feitas pela Lei n.°
1.701, de 18 de dezembro de 1957,
que dispOe sObre a organização do
D. E. R. de Minas Gerais.

A medida justifica-se plenamente,
tendo em vista que o lirnite atual
do apenas 100 mil cruzeiros para
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aquisicão, sem autorização do Con-
selho Executivo, atinge uma faixa
imensa de material de constante
uso pelo Departamento, como
pneus, batertas, peças de veiculos
e maquinas, etc.

A exigOncia de autorizacao do
Conselho, que se reüne semanal-
mente, para aquisicão de materiais
nas condicOes mencionadas, tern
sido motivo de entraves para a
execucao de servicos, a par de tor-
nar a pauta de deliberaçao do or-
gao por demais volumosa, corn cér-
ca de 30 a 40 processos, sómente
para aquisicão de materiais de va-
lor insignificante.

EMENDA N. 9 19

Inclua-se 0 seguinte artigo logo
depois do artigo proposto na emen-
da anterior:

Art. - Aplica-se, no que cou-
ber, aos atos e contratos decorren-
tes desta Lei, a disposto na Lei n.°
1.114, de 4 de novembro de 1954.

Justificativa: - Os atos e con-
tratos gue importem em despe-
sa para o Tesouro Estadual, para a
sua validade, estão sujeitos a re-
gistro no Tribunal de Contas.

A Lei n.° 1.114 referida regula-
mentou Os dispositivos constituclo-
nais atinentes a fiscalizaçäo finan-
ceira do Estado a cargo do Tribu-
nal de Contas.

Entretanto, come o Proj eto a ser
transformado em Lei é posterior
aquele diploma legal, 0 dispositivo
proposto evitarã qualquer ddvida
quanto a necessidade do registro.

São essas as emendaa que enten-
demos ser de nosso dever

,
 apresen-

tar, repetimos, fruto de uma expe-
riència adquirida no trato diutur-
no da matOria objeto da Proposição
em exame.

Sala "José Proenca", 8 de junho
de 1966.

Lücio de Souza Cruz

PARECER PARA DISCUSSAO
UNICA DO PROJETO N.° 3.642/66

Reunião Conjunta das Comissöes
de Contituição, !.egisaçâo e Jus-
tica, Servico Füblico Civil e Finan-

cas, Orçamento e Tomaiia
de Contas

(Redacâo do Vencido)
O Projeto n.° 3.642/66, de inicia-

tiva governamental, dispöe sObre a
execucão de obras püblicas, aquisi-
ção de materiais e equipamentos,
concessão de servicos püblicos es-
taduais, conservação de prOprios
do Estado e contém outras provi-
déncias.

Examinando 0 Projeto e as 17
emendas apresentadas em Plendrio,
as ComissSes de Constituiçao, Le-
gislação e Justica, de Service PU-
blico Civil e de Finanças, Orcamen-
to e Tomada de Contas, reunidas
conjuntamente aprovaram o Subs-
titutivo oferecido pelo relator que
encampava as emendas de n°s. 4,
8 e 11 e aprovaram, ainda, 19 apre-
sentadas pelo Senhor Deputado LU-
do de Souza Cruz em seu voto em
separado, opinando pela rejeicão
das emendas de n.°s 1, 2, 3, 5, 6,
7, 9, 10 2 12, 13, 14, 15, 16 e 17, tO-
das de Plendrio.

0 Substitutivo, de acôrdo corn o
vencido aprovado pelas ComissOes
reunidas, passou a ter a seguinte
redacão:

SUBSTITUTIVO
DispOe sObre a execucão de

obras pUblicas, aquisicão de
materials e equipamentos, con-
cessão de services pUblicos s-
taduais, conservacao de pro-
prios do Estado e contOm Oh-
tras providéncias.

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

CAPITULO I
Da exeeução de obras

Art. 1.0 - As obras da adnilnis-
tracão centralizada, que serão do

resporisabilidade exclusiva da Se-
cretaria das ComunicacOes e Obras
Pilblieas, e as da administrac3
descentralizada, sob a responsabi-
lidade de eada orgão a que corres-
ponderem, executar-se-ãO:

I - por concorrOncia publica;
II - por concorrência admnis-

trativa;
III - por coleta de precos;
IV - por adrninistração de Or-

gao piiblico.

- Serd obrigatoria a concor-
rência pUblica para a execução cia
obra cujo preco seja superior a 500
(quinhentas) v ê z es o valor do
maior salário mInimo vigente no
Estado.

§ 2.0 - Serd obrigatOria a con-
corréncia administrativ,a para a
exeducão de obra cujo preco seja
igual ou superior a 100 (cern) ate
500 (quinhentas) vézes o valor do
maior saldrio minimo vigente no
Estado.

§ 30 - Serd obrigatdria a coleta
de preco para a execucão de obra
cujo preço seja inferior a 100 (cern)
e superior a 10 (dez) vêzes o valor
do rnaior salário minimo vigente
no Estado.

§ 4 • 9 - Poderd ser dispensada a
coleta de preços para a execução de
obras cujo preco seja inferior a
10 (dez) vêzes 0 valor do maior
saldrio minimo vigente no Estado.

Art. 2. 0 - A obra poderd ser exe-
cutada por administracão direta do
Orgão pUb]ico, qualquer que seja
seu preco, ficando proibida a sua
adjudicação ou transferOncia a ter-
ceiros, quando:

I - colocada em concorrência
publica ou administrativa, não se
apresentar licitante;

II - fOr considerada de urgên-
cia, mediante despacho autorizati-
vo do Governador, devidamente
justiuicado e publicado no Orgão
Oficial do Estado;

III - a adrninistracão dispuser
de material e mão-de-obra sern
aumento de despesa.

Paragrafo Unico. - Considera-se
obra ou servico de urgOncia todo

aquêle de necessidade imediata e
que venha atender as situacOes re-
sultantes de acidentes graves ou de
calamidade publica, bern coma tra-
baihos de segurana dos proprios
estaduais.

Art. 3.0 - A execucão de obra
por admiriistracão poderd ser de-
legada as Prefeituras Municipais,
desde que fique evidenciada a sua
capacidade tOcnica e financeira.

Paragraf 0 ünico - Med.iante con-
corrência pUblica ou administrati-
va realizada na forma da legisla-
cão em vigor e prévio consentimen-
to do Govérno do E:stadO, as Pre-
feituras Municipais poderão trans-
ferir a terceiros a execucão das
obras que lhe forem delegadas.

CAPfTULO II
Da aquisicão de materWN e

equipamentos
Art. 49 - A aquisicão de mate.

-riais e equ.ipamentos destinados a
administração centralizada ou des-
centralizada serd feita:

I - por concorrência pUblica;
II - por concorrência adminis-

trativa;
III - por coleta de preços.
§ 1 .0 - Seth obrigatOria a con-

corrência publica para aquisição de
materlais de montante superior a
500 (quinhentas) vézes o valor 10
maior salUrio minimo vigente no
Estado.

§ 2.0 - Seth obrigatOria a con-
corrência administrativa para aqui-
sicão de materiais e equipamen-
tos de montante igual ou superior
a 100 (cern) atO 500 (qu.inhentas)
vézes o valor do maior saldrio ml-
nimo vigente no Estado.

§ 39 - Seth obrigatOria a coleta
de precos para a aquisicão de ma-
teriais e ecjuipamentoS de montan-
te inferior a 100 (cern) e superior a
10 (dez) vézes o valor do rnaior sa-
ldrio miflimo vigente no Etado.

§ 4•0 - Será dispensada a coleta
de preços para aquisição de mate-
rials e equipamentos de rnontante
inferior a 10 (dez) vêzes o valor
do major salário minimo vigente
no Estado.
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cAPrrrJLo III
Da concess5o de serviços

páblicos

Art. 5•0 - A concessão de serviço
püblico estaclual será feita median-
te concorrência püblica ou admi-
nistrativa.

Parágrafo ünico - A concorrên-
cia administrativa sO será admiti-
da quando o montante da conces-
são não exceder a 100 (cern) vêzes
0 valor do maior salário minimo
vigente no Estado.

CAPITULO IV

Da conservação de próprios
estaduais

Art. 6. - Serão executadas por
administraçao direta as obras de
conservacão e recuperação de prO-
prios estaduais.

Art. 7•0 - Serão executadas pela
Secretaria das Comunicacoes e
Obras Püblicas, ou pelos Orgãos a
ela subordinados, tôdas as obrs
de conservação reparo e melhora-
mento de próprios estaduais ou
particulares sob a respons bildade
dos Orgãos da administraçao cen-
tralizada, devendo ser consignadas
no orcamento anual da Secretaria
das Comunicaçoes e Obras PUbli-
cas verbas necessdrias ao atendi-
mento dessas obras.

Parágrafo ünico -. Para a rdpida
execucao das obras de conservação,
recuperação e de urgëncia, poderä
a Secretaria da Fazenda liberar
adiantamentos antes do registro no
Tribunal de Contas, a vista de so-
licitacão do Secretário das Comu-
nicacôes e Obras PUblicas.

Art. 8.0 - Serão executadas por
conta de cada órgão da adminis-
traçao descentralizada as obras de
conservaçao, reparo e rnelhora-
mento dos prOprios estaduais ou
particulares que estejam sob sua
responsabilidade, devendo ser con-
signadas nos respectivos orçamen-
tos anuais as verbas relativas ao
atendimento dessas obras.

CAPITULO V

Da concorrêncja püblica

Art. 9 • 9 - A concorrência pübli-
ca far-se-a mediante publicação
de edital no Orgão Oficial do Es-
tado.

§ 1.1 - 0 edital serd publicado,
pelos menos uma vez, na Integra,
no Orgão Oficial do Estado, e
anunciado, em sümula, na impren-
sa, em duas edicöes consecutivas a
publicaçao daquele.

§ 2.1 - 0 prazo de apresentaçao
das propostas será de 15 (quinze)
d.ias contados da Ultima publicação
do edital , podendo o mesmo ser
ampliado a juIzo da Administração.

Art. 10 - 0 edital de concorrén-
cia indicarã, neces,säriamente:

I - dia, hora e local da realiza-
ção da concorréncia;

II - quem receberd as propostas;
III - condicoes de apresentaçao

das propostas;
IV - critOrio de julgamen.to das

propostas;
V - descriçao do objeto da con-

corrência;
VI - local em que serão presta-

das as informaçöes ou fornecidas
plantas, instruçöes, especificaçOes e
outros elementos necessdrios ao
perfeito conhecimento dos interes-
sados;

VII - prazo máximo para cum-
primento do objeto da concorrên-
cia;

VIII - valores da caução para
licitaçao e para contrato, quando
fOr o caso

IX - condi çOes de idoneidade
de capacidade legal, bern como a
prova de quitação de tributos a
serem exigidas dos concorrentes;

X - exigência da declaraçao ex-
pressa de que o lic.itante se sub-
mete As disposicOes legais ou re-
gulamentares.

CAPITULO VI

Da concorrência ad.ministratjva

Art. 11 - A concorrência admi-
nistrativa será feita mediante car-

ta-convite, que conterd as condi-
cOes previstas nos itens I a X do
art. 10 desta lei, expedida pelo
menos a 5 (cinco) firmas reconhe-
cidamente idOneas e corn 10 (dez)
d.ias üteis, no m.inimo, de antece-
dência, verificada por protocolo.

Parágrafo ünico - 0 limite ml-
nimo de firmas convidadas poderd
ser reduzido ate 2 (duas) quando
na praca, no ramo ou na especial!-
dade nab houver numero ex.igido
no artigO.

Art. 12 - Não será permitido
contratar mais de uma tarefa corn
a mesma firma, simultâneamente
ou não, em uma mesma obra ou
servico, quando o seu custo global
fOr superior .ao limite estabelecido
para a lic.itacão por concorrência
administrativa -

CAPITULO VII
Da coleta de precos

Art. 13 - A coleta de precos
far-se-a mediante carta-convite
expedida, pelo menos, a 5 (cinco)
firmas, reconhecidamente idOneas,
e corn 5 (cinco) dias iiteis, no ml-
nimo, de antecipacão, verificada
por protocolo.

§ 1. - 0 limite mInimo de fir-
mas convidadas poderd ser redu-
zido ate 2 (duas) quando na praca,
no ramo ou na especialidade não
houver o nümero exigido no arti-
go.

§ 2.0 - A coleta de precos de gC-
neros, materiais e equipamentos.
havendo urgência, poderá ser feita
verbalrnente, inclusive por telef o-
ne, sendo as propostas apresenta-
das por escrito, quando essa moda-
lidade nab causar demora prejudi-
cial, ou anotadas pelo Orgão que Os
tiver solicitado.

CAPtTtJLO VIII
Da caução

Art. 1 - Para garantia da execu-
cão do contrato, prestará o concor-
rente caução em dinheiro ou titu-
los da divida publica estadual ou
federal e que será:

I - nas concessôes, de 10% do
valor do servico;

II - na execução de obras, a quo
fOr exigida em regulamentb e ma.is
a de 5%, deduzida de cada presta-
cão contratual paga ao arrematan-
te;

III - nos fornecimentos, de 5%
do valor do material a ser adquiri-
do, salvo quando a entrega fOr em
prazo inferior aquele estipulado
para assinatura do contrato.

CAPITULO IX
Doi julgamento

Art. 15 - As concorrOncias serão
julgadas apOs parecer de comissão
designada por Secretdrio de Esta-
do ou Diretor de entidade autár-
quica, constituida para opinar a
respeito.

Paragrafo thiico - Contirivam
em vigor os dispositivos das res-
pectivas Leis Orgãnicas dos Orgäos
da administracão descentralizada
quanto it sistemdtica das concor-
rências, respeitados os limites cons-
tantes dos artigos 1 .0 e seus pará-
grafos e artigo 4•Q e seus parágra-
fos.

Art. 16 - Nos têrmos do edital
de concorrOncia, a comissão encar-
regada de abrir e classificar as pro-
postas não poderã aceitar, para
classificacão, aquelas que estejarn
em desacOrdo corn o respectivo edi-
tal.

Art. 17 - Não se admitirão pro-
postas de precos que resultem des-
contos sObre os precos ou condi-
cOes apresentados por outro con-
corrente, nem de proponente cuja
idoneidade nab seja reconhecida
pela Administracão.

Art. 18 - No dia, hora e local
designados no edital de concorrOn-
cia, a Comissãb procederá ao exa-
me da documentacäO apresentada
pelos concorrentes e, em seguida,
A abertura das propostas.

§ 1.0 - A Comissão fará consig-
nar em ata todos os trabalhos por
ela realizados, bern comb tOda e
qualquer reclamacão ou impugna-
cab dos interessados na concbrrêfl-
cia.



- 282 	 - 283 -

§ 2.0 - Esgotado o prazo para re-
cebimento das propostas, não seräo
recebidos adendos ou esciarecimen-
tos.

§ 3 • 9 - Os concorrentes presen-
tes rubricarão, corn os membros
da Comissão, as propostas apre-
sentadas, ficarido sem direito a
qualquer reclamacao ou recurso,
tanto os que não comparecerem,
como Os que, presentes, näo 0
zerem no rnomento.

Art. 19 - Serão liminarmente
rejeitadas as propostas que con-
tiverem em seu texto rasuras,
emendas, borrOes e entrelinhas.

Pardgrafo dnico - As propostas
não serão devolvidas as partes.

Art. 20 - Serão rejeitaclas as
propostas contendo precos que, a
evidência, demonstrem a impossi-
bilidade da execucão da obra.

Art. 21 - Entre Os proponentes
julgados idOneos e admitidos a
concorrência, o vencedor será aquO-
le clue, em igualdade de condicOes,
oferecer menor preco, salvo se a
comissão julgadora, por razöes téc-
nicas ou de financiamento, consi-
derar outra proposta como a mais
conveniente.

Pardgrafo ünico - Quando o edi-
tal de concorréncia admitir discri-
minacão por item, a licitacao p0-
derá prever a preferência pelas
propostas de menor preco para
cada item, independentemente do
preco global de cada proposta. Se
a preferência nao for prevista as
propostas serão indivisiveis.

Art. 22 - Serão obrigatOriamen-
te anuladas as concorréncias ou
coletas de preços, quando os me-
nores precos propostos ultrapassa-
rem a 10% (dez por cento) dos pre-
ços vigentes na praça no dia da ii-
citacäo.

Art. 23 - Feita a classificacao
das propostas pela Cornissao, esta
apresentará, dentro de 10 (des)
dias, relatOrio ao Secretário das
ComunicacOes e Obras Püblicas, ou
ao Titular do Orgão interessado da
administração centralizada que, no
prazo de 10 (dez) dias, escoiherd a
mais conveniente, estabelecendo a
ordem das demais.

Pardgrafo ñnico - A decisão de
que trata êsse artigo será publica-
da no Orgao Oficial do Estado, de-
vidamente fundamentada.

Art. 24 - Poder. a Administra-
ção, sempre que considere conve-
niente ao interêsse püblico, pro-
mover a anulação de concorréncias.

Art. 25 - Ressalvada a compe-
téncia expressa em Leis Orgânicas
dos Orgaos da administração des-
centralizada, do juigamento da con-
corrência caberá recurso, corn efel-
to suspensivo, para o Governador
do Estado, no prazo de 5 (chico)
dias, contado da publicacão da cle-
cisão no Orgao Oficial do Estado,
ficando assegurado ao recorrente o
prazo de 5 (cinco) dias para a ins-
trucão do recurso e apresentação
de razOes.

Pardgrafo Unico - Findos Os
prazos de que trata 0 artigo, terá 0
Governador do Estado 0 prazo de
15 (quinze) dias para julgar 0 re-
curso, devendo a sua decisão ser
publicada no Orgão Oficial do Es-
tado, devidamente fundamentada.

Art. 26 - Julgada a concorrên-
cia, não havendo recurso, ou sen-
do êste decidido, será notificado o
concorrente vitorioso para:

I - recolher, dentro de 10 (dez)
dias, a caucão a que se refere 0
art. 14;

II - assinar, deritro de 10 (dez)
dias da notfficação, o respectivo
contrato.

Art. 27 - Não havendo licitan-
tes ou não se dando o compareci-
mento do licitante notificado para
a assinatura do contrato, poderá
ser aberta nova concorrência, de-
terminada a execucäo da obra por
administracão d.ireta, ou escolhi-
do o concorrente imediatamente
classificado, quando houver con-
veniência para a administracao pü-
blica estadual.

CAPfTULO X

Da dispensa de conoorrêncIa

Art. 28 - Respeitado o limite es-
tabelecido no § 1.0 do artigo 1.0 des-

ta lei, podem as concorrências ser
dispensadas:

I - para execucão de obras e
aquisição de materials e equipa-
mentos em que, por circunstâncias
imprevistas ou especiais, não seja
admissivel a demora exigida pelos
prazos normais, a juizo do Gover-
nador do Estado;

II - para aquisicão de materials
ou géneros que sO possam ser
adquiridos do produtor, ernpresa
ou representante comercial exclu-
sivo;

III - para as compras feitas a
União, aos Estados membros e aos
MunicIpios e suas autarquias;

IV - para Os servicos especiali-
zados que sO determinado prof is-
sional ou emprêsa esteja em con-
diçOes de r e a ii z a r satisfatOria-
mente;

V - quando não houver compa-
recido nenhum proponente a lid-
tacão anterior;

VI - para aquisicão de gêneros
alimenticios nos locais de produ-
ção, em caso de urgencla especial

§ 1. - A dispensa da concorrën-
cia dependerd sempre de prévia au-
torizacão do Governador do Esta-
do, que fará pubLicar no Orgão
Oficial do Estado o despacho au-
torizativo corn sua justificativa.

§ 2.0 - A execucao de obras pü-
bLicas, a que se refere o inciso I,
será feita obrigatàriamente por
administração direta do Estado.

CAPtflJLO XI

Disposicôes gerals

Art. 29 - Nenhum arrematante
poderd transferir o respectivo con-
trato, no todo ou em parte, seni
prévio consentirnento do Govêrno
do Estado.

Paragra!f 0 ünico - No caso de
transferência ou cessão do contra-
to, o arrematante e 0 cessiofldrio
responderao, solidariamente, pe-
rante o Estado, pelo fiel cumpri-
mento das obrigacOes assumidas.

Art. 30 - 0 Estado poderd pro-
mover, se as circunstãncias 0 exi-

girem, a alteracão do piano da obra
em andarnento.

§ 1.0 — 0 orcamento da alteracao
será calculado pelos precos unitá-
rios da obra contratada e reduzido
proporcionalmente ao valor da
adjudicacâo.

§ 2. - Se no primitivo orçamen--
to não estiverern contemplados os
precos unitários necessários a ela-
boracäo do nOvo orcarnento, serão
tomados, para o cdlculo, Os precos
unitários do material colocado ao
p0 da obra.

§ 30 - As alteraçOes constarão
de urn têrmo de aditamento ao
contrato.

Art. 31 - Não poderão partici-
par da concorrOncia na qualidade
de proponentes:

a) - o Governador do Estado, o
Vice-Governador do Estado, os Se-
cretários de Estado, Senadores, De-
putados Federals e Estaduals; Os
membros do Consellio, de Autar-
quias ou Orgäos descentralizados;
os Diretores de autarqu.ias federais
ou estaduais; Diretores de Bancos
Oficiais ou de Sociedades de Eco-
nomia Mista; os servidores do Es-
tado, bern como as sociedades de
pessoas que tenham como sOcios
as autoridades acima nomeadas;

b) - o Prefeito, o Vice-Prefeito,
os Vereadores e os funciondrios
municipals ou firmas de que sejam
diretores ou sOcios, quando as
obras, concessöes e fornecirnentos
s.ituarem-se nos respectivos mum-
cipios.

Parágrafo ünico - Não poderão,
tarnbOm, participar da concorrOn-
cia, na qualidade de proponentes,
os parentes consangUineos, ou
afins, ate 3. 0 grau, das autorida-
des constantes dos itens "a" e "b"
dêste artigo.

Art. 32 - As obras a serem exe-
cutadas pelo Estado em convOnio
corn Orgäos da administracão fe-
deral, centraLi.zada ou descentrali-
zada, obedecerão integralmente as
normas e disposicOes desta lei.

Art. 33 - Passa a ter a seguinte
redação 0 disposto no item X, do
art. 11, da Lei n9 1.043, de 16 de
dezembro de 1953, corn as modifi-
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caçôes feitas pela Lei n o 1.701, de
18 de dezembro de 1967:

"Art. 11 - 	 .........
Item X - autorizar as aquisiçöes

de material de valor unitário su-
perior a 20 (vinte) vOzes o major
salário minimo vigente no Estado".

Art. 34 - Aplica-se, no que cou-
ber, aos atos e contratos decorren-
tes desta lei, o d.isposto na Lei n°
1.114, de 4 de novembro de 1954.

Art. 35 - Fica o Poder Executivo
autorizado a regulamentar a pro-
sente lei.

Art. 36 - Revogam-se as dispo-
&cöes em contrdrio.

Art. 37 - Esta lei entrará em
vigor na data de sua. publicação.

Sala "José Proença" , 10 de junho
de 1966.

Cicero Dumont Presiden-
te - Lücio Souza Cruz - Relator do
Vencido - Valdir Melgaço - Pires
da Luz - Martins Silveira - Ex-
pedito Tavares -. Raul Fernandes
- José de Castro Ferreira - Ge-
raldo Quintão - Jehovah Santos
- Souza e Silva.

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

PARECER PARA DISCIJSSAO

TYNICA DO PROJETO
NO 3.667/66

Conilssôes de Constituição, Legis-
lação e Justica, Educaço e Cu!-

tura, Finanças, Orcamento e
Tomada de Contas

o Govérno do Estado envia a
consideração da Assembléia Legis-
lativa o Projeto de nilmero 3.667/66,
através do qual o Poder Executivo
fica autorizado a celebrar convé-
nio corn a entidade mantenedora
do Colégio Normal "Maria Imacu-
lada", da cidade de EugenOpolis.

A proposicão recebeu duas emen-
das em Plenário, estendendo us
beneficios a outras entidades.

Em 6-6-66, o Senhor Governador
do Estado encaminhou a Presidên-
cia da Casa o Offcio no 1.074, em
anexo, solicitando que sejam in-
cluldas no art. 1.0 do Projeto no

3.667/66 as entidades mantenedo.-
ras do Ginásio e Coldgio Normal
"Imaculado Coração de Maria", da
cidade de São Lourenço, do Gina-
sio Industrial de São João del-Rel,
da cidade que tern o mesmo nome,
o do Ginãsio e Colégio Normal
"Abre Campo", da cidade quo
também tern o inesmo nome, vi-
sando a que os refericlos educan -
dários passem a funcionar sob o
regime de integraçao corn os esta-
belecimentos oficiais do Estado.

Corn efeito, corn o devido respei-
to aos autores das ernendas, verifi-
camos que as duas apresentadas
em plenário contrariam Os dispo-
sitivos da Lei Constitucional n.° 14,
pois, irnportam em aumento da
despesa püblica.

Quanto ao Proj eto do Lei, é êle
legal, justo, constitucional, o mes-
mo ocorrendo corn o Oficlo n.°
1.074, de iniciativa do Govérno Es-
tadual.

Para 0 campo da Coniissão de
Educação e Cultura, a matdria é
de elevado significado, uma vez
que procura beneficiar os estabele-
cirnentos de ensino das vdrias re-
gtOes mericionadas.

Jd ao aspecto relacionado corn a
despesa pUblica, nenhuma objeção
ha que fazer •ao que propãe o Se-
nhor Governador do Estado.

Assim s e n d 0, opinarnos pela
aprovação do Proj eto de nümero
3.667/66 em discussão ünica, pela
rej eicão das emendas apresentadas
em Plendrio e, atendendo ao Oficio
do Senhor Governador, no 1.074,
apresentamos a seguinte emenda:

EMENDA AO PROJETO
N.° 3.667/66

D8-se a seguinte redação ao
art. 1.°:

"Art. 1.0 - Fica o Poder Execu-
tivo autorizado a celebrar convénlo
corn a entidade mantenedora do
Coléglo Normal "Maria Imacula-
da", da cidade de EugenOpolis, do
Ginãsio e Colégio Normal "Ima-
culado Cração de Maria", da ci-
dade de São Lourenco, do Ginásio
Industrial de Säo João del-Rei, cia

cidade de São João del-Re!, e do
Ginásio e Colégio Normal "Abre
Campo", da cidade de Abre Cam-
p0, para que os referidos educan-
dãrios funcionem sob o regime de
integração corn os estabelecimen-
oficiais do Estado".

Sala "José ProenQa", 10 de junho
de 1966.

Martins S ii v e i r a, Presidente
- Valdir Melgaço, Relator - Ex-
pedido Tavares - Raul Fernandez
- José de Castro - Jehovah San-
tos - Nicanor Armando - Carlos
Eloy - Lücio Souza Cruz - Ray-
mundo Albergaria.

- Publicado o parecer, inlua-se
o Projeto em Ordem do Dia.

ASSESSORIA
TECNICO-LEGISLATIVA

INSTRUcAO SOBRE 0 PROJETO
DE LEI N.° 3.667/66

1 - 0 Poder Executivo solicita
fique autorizado a celebrar conv8-
nio corn a entidade mantenodora do
Colégio Normal "Maria Imacula-
da",da cidade de EugenOpolis, de
tal sorte que o referido educandã-
rio passe a funcionar sob o regime
integracão corn os estabelecimen-
tos oficiais do Estado.

2 - 0 convênio respeitará o que
dispOe a parte normativa cia Lei n
4.147, do 29 de abril do 1966, em
anexo a Mensagem. A referida lei
foi solicitada, tendo o Poder Exe-
tivo em vista a precária situacão
de determinados educanddrios si-
tuados na região onde se construlu
a Reprêsa de Furnas. 0 êxodo da
populacão determinara o empobre-
cimento regional e, por conse-
qüência, limitara as possibilida-
des dos empreendimentos, especial-
mente os dos educandários parti-
culares. 0 mesmo, pelo visto, acon-
tece em EugenOpolis, conquanto
a dita cidade so situe em zona di-
versa.

3 - Ao projeto foram apresen-
tadas duas emendas, beneficiando
outras entidades.

Assessoria, 6 de junho de 1966.
Caio M. Paraguassu - Assessor-

-Chefe.

FARECER PARA DISCUSSAO
UNICA DO PROJETO

N.° 3.669/66

Comissöes de ContituIçâo, Legis-
!ação e Justiça, Educac:âo e Cut-

tura, Finanças, Orcamento e
Toma1a de Contas

o Projeto n° 3.669/66 é de auto-
na do Poder Executivo e visa a
criar urn Coldgio Normal Oficial na
cidade de Rio Acima.

A proposicão d oportuna e ne-
nhum reparo M que so the fazer
quanto ao aspecto legal ou consti-
tucional.

A medida é de grande alcance no
setor do ensino pUblico e sua con-
cretização não é obj eta de qual-
quer restrição pela Comissão de
Financas, Orçamento e Tomada de
Contas.

Portanto, diante do exposto, so-
mos de parecer favordvel a apro-
vação do Projeto n 9 3.669/66, em
discussão ünica, tal como fol re-
digido pelo Govérno do Estado.

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

Martins Silveira, Presidente -
Expedito Tavares, Relator - Car-
los Eloy - AtaLiba Mendes - Val-
dir Melgaco - Raul Fernandes -
José de Castro - Nicanor Armando
- Jehovah Santos - Geraiclo
Quintäo - Raymundo Albergaria
- Fires cia Luz - LUcio de Sousa
Cruz.

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

PARECER PARA 2.a DISCUSSAO
DO PROJETO N.° 3.649

A Comissäo Executiva, atravds do
Projeto no 3.649, propöe modifica-
cöes na Resolucão n° 738, de 27 de
dezembro de 1965. E que ha neces-
sidade de ajustamento de prazos
estabelecidos naquela Resolução an
funcionamento da Assembldia. A
mectida ë de interésse e opinamos
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pela aprovac6,o do projeto, em sua
redacão original, na 2a discussão.

Sala da Comissão Eiecutiva, 10
de junho de 1966.

Bonifdcio Andrada, Presidente . -
Anuar Fares, Relator - Joâo Na-
varro - Ledo Borges - Mario Hu-
go Ladeira - Reny Rabello.

- Vêm 'a Mesa:

PROPOSTA DE EMENDA
CONSTITUCIONAL NO 27

Altera o Ato das Disposicôes
Constitucionais TransitOrias do
Estado de Minas Gerais.

Ficam acrescentados aos artigos
do Ato das Disposiçôes Constitu-
cionais Transitórias do Estado 'le
Minas Gerais Os seguintes disposi-
tivos:

Art.... - A Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais
criard uma Coniissão de cinco
membros para estudar a situacão
da localidade de Jeceaba e verif 1-
car se tern condiçöes para ser con-
siderada rnunicIpio.

Paragrafo 1.0 - Uma vez corn-
provada, por relatOrio devidamen-
te instruIdo, a sua viahilidade eco-
nômico-financeira, de aôrdo corn
O artigo 22 do Ato Institucional n°
2, poderá ser apresentado proje-
to de lei quo considerard aquela
localidacle municIpio do Estado de
Minas Gerais.

Parágrafo 2. 0 - A lei referida
neste artigo dispord sôbre a orga-
nizacao provisOria do municIpio,
inclusive reconhecendo como vail-
das as eleicôes de Prefeito . Vice-
-Prefeito e Vereadores realizadas
em 1962.

Sala das Reuniöes, 10 de junho
do 1966.

Mario Hugo Ladeira - Herme-
undo Paixão - Raul Fernandes -
Aureliano Chaves—Athos Vieira de
Andrade - José de Castro - Val-
dir lVlelgaco - João Luiz de Frei-
tas - Reny Rabello - Alvimar
Mourão - Jarbas Medeiros
Spârtaco Pompeu - Paulino Cice-
ro de Vasconcellos - Jose' Maria
Magaihães 	 Joaquim de Melo

Felre - João Luiz de Carvaiho -
Pinto Coelho - Ledo Borges -
Florivaldo Dias - Lélis Chaves
João Vaz - Gomes Moreira -
Sebastião Anastácio - Raymundo
Albergaria - Orlando Andrade
- Expedito Tavares - Cicero
Dumont - Geraldo Quintão -
Salim Nacur - João Bôsco -
Jorge Vargas - Manoel Costa -
Wilson de Paiva - Sebastião Nas-
cimento - Ldcio de Souza Cruz.

Justificativa: - A Assembléia Le-
gislativa do Etado de Minas Ge-
rais discutiu e votou, em 1953. 0
projeto de lei de Revisão Adminis-
trativa do Estado, transforrnado
na Lei n° 1.039, de 12 de dezembro
de 1953. Entre os novos mun.icipios
criados figura o do Jeceaba, des-
membrado do municipio de Entre
Rios de Minas (ex-Joäo Ribeiro).
A Prefeitura Municipal de Entre
Rios de Minas recorreu e obteve
ganho de causa, pela decisão do
Supremo Tribunal Federal de 1.° de
junho de 1956. Tal decisão i oi pro-
fonda dois anos e cinco moses apOs
a instalacão do municlpio, haven-
do prefeito eleito e em exercicio,
bern como vice-prefeito, juizes de
paz e cãmara municipal. 0 Estado,
por sua vez, jd havia instalado a
Coletoria Estadual na sede do nôvo
municipio.

Dez anos apds a deciso do Su-
premo Tribunal Federal, isto é, a
15 de abril de 1966, o Senado Fe-
deral, pela Resoluçao n° 17, sus-
pende a Lei n° 1.039, de 12 de de-
zembro de 1953, do Estado do Mi-
nas Gerais, na parte que cria o
municlpio de Jeceaba.

Acontece, todavia, quo a Lei n°
2.764, de 30 de dezembro de 1962,
da qual tivemos a honra de ser
relator, confirma, na relac'ao no-
minal dos municipios mineiros, 0
de Jeceaba (n.° 355). Versa também
sObre seus limites. Ainda mais:
cria urn nôvo distrito dentro do
municIpio de Jecoaba, quo i o de
Caetano Lopes o traca zeus limi-
tes distritais, inclusive corn o da
sede (Jeceaba). 0 prOprio Poder
Executivo Estadual baixa o De-
creto no 7.601, de 12 de maio de

Art. 1 .0 - Se nos crimes de res-
ponsabilidade forem condenados Os
titulares do Executivo e membros
da direção da Cãmara Municipal,
caberá ao vereador mais veiho
assumir a Prefeitura ate que se
proceda 'a nova eleição.

Art. 2.0 - RespeitadOS os man-
datos eletivos, seräo nomeados polo
Governador do Estado, corn prdvio

assentimento da malorla da Cma-
ra Municipal respectiva, Os prefei-
tos dos mumicIpios considoradoS
estânclas hidromineraiS na for-
ma da lei aprovada por maloria
absoluta da Assembléia.

Parágrafo dnicO—SO poderão ser
assim considerados, para efeito
dêste artigo, os municipios que to-
nham estâncias hidrominorais be-
neficiadas ou administradas pelo
Estado ou pela Uniäo, ha mais de
cinco anos, ou que, pertencendo a
urn dêstes, esteam em plena explo-
ração, por igual perIodo.

Ant. 3 •9 - permitido ao De-
putado Estadual, corn prévia licen-
ca da Assembléia, oxercer o man-
dato de prefeito de municipio con-
.siderado estância hidromineral.

Parágrafo Unico - Uma yes no-
meado, o Deputado sO reassumirá
a cadeira so renunciar 'a Prefeitura,
hipOtese em quo nâo mais podera
voltar ao mandato daquelas fun-
cöes executivas.

Art. 40 - 0 assentimentO da As-
sembléia Legislativa para a nomea-
qão do Prefeito da Capital so dara
no prazo compreendido entre qua-
renta e trinta dias antes do pleito
municipal, dando-se a posse na
data em quo se verificar a dos de-
mais prefeitos.

Art. 5.0 - Na Capital e nos mu-
nicipios considerados por lei es-
tãncias hidromineraiS, caberk ao
Presidente da Cãmara substituir 0
prefeito, durante o mandato dêste,
nos intervalos de vacãncia decor-
rentes de renüncia e falecimento
o ainda nos impedimentos e au-
sência.

Sala das Reuniöes, 10 do junho
de 1966.

Sebastião Nascimento - Anuar
Fares - Euler Lafetá - Ataliba
Mendes - Martins Silveira - Ge-
raldo Quintão - Wilson de Paiva
- Paulino Cicero de Vasconcelos
- ExpeditO Tavares - Batista
Miranda - Orlando Andrade -
Aureliaflo Chavez - RaymundO
Albergaria - Valdir Melgaco -
Gomes Moreira - Ibrahim Abi-
Ackel - Manool Costa - Pinto
Coelho - Florivaldo Dias - Ote-

1964, versando sôbro o nôvo dlstri-
to do Caetano Lopes, do municIpio
de Jeceaba.

Desta maneira o Senado Federal
se manifestoU em 1966 sôbre lei de
1953, revogada em 1962. Deu tiro
em defunto... Entendemos, "data.
venia", que o municipio de Jeceaba
existe.

Do fato, so compararmoS Jeceaba
municipio corn a situação anterior
a 1953, do Jeceaba distrito, verifi-
carnos o desenvolvimento acentua-
do por quo passou de 1953 para cd,
confirmando 0 acêrto da Assem-
bléia Legislativa ao crid-lo.

Possui o municipio a area do 233
Km2 e 321 casas residenciais. E
sede de parOquia. A renda muni-
cipal do 1965 foi de Cr$ 20.366.007,
devendo-se ressaltar quo o Código
Tributdrio Municipal data de 1956
e estd superado. Tern varias indds-
trias, inclusive urna siderdrgica do
ferro-1.iga, em construcäo.

Em face, contudo, da controvér-
sia suscitada e para dirimir qual-
quer düvida propomos 'a conside-
ração da Casa a presente emenda
constitucional, a qual, na rua so-
berania, melhor decidird sObre a
matdria, que julgamos da maior re-
levãncia.

Mario Hugo Ladoira
- PubUcado, remeta-Se 'a Co-

rnissão do Justiça, nos trmos do
Artigo 134 do Regirnento Intern 0.

PROPOSTA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL N° 28

Dispôe sObro a nomeacão de
prefeito, determiflada p e 1 o a
Atos InstituciOflais o nos mu-
nicipios consideradoS estãncias
hldromineraiS.
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lino Sol - Jehovah Santos -
Raul Fernandes - Nicanor Ar-
mando - Spártaco Pompeu --
João Vaz - João Luiz de Carva-
iho - Reny Rabello.

Justifleativa - 0 Projeto acima
visa a regulamentar, na Constituii-
ção Mineira, dispositivos dos Atos
Institucionajs e preceitos consti-
tucionais da Federação. A nomea-
cão de Prefeitos nos municipios de
estâncias hidrominerais encontra
guarida no parágra:fo primeiro do
artigo 28 da Constituicão Federal.
A nomeação do Prefeito da Capi-
tal d determinação do Ato Institu-
cional n 3 e a menção 'a hipótese
de crime de responsabiljdade d dis-
positivo do Ato Institucional fl.0 2.

A autorização para 0 Deputado
Estadual ser prefeito de estância
hidromineral constitui providên -
cia salutar, pois alarga a area de
recrutamento e permite ao repr-
sentante do povo prestar serviços
a Administraçao neste setor.

A prerrogativa de Presidente da
Cãmara se tornar substituto ime-
diato do Prefeito, quando Caste car-
go fOr de nomeacäo, tambdm 6
justa medida para fortalecer a Edi-
lidade que passará a desempenhar
as atribuicOes de ünico organismo
eletivo , concentrando-se assim nela
uma fOrca politica capaz de equili-
brar a ação do Executivo.

o ass entimento das Cãm.ras
para nomeação do dirigente mu-
nicipal nas estãncias dard ensejo
ao povo de participar, embora in-
diretamente, da escoiha do admir
nistrador local.

o projeto acima, de Lei Cönsti-
tucional, nada mais 6, portanto,
que obrigatOria manifestação da
Assemblëia em face das alteraçOes
da Lei Maior.

Sala das ReuniOes, 10 de jun.ho
de 1966.

Sebastião Nascimento.
- Trata-se de matéria de Atos

Institucionais. A tramitação deve
ser pela Resolucão 722. Publicacla,
ficará sObre a Mesa , pelo prazo de
trés dias para emendas, seguindo-
-Se as formalidades regimentais da
Resolução.

PR0JEro N.° 3.686/66

Dá denominaçä.o a Grupo
Escolar.

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

Art. 1.0 - Fica denominado Gru-
po Escolar "Dr. Jacques Lucia-
no", o Grupo Escolar "Nova Cm-
tra", desta Capital.

Art. 2.0 - Revogam-se as dispo-
sicOes em coritrário, entrando esta
lei em vigor na data de sua pub]i-
cacao.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

Marta Nair Monteiro - Jarbas
Medeiros - João Bosco - Spar-
taco Pompeu - Lélis Chaves -
Paulino Cicero de Vasconcelos.

Justificativa: - 0 falecimento do
Dr. Jacques Luciano de Resenc
Pereira, ocorrido a 8 de agôsto de
1964, deixou grande pesar entre o
professorado primarlo de Belo Ho-
rizonte, não sO por suas qualidades
pessoais de honradez, trabalho e
dignidade, como por considerá-lo
urn de seus benfeitores, pois ha
muitos anos vinha o Dr. Jacques
Luciano concedendo a tôda a
classe de professôres primários da
Capital abatirnento de 50% nas en-
tradas de cinema, no que era acorn-
panhado por outros empresários.

Corn êste gesto tao simpatico e
humano, o Dr. Jacques revelou des-
prendimento, compreensão, carinho
e grande delicadeza de sentimen-
tos, homenageando aquela que 6
responsdvel pela formação da prO-
pria nacionalidade.

Entendemos que o Dr. Jacques
Luciano, proporcionando a higiene
mental 'as nossas mestras, deu, in-
diretamente, condiçOes para a me-
Ihoria do ensino.

Marta Nair Monteiro,
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.
- \Têm 'a Mesa:

REQUnThIMENT0 N.° 1.279

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

Todos nOs sabemos quão provei-
tosos são Os Congressos bern or-
ganizados, bern orientados, bern
planejados.

Geralmente, no estudo, na pro-
cura dos objetivos mediatos, mui-
tos déles alcançados, ha a conquis-
ta dos imediatos, quais sejam: tra-
balho em grupo, desenvolvimento
da responsabilidade, colaboracão,
congracamento, vivOncia dos pro-
blemas de outras regiOes, etc.

PrOximarnente, de 4 a 11 de julho
de 1966, em São Paulo, haverd o
V Congresso Nacional dos Servi-
dores PUblicos do Brasil, promovi-
do pela Confederação dos Servi-
dores PUblicos do Brasil, corn a
participação consciente de nossos
servidores estaduais, federais e mu-
nicipais.

Para conhecimento de todos, pe-
dimos a Casa fazer constar dos
Anais da Assembléia tOda a corres-
pondOncia que está sendo distri-
buida pelo referido Congresso as
AssociaçOes de classe.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

Marta Nair Monteiro - LOlis
Chaves - Spártaco Pompeu - Jar-
bas Medeiros - João Bosco -
Paulino Cicero de Vasconcelos.

- A Comissão Eecutiva.

INDICAçAO N.° 1.192

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

0 Deputado que esta subscreve,
na forma regimental, indica a As-
sembidia Legislativa que se dirija
aos Exmos. Srs. Governador do
Estado e Secretário da Educação,
encarecendo-lhes a conveniência
de serem criados dois ginásios agri-
colas no Vale do Rio Doce, nas lo-
calidades de Ipaba e Tumiritinga,
medidas que se fazem necessárias
para incrementar a agricultura de
uma das niais férteis regiOes do
Est ado.

Sala das ReunlOes, 10 de junho
de 1966.

Geraldo Qiaijntão - Pereira de
Almeida - Pinto Coelho - Alvimar

Mourão - Nicanor Armando -
Raul Fernandes.

Justificativa: - A modernização
da agricultura em bases rigorosa-
mente tecnolOgicas constitui uma
urgente exigência para 0 progressO
econOmico do Estado e do Pais,
corno, de ha rnuito, vêm advertindo
e preconizando os especialistas no
assunto.

Tal necessidade já 6 hoje reco-
nhecida popularmente, tal 6 a con-
viccão por todos adquirida de que
o empirismo, a irnprovisacão e o
aproveitamento da terra, segundo
criterios extensivos, são as causaS
responsáveis pelo atraso de nossa
agricultura em relacão 'as exigSn-
cias do desenvolvimento regional
e nacional.

0 Vale do Rio Doce possui quali-
ficação privilegiada entre as terras
de major grau de produtividade no
Estado. A criacäo, ali, de dois gi-
nasios agricolas virá contribuir
para a difusão das novas técnicas
de aproveitamento do meio rural,
possibilitando aprirnorar a agricul-
tura para atender 'a crescente de-
manda de produtos agricolas.

A sugestão de serern instalados
aqueles ginásios nas localidades de
Ipaba e Tumiritinga se deve 'a sua
posicão geogrdfica no Vale do Rio
Doce e 'a fertilidade de suas terras.

0 Govêrno do Estado, manifes-
tando, como vem fazendo, interésse
de prestigiar a lavoura, ird, sem
düvida, atentar para o assunto que
sucintamente abordamos, corn o
desenvolvimento agricola que nos
cumpre promover.

Geraldo Quintão.
- A Comissão de Educação.

INDICAcAo N.° 1.193

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

A abaixo assinada, regimental-
mente apolada, indica a S. Exa., a
Sr. Secretdrio de Administracão, a
conveniOncia de completar o pro-
cesso de readaptação dos servido-
res estaduais e autorizar a paga-
rnento daqueles que jã estão em
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condiçôes de receber Os vend-
mentos a que fazem jus, por esta-
rem amparados par lei.

Sala das Reuniöes, 10 de junho
de 1966.

Marta Nair Monteiro.
Justificativa: - As Leis 3.214, de

16-10-64, e 3.453 deram aos ser-
vidores estaduals, em desvio de
funcao, por prazo mmnimo de 6 me-
ses, 0 direito a opcão. Sendo assim,
não será justo que privernos êstes
servidores do direito que Ihes asse-
gura urn vencimento meihor, dia.s
menos intranquilos, urn pouquinho
de leite para seus fithos.

o Sr. Secretário da Administra-
cão. Dr. Hugo Aguiar, informou,
ha alguns meses, estar devendo os
atos. E natural que isto tenha
acontecido mas, a esta altura, cer-
tamente, ja estd a Secretaria em
condicöes de executar a Lei , pre-
miando os servidores que, apesar
de estarern enqua.draclos em niveis
inferiores, vinham prestando sua
colaboracao ao Estado, corn ver-
dadeiro espirito püblico.

Marta Nair Monteiro.
- A Comissão de Servico Püblico

INDIcAcAO N.9 1.194

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

A Deputada que esta subscreve,
nos têrrnos regirnentais vern mdi-
car ao Exmo. Sr. Secretário da Ad-
ministração a urgente necessidade
de ultimar a processamento do pa-
gamento das professôras substitu-
tas e cortratadas do Estado de
Minas Gerais.

Sala das Reuniôes, 10 de junho
de 1966.

'Marta Nair Monteiro.
Justificativa: - As jovens mes-

tras, iniciando sua carreira no Ma-
gisterio Primário, cheias de entu-
siasmo pela aplicacão daquilo que,
corn tanto sacrificio, acabaram de
ouvir no C u r s o de Formação,
acharn-se desencantadas pelo des-
caso das Secretarias de Educacao
e Administracão em não terem
providenciado, ha mais tempo, a

portaria que regularnenta o pro-
cesso do pagamento a que fizerarn
jus pelo drduo trabaiho desenvol-
vido.

Ainda mais: a referida portaria
que levou quase meio ano a saar,
não tern o senso prático, objetivo
e funcional da ültima elaborada.
Embora ofereca ela a lado born,
que ë moralizador, pela publicação
dos nomes das contratadas e subs-
titutas, ela exige muita burocra-
cia.

Não se concebe que nossas au-
toridades permaneçam insensiveis
a situacão destas mOcas que já não
tern nem dinheiro para o trans-
porte ao seu prdprio trabaiho.

Provàvelmente a ültima portara
contérn faihas que devem ser cor-
rigidas, mas não para piorar.

0 Sr. Secretário da Adm.inistra-
cão , prético e organizado corno nos
parece, poderia adotar medidas
mais concretas, mais rápidas, pelo
menos para compensar o tempo já
perdido.

Não vemos , par exemplo, razão
para se dar o MASP a uma substi-
tuta ou contratada. Esta burocra-
cia so serve para atrasar, para dar
uma visão errônea irreal do nil-
mero de nossos servidores esta-
duais, pals, a titular da cadeira tern
urn MASP e tôdas as professôras
que substituirem aquela titular te-
rão cada urna urn MASP dife-
rente.

- A Comissão de Finanças.

REQUERIMENTO N.° 1.277

Exrno. Sr. Presidente da Assern-
blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado que êste subscreve,
na forma regimental, requer seja
enviado urn apélo ao Exmo. Sr.
Ministro da Viacão e Obras Pibii-
cas, solicitando-Ihe providéncias
urgentes e eficazes para terminar
a construcão do rarnal da Estra-
da de Ferro Leopoldina, do Dom
SilvOrio a Nova Era, medida qua
t e m extraordinária importãncia
para a desenvolvimento sOcio-eco-
riOmico daquela região, permitin-

do-ihe acelerar o progresso que as
inümeras riquezas locals ihe asse-
guram.

Assirn, além de incrernentar a
Agricultura, incentivar o ComOrcio
e abrir novas horizontes para a In-
düstria, 0 ramal ferroviàrio viré
trazer novas perspectivas expor-
tacão de minOrio pela Cia. Vale
do Rio Doce, atravOs do aproveita-
mento das ricas e fartas jazidas
existentes na regiao a que nos re-
ferimos.

As obras de construcão daquela
ramal estão paralisadas, mas já
chegaram a urn estágio bastante
adia.ntado, o que demons,tra ser
vantajosa sua conclusão no mais
curto prazo possivel.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

Geraldo Quintão - Pereira do
Almeida - Alvirnar Mourão - Ni-
canor Armando - Raul Fernandes
- Pinto Coelho.

- A Comissão de Transportes.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Nicanor
Armando, orador inscrito.

o SR. NICANOR ARM\NDO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Notável sociologo jé observou
quo as revolucöes não podem de-
ter-se e estacar na contemplacao
do passado ou na admiração do
presente.

Tern que realizar suas conquistas
e ampliá-las ate so estabilizarern
e se consolidarem. Portanto, o Go-
vêrno Revolucionário do Marechal
Castelo Branco jé estava, na ver-
dade, deixando decorrer a hora, tho
exigida pela Nacão Brasileira, do
nos desvencithar dos falsos lideres,
dos homens püblicos eminente-
mente egocêntricos e individualis-
tas, dos avontureiros parasitérios e
dos demagogos sagazes que tanto
tern prejud.icado o rename do Bra-
sil e impedido a desenvolvimento
da Nacao.

Corn efeito, Srs. Deputados, o
Marechal Castelo Branco, educado
na escola da abnegacao e do pa-
triotismo, não podia contmuar
mais vacilando no objetivo de tar-
nar vitoriosos Os propositos rcvo-

luciondrios. Tinha e tern que ado-
tar medidas enérgicas contra aquê-
los quo, na vida pübl.ica, não que-
rem se curvar diante do bern co-
mum e pôr suas energias a servi-
ço da coletividade. A Revolucao
näo podia nem pode ser conside-
rada impotente para executar a in-
dOrnita e h.istOrica tarefa que Os
brasileiros lhe confiamos - do sa-
near o ambiente politico nacional,
de impedir a retOrno aos desvãos
do passado e, por conseguinte, de
atender as aspiraçOes de rnelhores
dias para a povo brasileiro.

De fato, ainda resta a sOlta uma
esterilizante camarilha que, nas
suas investidas revanchistas e ox-
ploraçães demagOgicas, ai continua
fornentando agitacão , degradando-
-se na conjuracão de interesses in-
dividuais, nas conveniências de
grupos e nas solicitacoes de urna
polItica subalterna, conspirando,
em suma, contra a patrirnônio mo-
ral da Nacão. E par causa dêsses
aventureiros sem e s c r U p  10 s,
desses sibaritas aproveitadores que
Se acoitam e so acomadarn nas de-
ficiências de nossa vida pUblica -
que nOs - a povo - estamos so-
frendo angustiosas provaçôes e sa-
crificios que arnargam, que estran-
gulam e devaram nassa vida.

A Revoluçaa não pode falhar. Não
pade desiludir o povo. E impres-
cindIvel, portanto, quo o Marechsl
Castelo Branco não transija, nao
so anule, não se arreceie de prosse-
guir nessa rota acertada do banir
do podor e escorraçar da vida pU-
blica aquêles que não estão acor-
des corn a prevaléncia dos puros
ideais revolucionOrios e querern so
opor ao aprimoramento e it reabi-
litaçãa da vida pUblica nacional.

Necessitamas do urn clirna do
paz, de ardem e do trabaiho fecun-
do para que nossa Pátria seja
respeitada, prOspera o tranqüila.

E numa hara coma esta, Senho-
res Deputados, é oportuno dizer qua
nos conforta sobremodo ver e con-
templar, em Minas Gerais, duas fi-
gures exponenciais, nobres e alti-
vas, dais marcos de fé e de espe-
ranca, duas afirmacöes culminan-
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tes de autenticidade e de civismo:
Milton Soares Campos e Pedro
Aleixo.

Sm alimentar a pretensão de
traçar-lhes os luminosos esbocos
biográficos, sern querer bordar o
merecido panegIrico dêsses dois
grandes homens, retos e operosos,
tarefa que, sem moddstia, ultra-
passaria em muito nossas obscuras
força, apraz-nos assegurar-ihes do
alto da tribuna desta Casa das Leis,
nossa inquebrantdvel solidariedade
e consignar-ihes a rnanifestacão de
nossa confiança e de nosso irres-
trito aplauso.

Ningudm se atreve a negar que
êsses dois var6es egrégios, genul-
nos e puros constituem, pelos
exemplos exuberantes de uma vida
sem mdcula, a mais alta pregacão
civica de nossa Pdtria. Os superb-
res arautos da renovação moral pU-
blica e a restauracão da austeri-
dade e decência das normas poll-
tico-administrativas do pals.

Corn efeito: vemos inUrneros, mai
ensaiando a trajetOria pela vida
püblica, tornareni-se de improvio.
da noite para 0 dia, - entriste-
ce-nos dizê-lo outros Cresos,
quando fortunas inexnlicves s1r-
giram das sombras do mistério ou
dos pocos cia ignorninia.

E, Senhores Deputados. enqua'nto
essas vergonhosas hurnilhaçôes se
verificam, Milton Campos e Pedro
Aleixo, que sempre serviram ao di-
reito e a causa pUblics, pois sem-
pre consideraram a pollt:ica corno
a mais absoluto dos deveres do ci-
dadäo, podem mostrar de vi-
seira erguida, corn orgiilho e alti-
vez, sua pobreza de bens rnateriais,
em comparação SOS haveres de
muitos outros politicos, como urn
tesouro imperecIvel e indestruti-
vel - fruto de uma vida ilibada, de
inexcedivel probidade, de urna con-
duta cristalina e honesta, isenta de
fraudes e de manobras, ostentan-
do, em nobre licão de altruismo,
que preferem a serena paz da cons-
ciência ao brilho efêmero e avil-
tante das divicias metálicas.

Milton Campos, no Govêrno de
iosso Estado, propiaiou a todos

Os mineiros uma era admircivel de
paz, de austeridade, de trabalho e
de respeito aos cidadãos, vivendo
o lema de sua memorável campa-
nha eleitoral: "promover urn go-
vêrno mais da lei do que dos ho-
mens, corn a irnpessoalidade cue
assegure o clima de serenidade e
confianca dentro do qual o exerci-
cio dos direitos não se emharaça
pelo espirito de facção e, autes, se
facilitar, pela certeza de justica".

No Ministéria da Justiça , Milton
Campos foi o equilibrbo, a sensatez,
destacando-se sempre a Serena e
intransigente postura do jurista
preclaro e do cidadão invulnerdvel
a sobrepor o primado do direito
e da consciênc.la hs injunçOes do
personalismo dos individuos, dos
grupos e das classes.

No Ser ado da RepUblica, Milton
Campos d, por espléndida tradigo,
paradigma de nobreza e da incor-
ruptibilidade que, no chzer de Tar-
de, é a virtude profissional do ho-
mem politico; d sImbolo de es-
pInto pUblico, de polidez e de de-
vocão ao bern estar da comuni-
dade.

Pedro Aleixo, comspicuo profes-
sor catedrático, traz consigo igual-
mente as marcas da predestinacao
e Os caracteres cia vocacão inata
para a vida pUblica.

Na sua vida profissional de juris-
ta eminente, de crirninalista mdxi-
mo, nunca foi urn servo do ouro;
inspirado pela verdade e pela Jus-
tiça,coração aberto as desventuras
alheias, Pedro Aleixo sempre cob-
cou, corn intrépida dedicaçâo, sua
alcandorada eloquência e seu vasto
saber na defesa dos humildes. Era
sempre o defensor dos desprotegi-
dos da sorte.

Orador primoroso, jovem ainda,
quando ideals e sonhos encantado-
res cingern as frontes rnôças. Pe-
dro Aleixo ocupou a Presidéncia da
Cãmara dos Deputados, cUgni.fican-
do-a corn a retidão de seu cardter
e corn os primores de sua pene-
trante inteligencia.

E, quando surgiu o charnado Es-
tado Nôvo, de tristissima lembran-
ça, Pedro Aleixo ergue-se, bravo e

sobranceiro, qual bIblico Sansão,
renunciando a priviiégios, expon-
do-se voluntàriamente ao sacrifi-
cio, anaternatizando a oligarquia
usurpadora que então, sombria-
mente, Sc instalava no Pals.

Pedro Aleixo e Milton Campos
sempre ensinararn que 0 supremo
valor do homem püblico é a visao
clara dos anseios coletivos e n1.o
a ãnsia de acumular niquezas. Pe-
dro Aleixo e Milton Campos sernpre
nos ensinaram que viver egolstica-
mente é atraiçoar a dernocracia;
sempre nos ensinaram que a poll .

-tica sem moral sufoca e faz pere-
cer a sociedade.

Pedro Aleixo e Milton Campos
são homens pUblicos e de inigua-
idvel estrutura moral e civica. Bern
merecem o culto de nossa home-
nagem e de nossa entusidstica ad-
miracao. Jarnais reivindicaram gb-
rias e disputararn triunfos. Jamais
cortejaram clientelas eleitorais as
expensas dos cofres pUblicos. Ja-
mais praticaram a politica de favo-
res. Jamais se envolveram em con-
chavos e barganhas politicas. Ja-
mais tranisigiram na defensão do
bern cornum. Nunca se rnacularam
corn pretensôes subalternas. Nun-
ca Se contaminararn pela obsessão
rnOrbida do poder e pela seducao
do mando. Sempre odiaram o Odio.
Nunca palmilhararn a senda do
despeito e a cidadela da intole-
rãncia e do rancor. E sempre so
identificararn corn as palpitaçöes
das classes menos favorecidas.

Nesta quadra de renovacdo tao
dificil de nossa histOria , saibarnos,
Senhores D'eputados, recon.hecer o
valor de Milton Campos e de Pedro
Alei.xo, incompardveis mestres de
idealismo e de elegãncia moral, e
imitá-bos na irrepreensivel beleza
moral de suas atitudes, para felii-
cidade nossa e de nossa Pátria.

Apresento a Casa o seguinte Re-
querirnento:

REQUERIMENTO N.° 1.278

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

o Deputado abaixo assinado, na
forma regimental, requer, ouvida a
Casa, seja encarninhado aos Exrnos.
Srs. Miruistro da Viacão e Diretor
do Departamento Regional dos
Correios e Teldgrafos urn voto de
congratucOes pela institu.ição do
"Conreio Ambulante Rodoviário" e
urn apêlo para que estendam êste
servico ao MunicIpio de São João
del-Rei, de forma que sejam tam-
bern atendidos Os rnunicipios de
Lagoa Dourada, Resende Costa, Co-
roneb Xavier Chaves, Prados, Dores
do Campo, Barroso, Tiradentes,
Cassiterita, Nazareno, Ibituruna,
Ritdpolis, São Tiago, Passa Tem-
po, Piracema, Ituminim, Itutinga,
Piedade do Rio Grande, Madre de
Deus de Minas e Andrelândia.

Sala das ReuniOes, 8 de junho
de 1966.

Nicanor Armando - Martins Sil-
veira - Raul Fernandes - Orlan-
do Andrade - Alvimar Mourão,

Justificativa: - 0 Sr. Dire-
tor Regional dos Crreios e Teld-
grafos de Minas Gerais - Dr. Ge-
raldo Cardoso de Menezes - decla-
rou, perante as ComissOes de Ser-
vico PUbbico, Assuntos Municipais
e Transportes, que estd experimen-
tando, alids, corn sucesso, proces-
so de distribuição de correspon-
dência, o Correio Arnbulante Rodo-
vidnio, que está sendo empregado
na Zona da Mata, para onde a cor-
respondência, especialmente jor-
nais e cartas que tivessern saido
da Capital, sO chegania as mãos
dos destinatárjos corn cinco e as
vézes seis dias de atraso; hoje, corn
o nOvo sistema, chega ao seu des-
tino em apenas 2, 4 ou 6 horas.

Trata-se, pois, de uma louvdvel
iniciativa que merece Os aplausos
dos representantes do povo e so
recomenda pebos inümeros beneui-
cios que proporcionard aos mora-
dores de municipios onde 0 servi-
ço de correios se faz corn enor-
mes dificuldades e atrasos conse-
qtiêntes.

Neste caso acharn-se as regiôes
de São JOãO del-Rei e Andrelân-
dia, que, em sendo atendido o
apêlo ora apresentado viriam a
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receber sua correspondência im-
pressa e epistolar no mesmo dia.

Nestas condiçôes, é de se aprovar
O presente Requerimento que, si-
multãneamente aos aplausos, faz
urn apêlo para que sejam servidos
Os municipios da mencionacla To-
gião de São João del-Rei.

Nicanor Armando.
- A Comissão de Transportes.
o SR. PRESIDENTE Tern a

palavra o Sr. Deputado Athos VI-
eira de Andrade.

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

o "Estado de Minas", em sua edi-
çãO do dila 8 prOximo passado, pu-
blicou a costumeira crOnica de au-
toria do Prof. Alberto Deodato e,
desta vez, sob o titulo "As profes-
sOras de Monlevade". Gostaria de
fazer a leitura clessa crOnica, exa-
tamente porque seu conteüdo apli-
ca-se, perfeitamente, ao objetivo
de urn projeto de lei que apresen-
tamos a esta augusta Assemblëia e
que dentro de poucos dias deverá
ser apreciado pelo Plendrio, em 2 a
discussãO.

E o seguinte o teor da crOnica
"Não compreendo, nem ninguém

O que se pretende fazer corn as
professôras de João Monlevade.
Trata-se do seguinte: 0 ensiflO
primário daquele famoso centro
industrial era, em convOnlo, pago
pela Companhia Belgo-Mineira.
Durante dezenas de anos, mais do
cern criaturas derarn tudo para ins-
trução e educacãO de mais de cern
mil criancas. Corn aquêle fervor
que as educadoraS primãrias dão
ao ensino püblico. TOda a inteli-
gência e todo o coracão. Não ihes
arrefece o entusiaSmo a migaiha
quo o Estado ihes paga. Cern mu
cruzeiros mensais. Não dão para
o par de salatos- Acontece qu' .de-
pois de tantos anos, o Estado as
vai incorporar totalmente ao Ser-
vico Püblico. Mas não o vai fazer,
efetivando-as. Não o vai fazer
continuando, sem interru pcão, o
seu tempo de servico. 0 EstadO
vai contratá-las . E, depois, abrir
concurSo p a r a a efetivacãO. 0

tempo de servico anterior de na-
da v.Llerá. Vão cornecar tudo do
nôvo. Não importam dezenas do
anos do serviços jd prestados. Mais
do uma dezena de anos tern mui-
tas. Mais de vinte, outra dezena.
Uma, dona Conceicão, tern, apenas
vinte e oito, dados a infància mon-
levadense. 0 governo pretende pas-
sar a esponja em tudo isso e con-
tratar e mandar para concurso es-
sas senhoras, diguas de admira-
ção e do respeito de todos Os bra-
sileiros. Corn mais uma coisa.
TOdas elas são normalistas. Algu-
mas ja foram diretoras de escolas
e grupos. E ainda: 0 Ind.ice do en-
sino prirndrio em Monlevade tern
t.ido das autoridades escolares Os
rnaiores louvores. Não oxplico a
exigência. 0 concurso é urn absur-
do. Se o querem fazer, que seja en-
tao de titulos. 0 desprêzo dos
anos de servico ë uma desumani-
dade. 0 fato e, ainda, mais cho-
canto, quando temos uma lei que
disciplina a matéria da contagem
de serviço em quo Os mosmos,
sern terern tido função püblica,
exercerarn a profissão de advoga-
do. São inümeros os que jd goza-
ram dos beneficios dessa conta-
gem. Inclusive urn ou dois mern-
bros do Tribunal do Contas do
Estado. 2 possivel quo se encaixe
a advogacia como servico ao Povo
Na verdade, o advogado, quando
exerce sua rnisão, o faz tambérn,
pela coletividade. Para o restabe-
lecimento do equilibrio social. In-
tervém num conflito, corn rnaior
ou menor repercussão na harmo-
nia coletiva. Se assim Se racioci-
na, corn essas professôras o argu-
monto e incontestâvel. 0 exerCi-
do do professorado, principairnen-
te no ensino primário, é mais
quo profissão, sacerdOcio. E sa-
cerdotisas elas são. Da Pátria".

Sr. presidente, Srs. Deputados:
Tive o ensejo do apresentar a

considoracãO desta Casa o Proj eto
de Lei n.° 3.568, que dispOe sôbre
contagem do tempo, em beneficio
de tôdas as pessoaS clue ocuparn
cargos publicos ou autdrquicoS, Pe-

lo tempo do sorvico prestado a es-
tabelecimentos de ensino reconhe-
cidos ou subvencionados polo Po-
der Pdblico. Nosso Projeto rece-
beu do Plendrio aprovacão, em
discussão, e deverd ser apreciado
por esta Casa, em 2a discussão,
dentro de poucos dias. As Comis-
söes do Servico Püblico e Firianças
derarn pareceros favordve:is. 0 ilus-
tres Prof. Alberto Deodato, mestre
do Direito, possoa quo se caracte-
riza pelos mais elevados dotes hu-
manitdrios, sentindo o mesmo pro-
bloma, escrevou esta crOnica quo
acabo de ler como urn dos argu-
mentos em favor da proposição
por nOs apresentada a osta Casa.

Nosso Projeto visa exatamente
não so a prestar homenagern, mas
a trazer benefIcios a quem a êles
fez jus, isto e, aos professôres que,
anos a I io, derarn tudo do sLi em
beneficio da educação da nossa in--
fãncia e da nossa mocidade. Tenho
recebido dos mais diferentes pon-
tos do Estado dezonas de mani-
festacöes do apoio, das quais de-
sej o dar conhecirnento a Casa, pau-
latinamente -

Recebi da cidade do Monte Sião
urn telegrarna; do S. Paulo uma
carta da prof. Juraci Ortenzi e
do Colégio Normal Oficial de Go-
vernador Valadares outra carta, Os
quais passo a ler, para quo cons-
tern dos nossos Anais:

"Telegrama -

Dep. Athos Andrade - Assem-
bidia Legislativa BH EMG.

Felicito nobre Deputado apresen-
tacão Projeto de Lei que visa be-
neficiar funciondrios publicos que
tenham exercido magistério escola
particular pt Juracy Ortenzi"

"Telegrarna -

Deputado Athos V!ieira de Andrade
Assembidia Legislativa BH - MG.

Recebemos prazer carta ilustre
Deputado conte nosso apoio do
Corpo Docente Ginásio Estadual

Monte Siäo - Ats sds Ivan Ma-
riano Silva - Diretor".

"Governador Valadares, 1. 0 de
junho do 1.966.

Exmo. Sr.
Dr. Athos Vieira de Andrade
Assembldla Legisiativa
BELO HORIZONTE

Exmo. Sr.
Dou ern mãos seus atenciosos

oficios, penitenciando-me pela de-
mora da resposta, por motivos su-
periores.

Achei notãvel o seu Proj eto quo
vem ao encontro das grandes aspi-
racöes do inumerdveis mestres e
quo, por certo, ha do despertar o
aplauso e o apoio de todos. Gran-
des movimentos estamos ja fazen-
do por aqul, incentivados e orion-
tados pelos seus sdbios conseihos.

Receba, corn nossos cumprimen-
tos, Os flosSos votos para quo não
esmoreca nas admirãveis iniciati-
vas, que sempre tomou, inspirado
nos seus ideals de arnor e caridade
genuinarnente cristã.

Urn cordial abraco do admirador
sincero.

AntOnio Martins Aubin - diretor
do Colegio Normal Oficial do
Governador Valadares. Minas
Gerais".
De Leopold.ina, recebernos carta

assinada pela sra. Belarmina Soa-
res Maranha nos seguintes têr-
moS:

"Leopoldina, 31 de malo de 1966.

Exmo. Sr. Deputado Athos Vieira
de Andrade.

SaudaçOes.

Foi corn grande satisfacão que
Ii no Orgão Oficial de 18-3-66 seu
Projeto do Lei n.° 3.568/66 aprova-
do em primeira discussão.

Oxaid prossigarn as aprovaçOes
do tao feliz iniciativa do nobre
deputado.

Venho sugerir uma ernenda que
deverd ter a mesrna aceitacão: co-
locar Os Diretores e funciondrios
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corn os mesmos direitos do refe-
rido Projeto de Lei.

Agradecendo seu trabaiho em
prol de nossa classe deixo expres-
sa aqui a minha respeitosa admi-
racão.

Belarmina Soares Maranha
Rua Gabriel A. Junqueira, 192
Leopoldina - Minas".

Recebi, ainda, do Ginásio Esta-
dual de VerIssimo, o seguinte ofi-
cio:

"VerIssimo, 29 de rnaio de 1966.
Prezado Deputado
Athos Vieira de Andrade:
Permita-me responder-ihe por

tfberaba (Ginásio TJberaba, de nos-
sa propriedade) e Verissimo (Gind-
sio Estadual de Verissimo, do qual
sou diretor).

Tomel conhecimento do seu tra-
baiho (Projeto n.° 3.568) e desejo
apresentar-Ihe Os meus cumpri-
mentos pela feliz iniciativa em be-
neficio de urna classe que, real-
mente, presta os melhores servicos
a coletividade.

Como presidente da Associação
dos Diretores de Estabelecimentos
de Ensino Médio do Triãngulo Mi-
neiro e Alto Paranaiba, darei ci-
ência do seu trabalho a todos Os
meus colegas. Já no prOxirno Con-
gresso que faremos na cidade de
Patrocinio (juiho) ocupar-nos-e-

mos do assunto .para .enviarrnos
u'a mnensagem a sua Assembléia.

Esteja certo de que o seu traba-
lho não será esquecido.

Queira receber Os meus protes-
tos de grande admiracão.

Raimundo Edmundo de Freitas".
Sr. Presidente, as demais cornu-

nicacöes de apoio ao nosso Proe-
to serão trazidas ao conhecimen-
to desta Casa nas prOximas Reu-
aloes.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOAO BOSCO - Sr. Presi-
dente, V. Exa. pode constatar quo

não existe "quorum" para conti-
nuacão da Reunião.

Solicito, portanto, que, para ye-
rificacão do mesmo, V. Exa. man-
de proceder a chamada.

CHAMADA

o SR. PRESIDENTE - A Mesa,
respondendo a Questao de Ordem
do nobre Deputado João Bosco,
determina ao Sr. Secretário seja
feita a chamada dos Srs. Deputa-
dos.

o SR. SECRETA RIO - (Faz a
chamada).

O SR. PRESIDENTE Respon-
derarn a chamada 33 Senhores
D'eputados. Ha nümero para pros-
seguimento dos trabalhos.

- VOm a Mesa:

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
b101a Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa., ouvida a Casa,
urn voto de regozijo corn o Revmo.
Padre José Maria Maciel, Capelão
da Escola de Sargentos das Ar-
mnas, em Trés CoracOes, pela san-
cão, hoje, dos Estatutos que insti-
tuiram a "Fundaqão Faculdade
de Filosofia, Ciéncias e Letras do
Três CoracOes", que possibilitarã,
dentro de breves dias, iniciar-se
a atividade de mais urna Facul-
dade no Sul de Minas, formando
professOres de curso médio de quo
tanto necessitam Minas e o Brasil.

o abaixo assinado pede que o Fe.
José Maria Macid, Capeläo da ESA
e baluarte do rnais êste melhora-
mento cultural em Trés CoracOes,
pelo qual se luta ha muitos anos,
seja cientificado da decisão da Ca-
sa, num voto de que continue esta
instituicao educacional vitoriosa
nos seus altos e meritOrios propO-
sitos de engrandecer Três CoraçOes.

Sala das ReuniOes, 8 de junho 1e
1.966.

Spartaco Pornpeu.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve
requer a V. Exa., ouvida a Casa,
urn voto de congratulacOes corn o
Senhor Doutor Zaluar Campos
Henriques, DD. Superintendente
de Policia Judiciária e CorreicOes
que, numa feliz iniciativa , promo-
veu a entr.on.izacão da imagern de
Cristo no seu Gabinete de traba-
Iho, na inauguracão da galeria dos
ex-corregedores e, para coroar as
solenidades, deu a biblioteca daque
la importante reparticão 0 norne
de "pr. Domingos Henriques",
grande e inesquecivel vulto das Lê
tras Juridicas de Minas que, pela
sua intelignêcia e cultura, soube
engrandecer o norne da Policia Ci-
vil, numa vida inteira dedlicada 'o
bern püblico, como Delegado de P0-
licia Auxiliar, ocupando Os postos
inais altos da Secretaria da Se-
guranqa.

o abaixo assinado pede que des-
ta decisão da Casa seja dads, ci-
ência ao Exmo. Sr. Dr. Zaluar
Campos Henriques, no 3.0 andar da
Secretaria da Seguranca Pübiica,
it Praca da Liberdade, nesta Ca-
pital.

Sala das ReuniOes, 8 de jimho de
1.966.

Spdrtaco Pompeu
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado que êste subscreve,
requer a V. Exa., ouvida a Casa,
urn voto de regozijo corn o Sr. Go-
vernaclor Israel Pinheiro por haver
deterrninado que o DER , em Var-
ginha, executasse o servico de ter-
raplenagem no local onde estão
sendo lancadas as bases do arma-
zém gigante do Instituto Brasileiro
do Café, o quo demonstra o inte-
rêsse e o apoio que 0 Govêrno do
Estado vem dando as iniciativas

que possam beneficiar a economia
das cidades de Minas e seu povo.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1.966.

Spártaco Pompeu.
- Publicar.

REQUERIMENTO

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

Os Deputados infra-assinados re-
querem a V. Exa., ouvido o Plc-
ndrio, seja consignado em Ata de
nossos trabalhos urn voto de con-
gratulaçOes corn a Diretora e Pro-
fessOras do G. E. "Padre Arnéri-
co" de Candeia.s , pelo transcurso
do 20.0 aniversário de sua funda-
ç5o -

Realizou-se ali a cornernoracäo
que se revestiu de urn brilho ex-
traordindrio, corn a presenca de to-
do o corpo docente e alunos, pre-
sentes o representante do Senhor
Prefeito José Pinto, o Vice-Prefei-
to Dr. Renato Vieira, ex-Prefeitos
Raimundo Bernardino e Dr. Zoro-
astro Marques da Silva, 0 Maestro
Belmiro Costa, autor do hino do
Grupo, Luiz Gonzaga Teixeira e D.
Stela Marques da Silva, a primei-
ra Diretora do referido Grupo.

Que da decisão se dê cortheci-
mento a Diretora e ao Senhor Pre-
feito Municipal.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

Reny Rabello - Gornes Moreira
- João Luiz de Carvalho - Sebas-
tjão Nascimento - Otelino Sol.

Justificativa: - Foi o prime!-
ro Grupo Escolar criado naque-
la cidade, pelo então interventor
João Beraldo, por solicitaçao do Dr.
Zoroastro Marques da Silva, tendo
sido sua prirneira Diretora D. Ste-
la Marques da Silva, por éle pas-
sando quase tOda a m .ocidade de
Candeias, sob o carmho das mes-
tras e a inspiracão do nome 'L
Padre Amdrico, Vigario ali por mu!-
tos anos.

0 maestro Belmiro Costa, aco-
lhendo corn rara felicidade os ver-
sos de autoria da Diretora Maria
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do Carmo Bonacorsi, deu-lhes vida
pela müsica, o que significa urn
exemplo para outros estabeleci-
mentos:

"Esta escola, é urn templo
Onde brilha a luz da instruco
Nela ha iamor, carinho, exemplo,
Vibrando em cada coração.

Avante!...

Grupo Escolar Padre Américo
Tu és no estudo o pioneiro
Trabaihando sempre intrépido
Tu serás belo e altaneiro

Avante!...

Avante em tOda atividade,
Caminha corn fé e corn valor
Confiante está a cornunidade
Que te sorrj corn arnor.

Avante!...

Grupo Escolar Padre Amrico,
Vamos nOs hoje te saudar,
Cantando todo o seu mérito,
VitOria, ventura sern par.

Avante! ... "

Vdrios nümeros de arte foram
apresentados pelas professôras:
Maria Luiza Maia, Marluci Cam-
braia do Souza, Marcia Teixeira de
Serra, que abrilhantaram a• soleni-
dade, demonstrando alto grau de
conhecirnentos e interêsse pelo es-
tabelecimento de ensino.

- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. João Luiz de Frai-
tas.

o SR. JOAO LUIZ DE FREITAS
- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Correm rumores de que se estd
pensando em regulamentar efetiva-
monte o jOgo da roleta e outros
nas estâncias hidrorninerais. Mas
ha notIcias tambdm de quo prefei-.
tos do interior do Estado estariam
ameacados, pelo prOprio Ministro
da Justica, do cassacão, pelo fato
do f:avorecerem o jôgo do bingo,
que d de monos gravidade do que
os jogos do "bacará", roletas o ou-
tros de cassinos.

Hoje estarnos dispostos a res-
ponder a algumas argumentacöes

I aihas em favor do jôgo, levanta-
cias nesta Casa.

Durante urn prograrna do televi-
sao, nos Estados Unidos da Amd-
rica, Dorn Fulton Sheen, por causa
do sua campanha contra o adultd-
rio, 101 intorpolado corn a soguinte
exclaniação: "Mas isto hoje em cia,
nos EE.TJU., e tao natural!"

"E se fOsse mesmo a lnaioria a
ponsar assim", respondeu o prela-
do, "então Deus e quo teria do mo-
dificar a sua lei?".

Não vale o argumonto do que êr-
ro genoralizado passa a ser direito.

Crimes, vicios, males em geral,
bra da 101, existern rnuitos. Então
vamos rogulamentd-los?

Para a pretensa rogularnentação
do jôgo, cia cobertura dos cassinos,
importa 0 mosmo rraciocinio.

A regulamentação do jOgo e sou
confinamento nas estãncias e ou-
tra hipOtose Impossivol. 0 vicio se
irradia corn mais rapidoz e reune
mais adeptos que a virtudo.

E Se so fôsse regulamentar os
erros, os males, oficializá-los en-
tao, êles passariam a ter fOro do
direito, o quo soria uma aberracao
moral e juridica.

E tambdm falha, pois, a argu-
mentação que defendo a necossida-
do do quo vonha a ser oficializado
o regul:arnentado o que d realizado
as oscondidas • Pois o jOgo clan-
destino e, consequentomente, fora
da lei, marginal. Não lhe damos
direito de fu.ncionar.

Dizor quo o jOgo devia ser ex-
tirpado completarnente e dopois di-
zor quo deve ser regulamentado em
cassinos ou estãncias, para tirci-lo
de alguns lares, e contradicão: é
dizer quo o quo não servo para a
famflia serve para a sociedade que
é composta do familias.

Outro argumento quo lovantarn
alguns, por exemplo, o Sr. Diretor
cia Hidrominas, para a legalizacão
do jOgo, é a da incrementação do
turisrno. Também aqui não pre-
valece o argurnento diante das
razöes.

Vejamos: anima o turismo o re-
alce, principalmente para o estran-

geiro, das belezas e virtudes natu-
rais do lugar.

Ora, Minas tern na tradicao, no
repouso, na hospitalidade, nas suas
niontanhas, nas ciguas, na riquoza
mineral, na sua histOria, na reli-
giosidade do seu povo, no sou espi-
rito do familia, no seu amor a ii-
berdade, no seu esporte sadio, na
sua busca do justica social, no cli-
ma benfazejo e nas caracteristicas
prOprias de uma vida sertaneja, o
relêvo turistico necessário.

o Ago dos cassinos seria estran-
geiro, artificial, improprio ao nos-
so temperamento; soria a inocula-
ção do vicio, da orgia, dos crimes
do tôda sorte quo o acompanham
- inoculacäo abjeta nessas bele-
zas naturals de Minas e dos ml-
neiros.

Turismo não é dar mesa e all-
mento ao vicio de quem, endinhel-
rado, quer se esbanjar nola; prin-
cipalmonte dontro daquele racio-
cinlo de que o direito de proprie-
dade é tambérn urn direito social:
e de outro, rnais grave, quo é a
seguinte maxima: "o supérfluo do
rico e o necessãrio do pobre".

Turismo d dar o saudavel, o p1-
toresco, o alegro, o regional, o fol-
clOrico ao uso e gOzo da grande
maioria quo so compraz na diver-
são sadia e quo busca o repouso
da ordern.

0 jOgo incrernenta, isto sim, a
desgraca dos lares, a pordicão cia
juventude, a prostituicão, homici-
dios, suicidios, escãndalos sociais,
sugestöes a urn luxo desordenado
e aos costumes das orgias e da
prostituicao "chic".

E 0 argumento do lucro, da me-
lhor situação econOmica para as
cidades 0 o Estado?

iste e, além do rnais, urn ridicu-
10. 2 passar urn atostado do in-
competência para so consoguir por
meios honestos, decentes, ilcitos,
ordoiros, cristãos, o jeito do se pro-
mover o bem-estar do povo.
aquela filosofia dos meios justifi-
cando os fins, inacessivel ao nosso
modo do viver.

Dopois, não d sO 0 oconOmico
quo importa; nem 0 0 econOmico o

principal; porque não sornos nem
maquinas nem sàmente estOmago.

Acirna do econOrnico hO, pela or-
dern do valores, o moral, o social e
0 juridioo.

Não, o cassino, as roletas, 0 vi-
cio não nos servem, não nos I azom
born. Procuremos mobs do extir-
pa-los onde êles, fora da lei, estão
existindo, ao invés de ihes conferir
razOes do diroito, 0 quo seria o di-
reito do oorrornper nossa socieda-
de. Basta! JO hO fatOres do cor-
rupcao demais por ai!

Deus seja louvado naquoles que
trabalham, dentro de suas Limita-
cOos, para quo o born seja sempre
major quo o mal.

INDICAçAO N.° 1.191

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

o Deputado quo esta subscreve
requer a V. Exa., ouvido o Pie-
ndrio, sojam indicadas ao Exrno.
Sr Governador do Estado a con-
veniência e a urgente nocessidade
do so destinar urna verba minima
do Cr$ 20.000.000 (vinte niilhOes de
cruzeiros) a Prefitura Municipal do
Itabira para ajudO-la na instala-
cão do uma linha telefOnica, corn
telefone püblico, ligando 0 distrito
de Ipoema a sede do MunicIpio.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1.966.

João Luiz de Freitas.

Justificativa: - Ipoema é urn
distrito quase isolado da sede do
Municipia do Itabira, a quo per-
tence. Pràticamente tern niais co-
mdrcio corn Born Jesus do Ampa-
ro. Estrada ruim, quase nenhuma
assistOncia do qualquor espOcie. Na
oportunidade desta Indicação po-
der-se-ia perguntar: mas a Prefei-
tura de Itabira precisa do ajuda
para essa instalação teiefônica?
Não caberia a resposta aqui. So-
riam estudos e conclusOes que 1
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gem a finalidade desta Indicação.
A presente Proposicão tern 0 senti-
do especlfico e exciusivo de bene-
ficiar a localidade de Ipoerna, que
ate hoje não tern seu telefone pü-
blico: uma necessidade insubstitul-
vel, portanto, urgente, tanto mais
Se Se atentar para a precariedade
dos recursos do distrito itabirano.

João Luiz de Freitas.

- A Cornissão de Finanças

COMUNICAçAO

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

Comunicamos a Mesa, o faleci-
mento do Sr. Osmar José Vieira,
ocorrido ontem, em nossa Capital,
pedindo a V. Exa. faca constar em
Ata urn voto de pesar desta Assem-
bléla.

Requerem.os, também, seja dada
cléncia a familia enlutada por in-
termétho da viüva, Sra. Maria Jose
Vieira, residente na R. Platina,
1375.

Sala d'as Reuniöes 10 de junho
de 1.966.

José Maria Magalhäes.

Justificativa: - 0 Sr. Osmar
José Vieira era natural da cidade
de Ouro Branco, pertencente a tm-
dicional farnilia daquele muni-
cipio.

Ha cêrca de 25 anos transferiu-se
para Belo Horizonte, onde exerceu
atividade no corn&rcio local.

Casado corn D. Maria José Viel-
ra, deixa três filhos: Osmar Jose
Vieira Filho, José Vieira e Fernan-
do Vieira. Radicado no bairro do
Calaf ate, o extinto soube granjear,
graças aos seus dotes de honesti-
dade e lealdade, a amizade de to-
dos, dei.xando sempre como traco
marcante de sua vida a firmeza de
cardter.

Paralelamente a atividade corner-
cial, participa,va de todos Os em-
preendimentos sociais e fflantró-

picos do referido bairro, inclusive
da atividade politico -partidSria,
membro que fol, em 1945 , do dire-
tório distrital da ex-UDN do Ca.-
laf ate, Prado e Vilas adjacentes.

Seu desaparecimento deixa cons-
ternados todos Os seus amigos a
familiares, especialmente a popu-
lacao do Calafate que corn êle con-
vivia.

Sala das Reun.iOes, 10 de jurtho
de 1.966.

José Maria Magalhães.
- Publicar.

COMUNICAçA0

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

0 Deputado Pinto Coelho cornu-
nica a Casa o falecimento de D.
Honorina de Barros, solicitando
seja inserido nos Anais da Casa urn
voto de profundo pesar pelo in-
fausto acontecimento

Solicita, ainda, seja dado oonhe-
cimento desta providência it famI-
ha enlutada.

Salas das Reuniöes, 10 de junho
de 1966.

Pinto Coelho.

MORREU A SRA. HONORINA
DE BARROS

A cidade recebeu corn tristeza a
noticia do falecimento, ontem, em
Divino do Carangola, da Sra. Ho-
norma Amelia de Barros, mae do
deputado federal Arnintas de Bar-
ros. A veneranda senhora, que de-
saparece aos 84 anos de idade, tor-
nou-se figura estimadissima em
Belo Horizonte, principalmente du-
rante 0 periodo em que seu filho
foi prefeito da cidade. D. Honori-
na acornpanhava sempre o filho,
quando as atençöes do então pre-.
feito se voltavam para o setor da
assisténcia social.

A mauguracão do Grupo Escolar
"Honorina de Barros", no conjunto
residencial do IAPI, presidida pelo
atual prefeito Oswaldo Pieruccetti,

foi a ültima homenagern prestada
por Belo Horizonte a veneranda
senhora.

D. Honorina Amelia de Barros
ültimamente vivia em sua fazenda,
em Divino do Carangola, onde mor-
reu em conseqüência de uma que-
da. Seu filho, Amintas de Barros,
veio ontern de Brasilia e seguiu
irnediatamente para Divino, onde
se reahizam, hoje 'as 8 horns, os
funerais".

- Publicar.
coMuNIcAcAo

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
b]éia Legislativa do Estado de Mi-
cas Gerais.

o Deputado infra-assinado
munica 'a Casa 0 falecimento, ocor-
rdo ontem, de D. Honorina Amé-
ha de Barros, ilustre dama minet-
ra e mae do Deputado Federal Dr.
Arnintas de Barros, ex-Prefeito
desta Capital.

Requer, pois, a consignacão em
Ata de urn voto de profundo pesar
e que da deliberação da Casa se,ja
dada ciência a familia enlutada.

Sala das Reuxiiães, 10 de junho
de 1966.

Manoel Costa - Lider do Go-
vêrflO.

- Pubhicar.
o SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Deputado Waldomd'o
LObo.

o SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidente e Srs. Deptuados: Na
ultima vez que us:amos esta Tn-
buna, tratamos da situação em que
se encontrarn Os menores abando-
nados em nosso Estado e princ-
palmente em nossa Capital. Esla
Casa aprovou urn Proj eto para a
criacão da "Fundacão do Bem-Fs-
tar Social", para a protecão do me-
nor. Mas, antes de esta Fundação
ertrar em fimcionamento, o Go-
vêrno extingulu o Departamento
Social do Menor: agora nem uma
coisa e nem outra. Uma, ex.ste
apenas no papel, e a outra jd n5o
existe. Os pethdos de internamen-
to de menor são feitos todos os
dias, nesta Casa. Becebo a major

parte porque sou o Deputado mais
conhecido, entre todos os outros,
na Capital do Estado. Acontece
que a noticia vai também para o
interior e quando aqul vem alguém
necessitando, eu sou o procurado.
Não é sàmente aqul que me pro-
curam, também na "Fundao
Walc3omiro Lôbo" e nOs nãa sa-
bemos para quem apelar. 0 Se-
cretário de Ação Social, quando
para ha enviarnos algum pedido,
responde que não e com êle, que
é corn o Departarnento Social do
Menor. Eu sou criticado quando
venho a esta Tribuna fazer cri-
ticas construtivas ao Govêmo, pe-
dir providências necessãrias e ur-
gentes.

So vêem rninhas criticas; aquilo
que eu faco, o Govêrno não reco-
nhece: mantenho 750 criancas nas
minhas escolas, e a elas naG falca
ahimentacão; mantenho dois sana-
tOrios, corn 116 leitos para tuber-
culosos pobres e abandonados. Ora,
isso constitui uma grande ajuda no
Govêrno, que, alinal de contas , de-
via me othar corn outros olhos.
E tal não acontece. Depois, não
queiem que eu faca daqui qual-
quer critica ao ilustre Governador
"I. P." da Silva.

Fiz urn requerimento sohicitando
0 cornparecimento do Sr. Governa-
dor a esta Assembléia para que,
de viva voz, pudesse expor aos re-
presentantes do povo a situ aco em
que se encontra o Estado, aquilo
que fez e aquilo que pretendo ía-
zer. Estou sendo criticado tarn-
bern por isso. Seró. que o Sr. Go-
vernador e intocável? Será que
S. Exa. vai sentir-se hunlilhachD
em comparecer a esta Tribuna
do povo para expor aos seus
legitimos represcntar.tes a situacão
do Estado que governa? Eu, se
fOsse governador, me sentiria or-
gulhoso corn urn convite desta na-
tureza Não hd néle qualquer ofen-
se 'a pessoa do Governador. Pelo
contrário, acho que serd uma hon-
i'a para S. Exa. receber urn convte
da Assembléia Legislativa para aqul
comparecer. Ou não o sere.?

Senhor Fresidente, Srs. Deputa-
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dos: eu que fui, no Braril, urn dos
primeiros a se baterem contra o
estado de coisas reinante no Bra-
sil, eu que fui ameaçado muitas
vêzes de expulsão do meu Partido
por discordar da politica do ento
Presidente da Repüblica, tenho o
direito de exigir do Govérno Revo-
lucionário, do Sr. Governador do
Estado que, apesar de ter sido urn
candidato contrário a Revolucäo,
passou a ap.oiá-la, e que está de
mãos dadas corn o Govêrno da Re-
pUblica, tenho o direito de exigir
que o Govérno faca alguma coisa
em beneficlo do povo. Não impor-
ta que alguns repOrteres de radio
e televisão emitam a sua opiniao
de que o meu Requeri merto é in-
constitucional; sabe perfeitamen -
te esta Presidéncia que não o é;
sabem perfeitamente os Srs. Do-
putados que nao é inconstitucional
a minha Proposição, tanto qile a
Mesa a recebeu e a enviou a Comis-
são de Justiça. Gostaria de saber
em que ira se basear esta Comis-
são para dizer que o meu Peqiieri -
mento é inconstitucional. Espero
quo o Deputado encarregado de !he
dar parecer o f'ica o mais brev3
possIvel, antes que eu faca tambérn
as minhas criticas a êle e a Co-
missão, que deve comecar a fazer
justica imediatamente.

Advertido pelo Sr. Presidente, de
que o meu tempo esté. esgotado,
deixarei esta Tribuna, prometendu
voltar na prOxma oportunidade,
ainda hoje , se possivel, para tratar
novamente clêste assunto, princi-
palmente no que diz respeito ao
desprêzo quo o Sr. Governador do
Estado estd dedicando ao menor
abandonado em Minas Gerais.

- Segue-se a

DISCUSSAO E V0TAçA0 DE
PROPOSIccDES

0. SR. PRESIDENTE - Estão
abertas as inscriçöes para a Reu -
nião dia 13, segunda-feira prOxi-
ma.

A Mesa cornuriica aos Srs. De-
putados que se encerra hoje, as

24 horas , o prazo para apresenta-
cão de emendas ao Projeto n°...
3.673, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual dá nova redaçäo ao
Art. 2., da Lei no 3.907, de 22 de
dezembro de 1965.

Informa ainda que se inicia hoje
o prazo de dois dias para apresen-
tacão de ernendas ao Proj eto n°
3.681/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual dispöe sObre a con-
cessão de auxilio financeiro it Uni-
versidade CatOlica de Minas Ge-
rais.

COMUNICAcOES

O SR. PRESIDENTE - SObre
a Mesa Comunicação do Sr. De-
putado José Maria Magalhaes, na
qual dd ciéncia a Casa do f:aleci-
mento do Sr. Osmar José Vieira,
ocorrido ontem em nossa Capital,
pedindo se faca constar nos Anais
desta Assembléla urn voto do pe-
sar.

- Ciente. Cornunique-se.
Sabre a Mesa Comunicação do

Sr. Deputado Pinto Coelho relati-
va ao falecimento de D. Honorina
de Barros, ocorrido ontem.

Do igual teor, Comunicação do
Sr. Manoel Costa.

- Ciente. Comunique-se.

REQUERIMENTO

o SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado João Luiz de Carvaiho que
solicita, ouvido o Plenário, sea
inserido nos Anais da Casa voto
de congratulacOes corn a notável
professOra técnica Maria José Lei-
te Corrêa, ao ensejo do seu 80.0
aniversário natalicio, ocorrido no
dia 29 de rnaio ,e 62. 0 ano de ma-
gistério Püblico Prirnário e Parti-
cu1ar-Secunl6,rio, verdadeira gIO-
na do professorado de Minas Ge-
rais, residnte em Alfenas, na
Rua Arthur Bornardes, 864.

Em votação o Requerimento.
Tern a paiavra, para encaminhar a
votacao, o Sr. João Lu.iz de Car-
vatho.

O SR. JOAO LUIZ DE CARVA-
LHO - Sr. Presidente, Srs. De-
putados:

Como adendo a justificativa do
Requerimento de homenagem :a D.
Maria José Leite Corrêa e ao Pro -
fessor Ismael Brasil Corrêa, you
proceder a leitura da documents-
cao que tenho em mãos e que bern
atesta Os motivos quo nos levararn
a solicitar desta Casa a sua ma-
nifestacão:

"Ilma. Sra. Da. Maria J. L. Cor-
rêa.

Meus cumprimentos.
Corn muito pesar, venho comuni-

car-Ihe que, deferindo seu requer!-
mento, mandei lavrar hoje o ao
de sua exoneracão de professOra do
Grupo de Alfenas, a que tao exce-
leiites serviqos prestava corn corn-
petência e dedicacão, quo tod .os Ihe
reconhecem e que eu sempre muito
aprec.iei. Lamentando imensameut
quo aquOle Instituto so ve.ia assi'i
privado da sua inteligencia e eficaz
colaboraqão, que tanto hrilho the
imprimia e tanta confianca me ins-
pira ser-me-ia aqradabilIssimo
v8-la de nôvo na atividade profis-
sional, compensando em outro
ponto 0 prejuIzo que a sua exone-
racão acarretou a Instituiqäo na-
quela cidade.

Havendo, pois, no Carmo. duas
eadeiras vagas, onde o ensino tern
:sido faiho e o seu n I v e 1 precsa
ser reerguido, venho consuité-la so
ihe não seria possIvel aceitar uma
delas, beneficiando ësse municipo
corn o precioso fruto dos seus efi-
cases esforcos em prol de sua ins-
trucão, muito necessitada de quem
ihe irnprima funcão nova e con..-
ciente.

Aguardo, pois, sua resposta quo,
afirmativa, muito penhorard o seu

Servo atto. e muito admirador
Afonso Pena Junior - Secretdrio

do Interior.
Belo Horizonte, 20 de seternhro

de 1920".
REFERENCIAS HONROSAS

"Têrmo do visita" do limo. Sr
Honório Guimarães, D.D. Inspetor
Regional.

"Visitei hoje o "Colégio S. Ge-

raldo", para o curso primário, Se-
cunddrio e normal, dirigido pela co-
nhecida educadora D. Maria José
Leite Correa, a carin.hosa D. Liii,
dignamente auxiliada por seu ilus-
tre espôso Professor Ismael Brasil
Correa. 0 curso primario é leclo-
nado pelos modernos processos pe-
dagOgicos, donde o aproveitamento
vantaj oso que notei em tOdas as
classes. 0 quarto ano estuda ja
frances, revelando conhecimentos
gerais que autorizam a sua classi-
ficacão em curso secundãrio, pri-
rrwiro ano. Estudarn aqui alunos
de ambos os sexos, menhrios e me-
ninas, mocinhos e mocinhas. A
müsica d cultivada corn amor, con-
vencondo-me desta verdade agra-
dével, por ocasião da tarde artisti-
ca quo os diretores e alunos qu.ise-
ram ontem generosarnente me pro -
porcionar.

Assisti , hoje, as aulas, de Lingua
pétria, HistOria do Brasil e Fran-
cês. A professôra D. Lill fez argüi-
cão, gulando muito bem as respos-
tas dadas corn firmeza e liberdade
pelos alunos. A interpretacao da
loitura d feita de modo irrepreen-
sivei e completo, segundo o méto-
do prdtico, pelo qual o ensino pri-
mario das vérias disciplinas se faz
na licão do leitura. As aulas de
Frances são prãticas, não se usan-
do a decoracão ou meios mnemôni-
cos para acumular os conhecimen-
tos da lingua. Os alunos, em goral,
redigem bern, corn expressöes pro-
prias e definern as questOes corn
o seu prOprio vocabuldrio. 0 en-
sino de trabalhos manuais e de
aguiha, sobressaindo costuras e
bordados a mao e a mãquina, e
feito corn o maior cuidado, repre-
sentando urna vantagem provei-
tosissima para as estudantes dêste
colégio.

o quo no sertão ë possivel con-
seguir-se em coisas do ensino , aqui
so consogue corn plena felicidade.

0 asseio, a ordem e a disciplina
são irrepreensIveis. A educacao
moral e cIvica é realizada sob o
teto da farnilia, ondo urn casal hon-
rado de mestres despeja arnor e
luz sObre Os coraçães, cuja guards
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lhes foi confiada, acertadamente. A
Cãmara Municipal, onde pontifica
0 espirito iluminado do Dr. Costa
Junior, ampara êste Coiégio corn
uma subvenção anual de Cr$
1.200.000.

o povo de Carmo tern as meiho-
res e mais justas referéncias para
êste Coiégio, e eu reüno o meu
aplauso ao dêie. Corn inteira con-
viccão de pensar acertadamente.
No desatavio destas linhas, num
têrrno apressado de uma visita
passageira, deixo as meus parabOns
ao Sr. Ismael e D. Liii, dos quais
levo grata e irnperecivel recorda-
cão.

Carmo do Paranaiba, 17-5-1929
o Inspetor Regional da 15.

HonOrio Guimarães.
Do Corpo Técnico da S.da Edu-

cação, inserto na Ficha: "0 Grupo
Minas Gerais", de Aifenas compe-
tenternente dirigido pela Professô-
ra Técnica Maria José Leite Corrêa
é urn dos melhores, se não o me-
ihor do Estado de Minas".

Do Inspetor Técnico - Aymoré
Dutra, extraido do Livro de Tér-
mos:

0 G. E. Minas Gerais, de Alfe-
nas, não necessita de assistOncia
tOcnica, de vez que ate constitui
urn lugar propicio a urn estágio
para Assistentes a f.im de verificar
corno são ai aplicados as novos me-
toclos de ensino corn o meihor re-
sultado possIvel. Parabéns a Mina
par contar em seu meio corn urna
educadora tao competente e idea-
lista corno a Diretora Técriica Ma-
ria José Leite Correa e urn Corpo
Docente que é verdadeiro gloria
para 0 Magistério Mineiro".

De "0 Machadense" (11939)
Profa . D. Maria José Leite Corra

DD. Diretora do Grupo Esoolar
"Minas Gerais"
Impelidos pelo mais entusidstico

dos deveres, honramos e orriamen-
tamos a nossa Revista, gravanda
em suas coiunas a afigie sirnpãtica.
atraente e insigne de D. Maria
José Leite Correa, êsse rnistico irnii.
que atrai aclmiração e contempla-
cão de todos aquêles que sabern
aquilatar as excelsas virtudes de

uma dama de escol, de uxna educa-
dora invulgar, de uma filha aman-
tissima, de urna espOsa modelar e
de mae ideal!

Profa . D. Maria José Leite Correa
é o diadema cravej ado das mais
raras e finas gemas dos divinais
sentimentos, escolhidos par obra e
graca dos gênios da perfeição para
cingir a fronte augusta de Israel
Brasil Corrëa.

Dona Maria José Leite Correa C
mIstica campeã de peso pesado a
quilates do rnelhor ouro inteiectuai
do rnagistCrio mineiro...

a dama de escol, detentor;a da
mais fina e transparente educacao
representada pelo seu caracterIsti-
Co e gentil sorriso, que retrata a
beleza fascinante de sua alma!

0 inelito Secretário da Educação
Sr. Dr. Noraldino Lima, reconhe-
cendo corn justiça o mCrito inexce-
divel, c o m o preceptora de nossa
hornenageada desprezou as meras
formalidades da Legislação do En-
sino, e soube, corn descortino pro-
prio de sua invulgar atuação na-
quele Departamento Adrninistrati-
VO, distingui-la e enaltecê-la ante
as olhos dos mineiros, conferindo-
-ihe o curso na Escola de Aperfei-
coamento. E Dona Maria José Lei-
to Correa recebeu essa alta dllstin-
cão, corn recatada modéstia (apa-
nãgio das almas nobres) e, sacrifi-
cando o convivio corn sua dignIssi-
ma mae, o carinho de seu espôso a
a admiraçao de seus admiradores,
seguiu e là estéve na Capital, apri-
morando o seu jd rico tesouro pe-
dagOgico.

Extasiarno-nos ante a sua invul-
gar dedicação já par nOs sabida, e
acrisolado amor as crianças e a
sua gloriosa missão no Grupo, que
exceisarnente dirige e concluImos:
D. Liii C uma glOria do magistCrio
mineiro".

De "0 Alfenense", 1966

JUSTA HOMENAGEM A UMA
GRANDE EDUCADORA

Ha quase 50 anos as grandes e
nobres educadores alfenenses , pro-
fessor Ismael Brasil Corrêa e sua

d.lgnissima espôsa, Prof". Maria
José Corrêa deixaram Alfenas par
algurn tempo e foram plantar, là na
distante zona noroeste, na cidade
de Carmo do Paranaiba, urna se-
mente rnaravilhosa, semente que se
chamou Colégio São Geraldo.
Atualmente é urn ColCgio oficiali-
zado, orguiho da zona do Alto Pa-
ranaiba e atestado vivo do valor de
zeus fundadores. Os eméritos e con-
sagrados professOres mineiros Is-
mael Brasil Corrêa e D Maria José
Leite Corrêa, corn as luzes do sa-
ber, iluminaram as espiritos de
muitas geracOes de jovens que hoje
são pessoas de destaque, ilustrando
vàrias cidades de nosso Brash. Os
names do Sr. Ismael e D. Liii fo-
ram sempre pronunciados c o rn
saudade, gratidão, respeito e ca-
rinho, naquela cidade tao bela e
tao sirnpOtica. Os fundadores do
Colégio São Geraldo continuaram,
em espirito, incentivando o cresci-
mento e o desenvolvimento da se-
mente maravilhosa.

E agora, D. Maria José Leite Cor-
rea acaba de regressar da cidade
de Carmo do Paranaiba, onde fôra,
a convite do ilustre representante
da Zona do Alto Paranaiba, Depu-
tado Sinval Boaveritura, para re-
ceber e x p r e S 5 i V as homenagens
prestadas a ela e a seu espOso, já
falecido, corno pioneiros da instrii-
cão naquela zona, o ensejo da ofi-
ciaiizacão do ColCglo São Geraldo,
em tocante solenidade. Presidiu o
ato 0 então ilustre Secretdrio da
Educacão, Dr. Bonhfácóo de An-
drada, como representante do ex-
Governador Magalhães Pinto; Pro-
fessor Anselmo de Oliveira, AntO-
nio Ribeiro A.velar, assessOres cia
Gabinetes, Prof. Zama Maciel, De-
putados Sinval Boaventura e João
Luiz de Carvaiho, autoridades da
sociedade local. Foram inaugura-
das as fotografias do Prof. Ismael
Brasil CorrOa e da professOra Ma-
ria José Leite Cornea no Colégio,
tendo sido descerrada a cortina
por S. Exa., o Secretário da Edu-
caçãO. PronuncioU, no mornento,
uma eloqUente oraçãO civica, re-
verenciando a memOnia do saudoso

educador, o Sr. Prefeito Municipal
Zoroastro José da Silva.

0 Sr. Secretário cia Educacão e
D. Maria José Leite Corrêa foram
saudados pelo atual diretor do Co-
légio, Dr. José Barroso, e pelo De-
putado João Luiz de Carvalho, ex-
-aluno do Coiégio, tendo ambos
agradecido sensibilizados as ho-
menagens recebidas. D. Lili foi
hOspede de honra do Sr. Prefeito
Municipal e, durante as dias qua
permaneceu naquela cidade, foi al-
vo de contInuas homenagens co-
mo: fino coquetel, jantares, pas-
seios, oferta de ricos presentes, não
sO por parte de seus ex-alunos, co-
mo do reconhecido povo da cidade,
onde, nurn altar de saudosa gra-
tidão, as nomes: Ismael Brasil Cor-
rêa e Maria José Leite Corrëa, es-
tao entronizados para sempre. Fe-
licitamos D. Lill, pela justa home-
nagem".

"ISMAEL BRASIL CORREA

Da Revista "Vida Artistica",
de agôsto de 1960

"Dizia Renan, numa de suas pã-
ginas consagradoras, que sàmente
as espiritos brilhantes se retérn na
Orbita do tempo, coma as estrêlas
permanecem nos cCus pela eterni-
dade. Esse. o caso de Ismael Brasil
Correa. Nascido em Silvestre Fer-
raz, descendente do tronco minel-
ro da cultura, do patriotismo e da
fC nos designios humanos, êste
grande filho das Alterosas, depois
de empregar seus esforços visando
ao seu prOprio desenvolvimento cI-
vico e cultural, que êle iria oferecer
mais tarde a sociedade a que per-
tenceu e serviu, sej a no Rio de Ja-
neiro, seja em Carmo do Rio Cla-
ro, onde fez seus primeiros estudos
no ColCgio Padre Job, veio, final-
mente, para Alfenas, em cujo solo
plantou a semente do Bern, cia
Excelsitude e do Amor, para a for-
macão de geraçOes que se suoede-
riam atravCs dos tempos. Casan-
do-se com D. Maria Leite Corrêa,
corn a qual assentou uma familia
digna, honrada e nobre, fomentou,
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no mesmo sonho, corn essa dama
de bondade, as bases que iatende-
ram, mais tarde, ao progresso desta
imensa e bela cidade, honra de urn
Estado que e, na consciência da
Pátria comum, o reduto espiritual
da sabedoria e da inteligência. D.
Liii - corno d conhecida na inti-
inidade - deu, também, de si, de
seus esforcos tenazes, 55 anos pelo
magistdrio, ainda agora, corn o
mesmo amor sacrossanto. servin-
do ao cuito de ensinar as geracöes
que formarão o futuro do Brasil.

Doze anos serviu o riobre cidadão
Ismael Brasil Corrêa como dirigen-
te do rnunicipio alfenense, corn de-
dicacao, entusiasmo e compreen-
são sentimental. For isso que, nesta
pãgina, que nOs consideramos co-
mo urn rosdrio de graca espiritual
ou urn jardim de rosas esparsas,
não poderiamos deixar de, ao iado
de uma lembranca que tanto tern
de pura quanto de encantadora,
mencionar 0 nome que inspira, em
saudade, a auréoia benclita dos he-
rOis e dos santos, que nasceram
para satisfazer 'as aspiragoes ilu-
minadas da juventude e da Pátria.

Morto Ismael Brasil Corrêa, na
atmosfera bioiOgica. Viva Ismael
Brasil Corrêa, na gloria dos que
n.o morrern nunca".

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JEW) LUTZ DE FREITAS
- Sr. Presidente, encaminhei h'
dias, 'a Mesa, Requerimento que
tomou o no 1.269, solicitando do Sr.
Diretor Regional dos Correios e
Teldgrafos a instalagão de ama
Agenda Postal no bairro Dom Ca-
bral, nesta Capital.

Recebi, ontem, urn oficio claque-
la autoridade, Sr. Geraldo Cardoso
de Menezes, atendendo ao nosso
ped.ido, feito anteriormente por
carta a êie dirigida.

A vista do exposto retiro o rneu
Requerimento, ja que sua finalida-
de foi alcancada.

Corn os meus meihores agradi-
mentos aquele esciarecido e dma-
mico Diretor Regional dos Correios
e Teldgrafos em Belo Horizonte,

peco permissão para dar conhect-
rnento 'a Casa da carta que dCle
acabo de receber:

"Oficio no 567
Exrno. Sr. Deputado João Luiz

de Freitas
Dou em meu poder sua atenciosa

carta datada de 12 de maio prOxi-
ma findo, cujos têrmos mereceram
a meihor acoihida.

A propOsito da justa so1icitaco
de V. Exa., que reivindica a cria-
çSo de urna Agência Postal no t air-
ro Dam Cabral, cumpre-me infor-
mar-ihe que o assunto vem sendo
estudado pelos setores competen-
tes desta Diretoria Regional, sendo
certo que, em breve, os moradores
daquele populoso ndcieo estarão
sendo servidos pelo D.C.T..

Na oportunidode, reafirmo-ihe a
seguranca do rneu alto aprêco c
distinta consideracão.

(as.) Geraldo Cardoso de Me n e-
zes - Diretor Regional".

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
defere o pedido de retirada do Re-
querimento n 1269 , de autoria do
suscitante di Questão de Ordern,
Deputado João Luiz de Freitas,
tendo em vista que a proposião
não foi, ainda, objeto de estudo
da Comissão a que foi distribuIcla.

Em votacão o Reuerimento do
Sr. João Luiz de Carvaiho. Pam
encaminhá-lo tern a palavra o
Deputado S pCrtaco Pornpeu.

o SR. SPARTACO POMPEU -
Sr. Presidente, Srs, Deputados.

E profundamente desvanec.ido
que ocupo, nesta oportunidade , a
Tribuna, para solidarizar-me corn o
Requerimento apresentado p e 1 o
ilustre Deputado João Luiz de Car-
vaiho, pedindo a Casa urn voto de
regozijo pelo 80 0 aniversdrio nata-
liclo da professôra Maria José Leite
Correa e pelo 62 0 ano de magisté-
rio prirndrio e secundário da gran-
de educadora.

Este Requerimento exige, por
parte desta Casa, o rnaior interes-
se e o maior empenho. Trata-se
de urn eiogio a urna pessoa que, no
trato diutumno da vida, em corn-
panhia de seu espôso, vem-se de-

dicando 'a formacão de geraçOes
dentro do Estado. Sem düvida,
Sr. Presidente, no interior de Mi-
nas, hd personalidades que lazem
parte da paisagern humana. Se-
gundo entendern os socidiogos, são
tabus que nem o tempo tern po-
dido vencer: ld estão o delegado,
o padre, a boticário e a professôra
primãria. For elas, a cornunidade
vence a doença, a ignorância, o
iadrão e o inferno. Sem elas, as
dificuldades aumentam.

Nesta oportunidade, êste Reque-
rimento merece, par certo, dos ilus-
tres representantes do povo . apoio
unãnime. De minha parte, Sr. Pre-
sidente, êle recebe o meu afeto e
estima, porque, por fehcidade, co-
nheco esta personaiidade, esta ii-
gura admirdvel de mestra prima-
na e de mestra secundária de gran-
des méritos, que vern morrendo a as
poucos em beneficio dos pequenos,
dos pobrezinhos do Brasil. Dona
Maria José Leite Corrêa, conhecida
na intimidade par Dona Liii, eu a
conheci quando de minhas andan-
ças c o m a Deiegado de Poilcia,
quando lecionava no Colegio de M-
fenas, do ilustre Prof. Roque Tarn-
burini. Pude ali conhecer a fibra
desta muiher mineira, trabaihando
para 0 engrandecimento do ensino
em nosso Estado, num trabaiho
drduo e difIcii na tarefa de lutar
contra a ignorancma e preparar as
nossos adolescentes e a nossa ill-
ventude para designios elevados.
Dona Liii, corn 82 anos de idacle,
dedicou a major parte da sua vida
ao ensino primdrio e secunddrio,
vivendo todos Os momentos em be-
neficto dos mineirinhos do Sul. En-
tre êIes, podemos destacar o i 1 us-
tre Deputado Manoel Taveira, 0
ilustre Deputado Augusto Zenum,
o Secretário Navarro Vieira e on-
tras figuras exponenciais do nos-
so Estado. Isto bern demonstra a
seara magnifica desta mestra pri-
maria, desta mestra secundãria,
piantada corn arnor e que, natu-
ralmente, preparou 0 homem para
o patriotismo e para 0 civismo cie
que tanto 0 Brasil precisa.

Nesta oportunictade, Sr. Presi-

dente e Srs. Deputados, na quail-
dade mais de professor do que de
Deputado, mais de homem dedica-
do ao ensino, durante cêrca de 31
anos, percomrendo êste Estado em
vdrias regiães, pregando, ensinan-
do e orientando a juventude, para
que não se transvie por êsses ca-
minhos da vida modemna; menos
como politico , mas coma humilde
e modesto professor, trago, neste
momenta, a minha palavra de sau-
dacão a D. Maria José Leite Cor-
rêa, conhecida por D. Liii, e a
certeza de que esta congratulacão
ha de ser lembrada pelas geracöes
vindoumas e par aquêles que vão
morrendo aos poucos, preparando
a juventude do Brasil.

Nesta manhã, desv.anecido, eu
me dirijo 'a iiustre figura de Dona
Maria José Leite Corrêa e, sobre-
tudo, dou Os meus parabds ao De-
putado João Luis de Carvaiho que
teve a felicidade de fazer sentir aos
Srs. rpresentantes do povo de
Minas a necessidade de engrande-
cer aqueies que lutam peio bern-
-estar e grandeza do nosso Estado.

O SR. PRESIDENTE - Em vo-
tacao o Requerimento. Os Srs. De-
putados que o aprovam queiram
permanecer coma se encontrarn.
(pausa). Foi aprovado.

- Vem 'a Mesa:

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bidia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O Deputado infra-assinado re-
quer a V. Exa., nos têrmos do Art.
94, a paiavra pama, em cornbinacão
corn o Art. 95, transferi-la ao Do-
putado Joaquim de Melo Freire,
que tratard de assunto urgente e
reievante.

Sala das RieuniOes, 10 de junho
de 1966.

João Vaz - Vice-Lider Substi-
tuto.

o SR. PRESIDENTE - SObre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado João Vaz que, na forma re-
gimental, mequer a palavra pelo
Art. 94, para. de acômdo corn 0
Art. 95 transferi-la ao Sr. Depu-
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tado Joaquim de Melo Freire, quo ventura - Souza e Silva - Waithon
tratard do assunto relevante e ur- Goulart - Wilson Chaves - Wil-
gente. A Mesa defere o Requeri- son Modesto - Wilson de Paiva -
mento e fixa o prazo em 60 minu- Wilson Tanure.
tos.

QUESTAO DE ORDEM

o SR. JOAO BOSCO —0 Sr. De-
putado Joaquim de Melo Freire val
tratar, desta Tribuna, de urn assun-
to que eu reputo de grande impor-
tância. Solicito a V. Exa. a gen -
tileza, Sr. Presidente, de mandar
proceder 'a chamada dos Srs. D-
putados para que êles possarn ouvir
o discurso do Sr. Deputado que
ora ocupa a Tribuna.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa
va.i atender 'a Questão do Ordem
feita pelo Sr. Deputado João BOsco
e vai mandar proceder 'a chamada
dos Srs. Deputados . Antes, pordrn,
nomeia 0 Sr. Deputado José do
Castro Ferreira para servir corno
Secretdrio . e fazer a chamada dos
ilustres parlarnentares.

Tern a palavra S. Exa., o Sr. Se-
cretdrio, para fazer a chamada.

o SR. SECRETARIO Faz a
charnada, a qual deixam de res-
ponder os Srs.:

Bonifdcio de Andrada - Ledo
Borges - Mario Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello -
Anuar Fares - Agostinho Campos
Neto - Altair Chagas - Alvaro
Salles - Alvimar Mourão - Artur
Fagundes - Augusto Zenum Be-
nedito Xavier - Carlos Iviegale
Délson Scarano Dermeval Pi-
menta Filho - Euler Lafetd - Ge-
rardo Grossi - Gomes Moreira -
Hello Garcia - Hermelindo Paixão
- Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magalhäes - João Bello -
Jorge Ferraz - Jose Luiz Baccari-
ni - Ladislau Salles - Ldlis Cha-
yes - Lourival Brasil - Luiz Juil-
queira - Manoel Costa - Maria
Pena - Marta Nair Monteiro -
Nunes Coelho - Orlando Andra-
de - Osvaldo Tolentino - Paulino
Cicero - Pereira do Almeida -
Raul Fernandes - Salim Nacur -
Sebastião Anastacio - Sinval Boa-

0 SR. PRESIDENTE - Estão
presentes 31 Srs. Deputados.

Tern a palavra o Sr. Joaquirn de
Melo Freire.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - Sr. Presidente e Srs.

Sc arnarga exper.iência d essa de
o hornern püblico ter comprornisso
apenas corn o direito e corn a ver-
dade, menos penoso não se ihe tor-
na êsse comportamento, qiiando ye
o Pals debatendo-se em crise sem
precedentes de sua HistOria, nurn
verdadeiro duelo frio e surdo quo
travam as fOrcas vivas da Revolu-
cão Brasileira contra os compro-
metidos corn urna situacão que in-
felicita a pátria, ha mais de 30
anos.

Corn efeito, Sr. Presidente, am-
da ha alguns dias atrás estávarnos
nesta Tribuna, encaminhando Re-
querimento do nobre Deputado
1-lornero Santos, empenhado Oste
no ala do render congratulacöes ao
Govérno do Estado, por motivo de
haver S. Exa. anunciado urn piano
de colonização da região de Brasi-
lândia.

Como ja 0 fizdrarnos sentir na-
quela oportunidade, entendernos
que, 'a primeira vista, se tratava de
uma iniciativa feliz e de alto teor
cIvico. Mas, pensando rnais cui-
dadosa e friarnente , chega-se de-
senganadarnente hquela conclusão,
segirndo a qual, na vox populi "nem
tudo o quo reluz é ouro".

Consciontemente advertido do s
riscos e danos resultantes da exe-
cucão dêsse piano, pusemo-nos em
campo e apresentarnos as primei-
ras criticas a essa disposicao go-
vernarnental, fixando-nos em urna
que nos parecia fundamental e que,
por 51 sO, seria capaz do conven-
cer esta Casa da impertinéncia de
aprovar 0 voto de congrautlaçOes
solicitado. E que, 'aquela altura , já
dispdnharnos de elernentos capazes
de produzir irrefragãvel convicco

e provas idôneas de que o Sr. Go-
vernador e seus farniliares possuem
extensas areas de terra, calcuiadas
em mais de 40 mil alqueiros, na
região quo pretende valorizar, mas
que, por eufemisrno, cliz pretender
"colonizar".

Sabein, 0 Sr. Presidente e Os Srs.
Deputados, tanto quanta sabem os
repOrteres politicos, assIduos aos
trabalhos parlarnentares, como re-
percutiu intensarnente na opuiiião
publica aquela nossa denüncia,
mercê apenas da gravidade de que
se reveste.

A defesa do anunciado piano de
acão do Executivo não se fez es-
perar. Veio afoita e brilhante, tai
como o famigerado piano: frágii
o brilhante como as bolas de
ãrvores de Natal. Fe-la o mesmo
pariamentar governista que busca-
ra, corn vistoso rOtulo de voto de
congratulacOes, obter o endOsso
etico-politico desta Casa para urna
aventura do colonizacão em causa
propria. Voltou S. Exa. a carga,
ousando sustentar, perante tôda
a respeitávei opinião piiblica, num
extenso jôgo de palavras flui-
das e de desgastada invocacão ci-
vica, a imoralidade de urn piano
que se pretende levar a têrmo, para
debilltacão maior das financas
dCste desgovernado Estado.

Tendo em vista, pordin, a fragi-
lidade dos argumentos expendidos
- pois quo, sObre Os pontos cr1-
ticos da denUncia a defesa tergi-
versou pavida e escarnoteou-se sal-
titante como gato sObre brasas
mais cresceu a nossa convicção, no
transcurso daqueles debates, ser
do nosso irrecusá.vel dover levar a
luta iniciada ate 'as Ultimas conse-
quências, ate que a questão Bra-
silândia sej a devidamente esciare-
cida aos olhos do povo e dos seus
legitimos representantes n e s t a
Casa.

0 Sr. Otelino Sol - Nobre co-
lega, sabe V. Exa. quo a econo-
mia mineira não so distribui igual-
monte em tôdas as regiöes do Es-
tado. Sabe V. Exa. e sabem os
Srs. Deputados presentes quo a
desigualdade regional entre o Nor-

te, o Centro e 0 Sul do Minas é
flagrante e cada vez mais acentua-
da. De sorte que o Governador Is-
rael Pinheiro, ao doliberar escoiher
uma area de Minas para aplicacão
de urn piano do coionizacão e do-
senvolvimento, foi naturalmente le-
vado a prelerir a area territorial
do Alto São Francisco e do Para-
catu, considerando que estas re-
giOes se encontram entre duas Ca-
pitais das mais desenvolvidas do
Pais: Belo Horizonte 0 Brasilia,
consequontemento, dois centros do
produção industrial, dois centros
de consumo de produtos primãrios.
V. Exa. pode ievar em considera-
cão o fato de que as regiOes do Al-
to São Francisco e a do Paracatu
são, em Minas, as rogiöes do mais
baixo Indice demográfico e onde d
menor o lndice de riqueza "per
capita". Dal a razão pola qual 0
Governador Israel Pinheiro, ao
promover o piano de colonização e
desenvolvimonto, não tove düvida
em deliberar aplicacão nessas re-
giöes.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - Ouvi corn atenção 0
aparte do nobre colega e deixo
de ihe responder justamente por-
que, no decorrer do meu discurso
analiso o problema corn prolundi-
dade.

Insistimos, assim, em manter a
denüncia do que o Sr. Governador
do Estado, pessoas do sua familia
e do seu circulo mais estroito de
amizades possuem, naquela região,
tao prOxima de Brasilãndia, vas-
tas faixas de terras. A separá-ias
de terras da rogião de Brasilãndia,
ha, apenas, o divisOrio do rio Pa-
racatu. Esta d, por certo, a pri-
meira licão do Geografia quo näo
nos ousam ministrar Os rnestres da
traficãncia do poder, nem será,
também por certo, a ültima licão
de moral administrativa que eases
sabidos desmernoriados nunca sa-
berão aprender.

Corn o mesmo sabor das pala-
vras do Cristo Redivivo ante a in-
credulidade de quo se fez paradig-
ma clássico o discipulo Tome, faco
a dendncia e mostro-ihes também
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Os cravos, as marcas dos espinhos,
toco-lhes nas feridas , e, muito ern
bora essa evidência não possa ser
tocada pelos dedos, que a seja ao
menos senticla pelos ouvidos, se
ainda ha ouvidos para ouvir.

Passo a ler o teor de duas certi-
does de escrituras de propriedade
de terras, uma pertinent3 ao Sr.
Governador do Estado, a outra
pertinente a urn seu cunhado:

"JARBAS ALVES DE MEN-
DONcA, Serventuário vitali-
cio, Oficial dos Registros de
Imdveis e de Titulos e Docu-
inentos da Comarca do João
Pinheiro, Estado de Minas
Gerais, na forma da LEI etc.

CERTIFICO, a requerimento ver-
bal de pessoa interessada, que re-
vendo em meu CartOrio os livros
de Registro de Irndveis desta co-
marca a rneu cargo e dëles em o
de nümero 3 - N, as fôlhas 146v/
147, encontra-se a transcrição Se-
guinto: - N. de Ordem: - 7.531
(sete n-,Lil quirihentos e trinta e urn).
Registros anteriores: - 309, 464,
948, 2293, 302, 351, 498, 997 e 2.651
DA COMAR'CA DE PARACATU, -
Data, 31 de janeiro de 1962. Cir-
cunscrição , Cidade. Denominação
Fazenda "MANGA". Caracteristi-
cas e confrontaçOes: - Tim qui-
nhão de terras divididas, corn a
area de 11.076 has. (onze mu
e setenta e seis hectares), dentro
das seguintes divisas: —"COMEçA
a cUvisa no Rio Paracatu, cia barra
Ca Vereda d'A.nta, por esta acirna,
W a barra da Vereda do 'Cedro,
por esta acima, ate o marco da cii-
visa corn os quinhoeiras Joel Ba-
tista e Abel de Melo Franca , na
sua margem direita; daf, em reta,
pela cêrca atel o marco cravaIo na
heira de uma lagoa, dai, em reta,
das seguintes divisas: - "COMEC
cia Cava; por esta abaixo, ate o
marco na sua margem direita; dal,
em reta pela cêr'ca, ate o marco na
margem esquerda da Vereda d'An-
to, par esta ecima, ate a marco cia
divisa do quinhão "Segrêdo", na
sua margem esquerda, defronte da

divisa das Fazendas Pôrto Nova e
Santa Tereza, na sua margem di-
reita, dai, em reta, pela divisa do
quinhao Segredo ate o marco cia
Vereda da Cava; dai, em reta, ate
a LagOa do Guard; dal, seguindo a
divisa do quinhao Segrêdo em reta,
ate a Lagoa Baixa Funda, no seu
peäo, dal, em reta, pela divisa des-
te quinhão, ao marco que fica a
quatro quilOmetros da barra do
primeiro Sangradauro de Cima cia
Brejo; dai, em reta, dividindo corn
o referido quinhão Segredo, ate a
barra do referido Sangradouro do
Brejo que desagua na Ipueira; por
éste abaixo, ate a seu sangradouro
do Baixo, por ëste abaixo, ate sua
barra no rio Paracatu e par êste
abaixo, ate a barra da Vereda d'An-
ta, once so deu comCço da divisa".
ADQUIRENTE: ISRAEL PINHEI-
RO DA SILVA, casado, fazendeiro,
residente em Bela Horizonte. -
TRANSMITENTES: - VIRG1LIO
DE MENDONCA UCHOA e sua
mulher, proprietdrios, residentes
em Bela Horizonte. TItulo: doação
como adiantamento de legitima.
Forma do TItulo, data e servontud-
rio, Escritura püblica , lavrada no
livro 222-C - fôlhas 96 a 106 aos 11
de setembro de 1.958 pelo Tabe-
lião do 1.0 Oficio da comarca de
Belo Horizonte (Substtuto) Pli-
nio de Mendonça Filho Valor do
contrato Cr$ 377.357,00 (trezentos e
setenta e sete mil, trezentos e cm-
quenta e sete cruzeiros). CondicOes
do contrato: Os donatdrios não
tern direito a reclamação contra
area menor porventura verificada
neste quinhäo e Os doadores roser-
yam para si o usofruto vitalicio
de todos as quinhOos. Joãa Pinhei-
ro, 31 do janeiro do 1962. 0 Oficial
(a) Jarbas Alves de Mendonca.
Era o quo so continha em dito li-
vro e fôlhas corn relaçãa a trans-
cr.içao referida do quo dou fd.

João Pinheiro, 27 de abril do 1966
0 Oficial Jarbas Alves do Men-

donca".
(Firma devidamente reconhocida).

"JARBAS ALVES DE MEN-
DON'çA, Serventuário vitali-

cia, Oficial dos Registros do
ImOveis e do Titulos o Docu-
mentos da Comarca de Joäo
Pinheiro, Estada do Minas
Gerais, na forma da LEI etc.

CERTIFICO, a requeriniento ver-
bal do pessoa interessada, que re-
vendo em meu Cartório as livros cia
Rogistro do ImOvois desta Comar_
ca a meu cargo e dOles em o do
niimero 3-M, as fôlhas 118v/119, en-
contra-se a transcricão seguinte:
- N.° de Ordem: 6.613 (seis mu
seiscentas e treze). Rogistros ante-
rioros: 309, 464, 948, 2.293, 302, 251,
498,997 e 2.651. Em paracatu. Da-
ta, 23 de junha do 1960. Circunscri-
ção, Caatinga. Denorninação, Fa-
zonda: "SAO JOS". CaracterIsti-
cas e contrataçOes: Urn quinhão
de terras divididas, cam a area do
11.076,00 ha. (onze mil e setenta e
sois hectares) dontro das segumntes
divisas: "DA BARRA" da Vereda
"POçOES NA RIO VERDE" par
esta acima, ate sua cabecoira da di-
reita, dal, em reta, pela divisa do
quinhO.o Ponte Alta, ao Capão do
Ferro Bonito no Brejo da Ilha
Grande, por Oste abaixo, ate seu
Sangradouro de baixa , par êste
abaixo pela várzea do Melancial,
atci sua barra no rio Paracatu, par
Oste abaixo ate a barra do Rio Pa-
racatu, por êste abaixo atci a barra
da Vereda Verde e por êste acima
a barra da Vereda dos PocOes onde
se dou panto do partida. ADQUI-
RENTE: - DR. VIRGILIO DE
MENDONA UCHOA FILHO. -
TRANSMITENTES: DR. VIRGILIO
DE MENDONA UCHOA
mulher D. ESTAFANIA DE MEN-
D0NA UCHOA, propriotários, re-
sidontes em Bela Horizonte. Titu-
Ia: doacão coma adiantamento de
legitirna. Forma do Titulo, data e
serventuOrio, escritura pdblica la-
vrada no livro 222-, as fôlhas 96 a
106, aos 11 de setembro do 1958,
pelo Tabelião Substituto do 10 Ofl-
cia do Bela Horizonte, Plinio do
Mendonca Filho. Valor do contra-
to, Cr$ 377.357,00 (trezentas e Se-
tenta e sete mu, trezentos e cm-
qUenta e sete cruzeiros). Condi-

cOes do contrato: doaçäo firme e
valiosa coma adiantamento do lo-
gitima, ficando as doadores cam 0
direito de usufruto dos bens doa-
dos, enquanta viverem.

Jaão Pinheira, 23 de junho de
1.966.

0 Oficial.
(a) Jarbas Alves do Mendona.
Era o quo so cantinha em dito

livro 0 fôlhas corn relacão a trans-
cricãa referida, do quo dou fé.

Jaão Pinheiro, 27 do abril de 1966

o Oficial,
(as.) Jarbas Alves de Mendonça.

Vejani sO, Srs. Deputados: Go-
vernadar e Cunhado! Não vonha
o parlamontar que defende o
Sr. Governadar repetir a surrado
"slogan", do tao tristo rnemOria, do
quo "cunhada não ci parente".
Pauca importa a que faca ou nàa;
ci irrelovanto. 0 quo muito imparta
ci quo as fatos oxsurgem dos do-
curnentos, puras, cristalinos e in-
cantraverSaS, pravanda quo a nos-
sa denüncia tinha sou fundamento.
Quiseram que pravássornas. Acei-
tarnos a desafio o as provas ai es-
tao. Cabe-ihos agora, aas dofensa-
res do Sr. Governador, destrui-las,
mas destrui-las corn provas con-
crotas e não cam palavras brilhan-
tes.

Mas não teriam, ac , menos, aigu-
ma razão em sou favor? Não esta-
na ela no alto sentida sOcio-eco-
nOmico do Plano quo, embora te-
mordrio do panto do vista moral,
nãa so podoria rodirnir poias as-
pectos técnicas do sua aplicabili-
dade e oportunidade? Não, senho-
ros. Dopois de oxarninar a Plano
detidamonte, chogarnas a uma tris-
te conclusão, a dosconcortante con-
clusão do quo êle é invidvel, total-
mente impraticável, quer tcicnica,
quer econOmicamente.

A dlstribuicäo demogrOfica que
so desenvalveu em apenas 15% do
territória brasileira Poe de mani-
festo quo ci tecnicamente desacan-
selhdvol a esvaziamonto da referida
area, de pequena densidade demo-
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gráfica, em clemanda de outras re-
giöes que näo possuem estradas,
nem escolas, nern assistência m-
dico-hospitalar. No caso presente,
o problema mais se agrava pelo
baixo indice de produtividade das
terras em aprOco. Não somos os
Unicos que discordamos do Depu-
tado Homero Santos e do ilustre
jornalista citado por S. Exa. Justo
é que urn filho da sofrida região
queira carrear para lã Os benefIcios
por que aspiram Os mineiros do No-
roeste. Não porém, urn Governa-
dor. Este deve, em tudo e por tudo,
governar segundo uma ordem de
prionidades. Governar, jã o definiu
eminente estadista frances, d esco-
iher. Por certo que escolher bern.
Não é natural que, se precisamos
de dgua para abastecer uma cida-
de, corramos como Jacd, no deser-
to, a perfurar pocos onde a sabe-
mos inexistente ou em profundi-
dades desalentadoras, mormente Se
sabemos que, em pontos mais aces-
siveis, a dgua estd-se oferecen-
do, quase minando a flor d.a terra.

0 Sr. Governador do Estado, se-
gundo dizern, está interessado Pm
equacionar e resolver o problema
agro-pecudrio do Estado. Aplaudi-
mos essa atitude, corno principle.
Proclamam abastecer Brasilia. Mais
proclamassem ainda! Mas abaste-
cer por abastecer, que se abaste-
cam Os prOprios mineiros; depois,
então, os nossos vizinhos todos e
o Brasil inteiro. Mas, que Se flO
percarn de vista os critdnios da
ação, as prionidades, o senso de
realidade, a objetividade, a opor-
tunidade das medidas a rentabi-
1idde dos investimentos feitos. A
licao por demais conhecida é a de
que näo se pode construir a casa
sôbre a areia movedica, pois, yIn-
do os ventos e as chuvas coniosas,
tôda a obra resulta em perdimen-
to.

Comecar urn piano de ação agro-
pastoril pelos confins do Noroes-
te mineiro d condend-lo de ante-
mao ao fracasso. Seria urna ope-
racão mais extravagante que man-
dar tratores a lua, nesta altura em
que nem se conhecern as proprie-

dades constitut.ivas de seu solo.
Reafirmo, mais extravagante 5c-
r, porque Brasilãndia ja se co-
nhece; sabe-se que Id, sO a peso de
rnuito ouro, far-se-ia 0 flOVO mi-
lagre de Israel. Pelo que se ye, Is-
rael quer repetir Israel, esquecido
talvez de que Minas tern uma Zo-
na da Mata, urn Vale do Sapucal,
urn Vale do Rio Grande, urn fabu-
loso Triângulo Mineiro que pode-
na ser urn celeiro incompardvel
para Brasilia e para outras porçôe
vastissimas do ternitOrio brasileiro.

Mas nao; o Sr. Governador 'n-
siste em começar por onde deveria
terniinar.

Dizem o Deputado Homero San-
tos e outros aparteantes que corn
S. Exa. cerram fileiras, que fdcil
é criticar scm oferecer alternativas.
Estaria de acOrdo se não as tivds-
semos oferecido. Mas, essas alter-
nativas desbordarn das entrelinhas
de nossas criticas, depreendern-se
tao solarmente que são capazes do
alumiar os othos de urn cego de
nascenca. No entanto , corno se sa-
be, piores cegos ha: aquêles que
nao querem ver. 0 Sr. Governaclor
deveria, ao contrdrio de planejar a
abertura de dificultosas frentes de
trabaiho, anti-econOmicas ou ceo-
nômicarnente duvidosas, estimular
o aumento da produção nas fren-
tes ja existentes que ja se revela-
ram merecedoras de altos investi-
mentos. 0 importante d produzir
O máxirno na menor area possivel.
Se de fato se anima êsse Govêrno
no sincero propOsito de valorizar
a nossa faina rural, poderia criar
casas de lavoura em diversas ci-
dades que as neclarnam , enviando
agrOnornos e veterindrios para vi-
sitar Os agricultores, instruindo-os
a respeito das tdcnicas mais avan-
cadas de produção; pocleria me-
lhonar os vencimentos dos agro-
nomos e veterinãrios, para 05 inte-
ressar em se fixarem no nosso Es-
tado; poderia oferecer aos lavra-
dores, a precos acessiveis, semen-
tes, adubos e inseticid9s; devenia
entender-se corn o Ministénio da
Agricultura no sentido de dar fun-
ção efetiva aos Orgãos federais Se-

diados no Estado e, sendo possi-
vel, coordenã-los corn a Secreta-
na da Agricultura poderia apro-
veitar os serviços cia ACAR, en-
tregando-lhe mais verbas para que
ela pudesse expandir sua area de
penetraçãO; poderia deterrninar
aos Bancos Oficiais do Estado, in-
clusive a Caixa EcOnôrnica Esta-
dual, prestar major ajuda aos
agnicultores, pecuaristas e paque-
nos produtores, financiando a
compra de tratones, implementos
agricolas, veiculos adequados ao
carnpo, arame farpado, material de
construcãO, etc., tudo a preços Os
mais baixos possiveis, integrando
todos Os Orgãos, tanto os do Estado
corno Os do Govêrno Federal, de
modo a constituirem urna unidade
harmOnica, viva e operante. Mas
as alternativas não se esgotam al.
Prosseguern corn a conveniêflcia
de criarein-se nas vãrias regiöes
do Estado escolas de AgronOmia.
Assim, o municipioS nlineiros pa-
deriam contar corn meihor padrão
de ensino, a base de urna onienta-
ção profissional e vocacional con-
veniente aos diversificadOs inte-
rêsses e motivaçOes regionais. No
que concerne a eletrificacão rural,
al estd a CEMIG; ai está a
ERMIG que deveria ser aparelha-
da para proporcioflar intensiVa in-
dustrializacão de nossos produtOS
agrO-pecUánios, para não se refe-
rir ainda ao major confôrto a que
tern direito os nOSsOS sofridos ru-
rIcolas. Que dizer dos postos de
saUcle rurais? Não poderia o Sr.
Governador acolher essas alterna-
tivas e aplieá-las prioritariameflte,
na medida de suas fOrças e cia aju-
da que receber dos Orgãos fede-
rals e internacioflaiS corn que
anuncia contar?

Concedo aparte a V. Exa., no-
bre Deputado João Bosco.

0 Sr. João Bosco - Nobre De-
putado Melo Freire, quero, mi-
cialmente, cumpnimefltâ-10 pela se-
niedade e exatidão corn que dis-
corre sObre problerna tao contro-
verso, mas que rnerece de pronto
Os flosses estudos, porque fibs foi
apresentaclo, ate agora, através de

farta matéria paga divulgada em
todos os jornais cia Capital, comb
urn desejo de realizar aiguma coi-
sa. E digo isso, nobre Deputado,
porque fui urn dos primeiros a
combater o RequerimefltO do De-
putado Homero Santos que se a-
pressava a oferecer ao Governa-
dor a solidariedade da Assernbldia,
sern conhecer nada de concreto
que nos pudesse fazer acreditar no
exito do piano de S. Exa. E estou
inforrnado, seguramente informa-
do de que, apOs a apresentacão do
Requenirnento Homero Santos e
apOs a palavra de V. Exa. e deste
,aparteante, contrdrias ao Reque-
rirnento, o Governador do Estada
coflVOCOU apressadamente algirns
técnicos, atravds do DepartarnefltO
de Estradas de Rodagem para I a-
zerem urn p1 a n o apressado,
sem urn estudo aprofundadO em
qualquer de seus setores, a firn
de justificar a matéria paga nos
jornais.

Nobre Deputado Melo Freire:
nao examinei ainda o piano que
esta sendo distribuido pelo Govér-
no do Estado. Mas, creio, pelas
informaçOes que tenho, inclusive
de técnicos que estão elaborando
esta maténia, que não se trata de
urn piano bern feito, pois foi exe-
cutado sern prazo e sem o exarne
das condiçOes ecologicaS para a so-
lução dos problernas, corno tam-
bern sem a seriedade de que deve-
na revestir-se, pana que se pudesse
acreditar na sua origem. portanto,
ao cumprirnenta-lo, por êste pro-
nunciamento, quero levar minha
solidariedade que e mais de defe-
sa dos interêsses d'êste Estado.

0 SR. JOAQiJIM DE MELO
FREIRE - Agradeço, nobre Depu-
tado João Bosco, a valiosa colabo-
cab de V. Exa. ao flosso modesto
disdursO.

Nas regiOes de terras lértels, já
iniciadas no desenvolvirnento agro-
pastonil, ha, comb vimos de expor,
ydrios meiOs de modificar-lheS a
fisionomia, melhorafldo grandemefl.
te o seu status sOcio-econôrnicO.
Sernear aqui e ali, em terras
férteis - e elas São tantas - nab
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seria pequena tarefa, a qual p0-
deria dedicar-se o Sr. Governador,
para redencão do campo. Admitin-
do, porém, que o Sr. Governador
prefira, e taivez essa preferência
seja a mais vdiida, equacionar a
questão rural através de urn piano
integrado por regiOes, nada mais
evidente aos olhos de quaiquer cc-
nhecedor da realidade mineira
que S. Exa. cornece sua obra por
regiöes como a do Triànguio Mi-
neiro, do Vale do Sapucal e outras
de maior grandeza operacional,
pois que as possibilidades de êxito
garantem aplicacão macica de re-
cursos, não deixando margem
àqueles receios bern fundados de
que I ala o piano biingue, ed.itado
pela Imprensa Oficial do Estado,
em rica roupagem grafica, lanca-
do, assim, como urn balão colorido,
para deleite dos sonhadores e dos
arnantes de espetáduios artificiais.
Pois bern, d êsse piano que diz, in
verbis: "A avaiiacão das repercus-
söes de urn piano como êste, apre-
sentado em forma preliminar, é
extremamente dificii, quando se
deseja urn rninimo razodvel de pre-
cisão. As variáveis são muitas e
de grande importãncia. Aquiio que
se pode avaiiar fica a.inda sujeito
a grandes possibilidades de êrro".
Como então não admitir, da nos-
sa parte, o malOgro dësse Piano se
Os seus prOprios autores, sejam téc-
nicos ou intelectuals outros, corn-
prometidos corn a propaganda go-
vernamental, o admitem corn dü-
vidas tao soiarmente manifestadas

0 Sr. Otelino Sot - Nobre co-
lega, o Governador Israel Pinhei-
ro, corno de resto a maioria dos
estadistas brasiieiros, estã de acôr-
do corn a necessidade de se esti-
mular, nos prOximos anos, a nossa
agro-pecuãria, de maneira a dar
recursos para bern abastecer a p0-
puiacão brasiieira. 2 esta a razão
por que o Governador Israel Pi-
nheiro, ao assumir o Palácio da Li-
berdade, r e S 0 i v e u dar ênfase
especial as atividades agro-pecuã-
rias. Em vez de estirnuid-ias peios
processos ciássicos, rotineiros, S.
Exa., 0 Sr. Governador está con-

cebendo urn piano arrojado no sen-
tido de prornover a coionizacão e 0
desenvoivimento de uma area vas-
ta de Minas Gerais e de transfor-
ma-la nurn dos grandes ceieiros do
nosso Estado. 0 Piano de Coioni-
zacao e Desenvolvimento do Esta-
do feito peio G 0 V ê r n 0 e urn
estudo racional, técnico e bern eia-
borado, capaz de, nos prOximos
anos, se executado, redimir a agri-
cuitura de Minas. Acredito que a
exeducão dêsse Piano tenha seus
adversãrios, como V. Exa. Deve-
mos notar que ha 20 anos atrás,
quando o Sr. Juscelino Kubitschek
iniciou o Piano "Energia e Trans-
porte", também foi incompreendi-
do e combatido. Igualmente, quan-
do o Sr. Israel Pinheiro iniciou a
construcao de Brasilia, foi incorn-
preendido e cornbatido. 0 Sr. Is-
rael Pinheiro é urn grande brasi-
leiro, corn envergadura moral e
autoridade tédnica para, frente ao
Govêrno de Minas, executar urn
piano bern eiaborado como 6ste da
Coionização do Alto do São Fran-
cisco.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - Agradeco 0 aparte de
V. Exa. como contribuicão ao tra-
baiho que venho fazendo a respei-
to do probierna. Iremos anaiisar a
convenléncia ou não de se iniciar
esta coionizacão no Nordeste do
nosso Estado. Sejamos criticos
honestos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, destaquernos essa ver-
dade inconcussa: numa região
cujas pastagens dernandarn qua-
tro alqueires para garantir o au-
mento de urn boi, quando o nor-
mal é 0 de que a rnesrna porcão
de terra sustente seis a oito reses,
como, então, numa região em que a
Area aproveitável não uitrapassa 0
teto dos 10°/o, se poderd contar corn
sucesso? Talvez espere o Sr. Go-
vernador urn nOvo milagre ou en-
tao aquele falso miiagre faraOnico
da construção de Brasilia. Quern
sabe se, ao ritmo de Brasilia, não
ira querer o Sr. Governador trans-
portar para Brasiiãndia caçambas
de terra por via aérea, a firn de
sobrepo-ias ks carnadas estéreis da

região? Per que êsse empenho in-
fundado? Quai a causa de tanto
esfôrco , ou ainda no dizer do po-
vo: para que tanta veia acesa para
tao mau defunto?

Parece-me que o Sr. Governador
do Estado, não possuindo urn prr-
grama para executar, e estando co-
me Ismália, atOnito e perplexo cr1-
tre o cu e a terra, não podendo
alcar a lua do ceu, estã partindo
para a iva do mar. Sentindo a de-
cepcão e a frustração popular,
mormente da parte de miihares de
eleitores que nêie confiaram; sen-
tindo que urn abutre Ihe devora as
entranhas, come nôvo Teseu, o
abutre da ira popular, estd pen-
sando em curar o mal corn outro
rnal, revestindo-o embora do apa-
rato pubiicitãrio, dando apenas
tempo ao tempo, pois que, quanto
a margern de fracasso, irreievante
deve ser êste aspecto para S. Exa.,
prirneiro porque a distância de
Brasilândia atenuaria as repercus-
söes do ërro; segundo, porque os
beneficios dos meihoramentos de
luz, estradas, etc., tudo a iiharga
das terras de S. Exa. e dos I ami-
hares seus, seriam fatôres de va-
lorizacão irreversiveis. A sabedoria
da velha rapOsa, habituada a aus-
cultar a generosa alma popular de
Minas, convenceu-o, ha muito, de
que o povo pode ser iludido a von-
tade. Na seqüência dessa fiiosofia
maquiavélica, incornpative i. corn
Os principios da Revolucão Brasi-
leira, peio menos corn a dos nossos
sonhos, fixou-se o Sr. Governador
nesse Plane de tapête mágico, dig-
no de saltimbancos e prestidigita-
dores, capazes de tirar coeihos e
ovos de pãscoa da cartola rOta do
veiho figurine da demagogia e do
proveito pessoal.

0 Sr. João Luiz de Carvaiho
Nobre Deputado, "data venia" do
ponto de vista de V. Exa.,
entendemos que, peia circunstân-
cia de parentes do Sr. Governa-
dor possuirem propriedades na re-
gião do Urucuia, não deveria aque-
Ia rica região de Minas continuar
abandonada indefinidaniente. Se
S. Exa. pretende colonizar as ter-

ras de Minas Gerais numa aut lên-
tica reforrna agrária, não dema-
gogica, mas objetiva, não ha por
que deixar de aproveitar urna das
rneihores regiOes do Estado.
uma região rica, grandemente
servida de bacias hidrográficas,
puOxima a urn grande centre
consumidor, que é Brasilia, e ca-
paz de abrigar urn grande nü-
mero de farniiias que necessitam
do terra para trabalhar. 0 Go-
vernador Israel Pinheiro, dando a
uma parcela de nossa gente do
carnpo oportunidade para traba-
ihar e para produzir, está prestari-
do a Minas Gerais urn relevante
servico. Entendemos que 0 ponto
de-vista-básico de V. Exa., do
aqueias terras, em grande parte,
pertencerem a parentes do Gover-
nador, não deveria constituir em-
peciiho para que se colonizasse
aquela região do Estado.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - Agradeco o aparte do
nobre coiega quo tambérn será res-
pondido no transcorrer do discur-
so que estamos fazendo nesta Casa.

Gostaria que Os oradores, an
apartear, procurassem discutir o
piano quo tenho em rnãos, porque
eu o anaiisei detidamente e, no fi-
nal da minha análise, cheguei a
conclusão de quo isto que aqui es-
tã, nem de piano pode ser chama-
do, come não pode ser chamado
também de anteprojeto. Poderá,
no máximo, corn muita boa von-
tade, ser chamado de urn esbOco
longinquo de piano.

0 Sr. Jehovah Santos - 0
nobre orador acaba de dizer que a
coionizacão não deve ser feita por-
que as terras são estdreis. Enga-
no de V. Exa.. Justamente nas
terras estéreis devem ser feitas as
colonizacOes. As terras férteis go-
raimente produzem e de nada ne-
cessitam para isso. Portanto, a agri-
cuitura moderna rnanda recupe-
rar as terras áridas, como se estã
fazendo em São Paulo. Em Cam-
pinas, as terras estéreis estão-se
tornando terras produtivas.
urn contra-senso de V. Eva.
afirrnar que sO devem ser feitas
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as coionizaçôes em terras férteis.
V. Exa. ha de perceber que 0 Es-
tado de Minas Gerais, sem a recu-
peracão de suas terras, estd bai-
xando seu nivel de proclucão den-
tro das estatisticaS. Haja vista 0
que acontece no Trianguio Minei-
ro, onde as terras férteis nao se es-
tao desenvolvendo tanto como se
esperava. Araguari foi o primeiro
municipio do Estado na produção
de arroz. Esta hegemonia passoU,
logo em seguida, para o MunicIpio
de Nova Ponte depois passou para
Uberiãndia e, no momento, se en-
contra em Itumbiara. Isto, justa-
mente, porque não se fez a recu-
peração das terras. Elas se tor-
naram pobres e não mais produ-
ziram.

For isso, a coionizacãO que se
precisa fazer no Brasil, principal-
mente em Minas, deve localizar-se
justamente nas terras que necessi-
tarn de adubação, que precisam ser
recuperadas. Neste caso estão as
terras de Brasilãndia que, também,
não são tao improdutivaS como V.
Exa. diz, porque tern muitos al-
queires de grande producâo agri-
cola.

o SR. JOAQtJIM DE MELO
FREIRE - Agradeço o aparte do
nobre colega e respeito 0 ponto-
-de vista de V. Exa . , embora con-
tinue corn a minha opiniao inicial.

Ora, Sr. Presidente, não estaria
exagerando êste Deputado imper-
tinente? Esse piano não teria tam-
bern as suas virtudes? Não i oi em-
bebido nas fontes dos parecereS
técnicos, merecendo o apoio irres-
trite das classes produtoras mmci-
ras? Vejamos: 0 Sr. Governador
determinou a alguns técnicos do
GEIPOT que elaborassem urn pia-
no de colonizacão de Brasilãndia a
curto prazo. Como não poderia

deixar de ser, foi atendido. Ao nt-
me de Brasilia. Sairam coelhos da
cartola. Salu, não o piano, mas o
esbOco, a sombra do piano. Pri-
memo, porque êsse caderno que con-
tern o chamado piano, o de que
cuida mesmo é do prOprio piano.
Segundo, porque, para sua concre-
tizacão, 6 prevista uma aplicacäO

de 19% peio Est.ado, de 25 1/o pela
União, e de 56% pelo BID.

Pois bern, ate o momento, o
maior investidor ignora a existên-
cia do Piano; o GovOrno Federal,
ao que sabernos, também não teve
conhecimento dêie. Como estã,
cremos têrrnos sido muito genero-
sos, apelidando, por vêzes, de Pia-
no, urn mero esbOço. Para forma-
lizar urn piano, como quaiquer
contrato, não poderlarnos envoiver
terceiros, mormente atribuindo-
ihes responsabiiiades maiores que
as nossas sern, antes, dêles obter
apoio e aprOvação.
.0 Sr. Lñcio de Souza Cruz -

Nobre Deputado, não tive a satis-
facão de ouvir o discurso de V.
Exa. descie 0 seu inicio, de vez que
durnpria deveres inerentes ;aO nos-
so mandato, nurna reimião con-
junta das Cornissöes de Justica, F!-
nancas e Service Püblico, para
apreciar o Proj eto de concorréncia
páblica para execucão de obras,
concessäo de S e r v I ç o s etc.
Sou, de certo modo, representante
de algumas comunas locaiizadas na
região abrangida peio piano que es-
td sendo objeto de exarne por V.
Exa. Não entro no mérito do dis-
curse que V. Exa. vem pronunci-
ando, pois, como ja disse, não tive
oportunidade de ouvi-lo senão em
parte. Pude apreciar o ponto em
que o nobre coiega procura de-
monstrar - e ailds o faz muito
bern - que, a rigor, não he urn
piano especifico, objetivo. Ha, na
verdade, urn esbOco de piano Ahds,
tive a oportunidade de trocar idéias
corn 0 iiustre engenheiro Eiiseu Re-
sende e déle tive a satisfacäo de
ouvir esta mesma opinião: a de
que não existe ainda urn piano de-
finitivo e especifico, ou urn estudo
final. Alias, liz sentir a S. Exa. a
necessidade de se inciuir no pro-
jeto delinitivo, a ser eiaborado, a
expioração da pesca nos rios São
Francisco, Paracatu e Urucuia, corn
a industriaiização do peixe, que
constitui urna das maiores rique-
zas da região, 0 que poderá contri-
buir para a rnelhoria das condicOes
econômicas e sociais de rnodo a

possibilitar a methoria do padrão
de vida do povo que reside nos Va-
les. Sou favorávei a execução de
pianos desta natureza em quaiquer
região do Estado, e digo isso, não
na qualidade de integrante ia
ARENA, porque ja tive a oportu-
nidade de afirmar, desta Tribuna,
que ainda que miiitasse na oposi-
ção frontal ao Sr. Governador do
Estado, eu me coiocaria a favor da
execucão de pianos dessa naturea.
Cito o exempio do Estado de Is-
rael, que vem prornovendo o apro-
veitarnento e coionização de terre-
nos áridos. Ainda agora, o Govér-
no daquele Pals estd preocupado
corn o desvio das águas do rio Jor-
dão para transformar terrenos dri-
dos e improdutivos em terrenos
produtivos. Tambérn a Espanha,
na provIncia de Badajós, está pro-
movendo o aproveitamento de po-
tencial energético do Rio Guandia-
na, promovendo a colonizaçäo dea-
sa região, que é a rnais ánida da-
queie Pals. Minas Gerais é urn Es-
tado cue apresenta os maiores in-
dices de emigraç5o, exatamente pe-
ia faita de recursos econômicOs, e
deve voitar-se para o probiema do
desenvoivirnento econOrnico e so-
cial. For outro lado, a participac.o
de Minas no pnoduto bruto nacio-
niai, é decrescente. Sou, assim, Ia-
vordvel a reahzação de pianos des-
sa natureza, rnas charno a atenclo
do Sr. Governador do Estado para
a necessidade de que êsse estudo
iniciai se transforrne, realrnente,
num piano especiuico e exeqüivei,
para ser executado a iongo prazo,
porque Minas Gerais, não tendo re-
curses necessários, terd que execu-
tar o projeto corn o prazo de, tai-
vez, 20 a 30 anos. Na America do
Norte, pOde-se executar a curto
prazo o proj eto de aproveitarnento
econôrnico do Vale do Tennessee
em razão dos grandes recursOs Ii-
nanceiros e técnicos aplicados pela
Tennessee Vaily Authority. Eram
estas as consideraçôes que queria-
mos tecer em tOme do discurso de
V. Exa., scm entrar no mérito das
acusaçOes que vern fazendo, mes-
mo porque, repetimos, nao t.ivemos

a oportunidade de ouvi-lo desde a
inicio. 2 apenas urna modesta co-
iaboração de nossa parte ao dis-
curso do nobre colega.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - AgradecemoS ao nobre
Deputado o aparte que V. Exa.
acaba de conceder-nos como gran-
de contribuição ao nosso discurso

Corn efeito, precipitou-se o Sr.
Governador. Aiçou urn vOo scm tn-
puiacão. Esse piano não passa, as-
sirn, de urn tapête mágico; vendoo
scm espIrito critico, podemos, a
primeira vista, iiudirmo-nos corn
êie, tornar a nuvem por juno ate
batendo paimas e votando con-
gratulacOes, a passagem da som-
bra da vaidosa rainha do Olimpo -

Esse voto de congratuiacöes,
Srs. Deputados, não teve outro
proposito. Visou a obter paiavras de
apoio e palmas unânimes para 0
seu passe dc magia. Recusamo-nos
a emprestar-ihe o aval de nosso
apoio. Não cremos que a União e o
B.I.D. apoiarão esse esbOço, se éste
ihes fOr submetido; rnas, iguairnen-
te, não crernos que o Sr. Gover-
nader do Estado se irnporte corn
isso. 0 que ihe importa é que pode
aplicar Os 19% a seu talante. Jus-
tificada a apiicacão do Estado,
pôs-se em campo e começou per
desviar tratores e rnáquinas de dl-
versas residOncias do D.E.R. para
aqueia região, onde ja estão ras-
gando estradas nias proximidades
de João Pinheiro. A continuar as-
sim, taivez fôsse curial que a Re-
volucão, por Emenda Constituclo-
nal, erigisse uma nova disposição
legal, proibindo Os Governadores e
Os Prefeitos de neahzar obras de
major vulto, pnionitariarnente, em
regiOes ou locaiidades onde se con-
centrssem suas propriedades e a
dos seus famiiiares.

Examinarnos o charnado piano.
ie é meramente descritivo, con-

tendo mapas, gráficos e alguns da-
dos estatisticos, tudo exposto corn
a beleza da arte gráfica; em portu-
guês, de urn iado, e inglOs do outro.
Acreditamos que, se não foi feito
para ingiês ver, no menos 0 foi pa-
ra americaflo não ver. Se se tra-
tasse de urn piano visando a pro-
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pOsitos de validades integral, te-
riarn sido convocados para sua ela-
boracão técnicos da ACAR, da Se-
cretaria da Agricuitura e de outros
orgãos. Os nomes de qualsquer as-
sessorias técnicas não constam do
vistoso caderno. Na ültima pgina,
vamos encontrar urn elenco de no-
mes da Imprensa Oficial e, em pri-
meiro lugar, o nome do atud dire-
tor dessa Impreosa, por sinai, so-
brinho do Sr. Governador do Es-
tado. 10 chamado piano seria da
autoria dêles? Se não foram êies
seus autores, quem seria? Não
ousamos adivinhar, e o cnderno
não nos responde. E verdade que,
de pessagem, se faz rnencão ao
G El P 0 T, na parte descrtiva
do piano. Queremos crer qu,
para agraclar o Sr. Governador,
tentou-se justificar a concretizacäo
dOsse suposto piano, pelo jnterêsse
de abastecer Brasilia. Mas, Sr.
Presidente e Srs. Deputados: Bra-
silia já nos causou e ainda es-
tá-nos causando Os rnaiores sacri-
ficios Os sacrificios que esta Na-
çäo fez e está fazendo, em prol de
sun construcão, ainda estão reper-
cutindo corn intensidade na eco-
r.cmia nciona1. Esse Onus talvez
passe por esta geração inteira.
Não nos parece justo que Os mi-
neiros tenharn de pagar urn preco
ma.is alto ainda. E ldgico que, a
tërmos de carrcar tantos recursos
para a chamada colonizaqão d
Brasilãnc3ia, corn vistas a s e r v i r
Brasilia, enviando recursos vuito-
SOS para aquCle quarirante, scm pa-
derrnos contar corn cornpensacOes
de quaiquer ordern, estarernos in-
voluindo, esvaindo ainda mais as
energias dCste Estado, anarauizan-
do ainda mais o setor financsiro,
e, por via de consequência, todo.s
Os outros setOres.

0 Sr. Spártaco Pompau - Es-
tamos ouvindo corn grande in-
terêsse e atencão, o discurso de V.
Exa., nesta oportunidade em que
denuncia a existOncia de terras do
Sr. Governador e de pessoas de
sua farnIlia nas areas dentro cia
piano de colonização a ser reali-
zado. Ainda näo vi o piano que fo!

organizado e não sei se néle cons-
tam reaimente areas -delimitadas
pertencentes ao Sr. Governador a
a seus parentes. Portanto, não
posso dizer Se reaimente isto ocor-
re. Contudo, discordamos de V.
Exa. quanto a afirrnacão, no mi-
cio do seu discurso, de que aquela
região seja irnprcipria. Admitimos
que o trabaiho de colonizaçäo , me-
clida salvadora preconizada para o
Brash, seja iniciado no Oeste.

Entendemos que cornecar pelo
Vale do Urucuia, em Paracatu, Bra-
silândia, Triânguio Mineiro, re-
gião do Mucuri ou incentivar o
progresso do Sul de Minas, a pro-
ducão da Zona da Mata , d uma
obrigacão que a Govêrno tern, par-
tin do tanto de urn quadrante, corno
tie outro. Portanto, entendemos que
a iocalização da colOnia na regiao
do Urucuia atenderd Brasilia, Belo
Horizonte e a prOpria região. Alitis,
nas proximidades, foi construida a
grande barragem de Três Marias,
que virti produzir -a energia eldtri-
ca que deverti ser levada para as
regiOes ribeirinhas, adjacentes, no
sentido de major progresso para
aqueia zona, atravOs da eletrifica-
ção rural de tOda -a região. For-
tanto, a situação daquela colOnta,
e a que se deve recomendar e não
a acharnos condenãvel sob êsse
aspecto. porque tanto é Mines Ge-
rais, Uberlândia quanto Boa Espe-
ranca, Juiz de Fora e TeOfiio 0th-
ni. Sabemos que recuperar as ter-
ras de Minas e do Brasil 6 orienta-
can do Govêrno Brasiieiro, do Go-
vérno de Minas. Somos da orien-
tacão fiiosOfica que aprego-a a mar-
cha para o Oeste, que e necessdria
no sentido de defesa da soberania
brasileira. Isto foi pregado ha rnui-
to tempo. As regiOes vazias, Os CS-
pacos vazios devem ser recupera-
dos, não sO para nossa segurança,
corno tarnbOm para nossa grande-
za. Portanto, discordarnos de V.
Exa. quanclo condena o inicio da
obra, dizendo que devia ser feito
peia Zona da Mata ou Sul de Mi-
nas de preferência. Sern düvida, o
Sul de Minas ja tern situaçtio me-
thor para ser incentivado - E já e-

mos apontado aos Governos Inclu-
sive no tempo -do Govêrno Maga-
lhães Pinto, indicaçOes no sentido
de aproveitamento e recuperacãa
do Vale do Rio Grande, do Sapucai,
do Rio Verde, no sentido de
poder industrializar os produtos
agricolas que são all produzidos.

Podemos afirmar que, durante a
campanha do Sr. Israel Pinheira,
tivemos oportunidade de ouvir de
S. Exa. pronuncarnentos a ros--
peito de pianos em relaçiT.o a Mi-
nas. E S. Exa - teve oportunidade
de afirmar que o piano maior seria
o da indus-triaiizacão dos proclutos
agricolas. E como S. Exa. pode-
na realizar a industrializacãO dos
produtos agricolas corn terra
abandonadas, senão pela coloniza-
ção e desenvolvimento agricola das
zonas? Nos Estados Unidos, corn as
barragens do Tennessee, foram re-
cuperadas completamente aquel3s
terras. Au, hti hoje urn jardim de
pr-oducão variada: urn jardim tie
adirnação que substitui o desero.
Portanto, sabemos que S. Exa. o Sr.
Governador do Estado tern piano
integrado para -as diversas regiOes.
Alias, isto fol reafirmado a Irn--
prensa, no sentido de dar a Minas
urna meihor produção, assim (omo
larcar as bases do piano do cob-
nização, no sentido do recupercr
a nossa agricultura, auncnta -
do-se a produção, pois assrn pr-
der-em-os sair das grandes rificul-
dades em quo nos encontrarnas -
Aplaudirnos o piano do Sr. lsrcoi
Pinheiro s-em restrçOes ben como
o que vai executar no :-:ossa Sul d
Minas.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa
comunica ao nobre orador que fai-
tarn apenas cinco minutos para
conciusão de seu discurso.

-0 Sr. Anuar Fares - V. Exa -
permite urn aparte?

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIRE - Infelizmente, o rneu
tempo está terminando. Larnento
não poder conceder-Ihe o aparte,
pois precisO concluir minhas con-
sideraçOes.

0 Sr. Anuar Fares - Lamen-
to não poder colaborar, embora

humhidemente, corn o discurso tie
V. Exa.

0 SR. JOAQUIM DE MELO
FREIR-E - Para concluir, Sr. Pre-
sidente, cumpre-nos ressaltar que
não queremos ver a região de Bra-
silândia ao desamparo. Estamos
muito bern inforrnados de que as
terras daquela região estao inclui-
das no piano prioritário de refor-
ma agrária do I. B.R.A - Este insti-
tuto, êste sim, estã credenciado pa-
ra cumprir a rnissão coionizadora-.
Deixemo-lo agir sOzinho nesse
carnpo. Volte o Governador seus
oihos para o Estado todo e assurna
o comando do Govêrno de toclos as
Mineiros, porque, no tocante a ad-
minis-tracão estaduai, permanece
vega a cadeira que ilustrou o Go-
vernador que antecedeu ao atuai.

Verberamos contra a apiicacOo
de verbas macicas na região de
Brasiiândha. Estamos seguros do
que êsse charnado piano é tOcnica
e econOrnicamente faiho - Além do
mais, cresce, cada dia mais, a
nossa düvida quanto -ao propOsito
do Sr. Governador em dizer que
pretende apeflas coionizar aquela
i-egião. A nossa dtIvida preride-se
a aspectos de significaqão ético-
-politica. As terras do Sr. Gover-
nador e de outros de suas relaçóes
pessoais são ribeirinhas do rio Pa-
racatu. Para estarern distantes a
100 km como se afirmou desta Tn-
buna , seria mister que aquêle rio
tivesse tao absurda iargura. Evi-
dencia-se, dêst-e modo, que a ope-
racão é sutiimente enganosa e en-
ganadora e de finalidade subal-
terna, não visa an soerguimento
de Minas, nern mesmo ao abaste-
cimento do Brasilia. -São pretextos.
Visa-se ao interêsse prOprio, 'a uti-
iização dos recursos do poder para
vaorização de propriedades parti-
dulares.

For tudo isso quo temos exposto
exaustivarnente e denunciado corn
aitivez civica, por tudo de quo an-
tes suspeitávamos e agora ja te-
mos certeza, -êsse piano é lesivo
aos interêsses de Minas. Urge que
esta Casa o examine e trate de
obstti-lo, para evitar danos irrepa-
rãveis 'a economia mineira.
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Para que Caste debate näo prossi-

ga por mais tempo, ao mesmo
passo que esperamos obter desta
Casa que suste a aprovacão de urn
voto de congratulacOes indevido e
esdrUxulo, propomos seja consti-
tuida urna Comissão Parlarnentar
de Inqudrito, para, in loco, apurar
Os fatos da denUncia e manifes-
tar-se, por ültimo, a respeito dessa
farnigerada questão de Brasilãndia.

Passo a ler neste momento, Sr.
Presidente, o Requerimento da
constituição da Corriissäo Parla-
mentar de Inqudrito, devidamente
apoiado.

REQUERIMENTO N.° 1.280

Exrno. Sr. Presidente da Assem-
bldia Legisiativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Os Deputados infra-assinados,
nos térmos dos artigos 10, da Cons-
tituição do Estado, e 33, do Regi-
mento Interno, requerem a cons-
tituicão de uma Comissão Parla-
mentar de Inqudrito, composta de
cinco Deputados, para se apurarem
fatos referentes a experiência, cha-
mada pioneira, de Brasilândia, nos
Vales dos rios Urucuia e Paracatu,
danosa aos interêsses do Estado e
da qual resultará major proveito
aos proprietários das areas afins,
entre Os quais se arrolam parentes
do atual Governador do Estado.

Sala das Reuniöes, 10 de junho
de 1966.

Joaquim de Melo Freire - José
de Castro—Athos Vieira de Andra-
de - João Vaz - Nicanor Arman-
do - João Bello - Gerardo Grossi
- Alvimar Mourão - Valdir Mel-
gaco - Geraldo Quintao - Atali-
ba Mendes - Waldomiro Lôbo -
Anuar Fares - Hdlio Garcia - Plo-
rivaido Dias - João Bosco - Altair
Chagas - José Maria Magalhães -
Batista Miranda - Carlos Megale
- Cicero Dumont - Ladislau Sal-
le-, - Expedito Tavares - Bene-
dito Xavier —Carlos Eloy Wil-
son Chaves - Sette de Barros -
Ulisses Escobar - Artur Fagundes
- Euler Lafetá - Pereira de Al-

meida - Wilson de Paiva Lulz
Junqueira.

Justificativa: - Entre os fatos
que desaconseiham o empreendi-
mento podem-se enumerar:

1 . 0 - A area que Se prestará a
experiência foi considerada prio-
ritária pelo IBRA, do que decorre
a ilegitimidade da acão do Govêrno
mineiro.

2. - Sob os pontos de vista téc-
nico e econOmico, a coionização de
Brasilãndia, se válidos os pianos do
Gov&ruo Estadual, ë urn desastre,
pois significará a inversão, em
areas ja reservadas a Orgão fede-
ral, quando regiôes de rendirnen-
to agricola são relegadas ao aban-
dono.

30 - A pressa da colonizaçã,
corn abertura de estradas, antes de
contar o Govêrno corn disponibi-
lidade de recursos, permite a sus-
peiçäo, e a reforca, de que outro
interêsse anima o Chefe do Poder
Executivo que intenta a valoriza-
ção de terrenos de seus familiares

4 •o - A opinião pübLica pede es-
clarecimentos, negados pelo Go-
vêrno, cabendo a Assembldia, como
legitima representante do povo, su-
prir a deficiOncia de informacöes
que vem cercando, propositalmen-
te, o piano.

Outros motivos emergirão das
investigacOes que a Comissäo Par-
lamentar de Inqudrito procedera.
Então, ha de se estarrecer o povo
mineiro, quando tOda a verdade
vier a iuz.

Joaquim de Melo Freire.
- A Comissão de Justica.
- Passa-se it

2.a PARTE DA ORDEM DO DIA

O SR. PRESIDENTE - A Mesa,
tendo verificado, em charnada an-
terior, a não existência de "quo-
rum" para votacão dos Projetos
constantes da Ordem do Dia, vai
passar a discussão dos mesmos.

- A seguir, sem debates, cada
urn de sua vez, tern suas discussöes
encerradas e as respectivas vota-
cOes adiadas, os seguintes Proj etos
de Lei:

—Em 1 ,8 discussãO: n°s. 3645, 3546
e 3660; em 2.a discussão (artigo por
artigo): ri°s. 3604 e 3619; em 3,a
discussão: n.° 3573.

O SR. PRESIDENTE - 3. a (15-
eussão do Projeto n o 3593. do Sr.
Geraldo Quintão, o qual dá a de-
nominacäo de "Ginâsio Estadual
Joâo XXIII" ao GindsiO Estadual
de Ipatinga.

Fstá em discussão o Projeto.
Para discuti-lo, tern a palavra o Sr.
Anuar Fares, orador inscrito.

O SR. ANUAR FARES - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados.

Estou inteiramente de acOrdo
corn o Proj eto do Sr. Geraido Quin-
tao, brilhante Parlamentar que
representa corn abnegacão e deter-
minacão a zona metalurgica de
nosso Estado e está sempre pronto
a servi-la da melhor forma possi-
vel. Este foi o motivo pelo qual S.
Exa., por êste Projeto, pedlu que
se desse a denominacão de "João
XXIII" ao Ginásio Estadual de
Ipatinga. E claro que quem o ins-
pirou para esta iniciativa foi a p0-
sição do grande Papa dêste século
que deu urn sentido nOvo as rela-
qöes da Igreja corn o povo, da Igre-
ja corn Os pobres, da Igreja corn
o operariado. Este mesmo espIrito
de ecumenismo que levou êsse 'Ii-
rigente da Igreja a se aproximar,
cada yes mais, das massas traha-
ihadoras levou também o Deputa-
do Geraldo Ouintão a apresentar
esta ProposicãO. Ha outro motivo
pelo qual venho a esta Triburla.
Enquanto não se solucioflar a in-
clusão do jogador TostiO no escre-
te brasileiro, para disputar em
Londres a Copa do Mundo, não
nos calaremos. Por que não di-
zer que êste assunto e de real
interêsse da Assembléia, Se a
Assernbldia representa o povo, 7e
a Assemhléia deve ser autêntiea?
E, se esta é a Casa do povo, tôdas
as suas aspiraçöes devem ter lugar
nesta Tribuna. 0 espore que mais
emociona o povo brasileiro é o fu-
tebol; e se êste esporte, no mo-
mento, representa todo o espIrito
de luta e de determinacãO do povo

brasileiro, êle deve ser discutido
nesta Casa, sob pena de sermos
considerados bacharéis preocupa-
dos apenas corn o texto da lei. E,
por isto, quero assinalar, hoje, a
vitOria da imprensa mineira, da
opinião rnineira e dos representan-
tes rnineiros quo, nesta Casa, se in-
teressararn por êste assunto, por-
que Os fatos vieram cornprovar que
a nossa atividade, reconhecendo co-
mo urn dever a inclusão dêsse jo-
vem atleta no selecionado brasilel-
ro, foi ditada pelo sOiido born-sen-
so que brota do povo. Disse urn dos
grandes entendidos de futebol des-
te Pals que a esc'aiação de Tostão
significa uma vitOria pessoal dêste
môco. ie venceu tôdas as difi-
culdades, superou todos os obstá-
cubs da rotina e se firmou, hoje,
como urn dos elementos que parti-
rão para Londres, representando o
esporte mifleiro no escrete nacio-
nal. Os fatos que se sucederam del-
xararn inequlvoca a necessidade de
rnanter o jovem craque entre os 22
que forniarão as duas equlpes que
seguirão para a Europa. 0 fute-
bob de Tostão, a esta altura, não
pertence a Minas Gerais; hoje,Tos
tao tern 0 apoio e conta corn o en-
tusiasmo do tôda a torcida brasi•-
leira e não podem permanecer dii-
vidas sôbre o seu futebol. Afinal, a
Comissâo Técnica se convenceu da
necessidade do concurso de seu es-
fôrço na Copa do Mundo. São re-
centes os fatos que levaram a Co-
missão Tdcnica a essa convicQão:
sua brilhante exibiqão na partida
contra a PolOnia no "Estddio Ma-
galhes Pinto" e, em seguida, r,a
partida contra o Peru, no Maraca-
nã: além disso, suas qualidades
pessoais, seu empenho de se afir-
mar e sua categoria que resuitaratfl
na sua brilhante participaçãO nos
treinos do Selecionado.

Acima de tudo, a sua conoeitua-
çäo ética da disciplina. Vem a ser
êle o simbobo do môco mineiro, do
esportista mineiro, Sr. presidente.
As minhas palavras, neste mornen-
to, são para congratuiar-me corn
o povo e a imprenSa mineira, por-
quo a presenca de Tostão, no sele-
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cionado, não e apenas uma pre-
senca numérica. E resultado de
uma luta feroz contra o cartolis-
mo de alguns da CBD.

0 SR. PRESIDENTE - Conti-
nua em discussão o Projeto. Não
ha outros oradores inscritos. En-
cerro a discussão.

QIJESTAO DE ORDEM
o SR. JOAO BOSCO - Sr. Pre-

sidente. Estando em tram.itação
nesta Case Projeto de Resolução
da Comissão de Justica que cria a
Comissão Parlamentar de Inquéri-
to para estudo do minério, em Mi-
nas. encaminho a Mesa o seguinte

REQUERIMENTO
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado que êste subscreve,
nos térmos do artigo 117, parégra-
fo 1.0, do iRiegimento Interno . re-
quer a V. Exa., ouvido 0 Plenérto,
regime de urgência para, a tram!-
tacão do Projeto 3.661/65.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

João Bosco - Spártaco Pompcu
- Lélis Chaves - Geraldo Ouintão
- Souza e Silva - Batista Miran-
da - Florivaldo Dias - Joaquirn
de Melo Freire - Aureliario Chaves
- Jorge Vargas - Anuar Fares -
Ataliba Mendes - Alvimar Mou-
rão - João Vaz - Expedito Ta
vares - LUcio de Souza Cruz -
Cicero Dumont - Joâo Lutz de
Freitas.

- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - A Mesa

recebe o Requerimento do Depu-
tado João Bosco e, na primeira
oportunidacle em clue ham condi-
öes para submetê-lo ao Plenãrio,

a Mesa o fará.
3.a discussão do Projeto flQ 3.594/

66, do Sr. Geraldo Quintão, o qual
dá a denominacão de "Ginásio Es-
tadual "São Sebastião" ao Ginásio
Esta dual de TimOteo.

A Comissão de Justiça opine pela
aprovação do Projeto.

Em discussão.
Tern a palavra, para discuti-lo, o

Sr. Anuar Fares.

o SR. ANUAR FARES - Sr.
Presidente, Srs. Deputados.

Mais urn Proj eto, de autoria do
nobre Deputado Geraldo Quintão,
me traz novamente a Tribuna e
aqui estou para louvar a atitude
de S Exa., que vai ao encontro
dos interésses dos moradores de
TimOteo, cidade tao bern represen-
tada neste Plenário por esta fi-
gura expressiva da vida, püblica. mi-
neira, Deputado Geraldo Quintão.
Ao dar a denominaçao de "São Se-
bastião" ao Gindsio Estadual da-
quela cidade, quis o nobre Depu-
tado expressar a grande devocão
daquele povo a êste grande santo,
a êste grande mdrtir da Igreja Ca-
tOuica.

Senhor Presidente, Srs. Deputa-
dos heroismo e dedicacão são Ca-
racteristicas muitas vêzes necessá-
rias na vida püblica. Em nome
dêste principio cia dedicacão, déste
princIpio de obsessão

'
de nobre

obstinacão, aqui estou para mats
uma vex falar sôbre o Hotel Gro-
gotO, cia Barbacena.

Construido no Govêrno anterior
ao do Sr. Magalhães Pinto, foi
êste hotel entregue a firma "Ter-
mas LindOia", mediante uma con-
corr'ência que, de ini'io, se tornou
inoperante e prejudicial ao Esta-
do, resultando no processo de res-
cisão administrativa, instaurado
pelo Govêrno Magalhaes Pinto,

Rescindido o contrato adminis-
trativamente, entrou a Hidromi-
nas com uma proposta de concilia-
cao corn a firma, 0 que não con-
duziu a qualquer resultado. For
fim, ingressou a "Termas LindOia"
corn urn Mandado de Seguranca
que resultou em denegação, por-
uanto o Tribunal de Justica de

Minas reconheceu ao Govérno do
Estado o direito de rescindir 0
contrato. Esté, hoje, o Mandado
de Seguranca "sub judice" no Su-
premo Tribunal Federal. Passa-
ram-se Os ciflco anos do Govêrno
do Sr. Magalhães Pinto; entrou-se
no Govérno do Sr. Israel Pinhei-
ro, e, ate hoje, se arrasta esta ques-
tao, corn prejuIzo evidente para o

Estado. Soubemos que, recente-
mente, houve uma nova tentative
de acOrdo. 0 atual Governador do
Estado, numa louvável iniciativa
de obter solução para 0 caso, pro-
curou entrar em entendimento corn
a firma "Termas LindOia S.A.", no
sentido de, amig'avelmente, ser-ihe
entregue o prddio do "Hotel Gro-
gotO", além de outros, corno Os dos
hotéis de Diamantina e de Ouro
Préto.

Hoje, estou plenamente conven-
cido de que "Termas LindOia" d
uma firma qua não se interessa por
coisa alguma, no meio social, qua
näo seja obtenção de lucros. Não
estão Os seus empresarios afina-
dos corn o moderno espIrito em-
presarial qua afirrna não ser a em-
prêsa industrial uma entidade ex-
clusivamente privada; tern ela co-
notação corn o rneio social, e néle
deve encontrar razöes para a sua
sobrevivência e, ate, para o seu
prdprio nascimento.

Nos dias que correm, não se pode
falar em emprêsa privada, no sen-
tido liberal do "laissez faire, laissez
passer". A ernprêsa privada tern
uma significacão dentro do contex-
to social qua não pode ser esque-
cido, que deve estar presente no
espirito dos empresários moder-
nos. For que assim o afirmo? Por-
que, para entregar o Hotel Grogo-
tO de Barbacena, cujo prazo con-
tratual de locacão venceu em qua-
tro de janeiro do corrente ano, a
organizacão "Termas de LindOia"
exige a insignificante quantia de
120 milhães de cruzeiros por uma
simples entrega do imOvel. Aque-
Ia não tern mais direito porque
não e mais titular de qualquer
direito de locatário. "Termas de
LindOia" quer a importância de
120 milhöes de cruzeiros, sendo que
prejuIzos enormes já causou ao pa-
trimOnio do Estado e, tambdm, ao
pIano turIstico idealizado no Go-
v6rno, passado. E verdadeiramente
penoso ver-se a situação em que
se encontra o Hotel GrogotO, as-
tragado palo desuso, corn suas al-
faias em estado lastimãvel, corn
sua pintura merecendo reparo to-

tal. Verificarnos que aquêle em-
preendimento situa-se no ponto es-
tratdgico do piano de turismo para
as veihas cidades rnineiras, pois
que, de Barbacena, se aicançam
São João del-Ret e Tiradentes. No-
tadamente Tiradentes qua é urn re-
licãrio da vida civica de Minas,
terra natal do patrono civico da
Nacão Brasileira, conforme foi re-
centemente instituido por Lei Fe-
deral; Tiradentes seria altamente
beneficiada, como seria São João
del-Rei, corn esquema turistico or-
ganizado pelo Estado de Minas
Gerais. Estã o Hotel GrogotO a
urna hora de Congonhas e a pou-
cos quilOmetros cIa cidade de Pra-
dos que e, tambérn, uma uni-
dade turistica ainda pouco conhe-
cida. 0 Hotel GrogotO esta fecha-
do pelo espirito de felonia de uma
firma qua, em momento algum,
pensou no plano de turismo que
visa ao interêsse de uma coletivi-
dade. Que significa turismo? Di-
namizacão de riqueza nacional
através de infra-estrutura cons-
tituIda de estradas a hospedagem.
Mas, estradas jd existem e estão
sendo completadas. A hospedagem
necassita ser impiantada. Então,
qua verificamos em Ouro Prêto? 0
hotel do Estado, entregue a "Ter-
mas de LindOia", encontra-se em
situacao iastimável. Transforma-
ram seu belo "hail" em uma "bou-
tique" de quinquilharias e objetos
de banal "souvenir". 0 que ocorre
corn o hotel de Diamantina? Está
praticamente fechado, corn prejuf-
zo enorrne para o patrimOnio do
Estado. 0 que acontece corn 0
hotel de Barbacena? Não o abrem
e, para abri-lo, a "Termas de Lin-
dOia" exige uma indenização de 120
rnilhôes de cruzeiros. Parece que
essa Firma ignora que existe urna
Revolucão no Brasil para acordar
aqueles que pensam sO nos seus
prOprios interêsses e se eSquecern
do interêsse coletivo. Turismo não
é simples passeio de pessoas end!-
nheiradas - Turismo C processso de
repouso da classe media que varia
de pontos e perspectivas para
amenizar o espirito e descansa-b
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das tarefas da vida. Ainda mais,
turismo é diriamizacão de rnão-de-
-obra, abertura de mercado de tra-
baiho para Os mocos que Sc que-
rem dedicar ao rarno de empreitei-
ros de turismo. Turismo significa
dinamizacao do numerário nacio-
nal; significa, finalmente, tôda a
contextura de uma indüstria cia
qual vivem vãrios Paises da Eu-
ropa e do oriente

Verificamos hoje que ate os
palses do Oriente Métho, cujas ri-
quezas estavarn pr'aticamente des-
conhecidas para urna parte do No-
vo Mundo, abriram ao nosso co-
nhecimento, através do publicidade
macica e bern orientada, os cami-
nhos dos seus tesouros arqueolO-
gicos e histOricos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
voltarei oportunamente para tra-
tar dêste assunto que e de alto in-
terêsse para a economia do Esta-
do, de vez que o Presidente, corn a
cortesia que o caracteriza, adver-
te-me de que 0 rneu tempo estã es-
gotado. Voltarei, entretanto, e de-
nunciarei ao Estado de Minas es-
ta investida contra seu patrimô-
nb, sua economia, corn todos Os
detalhes e corn tôda a minha vee-
mência.

Sirvo-me do ensejo para apre-
sentar a seguinte

INDTCAAO N.° 1.195

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

O Deputado abaixo assinado re-
quer seja indicada ao Sr. Gover-
nador do Estado a necessidade de
ser encontrada urna solução para
o caso do Hotel GrogotO, situacão
que Se eterniza, corn evidentes pre-
juizos para o patrimônio do Esta-
do e para o plano turistico visivel-
mente afetado corn a não abertu-
ra daquele estabeleciniento.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1966.

Anuar Fares.
- A Comissão de Agricultura.
O SR. PRESIDENTE - Conti-

nua em discussão o Projeto. Não

ha mais oradores inscritos; encer-
ro a discussão.

ENCERRAMENTO

O SR. PRESIDENTE - Esgota-
cia a matéria da presente Reunião
e näo havendo Oradores Inscritos,
a Mesa val encerrci-la, convocando
outra, Ordinciria, para segunda-fei-
ra, dia 13, as 14,00 horas, corn a Se-
guinte Ordern do Dia:

ORDEM DO DIA
13-6-66

La PARTE
Das 14 as 15 horas:

Leitura e aprovação da Ata. -

Expediente, inclusive leitura e
apresentação de pareceres, proje-
tos, cornunicacOes, requerimentos e
indicacOes.

Das 15 as 16 horas:

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

Discussão e votacäo de redacOes
finals.

2.a PARTE
Das 16 as 18 horas:

Votacao, em 3. a discussão, do Pro-
jeto n. 9 3.573/66, do Sr. Aurellano
Chaves, o qual determina a inclu-
são da disciplina "Elementos de
Poiftica e Constituição" nos Cur-
rIculos das Escolas Superiores.

Votacão, em 3." discussão , do Pro-
jeto n.° 3.531/66, do Sr. Lourival
Brash, o qual reconhece de Utili.
dade Püblica o Abrigo "Santa He-
lena", corn sede na cidade de Juiz
de Fora.

Votação, em 3 1 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.550/66. do Sr. José do
Castro, o qual dci a denominacao
de "Cel. Aniceto de Barros" ao
Pôsto de Higiene de Santa Cruz do
Escalvado.

Votacão, em 3" discussão, do Pro-
jeto n.9 3.557/66, do Sr. Jairo Ma-
galhães, o qual reconhece de tjtili-
dade Pciblica a Fundação Sercifica
de Educacao da ParOquia de Nossa
Senhora da Pompéia, corn sede em
Belo Horizonte.

Votação, em 3 11 discussao, do Pro-
jeto n.° 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dci a denorninação de
"Professor Fcibregas" ao Gincisio
Estadual da Cidade de Lurnincirias.

Votação, em 3 1 discussäo, do Pro-
jeto fl.0 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dci a denommacão de
"Padre João Neiva" ao Gincisio Es-
tadual de Santana cia Vargem.

Votação, em 3 1 discussão , do Pro-
jeto n.9 3.562/66, do Sr. Cicero flu.
mont, o qual reconhece de Utilida-
de Püblica o Centro Educacional
de Belo Horizonte.

Votacão, em 3." discussão, do Pro-
jeto n.° 3.563/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dci a denominação do
"Dom Othon Motta" ao Coléglo
Normal Oficial da Cidade de Con-
ceiccio do Rio Verde.

Votação, em 3" discussão , do Pro-
jeto n.° 3.565/66, do sr. Wilson Mo-
desto, o qual dci a denomlnaçcio de
"Presidente João Pinheiro" ao Gi-
ncisio Estadual de Santos Dumont.

Votação, em 3." discussão, do Pro-
jeto n.° 3.571/66, do Sr. Jarbas Me-
cleiros, o qual reconhece do Utili-
dade Püblica o Conseiho Particular
da Sociedade São Vicente de Pau-
lo, do São Goncalo do Sapucal.

Votacão, em 3 1 discussão , do Pro-
jeto n.° 3.593/66, do Sr. Geraldo
Quiritcio, 0 qual dci a denomlnação
de "Gincisio Estadual João XXIII"
ao Gindsio Estadual de Ipatinga.

Votaçao, em 3a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.594/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dci a denornmação
de "Ginásio Estadual São Sebas-

ticio" ao Gincisio Estadual de Ti-
mOteo.

Votacao, em 2." discussão, do Pro-
jeto n.° 3.579/66, do Sr. Ledo Bor-
ges, o qual declara de Utilidade
Publica o DiretOrio Central dos Es-
tudantes da Universidade CatOlica
de Minas Gerais.

Votacao, em 2." discussão, do Pro-
jeto n.' 3.600/66, do Sr. Altair Cha-
gas, o qual denomina "Jaime Ma.
fra" as E. C. de Corrego do Rio
Branco, Municipio de lapu.

Votacao, em 2." d.iscussão, do Pro-
jeto fl. 0 3.602/66, do Sr. Lourival
Brash, o qual atribui denominacão
ao Gincisio Estadual de Cnizeiro
da Fortaleza.

Votacao, em 2a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.604/66, do Sr. Agostin.ho
Campos Neto, o qual dci denornina-
cão ao Centro de Saüde de Con-
selheiro Lafaiete.

Votação, em 2." discussão, do Pro-
jeto n.9 3.619/66, do Sr. Jarbas Me-
deiros, 0 qual dci a denorninacão
de "Presidente Kennedy" ao Gina-
sio Estadual de Monsenhor Paulo.

Votaccio, em 1•a discussão, do Pro-
jeto n.° 3.645/66, do Sr. João Vaz,
que mothfica artigos cia Lei n.112.819,
de 22 de janeiro de 1963.

Votacão, em 1." discussão, do Pro-
jeto n. 9 3.646/66, do Sr. Spdrtaco
Pompeu, que dci a deriorninacã,o de
"Dr. Domingos Conde Filho" A Urn-
dade Sanitciria cia Cidade de Pa-
raguassu.

Votacão, em 1." discussäo, do Pro-
jeto n.° 3.651/66, do Sr. Spcirtaco
Pompeu, o qual dci o titulo de "Ci-
dadão Honorcirio de Minas Gerais"
ac, Deputado Federal João Calm-on.

Votacao, em 1." discussão, do Pro-
jeto n.° 3656/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dci ao Gincisio Es-
tadual e Colégio Normal da Cidade
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de Coronel Fabriciano o nome de
"Alberto Giovannini".

Votacao, em 1. a discussão, do Pro-
jeto fl.0 3.657/66, do Sr. Wilson de
Paiva, o qual dd ao Colégio Co-
mercial Oficial de Uberaba a de-
norninacão de "Colëgio Comercial
Oficial Boulanger Pucci".

Votacão, em 1• 11 discussão, do Pro-
jeto n.° 3.660/66, do Sr. Euler La-
fetd, o qual dá a denomi:nacão de
"Princesa Januária" as Escolas
Combinadas Inf antis, da Cidade de
Janudria.

l.a discussão do Projeto n.° 3.676/
/66, do Sr. João Navarro, 0 qual
dispOe sObre hordrio de irradiacão
do noticiário da Assembléia Le-
gislativa na Radio Inconfidência

- 0 Sr. Presidente convoca a.in-
da outra, Extraord.inária, para o
mesmo dia, as 20,30 horas, corn a
seguinte Ordem do Dia:

ORDEM DOO DIA
13-6-66

Reunião Extraordinária
l.a PARTE

Das 20,30 as 22,30 horas
Leitura e aprovacão da Ata.
.Discussão das seguintes Propo-

sicöes:
Requerimentos n°s. 1.147 - 1.167

- 1.170 - 1.183 e 1.212.
Indicacoes n°s. 1.089 - 1.105 -

1.112 - 1.119 e 1.121.

2.0 PARTE
Pas 22,30 as 00,30 horas:

Discussão dos seguintes vetos to-
tais opostos as ProposicOes de Lei
n°s.:

3.098, que dá 0 nome de "Deputado
Nacip Raydan" as Escolas Com-
biriadas anexas ao Solar da Cri-
ança, da Cidade de Belo Hori-
zonte.

3.117, que concede pensão especial
e vitalicia a Clemente Rodrigues
de Moura.

- Levanta-se a Reun.ião.

SUMARIO: - Comparecimento -
Ata - Expediente: Oficios - Lei-
tura e Apresentacão de Proposi-
cöes - Pareceres: de Redacao Fi-
nal ao Projeto de Emenda Cons-
titucional n.° 798 e ao Proj eto n.'
3.502; sObre Os Requeninentos
n°s. 1.222 e 1.248 e Inwcaçoes
n's. 1.106, 1.128 e 1.139 - Re-
querirnento fl.0 1.281, do Sr. La-
dislau Sales, Parecer e Proj eto de
Resolucao n.° 3.687i66, da Comis-
são Executiva; Requeri.rnento n.'
1.287, do Sr. Valdir Melgaco, Pa-
recer e Projeto de Resoluçao ri.3
3.688/66, da Comissäo Executiva;
Requerimento n . 0 1.288, do Sr.
Pereira de Almeida, Parecer e
Projeto de Resolucão ii.' 3.689, 66,
da Comissão Executiva; Requeri-
mento n.° 1.289, do Sr. Florival-
do Dias, Parecer e Proj eto de Re-
solucao n." 3.690/66, da Comis-
são Executiva; Requerimento a.'
1.290, do Sr. Euler Lafetá, Fare-
cer e Projeto de Resoluçao n."
3.691/66, da Comissão Executiva
- Discurso, Projeto n.' 3.686, Re-
querimento n.' 1.284, Requeri-
mentos, IndicacOes de n°s. 1.198
a 1.203 e Comun.icacöes do Sr.
Spdrtaco Pompeu; Discurso, Re-
querimentos n's. 1.282 e 1.283 e
Requeriniento do Sr. João Luiz
de Freitas; Discurso e Requeri-
mento no 1.285, do Sr. Florival-
do Dias; Requerimento do Sr.
Carlos Megale; Discurso, Reque-
rimento n.° 1.286 e Requeriinen-
to, do Sr. Cicero Dumont; Re-
querimento e Comunioacão do
Sr. Lücio de Souza Cruz; mdi-
cacao n.° 1.186, do Sr. Euler La-
£etd; Discurso e Indicacão n.0

1.197, do Sr. Salim Nacur; Go-
municaçöeS do Sr. Alvimar Mou-
rão; Discursos dos Srs. Waldo-
miro LObo e Geraiclo Quintão -
Discussâo e Votacã.o de Proposi-
cOes - CornunicaçOes dos Srs.
Alvimar Mourão, Lücio de Sousa
Cruz e Spdrtaco Pompeu - Pro-
jeto de ResoluçãO fl. 0 3.682 -
Requerimentos dos Srs. Ma-
rio Hugo Ladeira, Lourival Bra-
sil, Jehovah Santos, Anuar Fares,
Spãrtaco Pompeu ,Reny Rabello
e Ldcio de Souza Cruz - Reque-
rimento do Sr. João Luiz do
Freitas - Discurso do Sr. Wal-
domiro Lôbo - RequerirnentoS
dos Srs. Cicero Dumont e João
Bosco - Requerimento do Sr.
José de Castro (arts.94 e 95) e
Discurso do Sr. José Maria Ma-
galhaes - 2." Parte da Ordem
do IRa - VotacãO era 3.a discus-
são, do Projeto n. 3.573 - Qu.es-
tao de Ordem - Chamacia -
Falta de "quorum" - Encerra-
mento - Ordein do Pia.

QOMPARECIMENTO

- As 14,15 horas, comparecem
Os Srs.:

Bonifácio de Andrada - Leão
Borges - João Navarro - Anuar
Fares - AgostiTtho Campos Neto
- Altair Chagas - Alvaro Salles
- Alvirnar Mourão - Artur Fagun-
des - Ataliba Mendes - Athos Vi-
eira de Andrade - Aureliano Cha-
ves - Benedito Xavier - Carlos
Eloy - Carlos Megaie - Cicero
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Dumont - Dermeval Pimenta Fl-
iho - Euler Lafetd - Expedito
Tavares - Florivalclo Dias - Ge-
raldo Quintão - Gomes Moreira
- Hélio Garcia - Hermelindo Pai-
xão - Homero Santos - Ibrahim
Abi-Ackel - Jairo Magalhães -
Jarbas Medeiros - Jehovah San-
tos - João Bosco - João Luiz de
Carvalho - João Luiz de Freitas
- João Vaz - Joaquim de Melo
Freire - Jorge Ferraz - Jorge Var-
gas -- José de Castro - José Ma-
ria Magalhães - Ladislau Sales -
Lélis Chaves - Lourival Brash -
Lücio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Maria Pena - Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - Ni-
canor Armando Orlando Andra-
de - Oswaldo Tolentino - Otelino
Sol - Paulino Cicero - Pereira de
Almeida - Pires da Luz - Raul
Fernandes - Raymundo Alberga-
na - Salim Nacur - Sebastiao
Anastácio - Sette de Barros - Sou.
za e Silva - Spártaco Pompeu -
Valdir Melgaco - waldomiro Lô-
bo - Wilson Chaves - Wilson Mo-
desto - Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

- Corn a presença de 66 Srs.
Deputados, o Sr. Presidente decla-
ra aberta a Reunião.

ATA

o SR. WtLSON DE PAIVA (2.°
Secretário "ad hoc") - Procede a
leitura da Ata da Reunião anterior,
a qual é aprovada, sern observa-
cöeS.

EXPEDIENTE

O SR. PINTO COELHO (3. 0 Se-
cretdrio, nas funcöes de 1.°) --
Procede a leitura do seguinte Expe-
diente:

OFICIO

Belo Horizonte, 3 de junho de
1.966.

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

Acuso o recebimento do Oficlo em
que V. Exa. submete it considera-
cão desta Secretaria 0 teor, por cO-
pia, do Requerirnento n.° 1.213,
apresentado por Srs. Deputados
encarecendo a necessidade de aber-
tura de inquerito para apuracão
de latos ocorridos no G.E. "Mi-
nistro Francisco Campos", da Ci-
dade de Mutu.rn.

Em resposta, cumpre-me comu-
nicar-lhe que determinei ao Depar-
tamento competente providéncias
urgentes a respeito do assunto.

Vaiho-me da oportunidade para
renovar-ihe protestos de elevado
aprêco e distinta consideração.

Gilberto Antunes de Almeida -
Secretário de Estado da Educacão

- Ciente. Publicar.
OFIClO

Belo Horizonte, 8 de junho de
1.966.

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléla Legislativ'a do Estado de Mi-
nas Gerais.

Agradeco muito penhorado a a-
tenciosa cornunicacão de que essa
Casa consignou em Ata voto de
congratulacoes pela presença, em
Belo Horizonte, do Pe. José Bo-
nardi. E uma justa homenagem a
urn apOstolo da Igreja que, em tem-
pos passados, tanto beneticiou a
populacão catóLica de Belo Hori-
zonte e que hoje desenvolve idên-
tico apostolado em Roma, como

Superior da grande e bela igreja
dos PP. Sacramentinos na Cidade
Eterna.

Atenciosarnente,
D. João Resende Costa -

Arcebispo-Coadj.
- Ciente. Publicar.

OFtCIO
Belo Horizonte, 7 de junho de

1.966.
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

Tertho a honra de acusar o re-
cebirnento do Offcio n.° 1.132/66/
/GP, no qual V. Exa. se digna
comu.nicar-me que, a requerimen-

to da Sra. Deputada Marta Nair
Monteiro e outros, foi consigriado
em Ata voto de congratulacOes corn
a Diretoria dêste Centro, por moti-
vo da assinatura do convêfliO entre
o Govêrno Federal e o GovêrflO Es-
tadual, para completar-se a cons-
trucão do Centro Regional de Pes-
quisas Educacioflais João Pinhei-
ro.

Ao manifestar a V. Exa. o meu
reconhecimeflto pela honrosa de-
moristracäo de aprêco corn que me
honrou essa egrégia Assernbléia,
quero declarar a V. Exa. que a re-
cebo como poderoso estirnulo para
que continue a esforcar-me em
prol da educacão do nOSSO povO.

Ficarei muito grato se V. Exa.
houver por beni significar a Sra.
Deputada Marta Nair Monteiro
quanto me sensibiizou a sua in!-
ciativa.

Reitero meus cordials protestos
de elevada consideracãO.

Abgar Renault - Diretor do ORPE
João Pinheiro.

- Ciente. Publicar.

- Passa-Se a

LEITURA E APRESENTAcAO
DE pRoposlcoES

- Pelos respectivos relatores, são
encaminhados a Mesa os seguintes
ParecereS:

PARECER DE REDAcAO FINAL

Comissâo de RedaçAo

O Proj eto de Emenda Constitu-
cional n.° 798/64, de autoria da Co-
missão de Justiça e oriundo de
Emenda Constitucioflal fl. 0 6/63, de
iniciativa do Sr. DeputadO Bo-
nifácio de Andrada' que modifica
a redacãO do art. 78 da Constitu.i-
ção do Estado de Minas Gerais, foi
aprovado nas discussOeS regimen-
tals, sem qualquer rnodificacão -

Assim sendo, somos de parecer
que se ihe dê, como final, a reda-
cão aba!xO, que está de acôrdo corn

o Projeto, para que, sob esta for-
ma, seja enviado a promulgacäo:

PROJEO DE EMENDA CONS-
TITTJCIONAL N.° 798/64

Mod.ifica a redaçäo do iartigo
78 da ConstltuicãO do Estado
de Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislati-
va do Estado de Minas Gerais,
usando das atribuicOes que the con-
ferem Os 'artigoS 150 e 151, n.° II,
da ConstituicãO do Estado de Mi-
nas Gerais, promulga

Art. 1. - 0 artigo 78 da Cons-
tituição do Estado de Minas Ge-
rais passa a ter a seguiflte reda-
çãO:

"Art. 78 - Adrnin.istratiVa
mente, 0 Estado se divide em
municipioS e estes em distri-
tos.

§ 1 .0 - A sede do Munich-
pio the dii o nome e tern a
categoria de cidade. 0 Distri-
to designar-Se-ii pelo nome
da respectiva sede, que teri a
categoria de vila.

§ 2.° - ApOs 10 (dez) anos
de existëncia do topOnirnO da
que trata êste artigo, a sua
mudança sO poderi ocorrer
mediante lei que tenha o vo-
to da rnaioria absoluta da AS-
sembléia Legislativa, devida-
mente instruido o Proj eto
corn requerimento assinado
pelo Prefeito e por dois ter-
ços dos Vereadores da Câma-
ra do respectivo municIpiO.

§ 3 ,9 - Os topOnimoS de
mais de 30 (trinta) anos sO
poderãO ser alterados medi-
ante mensagem do Executi-
vo, instruida corn o requeri-
mento de que fala o pan-
graf 0 anterior, devendo o
projeto contar corn o voto de
dois tercos dos membroS da
Assernbléia".
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Art. 2. 0 - Revogadas as dispo-
sicöes em contrdrio, esta Lei Cons-
titucional entrard em vigor na da-
ta de sua publicacão.

Sala "José Proença", 13 de ju-
nho de 1.966.

José Maria Magalhães , Presiden-
te - José de Castro, Relator. -
Carlos Megale - airo Magalhaes.

- Publicar.

PARECER DE REDAJçAO FINAL

Comissäo de Redação

o Projeto fl. 0 3.502/66, de auto-
na do Sr. Deputado João Luiz 3.e
Freitas, que dã a denom.inação de
"Padre José Gonçalves de Souza"
ao Ginásio Estadual de Felixlãndia,
foi aprovado nas discussOes regi-
mentais, sem emenda.

Somos, portanto , de parecer que
se the dê, como 'final, a redaço
abaixo que está. de aoôrdo corn. o
Proj eto, para que, sob esta forma,
seja enviado a sanção.

PROJETO N.° 3.502/66

Dd a denom.inaçao de "Padre
José Gonçalves de Souza" ao
Ginásio Estadual de Felixlân-
dia.

A Assernbldia. Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art. 1 .0 - Passa a denominar-se
"Padre José Goncalves de Souza"
o Ginäsio Estadual de Felixlãndia,
criado pela Lei n.° 3.951, de 24 de
dezembro de 1965.

Art. 2. - Revogam-se as dispo-
sicoes em cofltrério.

Art. 30 - Esta lei entrará em vi-
gor na data de sua publicação.

Sala "José Proença", 13 de ju-
n.ho de 1.966.

José Maria Magalhaes, Presiden-
te - José de Castro, Relator --
Carlos Ivlegale - Jairo Magalhães.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQtJERI-
MENTO N.Q 1.222

Comissão de Saitde Pdblica

o nobre Deputado Flonivaldo Dias,
através cia presente proposiçao, so-
licita ao Sr. Ministro Rairnundo d
Brito, da Saüde PUblica, se deter-
minem ao Servico de Endemias
Rurais, ou ao S.E.S.P., os necessa-
rios estudos para instalação de
ãgua rias florescentes vilas de Al-
to Capim, Conceição do Capim, Ex-
pediciondrio Aliclo, Mundo NOvo,
Pen.ha do Capim ,Säo Sebastião da
Vala e Tabaüna, do Murncipio de
Airnorés.

A medida é justa e oportuna.
Somos, portanto favordveis a sua
aprovaçäo corn o conseqitente en-
camifihainento

Sala "José Proença", 13 de ju-
nho de 1.966.

Sette de Barros, Presidente. -
João Vaz, Relator - Jehovah San-
tos.

- Publicar.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N- 9 1.248

Comlssão de Saáde Pdblica

o nobre Deputado Spdrtaco Porn.
peu, através da presente proposi-
çãÜ, indica ao Sr. Presidente do
SAMDU, no Rio de Janeiro, a ne-
cessidade de ser aumentada a equi-
pe mëdic.a, funcionarios técnicos
e motoristas do SAMDU da Cidade
Sul-Mineira tie Varginha.

A medida é justa e oport.rna So-
mos, portanto, favordveis a sua
aprovacao corn o conseqtiente en-
caminhamento

Sala "José Proença", 13 de ju-
nho de 1.966.

Sette de Barros, Presidente. -
José Maria Magathaes, Relator . -
Jehovah Santos.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIcAcA0
N.9 1.106

Comissão de Saáde Pübllca

AtraVéS da presente IndicacãO, o
nobre Deputado Euler Lafetá re-
quer ao Exmo. Sr. Governador do
Estado e ao Sr. Secretário de Sail-
de a criaçäo e instalacão de urn
POsto de Puericultura no Munici-
plo de Janudria.

A medida é justa e oportuna. So-
mos, portanto, favoráveiS it sua
aprovacäo corn 0 conseqüente en-
caminharnento.

Sala "José Proenca", 13 de ju-
nho de 1.966.

Sette de Barros, Presidente. -
João Va.z, Relator. - Jehovah San-
tos.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDIcAQAO
N- Q 1.128

Comissão de Saüde Püblica

Através da presente proposiQão,
0 nobre Deputado Spartaco Porn-
peu solicita ao Sr. Secretário cia
Saüde que se organize servico de
vacinação ambulante contra a po-
liomiellte, nesta Capital, a fim tie
ser feita cobertura extensa e pro-
funda nos bairros e vilas mais dis-
tantes, considerada a campanha de
vacinacão jd iniciada por aquel
Secretaria.

Somos favoráveis a aprovação
da Indicacão, corn 0 consequente
encaminhameflto.

Sala "José Proença", 13 de ju-
nho de 1.966.

Sette de Barros, Presidente. -
João Vaz, Relator. - Jehovah San-
tos.

- Publicar.

PARECER SOBRE A INDICAco
N.° 1.139

Comissão de Saáde Putblica
0 nobre Deputado Spártaco Porn-

peu, através da presente proposi-
ção, indica ao Sr. Governador do

Estaclo a necessidade de que Se-
ja acelerada a construcao ciaUrn-
dade Sanitaria "C", "Dr. José Bis-
caro", em Varginha.

As obras vêrn-se arrastando nu-
ma construcao demoracta e pre-
judicial aos interésses do Estado e
daquele centro populoso do .Sul
cle Minas, como ctiz 0 nobre autor
em sua justificativa.

Somos, portanto, f.avoráveis a
aprovacéo cia Indicacao corn o con-
sequente encarninhamento.

Sala "José Proenca", 13 de ju-
nho de 1.966.

Sette de Barros, Presidente. -
José Maria MagalhäeS, Relator. -
Joao Vaz - Jehovah Santos.

- Publicar.
- VOm a Mesa:

REQUERIMENTO N.° 1.281

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

o Deputado infra-assinadO,
vida a Casa, requer de V. Exa., de
acOrdo corn o Regirnefito, Licença
pelo prazo de 61 (sessenta e urn)
dias, para tratar de interêsse par-
ticular, a partir do dia 16 do cor-
rente mês.

Sala das Reuniöes, 12 de junho
de 1.966.

Lad.islau Sales.
- A Cornissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.° 1.281

CGnhissäo Executiva

Através do presente Requerimen-
to, o Sr. Deputado Ladislau Sales
pede licença pelo prazo de 61 (ses-
senta e urn) dias, para tratar tie in-
terOsse particular.

Sornos favordveis a sua aprova-
ção e, para o referido fim, subme-
ternos a apreciacão da Casa o s3-
guinte:
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PROJ ETO DE RESOLU:cAO
N.9 3.687/66

Concede licenQa ao Deputado
Ladislau Sales.

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

Art. 1.0 - Fica concedida, nos
têrmos do § 5.0 do art. 89 do p
girnento Interno, modificado pela
[esolução fl•Q 312, Ucenca ao Depu-
tado Ladislau Sales, por 61 (sessen-
ta e urn) dias, a partir do dia 16
do corrente, para tratar de inte-
rêsse particular.

Art. 2.0 - Revogarn-se as dispo.
sicOes em contrdrio.

Sala de ReuniOes da Comissão
Executiva, 13 de junho de 1.966.

Bonifácio de Andrada, Presiden-
te. - Anuar Fares, Relator. - Re-
fly Rabelo - Pinto Coelho.

- Publicar.

REQUERIMENTO N.° 1.287

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

o Deputado abalxo assinado,
conformidade do artigo 89 do Re-
gimento Interno, vem requerer a
V. Exa. ihe seja concedida licen-
ca por 61 (sessenta e urn) dias
para tratar de interêsse particu-
lar.

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1.966.

Valdir Melgaco.
- A Comissão Executiva

PA,ECER SOBRE 0 REQUERI-
ME.NTO N.° 1.287/66

Coniissão Executva

Através do Requerirnento n.9 1.287
/66, o Sr. Deputado Valdir Melgaço
solicita ihe seja conced.ida iicença
por 61 (sessenta e urn) dias, para
tratar de interésse particular.

Sornos favordveis 'a sua aprova-

câo e, para o referido fim, subrne-
temos 'a apreciacão da Casa o se-
guinte

PROJETO DE RESOLUçAO
N.° 3.688/66

Concede licenca ao Deputado
Valdir Melgaco.

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

Art. 1. - Fica concedida, LOS
têrmos do § 5•0 do art. 89 do Regi-
mento Interno, mod±ficado pela Re-.
solução n. 9 312, licença ao Deputa-
do Valdir Melgaço, por 61 (sessen-
ta e urn) dias, para tratar de in-
terêsse particular.

Art. 2.1 - Revogadas as dispo-
sicöes em conträrio, esta Resolução
entrará em vigor na data de sua
publicação.

Sala de Reuniöes da Comiss'ao
Executiva, 13 de junho de 1.966.

Bonlfácio de Andrada, Presiden-
te - Ledo Borges, Relator - Anuar
Fares - Reny Rabelo - Mario Hu-
go Ladeira.

- Publicar.

REQUERIMENTO N.c 1.288

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

o Deputado abaixo assinao, na
conformidade do artigo 89 do Re-
gimento Interno, vem requerer a
V. Exa. ihe seja concedida licen-
ça por 61 (sessenta e urn) dias
para tratar de interêsse particular.

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1.966.

Pereira de Almeida.
- A Cornissão Executiva.

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N. 1.288

Comissâo Executiva

Através do Requerimento n° 1.288,
o Sr. Deputado Pereira de Almei-

da soilcita ihe seja concedida 11-
cenca por 61 (sessenta e urn) d.Ias,
para tratar de interésse par-
ticular.

Nada tendo a opor 'a proposicãO,
esta ComiSSão opina favor'avelmefl-
te a sua aprovacão e, para o refe-
rido fim, submete 'a consideracão
da Casa o seguinte.

PROJETOE RESOLUcAO
N.° 3.689/66

Concede licenca ao Deputado
Pereira de Almeida.
A Assembléia Legislativa do Es-

tado de Minas Gerais promulga:
Art. 1 .0 - Pica concedida, nos

têrmos do § 5. 0 do art. 89 do Regi-
mento Interno, modif:icado pela
Resolucão n. 9 312, licenca ao Depu-
tado Pereira de Almeida, por
61 (sessenta e urn) dias, para tra-
tar de interêsse particular.

Art. 2.0 - Revogadas as disposi-
côes em contrário, esta Resoluç5.o
entrará em vigor na data de sua
publicaçO.

Sala "José Proença", 13 de junho
de 1.966.

Bonhfácio de Andrada, Presiden-
te - Ledo Borges, Relator - Afluar
Fares - Reny Rabelo - Mario Hu-
go Ladeira.

- Publicar.

REQUERIMENO N.° 1.289

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

0 Deputado abaixo assinado, na
conforrnidade do artigo 89 do Re-
gimento Interno, vem requerer a
V. Exa. Ihe s e j a concedida ii-
cenca por sessenta urn dias, pa-
ra tratar de interêsses particu-
lares.

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1.966.

Florivaido Dias.
- A Comiss0 Executiva

o Sr. Deputado Florivaldo Dias,
através do Requerirnento n° 1.289/
/66, solicita lhe seja concedida li-
cenca para tratar de lnterêsse par-
ticular.

Nada tendo a opor 'a proposiçàO,
esta Comissão opina favor'avel-
mente 'a sua aprovaçã() e, para 0
referido firn, submete 'a aprecia-
cão da Casa o seguinte:

PROJETO DE RESOLUQAO
N- Q 3.690/66

Concede licenca ao Deputado
Florivaldo Dias.

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

Art. 1 .0 - Fica conceclida, nos
térmos do § 5•0 do artigo 89 do Re-
gimento Interno, modificado pela
ResolucãO n.° 312, licença ao Depu-
tado Florivaldo Dias, por 61 (ses-
senta e urn) dias, Para tratar de
interêsse particular.

Art. 2. - RevogadaS as disposi-
çöes em contrário

'
Pasta ResolucãO

entrará em vigor na data de sua
publicacãO.

Sala das Reuniöes da Comissào
Executiva, 13 de junho de 1966.

BonifáciO de Andrada, Presiden-
te - Ledo Borges, Relator - Anuar
Fares - Reny Rabelo - Mario Hu-
go Ladeira.

- Publicar
RE'QIJERIMENTO N.° 1.290

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

0 Deputado abaixo assinado, na
conformidade do art. 89 do Re-
girnento Interno, vein requerer a
V. Exa. the s e j a concedida 11-
cenca por sessenta e urn dias, pa-

PARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.9 1.289/66

Comissâo Executiva
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ra tratar de interésses particula-
res.

Sala das Reuni5es, 13 de junho
de 1.966.

Euler Lafetá.
- A Comissão Executiva.

?ARECER SOBRE 0 REQUERI-
MENTO N.9 1.290

Comissão Executiva

Através do Requerimento n° 1.290,
o Sr. Deputado Euler Lafetd soli-
cita ihe seja concedida licenca por
sessenta e urn dias para tratar de
interêsse particular.

Nada tendo a opor a proposição,
esta Comissão opina favor'avei-
mente a sua aprovação e, para o
referido firn, submete a considera-
cão da Casa o seguinte:

PROJETO DE REsoLuçAo
N.° 3.691/66

Concede licença ao Deputado
Euler Lafetá.

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

Art. 1. 9 - Pica concedida, nos
têrmos do § 5. 0 do art. 89 do Regi-
mento Interno, modificado pela Re-
solução n.° 312, licenca ao Depu-
tado Euler Lafeté, por 61 (sessenta
e urn) dias, para trat.ar de interês-
se particular.

Art. 2.° - Revogadas as disposi-
çôes em contrdrio, esta Resolução
entrará em vigor na data de sus
publicacao.

Sala "José Proença", 13 de junho
de 1.966.

Bonhfácio de Andrada, Presiclen-
te - Ledo Borges, Relator - Anuar
Fares - Reny Rabelo - Mario Hu-
go Ladeira.

- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Spãrtaco Pompeu.
o SR. SPARTACO POMPEtJ -

Sr. Presiclente, Srs. Deputados.
Quando o Governador do Esta-

do faz evoluir urn plano corn vistas

A reglão Sul-Mineira, desejamos es-
clarecer que sO se conseguirá re-
sultado se realmente a energia e
administraçâo da CEMIG forem
levadas para aquela zona. Da-
quela região, que nesta Casa re-
presento, chegarn apelos no sen-
tido de ser resolvido, de uma vez
por tOdas, o "deficit" de fôrca e luz
em que se debatem as comunas
Sul-Mineiras, apesar de Furnas,
Itutinga, Camargos estarem produ-
zindo, corn dguas da zona, urn po.
tencial hidrelOtrico imenso.

Em Varginha, as indüstrias no
podem ser implantadas e assim
acontece em Pouso Alegre, como
em Trés Coracôes e em Ouro Fi-
no, de onde também saem os ape -
los, de sua Câmara Municipal,
para pleitear melhoramentos mar-
cantes, entre os quais figura o
que preconiza a encarnpação da
Cia. Sul-Mineira de Eletricidade,
pala CEMIG, se não mesmo, co-
mo já estava em fase de ser ulti-
mada, a compra cia Sul-Mineira
que, anacrônica e estagnada, sO
tern feito prejudicar as cidades
que dependem de sua organização
para realizar o seu progresso.

0 mesmo se dá corn Ouro Fino
cujos filhos nao se conformam
corn esta Companhia, retardando
o aparecimento de suas inUstrias
em escala mais racional e cres-
cente, impedindo a eletrificacqo
dos t r a b a 1 h Os rurais. Como
se ye em o u t r a s zonas do
Estado, também Varginha, Trés
Coraçoes, Nepomuceno, Carmo cia
Cachocira Eldi Mendes, Alfenas,
Paraguacu e outras não Se con-
formam corn essa situaço de mar-
car passo, para dar tempo a urn
grupo que se enriquece: 0 grupo da
Cia. Sul-Mineira de Eletriedade,

Não d pela ma vontade dos din-
gentes. São faihas e deficiências
do apareihamento, desinterêsse, in -
diferenca, máquinas superadas. A
CEMIG 0 uma organização a altu-
ra. Apelo ao Governador Israel Pi-
nheiro que determine a compra,
pois o ilustre ex-Diretor, Dr. Celso
Melo Azevedo, ja estava corn o pro-

cesso pronto, dependendo sO, tao
sO, da decisäo do Govérno.
o Governador Israel Pirtheiro,

quando jd estd em evolução o tra-
balho de implantacão do nUcleo de
colonização agricola na região de
Brasilândia, anuncia novas fren-
tes, para dinamizar a atividade
agricola.

Sem dUvida, ha frentes como 0
Sul de Minas e Zona da Mata, on-
de o dispêndio de recursos será
muito menor.

o Sul de Minas 0 uma drea que
rnerece ser atendida.

Enquanto em Brasilândia tudo
ainda se forma de maneira agressi-
va a penetracão, tolhendo e dificul-
tando cada passo, no Sul de Minas
o ambiente convida e chama.

Ali ha uma fascinacão de tudo
e de todos.

o dma 6 magnifico. Terras corn
capacidade de producão e corn as
recursos naturals favordveis -
dgua, chuva, transporte ferroviário,
rodoviârio, assistência médica, p0-
pulação devidamente adestrada e
jd fixada, e variados fatOres que
facilitam a execucão das obras bá-
sicas e compensadoras.

Quern viaja pela BR-55, rodovia
Fernâo Dias, poderá certificar-se
desta afirmativa. Num trajeto que
val para mais de 500 quilôrnetrns,
vemos urna paisagem rural que
convida a iniciativa agricola.

Para o Sul de Minas, estamos re-
clamado, ha m u I to s anos, as-
sistência estadual e federal pars
compensar Os prejuizos causados
corn a inundação de suas terras
pela Barragem de Furnas. Furnas
tirou, Sr. presidente, agora tern de
dar; tern de dar forca e luz para o
progresso cia região, principalmen-
te para o setor da industrializacào.

Para que se realize o plano inte-
grado do Sr. Governador do Es-
tado, no sentido de clotar actuela
região de granjas-rnodêlo, fébrica
de amido, frigorifico para peixes e
carnes, fdbrica de Oleo de milho,
Centro Experimental de Implanta-
ção da Fruticultura, Horto Flores-

tal, Centro Experimental Horti-
granjeiro, Fdbrica de Café SolUvel,
Fdbrica-Escola de Laticinios, Cen-
tro Agro-Pecuário da Secretarla da
Agricultura, Colegios Agro-TOcrit-
cos, Escola de Iniciação Agricola,
Corivênio corn Gincisios, Desenvol-
vimento da CAMIG corn Fábrica de
Aclubos e Racão, 6 preciso, antes
de tudo, que o Govêrno compre a
Companhia Sul-Mineira de Eletri-
cidade, aquisicão essa que jd es-
tava para ser efetuada no Govêr-
no anterior. Sômente assim pode-
rd o Govérno realizar, de f'ato, o
desenvolvimento e o progresso cia
Reião Sul-Mineira. Sem esta pro-
vidência, ficaremos marcando pas-
so. Que o Governador cornece pela
compra pura e simples da CIa. Sul-
Mineira de Eletrieidade que ha 40
anos ernperra o desenvolvimento do
Sul de Minas.

PROJETO N.° 3.686/66

Dá o nome de "Rodovia Ca-
simiro Avelar Filho" ao ra-
mal que liga Três Coracôes a
Fernão Dias, BR-55.

A AssemblOia Legislativa. do Es-
tado de Minas Gerais decreta:

Art 1 .0 - 0 ramal rodovicirio
que liga Trés Coracöes a Fernão
Dias, BR-55, denorninar-se-d "Ro-
dovia Cassirniro Avelar Fllho".

Art. 2.9 - Esta lei entrard em
vigor na data de sua publicacao,
revogadas as d.isposiçôes em con-
trdrio.

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu - Hermelindo
Paixao - Geraldo Quintão - LOlis
Chaves - Gomes Moreira - Raul
Fernandes - João Luiz de Carva-
iho.

Justificativa: - 0 politico é
pessoa que passa a vida traba-
Ihando para a comunidade, de-
fendendo seus integrantes em
todos os momentos. E urn
abrigo natural de todos. Nm-
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guém que se sinta constrangido,
moral ou fisicarnente , deixa de logo
procurá-lo como urn pOrto seguro.
Assim, na hora das dificuldades, o
politico é convocado sem muita
cerimônia. E êle, solIcito sempre,
atende a convocacão, tanto no in-
terior como nos centros malores.
Para exercer êsse mñnus extra-
admiriistrativo, o cidadão tern de
possuir grande dose de espIrito
pdblico, abnegacäo, desprendimen-
to.

Por isso, ha que compensar nas
.oportunidades Os revezes de sorte
tao madrasta. Casimiro Avelar Fl-
iho, o doutor Currucho, como era
conhecido na sua terra natal, Três
Coracôes, foi urn daqueles que na
profissão, como na vida politico-
-social tricordiana, como dinãmi-
CO Prefeito, inteligente Vereador,
administrador de esplêndidas qua-
lidades, odont6logo competente,
nas diversas areas em que agiu,
tornou-se urn cidadão marcante,
correto, sincero e profundamente
amigo dos seus amigos. Leal corn-
panheiro, morreu prematuramente,
deixando uma lacuna impreenchI-
vel no seu torrão que muito ainda
esperava da sua inteligência, do seu
bairrismo Três Coraçôes, pelo sen
povo culto e amante dos seus gran-
des valores, principalmente os le-
vados cedo pela morte, não esque-
ce o vulto do saudoso Currucho,
tragicamente levado desta vida. For
sso, nada mais justo do que co-

locar o seu nome digno e valoroso
num marco de progresso, por que
tanto se bateu em vida.

Spdrtaco Pompeu.
- Publicado o Projeto, inclua-se

em Ordem do Dia.
REQUERMENTO N.° 1.284/66
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

o Deputado Spártaco Pompeu
que êste subscreve, devidamente
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
feito veemente apêlo ao Sr. Mi-
nistro da Viação, General Juarez
Távora, para que determine a in-

clusão da rodovia Varginha-Monte
Belo, em Minas, servindo a Usina
de Furnas, incontinente na execu-
ção das obras de asfaltarnento a
serem r'ealizadas êste ano, consi-
derando o convênio que S. Exa.
houve por bern assinar, atenden-
do aos pianos da tlnião em rela-
ção 'a região sacrificada do Sul
de M  n as, não so pelas suas
vastas areas inundadas, como tam-
bern pelo arrancamento dos trilhos
pioneiros da ex-Rêde Mineira de
Viacão que, mal ou bern, servia
aquelas populacôes ribeirinha,
hoje entregues a desesperança. ao
abandono, ao ithamento, h miséria,
ao deserto impôsto pela inconse-
qUencia e indiferentismo adminis-
trativos.

Sala das ReuniOes, 13 de junho
de 1966.

Spártaco Pompeu - Hermelindo
Paixão - Geraldo Quintão - Go-
mes Moreira - Raul Fernandes.

Justificativa: - Este apêlo d mais
urn, dos muitos que desta Assem -
bléia se tern enviado ao Senhor
Ministro da Viação, num "s.o.s."
do povo sacrificado da região de
Furnas. Trata-se aqui tao sàmen-
te de pedir a S. Exa. que venha
cumprir administrativaments 0
convênio firmado antes para o as-
faltamento da rodovia de Vargi-
nha - Monte Belo, no Sul de Mi-
nas, numa quilometragern peque-
na, já irnplantada e pronta para
receber a laixa de asfalto. Não
se justifica a dernora, já que a
União e a Usina realizaram a
obra, sem düvida notável, pro-
metendo s u b s t i t u i r a ferrovia
inundada por moderna rodovia,
asfaltada e corn capac.idade ime-
diata para carrear n riqueza agrI-
cola da grande regiao.

No entanto, Os temnos passam, D
convênio está firmado, a Unlão to-
ma compromisso, os problemas re-
crudescem naquelas populaçoes de
terras inundadas, a esperança vira
desespêro, o beneficio falta. Re-
clama-se de quem de direito e a
reacão ë urna lamüria que não es-
tava no programa, quando do ad-

verito da iniciativa. Furnas pode
ser urn orgulho da grandeza do
Brasil, mas, para o Sul de Minas,
infelizmente, tern sido urn fura-
cão de tormentos e de angüstias
para o homem da terra, o sul
mirieiro que teve sua terra natal
destruida, as glebas màes cobertas'
pela dgua do progreSSo que foi para
outras bandas, e 0 deixou de mao
abanando. 0 Sr. Ministro fará
justiça ao Sul de Minas, determi-
nando urgência nests complemen-
tação que, dentro de urn programs
revoluciondrio do Govêrno, deve
ter uma solução human a. justa e
urgente Estas as consideracOeS.

Spãrtaco Pompeu.
- A Comissão de TransporteS.

REQUERIMENTO

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

0 DeputadO Spdrtaco Pompeu
que este subscreve, devidamente
apolado na forms regimental, re-
quer a V. Exa. ouvicla a Casa, urn
voto de congratulacöeS corn a Se-
nhora Coracy Uchoa Pinheiro que,
como Presidente do Servas, lancou
em Minas a filantrOpica campanha
"Agasalhe Urna Criança neste In-
verno". Para isto contou corn a
colaboracãO decisiva de Was as
senhoras do Servico VoluntáriO
de Assistêflcia Social, num traba-
lho altruistico e marcante que
desde o primeiro mornento rece-
beu, por parte da imprensa fala-
da e escrita, irrestrita solidarieda-
de, sensibilizando, assim, as diver-
sas classes sociais belorizoritiflas
e interioraflaS que, num gesto de
apolo espontâneO, se manifestam
em contribuicöes valiosas em moe-
da corrente e cobertores, flan&as,
japonas, blusôes de lã, agasalhos
diversos, demonstrando que urn
movimento como êste nasce vito-
rioso, porque vai de encontro ao
gênio e Indoie generosa e boa do
Povo Mineiro.

0 abaixo assin'ado pede que se dê,
na pessoa da Sra. Coracy Pinheiro,
Primeira-4Dama de Minas Gerais e

Presidente do Servas, ciência da de-
cisão desta Casa, enderecando-se o
expediente pars o Servas, Avenida
CristOvão Colombo, nests Capital.

Sala das Reuniöes, 13 de junhD
de 1966.

Spdrtaco Pompeu - Lélis Cha-
ves - Raul Fernandes - Gomes
Moreira - Geraldo Quintão -
Hermelindo Paixão.

—Publicar.
INDICAcA0 N.° 1.198

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

0 Deputado Spártaco PornpeU
que esta subscreve, devidarnente
apoiado na forma regimental, re-
quer a V. Exa , ouvida a Casa,
seja felts indicacão ao Exmo. Sr.
Governador Israel Pinheiro e so
Sr. Conseiheiro Luiz de Souza Li-
ma, DD. Pte. do Conselho Esta.
dual do Deseflvolvjmeflto, no sen-
tido de estudar a industrializacaO
das denominadas pedras-de-São-
-tome, existentes no rnunicIpio de
mesmO norne e jd primariamente
trabalhadas na Cidade de Baepefl-
di, muito prOxima das jazidas. ser-
vindo para utilidades e trabalhos
de alvenaria de alto valor artistico,
podendo-se afirmar que, se aper-
feiçoadas em mdquinaS e submeti-
das a processos tdcnicos adequa-
dos, tal corno acontece na Itália
corn o mármore de Carrara. esta-
na Minas corn a mais esplëndida
fonte de renda na exportacão in-
terns e externa do "mármore bra-
sileiro".

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1966.

Spartaco Pompeu - João Liiiz
d Carvaiho - Hermelindo Pai.xão
- Gornes Moreira - Geraldo Quin-
the - LéIis Chaves - Raul Far-
randes.

JUSTIFICATIVA - Minas pre-
eisa realizar a exploracSO de suis
riquezas que são imensaS, mUlti-
plas e sern conta. Se assim fizor,
poderá caminhar pars a solucão
das suas dificuldades financeiras e
tornar-se urn grande e notável Es-
tado na sustentacãO do Brasil, so-
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frendo atualmente de crises cUver-
sas, justamente pela desorientação
no aproveitamento de suas precio-
sas riquezas de tOda ordem e, prin-
cipalmente, minerais.

São Tome das Letras, no 'Sul do
Minas, possui ao natural, em suas
cercanias, montanhas e montanhas
de pedra. Clara, bern simdtrica,
acessivel a trabaihos de aperfeicoa-
mento rnáquina. Em Baependi,
cidade muito prOxima as jaziclas.
ha indüstria pequena que vem f a-
zendo riqueza das pedras-de-são-
tome: balcöes pisos, altares, mu-
rais, frontOes d0 igrejas e resi-
d'ências trabaihos os mais varia-
dos de alvenaria quo merecern
pela beleza simples e barrôca, a
preferência geral da construcão
civil nacional. Se bern trabaiha-
do, será o "rnármore brasileiro"
exportãvel para o mercado inter-
no e externo, corn arreadacão de
beneficios para Minas e para a
União. Ao ensejo da organizacão
do piano integrado do Govêrno
Mineiro. aproveitando a energia
de Furnas, vern esta Indicação
que atende ao que se pretende.

Spártaco Pornpeu.
- A Comissão de Agricultura.

INDICAcAO N.° 1.199
Exmo Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spértaco Pompeu
que esta subscreve, devidament.e
apolado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa. ,ouvida a Casa, se .

-ja feita indicação ao Exrno. Sr.
Governador Israel Pinheiro e ao Sr.
Presidente do Conselho Estadual de
Desenvolvimento, Dr. Luiz de Sou-
sa Lima, para determinar estudis
no sentido de localizar na Cidade
de Nepomuceno, no Sul de Minas,
uma fábrica de isoladores e mate-
rial eldtrico utilizado em instala-
cOes e rêdes externas , consideran-
do a existência, dentro daquele
rnunicipio e nos adjacentes, de
grande quantidade de caulim, ar-
gila branca, constituldo de silicato
de aiurnInio, aplicdvel nesta in-
d.i,lstria de rnagnifica rentabilidade.

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1.966.

Spártaco Pompeu - Hermelindo
Paixão - Ldlis Chaves - Geraldo
Quintão - Gomes Moreira - Rail
Fernandes - João Luiz de Car-
vaiho.

Justificativa: - Consideran-
do a aplicação da energia. eiétrica
de Furnas , nas cidades ribe.iri.nhas
daquela usina de fôrça, corn capa-
cidade de revolucionar o futuro de
Minas, no Sul, surge mais esta su-
gestão ao Sr. Presidente do Cons?-
Iho Estadual de Desenvolvimento,
por intermédlo do alto e patriOtico
patrocinio do S. Exa. o Sr. Go-
vernador Israel Pinheiro, em pe-
nhado no aproveitamento de ener-
gia e de matéria-prima existente
na região, jC que se pretende a
impiantacão da indüstria sem si-
milar e de razoavel inversão de ca-
pitais. Nepomuceno, rico municI-
pio, de capacidacle produtiva das
maiores no campo agricola do Sul
de Minas, precisa de urn incentivo
na indüstr.ia, para cue, então, ga-
nhe êste plane, tao almej ado atual-
mente pelas populacoes laboriosas.
Sua producão do cereais, de café
e do leite constitui urn recorde
adrnirâvel, ha longos anos. Corn
a energia de Furnas que, agora,
dentro do pIano integrado do
Govêrno Mineiro, será carreada
para a prosperidade daquela zona
que deu tudo it emprésa energética
monumental, Nepomuceno deve s?r
escolh:ida para as promoöes em
pauta. Essa fábrica de isoladores
e material elétrico, de fabricacã.o
rüstica, na base da matéria-prima
que é o caulirn argila branca do si-
licato de aluminio, naquela comu-
na terd condicöes de implanta-
cão técnica e econômica.

Spdrtaco Pompeu.
- A Comissão do Agricuitura.

INDICAAO N.° 1.200
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bléla Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spdrtaco Pompeu

que esta subscreve, devidarnente
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, so-
ja feita Indicacão ao Exmo. Sr.
Governador Israel Pinheiro e ao
Exmo. Sr. Eliseu Resende, DD.
Diretor do DER., para determinar
seja Leito estudo para ser construi-
da uma parte da rodovia de terra
quo liga São Tome das Letras a
cidade de Trés Coracöes, carninho
natural de atendimento a popula-
çäo, do primeira necessidade, ao la-
de de sOrnente se fazerern alguns
quilOmetros de terraplenagem, sem
quase nenhuma obra de engenha-
na onerosa, libertando-se urna po-
pulação laboriosa do jugo do iso-
lamento que desestimula e desa-
nima iniciativas de progresso.

Sala das Reuniôes, 13 de junho
de 1.966.

(a) SpdrtacO Pompeu.
Hermelindo Paixão - Lélis Chaves
- Raul Fernandes - João Luis de
Carvaiho - Geraldo Quintäo - Go--
mes Moreira.

Justificativa: Q u a n d o o
DER jd estd ultimando seu plano
para urn grande "rush" de asfalta-
mento e terrapleflagern, conside-
rando as estradas de agricultura
de Minas, esta sugestão vem agora
ser posta em prdtica.

De São Tome das Letras para
Trés Coraçôes já existe, ha mais de
20 anos, uma estrada precCria cije
tern servido de rodovia aos trancos
e barrancos, porque mantida pelos
municIpioS corn sdrias dificuldades.
E uma região rica e de magrilfica
produção agricola. Dc Trés Cora-
cöes ate urn pouco além da "Fa--
zenda dos Mafras", ja ha uma es-
trada de automOvel bern transita-
da. Mas, quando Se inicia a subirla
na direção para a cidade de São
Tome das Letras (uma montanha
impressionante de pedra bonita,
clara e preciosa para alvenaria) de-
saparece a estrada. SAO pouco
quilOmetros serra. acima. For al
se dd a preferência dos moradores-
-agricultoreS. Por motivos diversos
os moradores de São Tome procu-
ram mais por all Três CoracóeS, qu

no passado era a praca comercial
que os tomesenses buscavam reite-
radas yeses por caminhada mais
curta, pela valorisacão de sua pro-
ducão agrIcola, pelas UgaçOes pa-
rentescas maiores, 0 quo ate hoje
perdura irreversivelmente.

Spártaco Pornpeu.
- A Comissão de Transportes.

INDICAcAO N.9 1.201
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado Spartaco Pompeu, que
esta subscreve, devidarnente apoia-
do, na forma regimental, requer a
V. Exa., ouvida a Casa, seja feita
Indicacão ao Exmo. Sr. Governa-
dor Israel Pinheiro e ao Exmo. Sr.
Diretor do DER, Dr. Eliseu Resen-
de, para quo, dentro do piano into-
grado das estradas vicinais que 0
atual Govêrno pianeja executar
êste ano corrente, inclua, nuni re-
gime do prioridade, a ligação do
ElOi Mendes diretamente a BR-55
(Fernão Dias), passando nurn tra-
çado reto pelo municiPiO de Mon-
senhor Paulo, no Sul de Minas,
considerando que êste pequeno
trecho vai dar saida para a pro-
dução agrIcola de dois esplêndl-
dos municIpios corn vista aos gran-
des centros consumidoreS, ao lade
de estabelecer Iigaçäo da rodovia
de Furnas corn a Fernão Dias.

Sala das Reuniöes, 13 do junho
de 1.966.

Spdrtaco Pompeu - HermelifldO
Paixão - Geraldo Quintão - Go-
mes Moreira - Lélls Chaves - João
Luis de Carvaiho - Raul Fernan-
des.

Justificativa: - A construcãO
e implantacäo de rodovias vicinais
constitui ponto alto de prograrna
corn quo o Sr. Governador Israel
Pinheiro disputoU Os votos do elei-
torado mineiro. Nos seus comlclos,
nas suas palestras, nas suas falas,
na praça pdblica, e nos aud.itOriOS
das Associacöes do Classe, corno na
Federação das IndüstriaS e na As-
socia ção Comerciai, reiterou êste
propOsitO de consolldar, pelo asfal-
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to, as estradas cham'adas rodo-
vias da agricuitura e ainda cons-
truf-las onde se fizer mister.

Monsenhor Paulo e ElOi Mendes,
no Sul de Minas, são ricos e sucu-
lentos municIpios que se dedicam
reLigiosamente no amanho da ter-
ra, num êxito de ponderável pro-
ducão de gêneros e café, a árvor3
de ouro, o gado, e leite, tudo expor-
tável em grande escala. Esta liga-
cão tira o isolamento de umia area
rural que não pode ficar ilhada na
sua riqueza . For isso vem esta su-
gestao, considerando-se urn desca-
so do Govêrno Mineiro não execu-
tar agora êste trajeto, o que se pede
num s.o.s. para Mirias.

Spártaco Pompeu.
- A Comissão de Transportes.

INDICAçAO N.° 1.202

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

0 Deputado Spdrtaco Pornpeu,
que esta subscreve, devidamente
apoiado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa , ouvida a Casa, Se-
ja feita Indicação ao Senhor Se-
cretário Crispim Jacques Bias For-
tes, no sentido de determinar estu-
dos para que sejam as vantagens
de risco de vida e contdgio esten-
didos aos policiais que no servico
da rnanutencâo da vida e do patri-
mOnio, ila vigilancia, nos postos e
nas diligências, ponham sua vida
em perigo e ainda, na prática da
policia assistencial, durante tempo
integral, nesta Capital ou no inte-
rior, corram risco de serem conta-
minados de doencas nocivas, corno
tuberculose, cancer , lepra e outra-.

Sala das Reun.iôes, 13 de junho
de 1.966.

Spártaco Pompeu - HermeliniD
Paixão - Geraldo Quintão - Go-
mes Moreira - Lélis Chaves - Joao
Luiz de Carvalho - Raul Fernan-
des.

Justificativa.: - 0 risco de
vida na vida do policial constitul
tOnica de tOdas as horas. Dêste

perigo ninguém pode furtar-se. Em
casa, na rua, sempre o policial pode
encontrar a morte. Ao menor sinai
da pertubação da ordem, no bair-
ro, na cidade , na familia vizinha,
logo vem a baila o s.o.s. dirigido
ao guarda-civil, ao investigador,
ao fiscal-de-trânsito, ao delegado
de policia, ao pohcial que no local
se identifica ou e conheciclo como
tal. Se faz policiamento ostensivo,
em diligências nesta Capital . ou no
interior, de dia ou nas noites frias
e perdidas desta Minas continental,
ao lado do risco de vida, ainda en-
trando em convivOncia intima, pa-
ra socorrer o seu semeihante la-
ente nas mais variadas situaçöes
de desespero e de angustia, em ra-
SOS de socorro ou mesmo em assis-
tência a pessoa mortas, em doentes
de lepra , tuberculose, cancer e ata-
ques epiiépticos e quantos males
contagiosos, tern de enfrentar si-
tuaçöes arriscadIssimas, permanen-
te e habitualmente de contégio.
Por isso se indica que as vanta-
gens de risco de vida e de contdgio
ihe sejam estendidas, por ser de
justiça.

Spdrtaco Pompeu.
- A Comissão de Seguranca.

INDICAcAo N.° 1.203

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

0 Deputado Spártaco Pompeu,
que esta subscreve, devidamente
apolado, na forma regimental, re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa , Se-
a feita Indicacão ao Exmo. Sr.

Governador Israel Pinheiro e ao Sr.
Presidente da CEMIG, Dr. Mario
Bhering, para que seja comprada a
Cia. Sul Mineira de Eletricidade,
corn atividades no Sul de Minas,
considerando que, devido ao ana-
cronismo de seu apareihamenta,
estagnado e caduco, sO vem emper-
rando o processo de industrializa-
cão urbana e rural de uma região
vasta, que não pode mais perma-
necer e continuar na estaca de mui-
tos anos de expectativa, tao sömen-
te por causa da deficiência no for-

necimento de forca e luz, que 'a Sul
Mineira não pode, não tern con-
diçOes e não se interessa por for-
necer, porque continua a enrique-
cer-se independente do marasmo
em que deixa o desenvolvhnefltO
daquela regiãO.

Sala das ReuniOes, 10 de junho
de 1.966.

Spártaco Pompeu - Manoel Cos-
ta - Geraldo Quintão - Rayrnun-
do Albergaria - Cicero Dumont.

Justificativa: - A p e a a r de
Furnas, de Itutinga, de CamargOS,
situadas dentro do coracão do Sill
de Minas, esta região continua sem
meios, em fOrca e luz, para execu-
tar 0 seu prograrna de desenvolvi-
mento moderno. Nas cidades sul-
-mineiras, como Varginha, Trés 00-
rac6es, Pouso Alegre, Our.o Fino
e tantas outras, grandes peia cul-
tura e pelo progresso, ha impossi-
bilidade notOria para a implanta-
ção da indüstria, quer na cidade,
quer no campo. Au, desde muitos
decên.ios, corn prejuizos notãveis
para a regiäo, age urn grupo, que
dia a dia se enriquece, na Gompa-
nhia Sul Mineira de Eletricidade.
E, corn o advento da CEMIG, esta
Sul Mineira, de maneira cômoda,
sem gastar urn ceitil, recebe fOrca
e luz da CEMIG por urn preco e o
redistribui, de maneira vantajosa,
para o Sul de Minas, muitissirno
sacrificado nas silas areas corn a
construcão das barragens decorren-
tes das usinas hidroeiëtricaS. Con-
tudo, esta maisinada Companhia
não se movimenta, e não fornece,
por incapacidade técnica, Os re-
cursos elétricoS para 0 progressO
da grande região. Os protestos
vêm, no momento, de Ouro Fino,
de Varginha, de Trés CoraçOes

For isso, apresento esta Indica-
cão, pedindo a compra imediata
daquela companhia.

Spártaco Pompeu.
- A Comissão de Transportes.

COMUNICAçAO

o Deputado Spdrtaco Pompeu,
abaixo assinado, na forma regi-

COMUNI0AcAO

O DeputadO Spártaco PompeU,
abaixo assinado, vem, na forma do
Regimento desta Casa, cornunicar
o falecimento, inesperado, do Pro-
fessor Marcos Maciei Dias, Vice-
-Prefeito da cidade sul-mineira de
Paraguacu, onde o ilustre extinto
era também Diretor da Escola TOc-
nba de Comércio, além de adian-
tado industrial e fazendeiro dma-
mico, pelo que sua morte chocOU
profundamente tOda a populacão
da florescente comuna, dado o
vasto circulO de arnizade que pos-
suia e aumentava dia a dia, gracas
a seu coracão bondoso e populari-
dade espontãflea.

O requerente Deputado solicita
seja enviada a famiiia enlutada,
por intermédlo do Senhor Prefeito
Gladstone Prado, de ParaguacU,
manifestacão de pesar pelo passa-
mento do Vice-Prefeito, Prof. Mar-

mental, cornunica a Casa o faleci-
mento inesperado da Sra. AURO-
RA VASCONCELOS SILVA, espOsa
do Dr. Roseny Silva, residente na
Cidacle de São Vicente de Minas,
ha dias ocorrido na Guanabara, 0
qual repercutiu dolorosarneflte no
seio de sua famiLia, hem como na-
quele meio social, onde a extinta
sernpre gozou de grande estima e
amizade de pequenos e grandas,
dadas as virtudes rnorais e filantrO-
picas que manitestou durante mats
de 40 anos que viveu naquela co-
muna sul-inineira, racticada pelo
casamento e pela profissão de seu
marido, medico e fundador do Hos-
pital de São Vicente de Minas,
obra de assisténcia aos pobres por
que a falecida também trabalhou.

O Deputado abaixo assinado pe-
de seja dada ciência desta decisão
da Casa ao Dr. Rosenny Silva, em
São Vicente de Minas, corn 0 tes-
temunho de sincero pesar, exten-
sivo a i amilia enlutada.

Sale, das Reu.niOes, 13 de junhO
de 1.966.

Spártaco PompeU.
- Ciente. Comunique-Se.
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cos Maciel Dias, que declicou sua
vida ao progresso e ao bem-estar
de seus irmãos e amigos residen-
tes em Paraguaçu e naquela regiao.

Sala das ReuniOes, 13 de jurtho
de 1.966.

Spdrtaco Pompeu.
- Publicar.
o SR. PRESIDENTE - Tern a

palavra o Sr. Joäo Luiz de Freitas.
0 SR. JOAO LUIZ DE FREITAS

- Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Tomou-se comum a noticia quo

se tern na Capital - 0 que é uma
vergonha - mas, principalmente, no
interior, sObre empregadores que
pagam aDs seus empregados yen-.
cimentos inferiores ao salário ml-
nimo vigente. E uma questao me-
lindrosa porque, muitas vêzes, 0
empregador tern, como se diz, as
costas quentes; tern quern 0 apoia
na sua bandalhejra. Naturalmente
que, necessitados. Os empregados se
submetem a esta injustiça Tenho
certeza absoluta de que nenhurn
dos Srs. Deputados ignora êse
problema, principalrnente, no inte-
rior. Ha tarnbém malores que per-
cebem salarios de menores. Ha tam.
bern quern trabaihe mais do qua
as 8 horas previstas pela CLT e atä
hoje não se encontrou uma fOr-
mula para acabar corn essas in-
justiças, corn essas exploraçoes
Verdade é que 0 Ministërio do Tra-
balho se resguarda por Decretos,
numa fiscalizacão as vOzes local,
porOm , faiha neste nosso Brasil,
ern que em matéria de responsabi-
lidade não anclamos muito bern.

TambOm Os institutos promo-
vern uiscalizaçao local e expedem
portarias, baseadas ern decretos a
leis. Entretanto, ate hoje, consta-
tamos irregularidades imensas, ex-
ploraçOes enormes, por parte de
empregadores a empregados, e a
menores quer seja pelo não paga-
mento do saldrio minimo, ou pelo
trabaiho ern urn nürnero de horas
superior àquele previsto pela CLT

Estivemos conversando corn os
senhores delegados do IAPI e do

IAPC, e estudamos o assurito na
Delegacia Regional do Trabalho, na
tentativa de resolver êste angus-
tioso problerna. Pudemos encon-
trar urna fOrmula, nao par,a resol-ye-b, rnas para atenuar a sua gra-
vidade ou, palo menos amedron .

-tar os tubaröes que ainda passam
por caridosos pelo interior do Es-
tado e que, como disse, muitas ye-
zes encontram proteção por parte
de autoriclades; exploradores, in-
clusive, do progreso do n .osso Pals,
pois o desestimulo que se observa
na mão-de-obra 0 provocado tam-
bOrn pelo rnau patrão.

Encontramos uma fOrmula, den-
tro da modOstia de nossa capacida-
de, visando a atenuar êste pro-
blema.

Portanto, na aplicaçao destas pe-
nas justas, enOrgicas, pode-se con-
seguir a rninimizacão do grave mal
que e a exploracao do empregador
inescrupuloso sObre Os emprega-dos , no interior do Estado. Tertho
a impressao de que urn simples
convOnjo entre o MinistOrio do
Trabaiho e os Prefeitos do interior
do Estado, no sentido da fixação
dos editais sugeridos, lembrando a
majoracao das penas em media de
130 vézes malores as que erarn im-
postas pela lei fl.0 4.357, jd será
bastante para que diminua o mdi-
ce de expboracão de ernpregados
no interior do Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao fazer, pois, êste Requerimento,
ernprestamos nossa modesta cola-
boracão para que, se nao fOr pos-
sivel acabar com êste grande mal
que traz desestirnulo aos empre-
gados do interior, pelo rnenos Se
possa atenuar sua gravidade. E
atravOs desta abertura que esta-
mos sugerindo, da fOrmula de con-
vOnio entre 0 MinistOrlo do Traba-
iho e as Prefeituras, se possa Ca-
minhar para uma solução mais po-
sitiva, mais ampla e eficaz , numfuturo bern prOxirno.

REQUERIMENTO N.a 1.282

Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bida Legislativa do Estado de Mi-
na Gerais.

0 Deputado infra-assinado, corn
o apoiamento regimenta l, requer
a V. Exa., ouvido .0 egrégio Ple-
nrio, seja expedida ao Exmo. Sr.
Diretor Regional dos Correlos e Te-
lébrafos

'
em Belo Horizonte, uma

solicitacão no sentido de que seja
instalada urna AgOncia Postal na
iccalidade de Boa Vista, perten-
cente ao Municiplo de Capim Bran-
cc, de cuja sede dista 6 quilOrne-
tros.

Sala das LR'euniOes, 13 de junho
de 1.966.

João Luiz de Freitas - Raul Fer-
nandes - João Luis de Carvalho
- Gomes Moreira - Valdir Melga-
ço.

Justificativa: - A grande pro-
du-,do de aiho, quiabo e outros
legumes e verduras que abastecem
o niercado da Capital e grandes
cidades mineiras, fez do pequeno
Muaiclpio de Capim Branco urna
garmtia de efetivo progresso, prin-
cipalmente 0 alho, qua é a sua
maor producão.

Boa Vista 0 urn povoado que,
por certo, estd acompanhando de
perto Os primeiros passos a Os en-
saios de prosperidade do Munici-
pio. Precisa, pois, que se ihe deem
meios de cornu.nicação mats efici-
entes. Ora, os Correios são uma
exigOncia inegdvel do comOrcio.
Em paralelo a outros beneficios
que querernos dar a todo 0 Mimi-
cipio de Capim Branco, êste, atra-
yes da generosidade do Sr. Dire-
tor Regional dos Correios e Tele-
grabs, 0 daqueles que levam a
chancela da urgência pois encurta
a cam.inhada dos que precisarn
permanecer na terra, produzindo.

Joéo Luiz de Freitas.
- A Cornissão de Transportes.

REQUERIMENTO N- 9 1.283
Exrno. Sr. Presidente da Assem-

blOia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Deputado qua êste subscreye,
corn 0 apoiamento regimental, re-
quer a V. Exa., ouvido o egrOglo

Plenarlo, seja oficiado ao Exmo.
Sr. Delegado Regional do Traba-
lho no sentido de que estude a pos-
sibihdade de estabelecer convêri.io
corn Os Srs. Prefeitos MunicipaiS
do interior do nosso Estado, a fim
de serem afixados editais lembran-
do aos empregadores as penas em
qua incorrem quando lesam os em-
pregados nos seus direitos insti-
tu.idos por Lei, lembrando, princi-
palmente, a recente atualizacão das
penas que se impöem nesses casos,
conforme o disposto no art. 9•0 la
Lei n. y 4.357, de 16 de juiho de 1964,
através do Decreto n.° 57. 146, de
1.0 de novembro de 1.965.

Sala das ReuniOes, 13 de junho
de 1.966.

João Luiz de Freitas - Raul Fer-
nandes - João Lutz de Carvalho
- Gornes Moreira - Valdir Mel-
gaqO.

Justificativa: - Aj udar a af as-
tar a mao injusta, que pesa so-
bre o empregadO, daqueles empre-
gadores inescrupulosos que, no in-
teiror do Estado, prmcipalmente,
são useiros em fazer corn que Os
pobres necessitados assinern reel-
bos como se percebessern salário-
-minimo, quando lhes pagam, na
verdade, uma irnportãncia muito
inferior, pelos seus servicos pres-
tados, muitas vOzes, dentro de urn
hordrio muito major do que 0 pre-
visto pela C.L.T.

oo Lutz de Freftas.
- A Comissão de Trabalho.

REQUERIMENTO

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

0 Deputado infra-assinado re-
quer, na forma regimental, a V.
Exa., ouvido 0 egrégio Plenãrio,
urn voto de congratulacOes corn o
critico de radio e televisão Flavio
Cavalcante, principalmente pebo
bern que faz o grande prograrna
da TV-Excelsior "Urn Instante Ma-
estro", qua é sua criacão, producao
e apresentaccão, para uma salutar
audiöncia da fanilUa brasileira.
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João Luiz de Freitas

JUSTIFICATflTA - Poucos, hoje
em dia, s'aO Os programas que tern
0 sentido de salvar a nossa müsica
popular da mediocridade de certos
compositores chamados "moder-
nos", da pornografia das letras,
da vulgaridade das müsicas e dos
ladröes (tambëm chamados pla-
giários) de letras e müsicas. "Urn
Instante Maestro", da TV-Excel-
sior , que entra em Minas Gerais
através do Canal-4, TV-Itacolomi,
ë êsse encontro agradabilissirno
que a familia tern, tOdas as sema-
nas, corn urna critica sdria, moral,
elevada, construtiva, patriOtica,
que reprirne as composicöes mes-
quinhas, grosseiras, imorais, ao
tempo que promove as belas, legi-
timas composiçOes do cancioneiro
nacional. Näo ë tarefa fdcil para
o ilustre jornalista, radialista e cr1-
tico de müsicas e letras. Em vista
de sua siriceridade e vocação para
ajudar Os pequenos, sofie, muitas
vêzes, pesadas injürias, coma sOi
acontecer, em qualquer campo,
àqueles que se dedicarn 'as mais
nobres, patrióticas, humanas e
cristãs empreitadas. Tambdm êle
paga o quinhao do destemor. To-
davia., homem de cardter, perso-
nalidade marcante, autêntico cith-
dão brasileiro (vale dizer, aquele
que não nega hoje sua porção de
responsabilidade a urn futuro me-
lhor para o Brasil), Fldvio Caval-
cante , a quem endereçamos nos-
sas homenagens, conhece, por cer-
to, mais alegrias que decepçOes, as
alegrias inerentes ao fato de pro-
mover o bern.

João Luiz de Freitas

o SR. PRESIDENTE - Tern a
palavra Sr. Deputado Florivaldo
Dias.

o SR. FLORIVALDiO DIAS - Sr.
Presidente, ocupa esta Tribuna
para apresentar 'a consideração da
Casa o seguinte Requerimento:

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

Os Deputados abaixo assinadcs
requerem a V. Exa., ouvida a Ca-
sa, seja encamirthado urn veemene
apêlo aos Exmos. Srs. Governa-
dor Israel Pinheiro e Secretárb
Crispim Jacques Bias Fortes, no
sentido de determinarern urgentes
e enérgicas providOncias para qua
seja policiado o Distrito de Bueno,
no Municfpio de Conselheiro Fern,
de forma a pOr fim 'a onda de cri-
mes que vern ocorrendo naquete
Distrito, de algum tempo a esa
parte , num crescendo estarrecedcr,
it medida que faltam as providéa-
cias coercitivas por parte das aa-
toridades policiais.

Em Indicacäo que foi apresenta-
da a esta Casa, pediu-se ao Govér-
no que enviasse uma Captura
capaz de desbaratar a "gang" cue
atua naquele Distrito, e que desse
recursos ao atual Delegado Mili;ar
do Municipio de Conseiheiro Pena,
que d autoridade capaz e que poie,
desde que aparelhado conveniente-
mente, apurar Os crimes all cometi-
dos, e prender Os criminosos.

Depois de feita a Indicação, mais
dais crimes de morte foram come-
tidos, contra AntOnio Coelho e El-
bio Militão.

Par mais de uma vez dirigiram-
-se as requerentes ao Sr. Secre-
tário Crispim Jacques Bias Fortes,
pedindo que enviasse investigado-
res que auxiliassem a Delegado nas
diligéncias , e uma Captura para
moralizar a me.ia e pOr em debari-
dada Os maus elementos que :atUam
no Distrito, sem que ate hoje fôs-
sem atendidos. For isto ë que, da
Tribuna, denunciam de pdblico a
que se passa na Vila de Buena, de
ande se estão retirando as familias
e ate o Escriväo de Paz, par £ala
de garantias.

Sala das ReuniOes, 13 de junho
de 1.966.

Flarivaldo Dias - Cicero Dumont
- Expedito Tavares - Carlos Eloy
- Valdir Melgaco.

- A Comissão de Seguranca

- Vern a Mesa:

REQUERIMENTO

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

o Deputado abaixo assinado
quer a V. Exa., nos têrmos do art.
94 do Regimento Interno, seja-ihe
concedida a palavra, para, pela art.
95 do mesmo Regimento, transte-
ri-la ao Sr. Deputado Cicero Du-
mont, que tratard de assunto de
natureza relevante e urgente.

Sala das ReuniOes, 13 de junha
de 1.966.

Carlos Megale.
o SR. PRESIDENTE - Sôbre a

Mesa, Requerirnento do Sr. Depu-
tado Carlos Megale que, na quali-
dade de Vice-Lider da ARENA, re-
quer a palavra pelo Art. 94 do nos-
so Regiment-o, para em seguida
transferi-la, em combinacäo corn o
Art. 95, ao Sr. Deputado Cicero
Dumont, que tratarã de assunto
relevante e urgente. A Mesa def ere
o Requerimento e fixa o prazo de
40 minutos.

Tern a palavra o Sr. Deputado
Cicero Dumont.

0 SR. Cf'CERO DUMONT - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. 0 Go-
vOrno Revolucionário tern lograclo
algum êxito em alguns setores. Por
exemplo, no setor financeiro, em-
bora não tenha baixado o custo-de-
-vida, encontram-se medidas de
real significacão. Na parte ref e-
rente 'a elaboração legislativa, in-
troduziu processo nOvo, que tern
dado o melhor rendimento. Na
parte referente 'a assistência social,
vern tentando, através de Projeto
elaborado cuidadosamente nessa
érea da Adrninistracão Püblica. En-
tretanto, corn referência ao setor
politico, não tern sido feliz 0 Go-
vérno Revolucionário: pode-se di-
zer ate que o Govêrno não acertou
corn uma medida conveniente. Nes-
te setor referente 'a legislaçáo elei-

toral, podemos di.zer que, no Bra-
sil, neste mornento, ela não está
nern de pé, nem assentada; estã de
cOcoras. Embora provisOria a p0-
sic5,o que visa 'a solução de transi-
toriedade, num ponto e noutro
tern que ser retificada, sem o
que excluird o mInimo de parti-
cipacão do povo no processo de
escolha dos seus representan-
tes. 0 Orro que decorre dessa
posicão angina-se no ato de o Pre-
sidente da :Republica - porque é
dOle a iniciativa - não escolher,
entre as dois sistemas fundamen-
tals da escolha popular, o do prin-
cipio rnajoritdrio e o do principio
da proporcionalidade. 0 GovOrno
não se dispOs a assumir 0 risca
de uma escoiha integral. Preferiu
Ole catar, nurn e noutro sistema,
medidas isoladas, corn as quais pu-
desse compor urn sistema propnio,
hibrido, não realizando urna re-
formulacão vdlida e não logrando
a rentabilidade politica que urn ou
outro poderia dar.

Como sabem Os Srs. Deputados,
os sistemas eleitorais bOsicos na
escolha a ser feita pelo povo são
dois: urn, corn base no principio
rnajonitdrio; outro, corn base no
principlo proparcional 0 princi.
pio majoritdrlo pede, necessaria-
mente, o bi-partidarismo. 0 bi-
-partidarismo exige o distrito; 0
distrito, o voto casado, bern comb
a possibilidade da aplicacão da cO-
dula oficial em todo o Pals. For
outro lado, o pnincipio proporcio-
nal ex.ige, necessäriamente, a plu-
nipartidarismo; êste, a voto des-
vinculado - a distribuição dos lu-
gares remanescentes pelos parti-
dos majonitdrios, evita a instabi-
lidade politica, e, finalmente, a cé-
dula individual. Mas, o GovOrno
nSa optou par nenhum dêsses sis -
temas, tendo implantado porérn o
bi-partidarismo, depois a voto ca .

-sado e a cédula oficial. Em vez de
caminhar para a criacão do distri-
to - porque seria necessdrio ape-
nas mais urn ato - o GovOrno ca-
minhou no sentido de manter 0
voto proporcional, não atribuindo
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Os lugares rernanescentes ao parti-
do majoritário.

Disso resulta que o sistern cria-
do não acode nern aos desejos de
renovacão, estirnulados pela aspi
racão revolucionária, nem sequer
atende its realidades subj acentes
no contexto politico do Pals. As
sim, a legislação revolucionária, no
que dis respeito 'a matéria eleito-
ral, é algo contradlitOria e inexe-
qülvel mesmo, em certos pontos.
Em nada positiva em favor da,
normalizacão ciemocrática.

No que diz respeito 'a legislacäo
existente corn êsses graves defei-
tos, nós temos de admitir que ela
seth, assirn, hoje, imodificável, não
sO por fOrca do tempo, que d pre-
mente, mas, sobretudo, porque não
ha taivez condicöes poilticas para
se tentar fazer urna renovação de
profundidade. A oportunidade, que
a revolucão ofereceu para modifi-
cacöes de profundidade no Sistema
Eleitoral Brasile.iro para as elei-
cOes dëste ano foram perdidas. 0
que nos resta, agora, e ajudar ao
Govërno a dar as eleicOes ao povo.
Diretas, aquelas referentes 'a corn-
posicão do Parlamento, e nos Mu-
nicipios, e indiretas para a Presi-
dOncia da Repdblica e para a go-
vernanca do Estado. E, no cum-
primento déste propOsito, de aju-
dar o Govêrno a fazer as eleicOes,
nOs temos de colaborar corn S.
Exa., mostrando o que ha de con-
traditOrlo e de inexequivel, mesmo
entre a realidade nacional e a 1e
gislacão existente Dentro dSste
racioclnio, nOs desejamos chamar
a atencao do Govêrno Federal para
o problema da cëdula oficial. To-
dos nOs sabemos que a cédula oil-
cial é urn processo de libertação
da vontade eleitoral. Corn a cédula
oficial não ha influência possivel,
na conclucão da vontade do eleito-
rado no ato de votar. Porém, pa-
ra que a cddula oficial funcione as-
sim, seletivamente, exige-se, corno
pressuposto dela, major rigor na
qualificação eleitoral. Como a cé-
dula oficial, para seu manejo, exi-
ge mais do eleitor do que apenas

saber assinar 0 nOme - porque
êle tern que escrever 0 nome ou o
nümero do seu candidato - a legis-
lacão anterior 'a revolucão exiglu,
para que urn cidadão fOsse eleitor,
que êle fôsse capaz de fazer e assi-
riar 0 seu prOprio requerimento.
Era logica a legislacão de antes da
Revolucão nesse particular. Mas
mesmo assim, corn essa cautela, o
legislaclor anterior a 1964 verificou
a impossibilidade de I azer vigorar,
para o pals todo, o sistema de cd-
dula oficial. Verificou êle que a
implantacão sO se poderia fazer
progressivamente na medida em
que o Govêrno alfabetizasse 0 Do-
ye, então se estenderia a prática
da cedula oficial. For isso mesrno,
na legislacao anterior, lei n.° 4.109,
de julbo de 1962, foi introduzido o
art. 10, parágrafos 1.0 e 2.9 . Este.
dispositivo mandava que se aphi-
casse a cédula oficial desde logo 'as
capitais, its cidades corn mais de
100 mil habitantes , a todo o Esta-
do de São Paulo e ao Estado da
Guanabara que ë a cidade rnais al-
fabetizada do Pals. Depois então
que o Govêrno desse condicöes, se
aplicaria o uso da cédula oficial ao
interior. Mas o que fez a legisla-
cão eleitoral revolucionária? Atra-
yes do COdigo Eleitoral vigente, no
seu art. 45, permite, pr'aticamente,
o alistarnento do analfabeto, por-
que basta assinar o nome para ser
eleitor. Ao mesmo tempo que ole-
rece a êsse eleitor analfabeto urn
meio de votar, exige urn certo co-
nhecimento que não tern. En-
tao, ao invds de se alcancar o alto
obj etivo que todos nOs aplaudimos,
de preservar a natureza do voto, o
que se faz é impedir o eleitor de
manifestar, dentro do seu analfa-
betismo, a sua vontade eleitoral.

0 Sr. Hello Garcia - Sr. Depu-
tado Cicero Dumont V. Exa.
é urn Deputado que sempre traz 'a
Tribuna as teses mais importantes
para debate. V, Exa., sern düvida
alguma, hoje vern 'a Tribuna, no
rneu modo de entender, defendendo
a corrupcäo eleitoral, pois V. Exa.
defende urn retrocesso na Lei Elei-

toral do nosso Pals. V. Exa., hoje,
pretende, corn o seu discurso, in-11-
car ao Sr. Presidente da Repdblica
a necessidade de voltarmos 'a cha-
mada cédula, que no interior é co-
nhecida corno "marmita". Assim
sendo, V. Exa. deseja, usando le
urna atribuicão do Sr. Presidente
da RepOblica, urn Ato Institucio-
nal, retroagir, permitir a corrup-
cão em nosso Estado através cia
fOrmula cia "rnarmita". V. Exa. sa-
be que, corn a atual Lei Eleitoral,
acabaräo Os corondis no interior,
ninguém mais levará dinheiro para
cornprar votos, porque não podera
ter a certeza de que o eleitor vota-
rci. Assim V. Exa., hoje, comete
urn crime contra a atual Lei Elei-
toral.

0 SR. CtCERO DUMONT - na
verdade, se corneto urn crime con-
tra a Lei Eleitoral, não é corn o
desejo de o fazer. Sugiro ao Sr.
Presidente da Repüblica que, por
meio conveniente, examine a con-
veniência de restaurar 0 art. 10 da
Lei 4.109, de 27 de juiho de 1962.
Corn a restauracão désse dispo-
sitivo, o que nOs desejamos d urna
solucão correspondente corn a rea-
lidade nacional.

Como V. Exa. sabe, nas grandes
cidades, o Induce de alfabetizacão é
da ordem de 50%. Ainda corn base
neste indice de alfabetização, a ill-
tima eleicão realizada em Belo Ho-
rizonte deu urn total de 30% 1e
votos nulos, no manejo da cddula
oficial para a escolha dos repre-
sentantes parlamentares. Conside-
rando que, no interior, o indice de
alfabetizacão e da ordem de 301/n,
pode V. Exa. verificar a impossi-
bilidade que terá o eleitor de exter-
nar a sua vontade atravds do voto.
Concordo em que o sistema ideal
para o exercicio do voto seja a da
cddula oficial; concordo em que a
adocão désse processo reduza as
inconvenientes das influências es-
tranhas 'a vontade do eleitor. Mas,
por outro lado, tenho que concor-
dar em que a realidade nacional,
sob o ponto-de-vista do inchice de
alfabetizacäo, não permite ao elei-

tor manejo da cddula oficial. En-
tao, a que vai acontecer? - Ou o
eleitor comparece e não vota, 0
que não 0 o desejo cia lei que favo-
rece 0 voto do analfabeto, ou, en-
tao, 0 eleitor comparece 'as urnas
e, por fôrça de entendimentos ma-
mentãneos, pode alguém votar em
seu lugar.

Assim, nobre Deputado HOlio
Garcia, não apOio a conclusão de
V. Exa. de que a adocão do dis-
posto no art. 10, tal como está re-
digido, importe em favorecer a car-
rupcão; a que Caste artigo faz é
constatar a realidade nacional e
oferecer uma solucäo consentãnea.

0 Sr. Hélio Garcia - Não con-
cordo, mais uma vez, corn V. Exa.
Respondendo ao meu aparte, V.
Exa. afirmou textualmente que
30 0/a do eleitorado de Bela Hori-
zonte votararn errado nas eleiçSes
de 1962. Não foi isto o que V.
Exa. alirmau?

0 SR. CICERO DIJMONT - Não
foi bern isto: eu disse 30% dos vo-
tos dados para as eleiçôes parla-
mentares, au seja, 30% dos votos
dados em maneja da cOdula ünica.

0 Sr. Hello Garcia - V. Exa.
afirma também que o Govérno Fe-
deral e a nova Legislacãa Eleitaral
facilitarn ao aidadão a obtencão
do seu titulo, rnas dificultarn ao
eleitor a exercicio do voto. Ora,
nobre Deputado, a nova legislação
dO ao eleitar as condicoes de exer-
cer a direito do voto; cabe a cada
urn, que entrar na cabine, votar
bern ou mal. V. Exa., ao sugerir
o processo constante cia sua Id-
cacao, ou seja, o restabelecirnento
da cOdula antiga, usada antes de
1958 e 1962, na maioria dos rnuni-
cipios rnineiros, deveria ter procu-
rado informar-se da rnaneira pela
qual se procesSaram as eleicöes de
1962 em São Paulo. V. Exa. yen-
I carla que nao houve em São Pau-
lo este induce alarmante que V.
Exa. traz aos conhecimento da
Casa. E sabe V. Exa. que existe,
nos municipios paulistas limitro-
I es corn a Sul de Minas, na regiáo
do nordeste pauhista, o mesrno sub-
-desenvolvimento observado n'n
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drea de nosso Estado. Portanto, a
justificativa de V. Exa. não me
convence a mudar o meu ponto-de-
vista.

0 SR. CtCERO DtJMONT - La-
mento não haver ainda convenci-
do o nobre Deputado Hëlio Garcia.
Entretanto, posso afiancar que eu
prOprio estou bastante convencido
da tese que defendo. 0 exemplo
que V. Exa. cita de São Paulo nã.:)
se aproveita em relacão ao resto
do Brasil. Todos sabemos que, eu
São Paulo, o Indice de alfabetiza-
cão chega a 70°/o.

Basta dizer que em São Paulo
não ha quase oportunidade para
os coldgios particulares. Se tomar-
rnos como ponto de discussão o re-
sultado da eleicão de São Paulo, es
tamos , evidentemente, legislarido,
não para o Brash, mas para outro
pals. 0 que desejo d que a legis-
lacão tenha em vista a realidade
nacional. Não importarn Os flOSSOS
desejos de melhorar o mais possI-
vel nosso processo; desejarnos que
êle continue a meihorar mas no
d possivel que a lei permita o ails-
tarnento, como quer o Deputado
Hélio Garcia, do analfabeto e de-
pois exija dêle urna operacão in-
telectual para a qual não estd qua-.
lificado. Seria o mesmo que se
permitir a urn cego assistir a urn
fume.

Ha urn engano do Deputado
Hélio Garcia quando diz que eu
sustento a necessidade de se apli-
car a cédula individual no Pals.
Não é isto que sustento. 0 que
estou defendendo é a validade da
fOrmula contida no artigo 10 da Lei
no 4.109, de 1962. Esta fOrmula con
tern o uso simultâneo da cédula
oficial e da individual, em home-
nagern it realidade nacional.

0 Sr. José Maria Magaihães
Nobre Deputado Cicero Dumont,
lamento mais urna vez discordar
de V. Exa., ficando visceralrnente
contrário a proposição que V.
Exa. encaminha neste mornento.
Sou a favor da céclula ünica, uni-
versal, e acho que êste critérlo
significa urn aprimorarnento do
regime democrático. V. Exa.,

nobre Deputado, defendeu, ha pou-
co , a eleicão cUstrital. Agora, yam
corn a fOrmula antipdtica, antiqua-
da e condendvel da "marmita elei-
toral". Lamento, nobre Deputado,
que V. Exa. se preste a defender
tal processo. Embora defenden-
do-o, V. Exa. sempre pOe ii mostra
sua grande inteligencia, ainda mais
agora que dourou a pilula de urna
maneira espetacular, de vez que 'o
que quer 0 processo d apenas exer-
cer, no eleitorado, urn mecanismo
de pressão, ainda mais nesta situa-
cão atual, conforme viremos a Tn-
buna denunciar, dentro de 'alguns
instantes, em que a Oposicão estd
sendo ameacada em todos os se-
tores. Regrediremos ao problema
da situacão das "marmitas" eleit-
rads dando campo vasto para a
pressão no interior do Estado, onde
aquêles que servem ao Govêrno e
aos poderosos não deixarão, Srs.
Deputados, que a cédula do MOB
chegue aos Municipios e distritos
longinquos porque a barreira serd
instransponivel no calor da dis-
puta.

Vamos dar ciéncia a Casa da pro-
posicão que encaniinharernos ao
Sr. Presidente da Repüblica, para
que êle decida, de uxna vez por
tOdas, Se realmente deseja contar
corn a Oposicão para cornpor 0 SIS-
tema Dernocrdtico no Pals. Para
isso necessitamos de condiçôes de
igualdacle de dlireitos na luta. V.
Exa. abre uma brecha para que a
pressão venha sObre o MDB.

V. Exa. defende urn processo re-
trógrado, que deve ser rechaçado
pela opinião livre.

0 SR. CICERO DUMONT - Se
eu fOsse farmacêutico, diria, no
caso, que aviei uma receita do De-
putado José Maria Magalhães, qua
é medico. Mas não sou farmacéu-
tico, nem S. Exa. fala corno me-
dico, agora, mas apenas Como
adepto do MDB. 0 Deputado José
Maria Magalhães não prestou aten-
cão ao meu discurso. Se S. Exa.
estivesse atento as premissas da
conclusão que ora tiro, não teria
feito condenação passional, corno

o faz da tese que ofereço para es-
tudo.

o Sr. José Maria MagaihãeS --
A verdade, hoje em dia, e sempre
passional

0 SR. CICERO DUMONT - Na
verdade eu dizia qua a legisiaçào
eleitoral revoluCiOfldria é absoluta-
mente contraditória. Ela se eflcofl-
tra, no momento, nem de pé nern
assentada: está de cOcoraS, porque
o Presidente da RepUblica näo se
dispOe a assurnir o risco de esco-
iher urn dos dois sistemaS: o maic'-
nitérlo ou o proporCional. Prefe-
niu, catando soiucOes isoladas nu-
ma e noutra, compor o sistema hi-
brido que não ajuda seu Govêrno,
qua não responde aos impulsoS re-
formistas da Oposicâo e naG ajuda
a democracia. Em conseqilêflCia
desta posicão irreverSIVel, o qua en
lembrava era a convefliêflcia de se
examinar a solução do art. 10 da
Lei 4.109, para ajudar a resolver
esta condicãO estabelecida pela Le-
gislacão Eleitoral Revoiuciofldnia.
Chama-se o analfabetO, mas na
hora de votar oferece-ihe urn pro-
cesso que êie não tern coT diçOeS
de manejar. Assim, aquêles que,
a pretexto de condenar a corrup-
ção ou 0 retroceSSO, tentam irn-
pedir, dificultar a normaliZacãO
do plelto; são paradoxalmeni°
aquêleS qua delendern o voto para
O analfabeto . rnas tiram-ihe o meio
de exercer seu voto. 0 que ha nisto
- quando não ha conviccãO sin-
cera, resultadoS de estudos mais
profundoS - é, na verdacle, a tra-
ducão de simples impulsos super-
ficiaiS, que se afiora no debate do
tema politico. Não advogamoS a
el.rniflacãO do sistema da cédula
oficial. Convém que fique esclare-
cido.

AdvogamoS sua aplicacão, ma
apiicacãO gradativa, tal cornO sE
fazia antes da revolUcãO, process(
atravéS do qual foram eleitoS mui-
tos dos nOSsOS companheiros. e nO
mesmoS. E que se dá ao eleito:
mais esclarecido o direito de ma
nejar urn proceSSO mais apuradc
mas que se permute ao eieitor se
mi_aflalfabeto qua se chamou 'a

urnas dizer em quem quer votar.
E certo qua as influêflciaS estarãO
presenteS não sO no interior, mas
aqui na Capital; apenas através de
maneiras diferenteS: enquanto no
interior aiguém poderé, utilizar da
autonidade policial, aqui na Capi-
tal havera a distorcãO da opifliãO
pUbLica, através da dramatiaacão.
Este é urn veiho procesSO qua deu
resultado na Itália e na Alemariha,
levando ao poder Mussolini e Hi-
tler, mas cujos resultados tOda a
humanidade testemunha em sofri-
mento ate hoje. Por outro lado, se
se admitir a legislacão eleitoral como
so encontra, dando direito de vo-
tar sO aos all abetizadoS, mas man-
dando usar a cédula ünica, estare-
mOS carninhando para êste resul-
tado: a represefltacäo parlameritar
seré urn priviiégio das capitais, das
grandes cidadeS, de estadoS como o
da Guaflabara e São Paulo, onde
o mndice de aifabetizacãO é de 70%.
Mas a populacão do interior - que é
70°/u da populacão do Brasil - onde
o indice de ailabetizacão é de 30°/a,
sera interditado 0 seu direito de
tar seu representante no CongreS-
so e nas Assernbléias. Antes de axe-
minarmoS Os aspectos de uma fOr-
mula, que podem ser distOrcidOS e
lament'avelmeflth utilizados, temos
qua examiner o resultadO global,
porque o legislador não pode exa-
minar urna fOrmula tenclo em vista
detaiheS secundlãriOS e desprezar 0
resuitado final da sua experieflcia.
A prevalecer êste rnétodo, não te-
rIamos nunca urn proCeSSo evolu-
tivo na ciência do Direito. Nm-
guérn, portanto, nem aquOleS que
aqul combatE3m a idéia que propO-
nho, deseja que a represefltacãO
parlamentar seja urn priviiCgio dos
grandes centros, porque éleS ja são
privilegiados corn o procesSo da di-
vulgacão a, mais do que isto, corn
o proceSso da alfabetizacão. Nesta
hora, para que a dernocracia bras!-

S leira possa retomar 0 seu impuiso
r progreSSiVO e consolidador, nOs te-

mos de pensar em trazer a grande
particiPacãO do povo para as pug-
nas eleitorais que vão se ferir. Se

S o partido da Oposição a que per-



- 350 - 	 - 351 -

tence o Deputado José Maria Ma-
galhaes - partido da Oposicão,
nao, retifico: partido fora do Go-
verrio - all ha alguns oposicions-
tas, mas ha muitos chorosos do no-
der - se êsse partido não se sente
garantido para as pugnas, que peca
garantias e conte corn o nosso
apolo. Não podemos ë concordar
que Se misture 0 interêsse eleitoral
de urn partido corn urna regra de
legislação eleitoral. Corn isto é quo
nan concordamos, e estamos certos
de que 0 Depute do José Maria Ma-
galhães não concordard tambdm.

o Sr. Geral'dö QuintSo - Tern
procedência a argumentação de
V. Exa. Sou repersentante do
interior do Estado e conheco bas-
tante 0 eleitorado mineiro Corn a
configuração do voto dos Deputa-
dos estaduais e federals, teremos.
no minimo, a anulaçao de 20 a
25% dos sufrágicos.

Alérn disso, teremos do levar ern
em conta a indiferença do povo do
interior, porquanto achamos quo
haverd urna abstençao superior a
30%; 30 016 de votos nulos e bran-
cos. Corn isto sobrariarn sèmente
40 0/0 da votação daqueles que corn-
pareceriam as urnas, no dia 15 de
novembro, pare manifestar a sua
vontade. Este processo, corn iso,
se tornaria inautêntico, corn a ado-
ção da cddula ünica. V. Exa, tern
raão, quando defende a tese da
cddula comum. Não ternemos o
eleitorado. Mias, todos Os Deputa-
dos e todos oue vão disputer elei-
çôes e reeleicôes, no dia 15 do no-
vernbro, correrão o risco do ser
prejudicados na rnanifestaão da
vontade opu1ar, porolie a rnaioria
dos eleitores constitulda da classe
operdria nâo é corno Os Depu-
tados, que são esciarecidos, co-
nhecem bern o português e tern
condicöes de votar. Creio rnesrno,
nobre Deputado , que defender essa
tese d dar demonstração de derna-
gogia, e nao de sinceridade.

o Sr. Jose Maria Magalhães -
Sr. Deputado Cicero Dumont.
Serei breve neste aparte, porque
desejo apenas contestar o aparte
do Deputado Geraldo Quintao. A
coincidnêcia de eleiçäo legislativa
corn a de Prefeitos animará a pre-
renca do eleitorado.

Esta questão de indiferença do
eleitorado e, portanto, uma dialé-
tica do Deputado Geraldo Quintao.
Queria dizer quo o processo que
V. Exa. propöe e que eu condeno
vai trazer dificuldades na questao
da vinculacão do voto, porque 0
eleitor terd que colocar no mesmo
envelope a cddula individual do
candidato a Deputado Estadual e
a Deputado Federal pela Arena , por
exemplo. Abrindo êste envelope,
estando a cddula em discordância
seré. anulado. V. Exa. ha de convir
quo isto trará grandes dificuldades.

Abrindo-se Os envelopes, acasa-
lam-se os votos que os eleitores
não ajuntaram.

o SR. CICERO DUMONT - V.
Exa. tern razão quando anota a di-
ficuldade para a obtencão do voto
casado. Mas, essa dificuldade não
d irremovIvel.

O Sr. José Maria Magalhães -
Então, tern de cair 0 voto vincula-
do, para que a tese do V. Exa.

o SR. CICERO DUMONT - Es-
tou dizendo que he dificuldade mas
removIvel. Podem sor postos no
mesmo envelope as cddulas indi-
viduals do candidatos a Deputado
Estadual ou Federal. A Junta Apu-
radora quando abrir o envelope,
verificando a divergência na vota-
cão, ou anulara os votos, ou não
Os computara.

o Sr. José Maria Magalhães -
V. Exa. ha do convir quo esta
abertura de envelope se farC por
muitas pessoas, o que poderã cau-
sar uma mistura. 0 processo, por-
tanto, não é tao fdcil como V. Exa.
quer mostrar.

O SR. CICERO DUMONT - V.
Exa. deve admitir que os mernbros
cia mesa são pessoas idOneas. Sem

êsse pressuposto não haveria elei-
ção.

Corn o fecho das minhas consi-
deraçãos, passo as mãos de V. Exa.,
Sr. Presidente, urn Requerimento
em quo foronulo urn apelo ao Sr.
Presidente cia Repdblica, para exa-
minar a conveniência de revigorar
o artigo 10 da Lei n° 4.109, de 27
de junho do 1962. Estou apenas
convocando a atencão do Govêrno
para encontrar a melhor solucão
para o problema eleitoral quo se
aproxima, pela qual anseiam Os
membros da ARENA e do MDB.

REQUERIMENTO N.° 1.286
Exmo. Sr. Presidente da Assem-

bldia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.

O infra-assinado, ouvido o Plo-
nario, requer se faca urn urgente e
instante apëlo ao Exmo. Sr. Pre-
sidente da Ropüblica, Ma.rechal
Castelo Branco, no sentido do quo
seja revigorado, para as eleiQöes
proporcionais, a partir dêste ano
de 1966, o disposto no artigo 10,li 1 e 2, da Lei no 4.109 de 27 do
julho do 1962, por conter soluço
consoanto corn a realidade nacio-
nal.

O dispositivo citado doterminava
a utilizaqão da "cddula oficial" nas
eloicOos proporcionais. desde logo,
nas capitais, cidades do populacão
igual ou superior :a 100 (corn) mu
habitantos, no Estado da Guana-
bara (sorn MunicipiO) e em todo o
Estado de São Paulo. A sua exten-
são ao interior soria feita porterior-
mente, na rnedida em que o Go-
vérno rnolhor ampliar a alfabeti-
za'cão.

Como so ye, a solucão atende,
ao mosmo tempo, it convonièflcia
de se continuar no esfOrco pelo
aperfeicoamento do sistema elei-
toral brasileiro, através do uso da
cddula oficial e h dura roalidade
nacional, corn uma media do alfa-
betização inferior a 50%, incluindo
neste Os monores do 18 anos, quo
não votarn, sem se falar que, no
interior, o Induce não vai além de
30%.

A irnplantacão do processo de
votacão, para dar resultado, tern
do ser progresSiva, como estabele-
cou o ldcido logislador de 1962, e
não do uma vez, como quer o Co-
digo Eleitoral vigente (Lei ri° 4.787,
do 15-7-67), art. 108.

0 poder püblico não pode pedir
mais em capacidade intelectual io
eleitor, do que lhe dd em instru-
qãO.

A utilizacão da cddula oficial
pressupöe uma qualificacão eleito-
ral que exige melhor indice do al-
fabetizacão, sem o qual o eleitor
não a consegUe manojar; sem essa
cautela o processo de libertação da
vontade eleitoral passa a ser urn
empecilho a sua manifestacão.

As exigencies para a qualificacãO
do eleitor, antes da revolução, 10-
yarn em vista tal circunstãncla. A
legislação eleitoral revoluciondria,
entretanto, admitindo pràticamofl-
te, o alistamento do analfabeto
(basta datar e assinar 0 nome, art.
45, cia Lei 4.787, Cod. Eleitoral)
oferece como meio do votar urn
procosso que êle não tern condicão
do utilizar. E o pior: manda apli-
cd-lo a todo o pals sern conside-
rar as gritantes diferencas entre
as capitais, as grandes cidados, Es-
tados como Guanabara o São Pau-
lo e o pobre interior.

X prevalecer tal critérlo a re-
presentacãO parlamentar passa a
ser urn privildgio des capitais e das
grandes cidades e do EStados como
Guanabara o São Paulo; o restan-
to da populacãO do pals, polo seu
triste indice do alfabetizacão (300/1),
está excluido, injustamente, d1
oxercicio dêsse direito.

A preservacão do "voto casado"
poderC ser feita, ontre outras ma-
neiras, corn o recolhimento das cé-
dulas de Doputados Federals e Es-
taduais em urn sO envOlucrO.

Sala das Reuniöos, 13 do junho
de 1966.

Cicero Dumont - Carlos Megal3
- Carlos Eloy - Geraldo Quintão
- Joaquim de Melo Froire - Der-
rneval Pimenta Filho - Fborivaldo
Dias - Altair Chagas - Alvimar
Mourão - José de Castro - Sette
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do Barros - João Bosco - Alva--o
Safes - Jehovah Santos - Ibra-
him Abi-Ackel - LdUs Chaves --
João Luiz de Freibas.

- A Comissão do Justica.
- Vêm a Mesa:

REQUERIMENTO

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

0 Deputaclo infra-assinado re-
quer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
consignado em Ata de nossos tra-
baihos urn voto de congratulaçôes
corn o povo português pelo trans-
curso, sexba-feira passada, dia 10
do junho, da "Data Nacional" da
grande Pdtria lusitana, dando-se
conhecimento ao Sr COnsul do
Portugal em Belo Horizonte, cia
rnanifestaçao da Casa.

Sala das ReunlOes, 13 de junho
de 1966.

Cicero Dumont.

REQtJEIRIMENTO

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

0 Deputado abaixo assinado, corn
apoio regimental, requer, ouvidvi a
Casa, soja consignado na Ata dos
nossos trabaihos urn voto do pro-
fundo pesar pelo falecimento do Sr.
TeOf.ilo Alves da Silva, ex-vereador
a Cãmara Municipal do Esrneral-
das, ex-Juiz de Paz e figura das
mais tradicionais e expressivas cia-
quela cornuna, dando-se ciência
desta homenagem pOstu.ma a fa-
milia enlutada, na pessoa de sua
viüva, a veneranda Sra. D. Ma-
rieta cia Conceicao Silva, residente
no lugar denorninado "Tejuco" , na-
quele Municipio.

Sala das ReuniOes, 11 do junho
de 1966.

LUcio do Souza Cruz - Jairo Ma-
galhães - Alvirnar Mourão - Car-
los Eloy - Euler Lafetá - João
Vaz.

Justificativa: - Corn a morte do
Cel. Tedfilo Alves da Silva, perde
Esmeraldas urn dos seus valores

mais expressivos, urna do suas fi_
guras mais tradicionais e represen-
tativas.

Seu passamento, ocorrido no d i a
9 do corrente mês, em sua fazenda,
localizada no lugar denominado
"Tejuco", f Oj vivamente sontido,
não apenas em Esmeraidas, mas
também nos Municipios vizinhos e
em Belo Horizonte, onde o saudoso
extinto desfrutava de largo cIrculo
de amizade.

Fig-ura autêntica de fazendoiro e
patriarca, "TeOfilo de Acafrão" , co-
rno era tratado na intimidade, so
impôs a estima e ao aprOço de seus
concidadãos e de quantos 0 con'a-
ceram de perto.

Cidadão de conduta ilibada e
chefe de familia exemplar, sua vida
representa autOntico padrão de dig-
niclade e hondade, que honra a co-
munidade em que viveu.

TeOfilo Alves da Silva, quo irla
completar , no dia 19 do agosto pro-
ximo, 101 anos do idade, nasceu
em Belo Horizonte, tendo contraf-
do primeiras nüpcias corn D. Be-
lizãria Rita da Silva, de cuja unio
nasceram 11 fithos, dos ouais esto
vivos Os seguintes: D. Maria Rita
da Silva; D. Marieta Rita da Silva;
D. Carlinda Rita cia Silva; D. Edila
Rita da Silva; Jos6 Alves da Silva;
Geraldo Alves da Silva e Antonio
Alves da Silva

Enviuvando , contraiu segundas
ndpcias corn D. Marieta da Concei -
çãü Silva, quo lhe sobrevive, de
cujo enlace nasceram, também, 11
filbos, dos quais estão vivos Os Se-
guintes: D. Alzita Rornana da Silva;
Romero Alves da Silva; Luiz Alves
Sobrinho; Osvaldo Alves da Silva;
AlIpio Alves cia Silva e Dulcemira
Alves da Silva.

Deixa, ainda , o venerando extin-
to, 120 netos, 300 bisnetos e 9 to-
tranetos.

Na esfera poiltica, exerceu corn
exacão os cargos do Vereador a
Cãmara Municipal do Esnieralda e
de Juiz de Paz, para Os quals foi
eleito por expressiva e rnerecida vo-
tacao.

Prestou a Esmeraldas assinala-

dos services, quer seja come ho-
mom püblico ou simples cidadâo.

Os prOprios adversáriOS politicos
o respeitavam e admiravam.

Sua vida foi uina constante luta
em prol cia farnilia e da terra es-
meraldense, quo adotou corno sua
e quo tanto amou e dignificou

Chefe de farnilia modelar, figura
patriarcal, sua vida foi urn edifi-
cante exemplo para sua familia e
para a comunidade onde passou a
major parte de sua existêflcia.

Sob todos os tItulos, p015, o saii-
doso e venerando extinto fas jus
ao aprêço e ao respeito cia Assern-
bléia Legislativa.

A homenagem pOstuma que lhe
prestamos se impOe como impera-
tivo do justica e de saudade.

Sala das Reun.iOeS, 11 do junho
do 1966.

Lücio de Souza Cruz.

coMuNICAcA0

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

Cumpro o doloroso dever de co-
municar a Casa o falecimentO de
D. Maria José Vilela Laborne Ta-
vares, ocorrido nesta Capital no cia
9 do corrente mês.

Seu passamontO foi vivamente
sentido em Belo Horizonte, ondo a
ilustre e s:audosa extinta desfrutava
do largo circulo do amizado, mercê
cia bondade do seu coração o das
virtudes quo aureolavam sua per-
sonalidade.

pertencente a urna tradicional f a-
mflia de Paracatu, espOsa e mae
arnantIssima, D. Maria José Vilela
Laborne Tavares so irnpOs a estirna
e adniiração do quantos a conhece-
ram e tiveram o privilégio do des-
frutar cia sua amizade.

Dotada do invejdvel iormaçao
moral e religiosa, animada pela îé
quo jama.is ihe faltou nos monlen-
tos mais cUficeis cia vida, principal-
mente durante a longa enfermida-
do que soube suportar corn resig-
naçãO, pOde D. MarocaS, como era
tratada na intimidade, levar a born

têrmo a missao que Deus ihe con-
fiou, de criar e educar oito filhos.

Era casada corn o EngeflhoirO
Pedro Laborne Tavares, ex-Prefei-
to de Belo Horizonte, do cujo con-
sOrcio teve Os seguinteS filhOs: Dr.
Mario Edgard Vilela Laborne Ta-
vares, engonhoirO, casado corn a
Sra. ZOlia Tameirão Tavares; Dr.
Jose Vilela Laborne Tavares enge-
nheirO, casado corn a Sra. Tore-
zinha do Las Casas Tavares; Sra.
Lais Laborne Tavares Salazar; es-
pOsa do engenheiro José do AssiS
Salazar; Sra. AdOlia Laborne Ta-
vares de Souza, casada corn o me-
dico Ildeu Alves do Souza; Srta.
Marina Vilela Laborne Tavares; en-
genheiro Mdrcio Vilela Laborne Ta-
vares, casado corn D. Dora Gre-
gory Tavares; engenileiro Cássio
Vilela Laborno Tavares, solteiro, e
Srta. Maria Luiza Vilela Laborne
Tavares, estudanto de psicobogia.

Corn a rnorte do D. Maria José
Vilela Laborne Tavares, perde a so-
ciedade belorizontifla uma das suas
figuras mais queridas o respeita-
das.

A sua existOnCia, marcada sempre
por constanteS manifestacOeS de
caridade e arnor ao próximo, re-
present urn padrão do virtude e
do dignidade, que honra Os seits
descendenteS e a prOpria comuni-
dade em quo viveu.

Sob todos os titulos, a venerall-
da extinta merece o aprêçO e o res-
peito cia Assernbléia Legislativa do
Estado, motivo per quo reque!rO a
insercäo na Ata de nossos traba-
ihos do urn voto do profundo pesar
pebo seu falecimentO, dando-So
ciência dessa hornenagem a familia
onlutada, na possoa do viüvo, En-
genheiro Pedro Laborno Tavares,
residente nesta Capital, a Rua Al-
varenga Peixoto, no 449.

Sala das ReuniOes, 11 do junho
do 1966.

LUcio de Souza Cruz.

INDIcAC AO N." 1.196

Exmo. Sr. Presidente da Assem-
bléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais.
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o Deputado abaixo assinado,
forma regimental, solicita ouvida a
Casa, seja enviada aos Exmos. Srs.
Governador do Estado e Secretário
da Educacão, Indicacão no sentido
da necessidade do que se criem e
se iristalem, em Vila Marisia, Mu-
nicIpio de Augusto de Lima, Esco-
las Reunidas, corn a denominacão
de "Nossa Senhora de Fatima".

Sala das Reuniöes, 13 de junho
de 1966.

Euler Lafetá - Carlos Eloy -
Jairo Magalhães - Pereira de Al-
meida - Alvimar Mourão - LUcio
de Souza Cruz - Salim Nacur.

Justificativa: - Os indices de es-
colaridade, no Municipio de Augus-
to de Lima, demonstram a necessi-
dade da criaco e instalacão urgen-
te de Escolas Reunidas naquela co-
muna mineira. A conveniência local
recomenda que tal Se faca na Vila
de Marisia. Em homenagem a
Nossa Senhora de Fatima, sugere-
-Se que seu nome seja dado 'as Es-
colas Reunidads, ora indicadas.

A providência, além disso, näo
encontrará nenhum obstáculo por-
que já está sustentada, na forma
da let, pela prévia doacão, pela
Prefeitura Municipal, de urn terre-
no, corn a area de 1.000 m2.

Euler Lafetd.
- A Cornissão de Educacão
O SR. PRESIDENTE - Corn a

palavra o Sr. Salim Nacur.
O SR. SALIM NACUR - Sr. Pre-

sidente, Srs. Deputados. 0 "Esta-
do de Minas" do dia 27 de maio
de 1966 traz uma ampla reporta-
gem, acompanhada de fotografias,
abordando o problerna das realLa-
cöes do Departarnento Estadual de
Estradas de Roda.gem. Vej 0-me,
então, diante de duas emoçOes di-
ferentes. A primeira de alegria, de
satisfaçâo, em poder constatar as
realizaçöes do atual Govêrno no
setor do DER. Mas, vejo-me tam-
bern diante de uma formação to-
talmente diferente: no plano de
obras do Departamento Estadual
de Estradas de Rodagem, estam-

pado no "Estado de Minas" do
d.ia 28, não consta sequer urna
estrada para os Vales do Mu-
curl e do Jequithihon.ha. Seria o
caso de se perguntar ao Diretor do
Departamento de Estradas de Ro-
dagem do Estado de Minas Gerais,
Dr. Eliseu Resende, se Os Vales do
Mucuri e do Jequitinhonha fazem
ou não parte dêste Estado. Pare-
ce-me que o mapa geográfico de
Minas sofreu, neste Plano, urna
verdadeira mutllaçâo, porque nein
ao menos a estrada, cuja pavimen-
tação o GovêrnO tern obrigação do
lei de promover, está inciulda no
piano de obras. Refiro-me 'a estra-
da quo, saindo de Nanuque ou Ca-
ravelas, deveria atingir Araçual, em
substituição ao Ramal da Viaço
Férrea Centro Oeste, ex-Bahia-Mi-
nas, que o Govêrno suprimiu, 1e
vando a miséria e a desoiação a
tOda aquela região.

Sr. Presidonte, Srs. Deputados,
aproveito a oportunidade p a r a,
através desta Case, solicitar do Sr.
Governador que determine aos
seus homens de confiança, que di-
rigem o Departamento Estadual de
Estrada de Rodagem que reve-
jam os sons pianos e processern
unia modiflcação na aplicaçäo de
verbas e que voltern as suas vistas
para os Vales do Mucuri e Jequi-
tinhonha, determinando que se pa-
vimentem as suas estradas, pois quo
aquela região também paga impôs-
to e fas parte do Estado de Minas
Gerais. Apelaria mats no sentido
do que so desse prioridade 'a Es-
trada quo, partindo do pôrto de
Caravelas no Estado da Bahia, soho
o Vale do Mucuri em direcão 'a ci-
dade de AracuaI, porque realmente
ela ë uma estrada que ird substi-
tuir a extinta estrada Bahia-Minas.
No compreendi ainda que se dê
prioridade its estradas de drea tu-
ristica do nosso Estado. Não corn-
preendo como urn Estado quo se
acha a braços corn serbs proble-
mas do producão vci dar priori-
dade 'a estrada turistica, pots , no
meu entender, primeiro temos quo
trabaihair para depots gozar dos
frutos de nosso trabaiho.

INDIcAcAO NO 1.197

Exmo. Sr. Presidente da Ass era-
bléia Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

0 Deputado quo esta subscreve
requer 'a Mesa, ouvida a Casa, se
oficie ao Exmo. Sr. GovernadOr do
Estado, Dr. Israel Pinhoiro e ao
Exmo. Sr. Diretor Geral do Do-
partamento do EstradaS de Rods-
gem (DER), Dr. Eliseu Resende,
no sentido do quo incluarn nos Pia-
nos de Obras de 1966 e 1967 a pa-
vimentação asfdltica das EstraOas
do Vale do Mucuri e do Vale do
Jequitinhonha, pots que, na publi-
cação do "Estado de Minas", do 28
do corrente, não consta a reforirla
região do Minas dos Planos do De-
partamento de Estradas de Roda-
gem, e que se dê prioridade 'a os-
trada que, saindo de Araçuai, vai
ao POrto do Caravelas, passando
por Tedfilo OtOni, Carlos Chagas e
Nar.uque.

Sala das RouniOos, 30 do maic
de 1966.

Salim Nacur - João Bosco
Valdir Melgaco - FlorivaldO Dias
- Raul Fernandes - Gomes Mo-
reira.

- A Cornissão de TransporteS
- Vém 'a Mesa:

c0MUNICAcAO

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

0 Deputado quo osta subscrove
requer, ouvida a Casa, seja inserido
em Ate urn voto de pesar pelo fa-
lecimento do Sr. Dr. Vicente La-
mego, ocorrido nesta Capital, dan-
do-se ciência da decisão da Casa
a famIlia enlutada na pessoa do sua
irma Eneida Lamêgo, residente na
Rua Grão Mogol, 735, Belo Hori-
zonte.

Sala das Reuniôes, 10 do junho
do 1966.

Alvirnar Mourão.

c0MuNICAcAO

Exmo. Sr. presidente da Assem-

bléia Logislativa do Estado do Mi-
nas Gerais.

0 DeputadO que esta subscreve
roquor, ouvida a Casa, soja insorido
em Ata urn voto do pesar polo fa-
lecimento cia Sra. Honorina Costa
do Barros, dando-So ciência cia do-
cisäo da Casa 'a farnilia enlutada
na pessoa do seu filho Dep. Amin-
tas de Barros, Cãmara dos Dopu-
taclos, Brasilia.

Sala das Reuniöes, 10 do junho
do 1966.

Alvimar MourãO.
- Publicar.
O SR. PRESIDENTE - Tom a

palavra o Sr. DeputadO Waldomiro
LObo.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - Sr.
Presidento, Srs. Deputados.

Ouvi as Ultimas palavraS do De-
putado Salim Nacur: primeiro tra-
balhar para depots gozar , dos frutos
do nosso trabaiho. Mas a coisa
agora é diferente. Sr Deputado.
Isso era antigamente, no tempo em
quo so usava cavanhaque o quo 0
fio do cavanhaque do cidadão era
documento para quo so cumprisse
a palavra empenhada em qualquer
sentido, inclusive para empréstimo
do dinheiro. Isto de trabaThar pri-
metro para depots usufruirn'IOS,
não é mats do nosso tempo. Agora.
primeiro usufruimos para depots
não trabalharmOS. Haja vista 0
que estã acontecendo no Estado. 0
feijão, que estC sendo vendido as
dUzias, ao hives do quilos, tern o
seu preQo confOrfliO o seu tamanho,
qualidado e cOr. Ha questäo racial
nosso negOcio do feijäo. 0 foij'ao
prêto é o mais barato, e näo ha
razão para isso. Para feijoada d o
melhor feijão, e ha mu.ita gente que
dd preferéncia ao feijão prêto. E
o atual Secretdrio que devia ser do
AbastecimefltO, do planejamento,
mas que d do "Planeja aumento",
ostá naquela base de que faloi:

Primoiro usufruir p:ara dopois
nada fazor. Como esto Govêrflo do
"vai ter", o Secretdrio tambérn d
cia socretaria do "vai ter". S. Exa.
diz quo Belo Horizonte "vat tor"
urn supermercado e, para tanto,
entrou em negociaçöes corn 0 Dc-

.1
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putado Aquiles Diniz para alugar
urn terreno situado logo apds 0
viaduto da Floresta - fundos de
umas pensóes existentes por ali.
Parece-me que já f .oi gasto bastai-
te dinheiro corn o serviço de terra-
plenagem e outras coisas mais, mas
ficou so nisto. 0 Sr. Secretro
do "Planeja aurnento" gritou aos
quatro cantos que mandara fazer
urn descarregamento de feijfto, no
entanto êsse feijão velo de uma
emprêsa particular do Belo Hori-
zonte; o preço do feijã.o j suhiu.
A saca está a Cr$ 30.000 , e ninguém
do Govêmo reclama. Dizem oue eu
gosto de criticar o Governador do
Estado. Mas gosto d de falar a ver-
dade. Por que o Sr. "I.P." da Silva
não chama seus auxiliares hs falas
e não Ihes pergunta o que estão
fazendo? Se o Governador do Es-
tado tivesse agido assim, eu mes-
mo já teria ocupado esta Tribuna
para solicitar Casa urn voto da
aplausos a S. Exa.

Sabenios que o Secretãrio da
Saüde, Prof. Austre gdslo do Mcii-
donea, estd algemado, sem dinhel-
ro, mas mesmo assirn, tern traba-
Ihado, 0 Secretário do Interior,
nosso colega desta Casa, jovem e
bonito, permitiu que fôsse fecha-
do o Departamento Social de Me-
riores antes que a Fundação do
Bem-Estar de Menores fOsse orga-
nizada. Onde está a inteligência e
o patriotismo dêsse jovern Secro-
tãrio? 0 povo não quer saber s
os auxiliares do Govrno são bo-
nitos. inteligentes, mddicos ou ad-
vogados. 0 quo o povo dese .ja d
oue so faca alguma coisa em sell
beneficlo. 0 Secretlrio do "Plane-
•ia-Aurnento" de Minas Gerais no
faz coisa alguma e, niuit.o pior do
que o Secretdrio do Interior. cue
não d eficiente nem bonito. 0 Se-
cretário do interior está fazendo
poiftica em favor de seus amigos,
para seu prOprio proveito, a urn 1e
conse guir votos para a prOxima
eleicão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Se o Governador Israel Pinheiro
não quer criticas sinceras, corajo-
sas e construtivas, que procure ou-

vir nossas palavras e tomar co-
nhecirnento dessas crIticas, atravës
de seus lideres, a fim de cientifi-
car-se se as nossas paiavras tern
endereço certo e se são, de fato,
dignas de serem examinadas, pelo
menos. Se o Sr. Governador ouvir
as nossas crIticas, vera que esta-
mos corn a razão e procurara rea-
Uzar urn Govêrno proveitoso em
nosso Estado.

O SR. PRESIDEN'I'E - Tern a
palavra 0 Sr. Geraldo Quintão.

o sa. GERALO QUINTAO -
Sr. Presidente e Srs. D.eputados.
Antes de tratar do assunto que me
traz a, esta Tribuna, devo declarar
a esta Casa que não sou, não ful e
jarnais serei comunista e ainda ja-
mais lidei corn comunistas. Ao
contrário, tOda esta Casa sabe que
o meu passado, desde a dpoca em
quo nesta Casa eu ingressei, foi
o de combater o Govêrno do ex-
-Presdente João Goulart desde 0
moment.o em que êle comecou a
paimlihir para o descalabro e da-
va as rnãos a elementos comunis-
tas que, infiltrados em seu Govêr-
no, procuravam provocar dias an-
gustiosos para a nossa pátria.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Do-
putados, não pode ser interpretada
rnalèvolamente a campanha que
estamos levantando contra as no-
gociacôes, em tOmb da Cia. Vale
do Rio Doce. Hoje, Srs. Deputa-
dos, defender os ininerais brasilei-
ros , a riqueza do nosso sub-solo
para muitos significa simpatia a
urn regime odioso que nOs repu-
diamos. Ora, Srs. ODeputados, não
podemos calar a nossa voz diante
daquela heresia proferida, se 6 que
é verdade o que dizem os jor-
nais, na entrevista do ilustre Pre-
sidente da Cia. Vale do Rio Do-
Ce, Sr. Oscar Oliveira, quando diz
que serão postas 'a venda as açOcs
da Cia. Vale do Rio Doce. Isto
é urn crime, Srs. Deputados, e
nOs não podemos cruzar os nos-
sos braços diante de tamanho pre-
juizo que causaria essa venda do
Parque de exploracão de minérao
de ferro do Brasil.

Devemos defender corn tôdas as

fôrças 0 patrimOnio brasileiro. Ora
Srs. Deputados, por que estas corn-
panhias que estão de tocaia espe-
rando a venda dessas acOes para,
clireta ou indiretamente, apropria-
rem-se delas por que essas emprê-
sas, Osses capitães da inddstria, ha
quinze anOs atrds, não procuraram
comprar as acOes da Vale do Rio
Doce, quando estas estavam scm
valor algurn? 0 que êles querem 0
prejudicar, 0 deteriorar aquilo que
ha de são em nossa Pdtria. A Cia.
Vale do Rio Doce, talvez a de maior
rentabilidade na AmOrica do Su!,
não preci.sa vender as suas açOes.

uma emprêsa que tern gerado re-
cursos e contribuido, de forma ad-
rnirável, para o engrandecirnento
do Vale do Rio Doce. 2 preciso
que se saliente que, corn as vendas
destas acOes, a q u e  a região fi-
caria privada da contribuicão .ia-
quela companhia, dc acOrdo co;n
Os seus estatutos, ou seja, 40% dos
seus lucros que seriam empregados
no desenvolvimento dos MuflicipiOS
do Vale do Rio Doce. Não podernos
cruzar Os bracos, repito, diante dis-
to e 0 corn simpatia quo nós aplau-
dimos esta campanha extraordiná-
na, que vem fazendo 0 Orgão mi-
neiro "Diário de Minas", em iefe-
sa do nosso patrimOnio.

Amanhã mesmo, encaminharei 0
Casa urn Requerimento, pedindo a
transcricão, em seus Anais, de urn
artigo publicado no "Didrio de Mi-
nas", autos do ontem, no qual tira
a mascara daqueles que querern
vender o patrirnOnio da Vale do
Rio Doce e que são contra o pro-
gresso de 'Minas e do Brasil; quo
querem entregar 0 que nOs posul-
mos dc mais valor para 'Os estran-
geiros, para os testas-de-ferro -
dos "trusts" internacionais.

- Segue-se a

DISCUSSAO E VOTACAO DE
PROPOSIOES

O SR. PRESI4DENTE - Estão
abertas as inscricOes para a Reu-
nião de amanhã, dia 14.

A Mesa comunica aos Srs. Do-
putados que se encerra hoje, 'as 24

horas, o prazo para apresentacáo
do Emendas ao Projeto fl.0 3.681/66,
do Sr. Governador do Estado, 0
qual dispOe sObre a concessäo dc
auxilio flnanceiro 'a Tiniversidade
CatOlica dc MJnas Gerais.

Iniorma anicta que Os ProjetoS de
n's. 3.683, 3.684 e 3.685/66, do Sr.
Governador do Estaclo, estão sO-
bre a Mesa para receber Emendas,
a partir desta data.

COMUNICA:QAO

SObre a Mesa Comunicacão do
Sr. Deputado Alvimar Mourão, no
sentido de clue seja inserido em
Ata urn voto de pesar pelo laleci-
mento do Dr. Vicente Larnêgo,
ocorrido nesta Capital.

- Ciente. Comunique-se.
Sôbre a Mesa Comunicação subs-

crita polo Sr. Deputado LUcio de
Sousa Cruz, cientificando a Casa
do falecimento da Sra. Maria José
Vilela Laborne Tavares, ocorrido
nesta Capital.

- Ciente. Comun.ique-se.
Sôbre a Mesa Comunicação do

Sr. Deputado Spártaco Pompeu,
dando ciOncia do falecimento da
Sra. Aurora Vascoricelos Silva, es-
pOsa do Dr. Rosely Silva, ocorrido
em São Vicente de Minas.

- Ciente. Comunique-se.
SObre a Mesa Comunicacão do

Sr. Deputado Spãrtaco Pompeii,
dando ciência do falecimento do
Professor Marcos Maciel Dias, Vi-
ce-Prefeito de Paraguacu.

- Ciente. Comunique-se.

PROJETO DE REsoLucAo
N. Q 3.682

- SObre a Mesa Projeto de Re-
solucão n.° 3.682, da Cornissão
Executiva, que concede licenca ao
Sr. Deputado Hugo Castelo Bran-
Co.

Em discussão. Nab ha oradores
inscritos. Encerro a discussão.
Em votação. Os Srs. Deputados
que 0 aprovam queiram permane-
cer comb se encontrarn. (Pausa).
Fol aprovado.

- A Promulgacão.
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REQUERIMENTOS

- A seguir, sern debates, são
aprovadaS, cada urn de sua vez,
sucessivarnente, as seguirites pro-
posicöeS

Requerimento do Sr. Mario Hu-
go Ladeira, que pede seja lavraclo
em ata urn voto de regozijO pela
passagem do 116. Q aniversdriO da
cidade de Juiz de Fora.

Requerimento do Sr. Deput ado
Lourival Brash, que solicita urn
voto de pesar pelo falecimento do
Sr. Joaquim AntOnio de Oliveira,
Prefeito do Municipio de Santana
do GarambOU.

RequerimentO do Sr. DeputadO
Jehovah Santos, que pede seja con-
signado em Ata urn voto de pesar
pelo falecimento, em Passa Tempo,
do Dr. Valdivio Veloso FigueiredO.

Requerimento do Sr. Deputado
Anuar Fares, que solicita seja la-
vrado em Ata urn voto de pesar
pelo falecimento do Sr. Marcos
Maciel Dias, vice-Prefeito de Para-
guacu.

RequerimentO do Sr. DeputadO
Spartaco Pornpeu clue solicita seja
lavrado em Ata urn voto de con-
gratulacOes corn as professOras
SIvia LOda Games MoraiS e Maria
Aparecida Santana, eleitas para a
diretoria da Associacão das Pro-
fessOras do Sul de Minas.

Requerirnento do Sr. Reny Ra-
bello, que pede urn voto de congra-
tulaçOes corn o Diretor e Profes-
sOres do Grupo Escolar Fe. Am-
rico, de Candelas, que faz 20 subs
de existência.

Requerimento do Sr. Spárta:O
PornpeU que pede seja consignaclo
em Ata urn voto de congratulacOes
corn a Dr. Zaluar Campos Henri-
ques, Superintendente de Policia
Judiciária e de CorreicOeS, que pro-
moveu a entronizacãO da irnagem
de Cristo em seu gabinete de tra-
balho.

Requerimento do Sr. Deputado
Spdrtaco pompeu, pedindo urn vo-
to de congratulacOeS corn o Padre
José Maria Maciel, capelão da ES
cola de Sargentos das Armas pela
sanção do Estatuto que cria a Fa-

culdade de Filosofia, Ciências e Le-
tras de TrOs CoracOes.

Requerimento do Sr. DeputadO
LUcio de Souza Cruz que solicits
seja consignado em Ata urn voto
de profundo pesar pelo falecimen-
to do Sr. TeOfllo da Silva, ex-cI e-
reador da Cãmara Municipal de Es-
meraldas e Juiz de Paz.

o SR. RESIDENTE - Sôbre a
Mesa Requerimento do Sr. Depu-
tado João Luiz de Freitas que Sc-
licita a Casa urn voto de congratLi-
laçOes corn a Critico de Radio e rv
Flávio Cavalcanti pel .O bern que iaz
atravOs de seu prograrna na TV
Excelsior, "Urn Instante, Maestro".

Tern a palavra para encaminhar
a votacão a Sr. Deputado Waldo-
miro LObo.

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

Andou rnuito certo 0 Deputado
oão Lutz de Freitas ao apresentar

êste Requerirnento. Não U sua
justificativa e nern preciso. Pod
ser que a DeputadO João Lutz de
Freitas tenha feito uma justificati-
va a sua maneira, e eu, aplaudindo
sua proposicãO, justifique meu
aplauso de outra maneira.

Flãvio Cavalcante talvez nern se
lembre mais dêste modesto artists
brasileiro que •ora ocupa esta Tn-
buna. Entretanto, eu o venhO
acompanhando ha muito tempo.
Era ate minha intencãO pedir des-
ta Tribuna urn voto de aplausos
pelo bern que a seu prograrna me
tern feito e julgo tenha também
feito bern a todos aquêles que tern
a felicidade de ver e ouvir seu pro-
grama "Urn Instante, Maestro".

Me tern desmascarado Os laclrOes
de producOes alheias; tern procu-
raclo moralizar a direcão artistica
de quase todos Os compositores de
nossa pdtria; tern cniticado corn in-
teligOncia e acOrto Os flOSSOS pro-
gramaS, as rnüsicas corn letras in-
convenientes e também a rnaneira
de apresentacão de alguns elemen-
tos do Radio e da TV.

E corn prazer quo dou a apoio
• esta propoSicãO, porqUe é jusa
• pretensãO do DeputadO João Luiz
de Freitas quando pede urn voto de
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A 	 orqUe são pessoas

aplauSO para aquêle que vem fa- aproveitaos p tor da gravado-
zendo rnuita coisa em benefiCio do da aixiizade do dire
povo e que é 0 Sr. FláVio CavalCan- ra.
to. TalveZ não se lembra o Sr. Fl ssirn sendo, Sr. Presidente, Pc-
yb CavalCafl te de que, quern  estã go quo a propOsicaO apresentad3
apoiafldo, neste ReqUenimento. 0 pelO DeputadO Joao Luiz de Frei-

compositor nacioflal ta rus ereca 0 VOtO unaflufle desa
tarnbOm urnque jã deu eleicãO a urn Presidente Casa, que aplaude e felicita urn
da RepãbliCa que fbi 0 Mareflai glanUe arLis&, urn grancte anima
Eunico Gaspar Dutra, corn a mar- cur cc prograrnas e, sobretudo, urn
cha intitulada "Marrniteiros , quo hornefli flofleScO na rad.tO e na te-
derrotoU o Brigadeiro Eduardo Go- levisao do Brash - Flãvio Cavab-
mes. Tenho várioS discos gravadoS cante.

	

por mim e producOeS gravadas par 	 10 SR. PRESIDENTE - Em vo-
outros artistas. Era, pois, meU de- taçao o lequerirnento. Os Srs.
ver apresentar nesta Casa, jã h uepcttados quo 0 aprOvam queiram
muito tempo, voto de aplauSos pela permaneceo corno se enoontrarn.
maneira correta, sincera, e hones- (Aplauso) Foi apro ado.

	

ta corn que 0 apresentado a pro- 	 'rambern são aprovados, a seguir,
grarna "Urn instante, maestro", di- sern debates, Os seguintes Requeri-

	

rigido por FláviO Cavalcaflte. 	 mentos.

	

Deixo claro ao nobre DepUtadO 	 RequerirnentO do nobre Deput.-
JoãO Luiz de Freitas, que estoU do Cicero Dumont que pede se.la

	

apoiando a sua pr.OpOsicao, flSO 	 consgnadO em Ata urn voto de
para agradar-ihe pals vdrias vOzeS cungratulacOcs corn 0 povo portu-

	

ja divergi de S. Exa. nesta Casa . 	gues pelo transcursO, sdbado pas-
ApOiO 0 seu ReqUerimeflto Coin sado, dia 10, da data nacional da

	

sincenidade, porqUe acho que F1d 	 pdtnia lusitafla, dando-se coni.ieci-
vio Cavalcante tern procuradO, por mento ao Sr. COnsul de Portugal,
todos as rneios, moraliZar 0 CO- ua rnanhiestacão da Casa.
mOrciO de musics em nossas rã-
dos; tern procurado colocar no 	

Requenimeflto do Sr. Deputado
Joäo Bosco que, devidamente

born caminho as maus composite- para que apoiado, requer, corn base em dis-
res e dado oportunidade 	 positiVOs regiment
Os novOS aparecam. Tern tarnbCrfl 	

a.Ls, regime de
urgencia para a tramitacãO do Pro-

ensejado a quo aparecam novamofl-
te os cartazeS que foram esqueci- jeto n.° 3.661.
dos. t corn sinceridade quo ante- - Vem a Mesa:
cipo o meu vato favoráVel a esta
propbsicao, quo 0 justa, e tenho a
certeza de que o Sr. Flávio Ca-
valcanti ira ficar contente corn a
pos.icãb tornada pela Assernb1a
Legislativa de Minas Gerais por ciue
Ole tern feito tudo para moralizar
as gravacOeS e Os artistas que se
apresentam nos prografliaS de To-
levisão no Rio do Janeiro, e ise
RequerirnentO 0 urn incentiVb pars
que Ole continue a ajudar o povo e
a ressuscitar Os yelhoS artistaS que
estão ficando esquecidOS, porque a
comOrcib de gravacOeS, no Brash,
sempre fbi urn tanto desonesto.
São aproveitadas cantoras não pela
sua voz, mas pela sua beleza. Mut-
tas vOzes tarnbOrn Os cantoreS são

REQUERIMENTO

Exmb. Sr. Presidenie da Assern-
blOia LegislatiVa do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 DeputadO que Oste subscreVe,
na qualidade de Lider da Bancada
do M.D.B. nesta Casa, requer a
V. Exa., na forma dos artigos 94
e 95 do nosso Regimento InternO,
seja-lhe concedida a. palavra, nesta
reunião, para

'
em seguida, transfe-

ri-la ao Sr. Deputadb José Maria
Magalhães, que tratarã de assunto
relevante e urgente.

Sala das ReuniOeS, 13 de junhO
de 1.966.
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José de Castro - LIder da Ban-
cada do M.D.B.

- Fublicar.
o SR. PRES1DENTE - Sôbre a

Mesa, Requerimento do Sr. Depu-
tado José de Castro que, na quail-
dade de Lider do Movimento De-
mocrdtico Brasileiro, requer, na
forma regimental, baseado nos
Arts. 94 e 95, seja-the concedida a
palavra, para em seguida transfe-
ri-la ao Sr. Deputado José Maria,
Magaihaes que tratard de assunto
relevante e urgente.

Defiro o Requerimento e fixo o
prazo de 40 minutos para uso cia
Tribuna por parte de S. Exa.

Tern a palavra o nobre Deputado
José Maria Magalhaes.

0 SR. JOSA MARIA MAGA-
LHRES - Sr. Presidente e Srs.
Deputados. A cada dia que passa,
nOs nos convencemos mais de que,
na expressão do Deputado Aure-
liano Chaves estamos todos en-
volvidos numa camisa de fôrca.

Aproximam-se as an u n c i a ci a s
eleicöes municipais e legislativas
e que estão marcadas para 15 d
novembro. Ate agora continua a
situacao ficticia das organizaçoes
partidárias. Quando elas surgirrn,
manifestamos n o s s a estranheza,
pois nunca compreendernos a for-
rnacão de partidos, criados por 1e-
creto ou por Ato Institucional. 0
resultado al está. NOs as vêzes so-
mos julgados precipitados mas
as nossas apreensOes infelizrnente
sempre são confirmadas pelo tem-
po.

Os dois partidos que al esto,
repito, são organizacöes nascidas a
revelia da opinião püblica, tanto o
MDR, ao qual me fiiio, como a
ARENA. E so me iilio ao 1vLDI3, d
justanlente porque, apesar de tOcias
as inconveniências , inclusive o e-
cado de or-gem, Ole Se aproxima
mais do pensamento popular. Mas
estas organizacöes partidOrias uéi
tOrn condicoes nem de fazer aquilo
que seria o de imediato: A consti-
tuicão dos DiretOrios Municipais
nas diversas comunas do nosso Es-
tado, corno nos outros Estados cia
Federação. E por que não tOrn con-

diçOes? Justamente polo vlcio de
origem que entra em choque corn
a célula-mater da democracia, quo
d o MunicIplo, d que estão arraiga-
das as tracilcOes de lutas e elas não
poderão desaparecer por urn to-
que dc mdgica. Estamos condicia-
nados ao livre arbitrio. Não exis-
tern normas. A situacão se tome,
portanto, a rnais caOtica e dificki.
Tememos que, a continuar asst n,
o Pais caminhe para urn sistena
ditatorial ou, quando nada, para
uma democracia consentida. Por
isso, nOs nos damos ao traba-
lho de vir a esta Tribu.na, quantas
vOzes necessárias, para que, termi-
nado o nosso mandato , saiamos da-
qui corn a cabeca erguida.

Procuramos cumprir 0 nOSSO ce-
ver corn a dernocracia, pois a iina-
tcão das liberdades 0 o caminho
mais dificil, mais oneroso, mais ir-
real, porque 0 povo brasileiro, na
sua forrnaçOo e na sua tradição,
jd estd amadurecido para a vivOn-
cia democrdtica.

A apatia eleitoral 0 fruto cia ou-
sOncia cia liberdade püblica e do
entusiasmo do regime democrdti-
co, que submete a apreciacao do
povo os seus legitimos candidatos
que podem ser aprovados ou rene-
gados.

Fomos obrigados a fazer urna
opçao dificil, quase que obrigatO-
na. Optamos pelo MDB por achar-
mos que ali estava a bandeira de
luta em favor da preservação do
regime democrdtico que, por culpa
dos acontecimentos, estd limitado.

Os acontecimentos podem tarn-
bOrn levar-nos a uma ditadura, em-
bcra convenhamos em quo o Sr.
Presidente da RepUblica não aspi-
re a cia. Mas, Se tal 0 o processo
intrincado clue se pOe aos olhos do
povo, jd no inicio da campanha
des eleicOes legislativas, essas im-
plicacOes podem levar o Pals a urn
regime de excecão que temernos,
porque não sintoniza corn as nos-
sas aspiraçOes e, temos certeza,
não sintoniza corn as aspiracOes de
nossa Pdtria.

Assistimos a reunião do cia 11,
do Diretónio do 1V1DB e aqui esta-

mos, por delegacãO do meu no-
bre Lider José de Castro Ferreira
para dar ciOncia a opinião pdbli-
ca mineira quanto ao comporta-
mento do nosSO Partido.

Sem oposicãO, não pode haver
democracia. Estarnos nurn parti-
do criado por S. Exa.; não exis-
te no MDB qualquer intencão de
atentar contra a autoridade do Pc-
der Governamental; não existe no
MDB nenhum sentido de revar-
chismo, mesmo porque nOle ingres-
saram muitos revoluciofldriOs '1110
não abrem mao dessa condiçãa
como 0 0 mcii caso própnio. 0
MDB pretende firmar-se na con-
ceituacão pübllca como urn parti-
do que deseja lutar, ombro a om-
bro, corn o Sr. Presidente cia Re-
publica e corn Os nossos adversd-
rios cia ARENA, pare que se re-
componha o regime democrOtic').
Esta deve sen a ambicão daqui's
que procurarn fazer vida pubUca
no sentido de bern servir a sua ter-
ra e a sua Pdtria.

Por isto, encaminhafliOS, naquela
reuniãO do cia 11 de junho de 1966,
aos dirigentes do partido em Mi-
nas Gerais, urna exposicãO de n'o-
tivos para que 0 Sr. Presideflte
Carnilo Nogueina da Gama a leve
ao Diretónio Nacional do Partido
e êste, depois de judicid-la e apro-
va-la, a encam.inhe ao Sr. Presi-
dente cia Repciblica.

Centenas de correligiOfldrioS nos-
sos, presentes a Reunião, aprova-
ram a nossa iniciativa, cuja finall-
dade 0 a de levar ao Sr. presidente
da RepUblica o pensamento da
OposicãO, cujo objetivo é a preser-
vação do regime democrdtiCO.

São Os seguintes os tOrmos da
nosSa ProposicãO, encaminhada ao
Diretório Nacional, para que o Sr.
Presidente cia RepiLibLica dela to-
me conhecimento:

Senhor Presidente Carnilo No-
gueira da Gama.

Parece indispensavel propor-se,
nesta ReuniãO, que o MDB de Mi-
nas leve sua contribuicão a reunião
nacional do Partido a Se realizer
no cia 14 prOximo, em Brasilia

E preocupacão dominante em
todoS Os espiritos, e que se gene-
raliza nas apreensöes das camadas
mais amplas e profundas do povo,
a ausOncia de garantias elementa-
res para 0 exemciciO cia OposiçãO
em Minas e no Pais.

0 GovOmnO Castelo Branco ao
conceder, por memcO do Ato Instt-
tucional que extinguiu Os partidos
politicos, a criaçãO de duas agre-
miaçOes, teve, iniludlvelmeflte, o
propósito interessado de assegurar,
ainda, a representatividade politL-
ca cia Oposicão, representada, na
conjuntura atual polo M.D.B..

E pots dever irretratável do acu-
pante do Poder, enquantO lhe in-
teressar como válida a atividade
oposicionista no Brasil, manter
garantias elementareS para 0 exer-
cicio de nossa atividade polItica.

Entme essas garantias, não se p0-
de deixar de mencioflar aquelas
quo tomnam legitimo qualquer plei-
to eleitoral:

1 - Respeito intrans.igente acs
PrincipioS constantes cia Declara-
ção Universal dos Direltos Huma-
nos, aprovada por todos Os paiseS
membros da ONU.

2 - CritOnios justos que incidam
corn equanimidade sObre as duas
organ.izacöeS partiddrias (ARENA
e MDB) desde a I ase de propa-
ganda eleitoral ate a posse dos
eleitos.

3 - Supressäo de tOdas as san-
goes excepciOnais vigorantes nos
Atos Institucionais e Complemen-
tares, sobretudo, cassaçOes dos
mandadoS e suspensão de direltos
politicos.

4 - Respeito as garantias cons-
titucionais, notadamente as inscri-
tas no artigo 141 e seus parcigrafos,
da mesrna Carta Magna, bern como
as prescnicOeS pela iegislacão elel-
toral para as prOximas campanhas
politicas.

5 - Manutencäo do critério de
votacão proporcional e cOdula cmi-
ca universal.

6 - Quo as concentracOes pop U-
hires (comIciOS) sejam franquea-
das e respeitadas.
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7 - Liberdade absoluta para Os
que desejarem ingressar no MDB.

8 - Garantia de posse aos eleitos
pela vontade livre e soberana do
povo e seguranca do cumprimento
integral de seus mandatos.

Sem essas garantias que são ele-
mentares do Regime Democrático,
tornar-se-ia invidvel qualquer es-
fOrco, de qualquer procedëncia, pa-
ra a retomada dos carninhos da
democracia.

Não se pode, neste ensejo , dci-
xar de expressar a inconformi-
dade corn o sistema de eleicöes
incliretas para Presidente da Re-
pübLica e Governadores de 11 Es-
tado da Federacao que chegarão ao
Poder sem a participacão da von-
tade popular.

Manifestamos de maneira mais
expressa e veernente a nossa luta
em favor do restabelecimento de
eleicöes diretas

São êstes Os ponto-de-vista que
desejamos cheguern ao conlieci-
mento do Senhor Presidente da
Repüblica, através cia direcão na-
cional do Partido.

Esperamos a compreensão de S.
Exa. pois, sO assim, alcançaremos
0 objetivo que é ,nesta hora, de
todo o povo brasileiro: 0 pleno
funcionamento do regime demo-
crático.

Mas Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, hoje aquilo que era apreen-
são torna-se urna ameaça através
da proposicão apresentada no Re-
querirnento do nobre Deputado Ci-
cero Dumont, querendo que se ado-
te no interior do Estado o proces-
so condenável e condenado das
marmitas eleitorais. Inacreditve1
ë que esta sugestão parta do no-
bre Deputado Cicero Dumont.
lamentvel êste retrocesso, quan-
do virnos que, em Belo Horizonte,
a cédula ünica funcionou corn urn
sucesso extraordinrio, porque abs-
tencão agora não d mais possivel
d.iante das multas que o eleitor
tern que pagar, condicionadas ao
saldrio mini.mo vigente. A.inda
mais que a abstencão näo se fará

no interior, porque as eleicôes vão
ooincidir corn as eleicOes dos Srs -
Prefeitos. Mas em Belo Horizonte,
dizia eu, a cëdula ünica constituiu
urn completo sucesso e avanco no
processo eleitoral, impedindo 0 cer-
ceamento da liberdade do eleitor,
impeclindo a imposição das vdrias
faccöes politicas ao eleitorado t,e-
legulado e orientado. E vão dizer
Os que Se filiam a adocão cia cédu-
la individual que Belo Horizonte é
uma capital e por isto 0 processo
deu certo. Este é urn êrro tremen-
do. Não conhecem Belo Horizonte.
- Quem assim alegar, precisa sa-
ber que Belo Horizonte é urna Ca-
pital cuja grandeza é construida
corn sacrificios, suor e sangue dos
operdrios que vivem marginalizados
nas vilas e nas favelas desta cidade,
tendo pela frente o fantasma cia
fome e da falta de assisténcia me-
dica, assistindo a morte dos seus
filhos, vitirnas da gastroenterite,
doenca que atinge aquéles despro-
tegidos do arnparo governamental.
Então Belo Horizonte é urn exem-
plo. A cédula ünica deve ser ado-
tada porque, por éste interrnédllo,
é que votaram os favelados de Be-
10 Horizonte, os operdrios, os ha-
bitantes das vilas e bairros desta
Capital. urn processo suxnamen-
te evolutivo de aprimoramento.
Condiciond-lo a retroagir no tem-
po e no espaco é urn processo con-
dendvel. 0 Sr. Presidente cia Re-
pübLica, adotando a sugestão do
Deputado Cicero Dumont, estaria
atentando contra as condicOes ml-
nimas, q u e queremos levar S.
Exa. para que a oposicão participe
da composicão democrdtica do
pals. Agora, quer o Deputado Ci-
cero Dumont a marmita, cu.idadosa
e preparada nas casas dos cabos
eleitorais dos Srs. Deputados, a
noite, manipulando assim a corrup-
cão eleitoral. A marmita é a causa
principal da situacão a que chega-
mos. Deus permita que haja abs-
tencão eleitoral; que aquOles que
não estejarn preparados para es-
colher seus candidatos se omi-
tam, rnas que deixem àqueles irn-
buidos da responsabilidade de es-

colhê-los que o facam por urn pro-
cesso legitinio.

Portanto fica aqui consubstan-
ciado que as nossas apreensöes
nesta declaração de motivos ao Sr.
Presidente cia Repüblica, hoje mais
do que nunca se faz necessdria.

0 Sr. Cicero Dumont - NEW
you, evidentemente, I azer urn apar-
te corn o calor corn que V. Exa.
faz a detesa de seus pontos-de-vis--
ta. Apenas quero aparted-lo para
confrontar argumentos corn V.
Exa. Desejo convocd-lo para co-
migo examinar alguns elernentos
que ofereço para anélise.

Inicialmente, não se propôe o re-
tOrno da cédula individual. Ha,
neste ponto, urn engano de V. Exa.
o que propusemOS foi que se per-
mitisse a aplicaçdo gradual da cé-
dula oficial em todo o Pals. E isso
o fizemos corn o argumento de que,
no interior, onde 70°/u cia nossa p0-
pulacão não tern condicOes de ma-
nipular essa cédula, é rnelhor não
charnar o eleitor para Se manifes-
tar, do que charnd-lo, quando Ole
não sabe manipular a cédula. En-
tao, seria rnelhor não charnd-lo.
Evidentemente, desejarnos a utili-
zacão da cédula oticial, porque Os-
se 0 o processo de preservacão da
vontade popular. Por isso mesmo,
nOs detendemos a sua aplicacão
gradual as cidades e aos Estados
alfabetizados. Depois, ao interior.
V. Exa. lembra o exemplo de B. Ho-
rizonte, dizendo que aqui o favela-
do se utilizou dessa cOdula muito
bern. Segundo informaçOes que me
deu 0 Deputado Jorge Ferra.z, 300/u
cia votação dada a candidato a car-
go eletivo parlamentar foram anu-
laO-as. Esses 30 0/u deverão corres-
ponder exatarnente a Osse voto do
eleitorado das favelas de Belo Ho-
rizonte, eleitorado Osse que tanto
precisa de urn representante nes-
ta Casa. A meu ver, a percentagem
indicada pelo Deputado Jorge Fer-
raz corresponde, pelo menos, na
aparOncia, aquele eleitorado, sem
condiçOes de rnanipular a cOdula
ünica. Assim , Deputado José Ma-
ria Magalhães, nOs evitariarnos es-
sa conseqüOflcia. Como 0 grande

nürnero do eleitorado não pode
manejar a cOdula oficial, a repre-
sentação popular seria privilOgio
das grandes cidades. Então, per-
gunto a V. Exa.: não serd rnelhor
correr Os riscos cia utilizacão par-
cial da cOdula individual que deixar
70% da população do interior scm
representacão nas Assemb101as?

0 SR. JOSE MARIA MAGA-
LHAES - Nobre Deputado Cicero
Dumont. you procurar responder,
item por item as afirmaçOes de V.
Exa., corn satisfacão, porque V
Exa., quando pede a aplicacão
gradual, Jd aceita que, realmente.
0 processo de cédula-ünica univer-
sal constitui urn aprimoramento
do regime democrático. V. E:a.
quer urn avanco gradual, mas, no
requerimento V. Exa. estipula que
sômente cidades corn mais de
100 mil habitantes terão a édula
ünica universal. Vamos correr 0
mapa de Minas Gerais. Quais Os
municipios mineiros que tOrn, atu-
almente, 100.000 habitantes? Acre-
dito que poucos.

0 Sr. Ofecro Dumont - São,
mais ou menos, 10 municIpios.
o SR. JOSÉ MARIA MAGA-

LHAES—Gostaria clue V. Exa., re-
servando o direito de adotar a base
populacional de 100.000 habitan-
tes, fizesse urn levantamento das
comunas do Estado e que tor-
nasse mais claro, no seu Reque-
rimento, as cidades mineiras que
seriam beneficiadas pelo processo
de cOdula ünica. Mas, Sr. Deputado
Cicero Dumont, o despreparo do
eleitor que V. Exa. tanto salienta 0
urn argumento ate certo ponto vciui-
do, porque Ole tanto pode ser des-
preparado para escolher ou para es-
crever 0 norne ou 0 nümero do seu
canctidato, oomo ainda pode ser
despreparado tarnbOm para deixar
de recusar uma marmita A ou uma
marmita B. Prefiro que urn des-
preparado se ornita, ou vote em
branco, ou apenas compareca para
não receber as sancOes que a Lei
prevO a que escolha o candidato
erradamente.
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o SR. PRESIDENTE —0 orador
que se encontra na Tribuna tern 2
minutos para terminar sua oração.
o Sr. Cicero D'umont - 0

que V. Exa. disse fo.i o que eu
afirmei. criticando o Sr. Presiden-
te da Repüblica. 0 uso da cédula
oficial é possivel no Distrito, por-
que para éstes ha quatro nomes
escritos. 0 eleitor tern quo assina-
lar a cédula.
o SR. JOSE MARIA MAGA-

LHAES - Nada impede que êle
decore o nümero.

Mas, Sr. Presidente e Srs. De-
putados, a abstençäo que o nobre
Deputado Cicero Dumont afirma e
cujos dados não tenho em mãos,
mas, podemos verificar depois, ë
de 300/o em Belo Horizonte. V.
Exa., nobre Deputado Cicero Du-
mont, alega ser esta a abstencão do
eleitorado pouco esciarecido. Isto é
urn sistema subjetivo de juigar,
porque, implicaria tambérn naquele
eleitorado consciente, mas, des-
contente, que vai votar e risca a
cédula em sinai de protesto. E urn
eleitor consciente rnas descontente
corn o processo atual.

Assim, desejamos fazer urn con-
fronto da abstencão de 30% corn
a adocão da cédula iinica e do pro-
cesso de céclula individual adotado
nas eleicOes anteriores. Al, entäo,
terlamos dados vãlidos, mas, assim,
não merecern nenhuma sustenta-
cão.

Quero concluir, afirmando 'aque-
les que estão a favor da cédula da
"marmita" nesta Casa, porque sei
que vai constituir a maioria e que
a nossa luta vai ser idéntica 'aque-
la do Requerimento que pedia a
instituicão do voto distrital, que
êsse Requerimento não passará
aqui enquanto dispusermos de re-
cursos regimentais para impedi-lo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados,
alertarnos mais uma vez o Sr. Pre-
sidente da RepUblica, fazendo a
exposicão de motivos a S. Exa., di-
zendo: "0 resgate da Liberdade nern
sempre evita que a Pátria chore o
sangue precioso dos seus filhos".

2.a PARTE DA, ORDEM DO PIA

0 SR. PRESIDENTE - Votacao
em 3 • 1 discussão , do Projeto n.°
3.573/66, do Sr. Aureliano Chaves,
o qual determina a inciusao da dis-

1p1ina "Elementos de Poiltica e
Constituicao", nos curriculos das
Escolas Superiores.

A Comissão de Educacão perdeu
o prazo para emitir parecer.

Em votacäo. Os Srs. Deputaclos
que o aprovam queiram permane-
cer como se encontram. (Pausa).
Foi aprovado.

- A Comissão de Redaqão.
o Sr. José Maria Maga1h5es —

(Pela Ordem) - Sr. Presidente,
verifica-se de piano que não exis-
te nthnero para votacão dos Pro-
jetos em Pauta.

E como reconhecernos que a vo-
tacao dos Projetos d, realmente,
do interésse do Govêrno, a Ban-
cada da Oposicão não pode votá-
-los sem a participação da Banca-
da Governista. Peço a V. Ex..
proceder 'a chamada.

C RAMADA

O SR.. PRESIDENTE - A Mesa,
atendendo 'a Questão de Ordem do
Sr. José Maria Magaihães, vai pro-
ceder 'a chamada dos Srs. Deputa-
dos para apurar se ha "quorum"
para votacão dos Proj etos em Pau-
ta.

Convido o Sr. Deputado Caries
Megale para servir como Secrete-
no, fazendo a chamada dos Srs.
Deputados.

0 SR. SEICRETARIO - Faz a
charnada. a qual deixam de res-
ponder os Srs. Deputados:

Ledo Borges - Mérlo Hugo La-
deira - João Navarro - Reny Ra-
bello - Pinto Coelho - Anuar Fa-
res - Agostinho Campos Neto —
Altair Chagas - Alvaro Sailes --
Alvimar Mourão - Artur Fagun-
des - Athos Vieira de Andrade —
August,o Zenurn - Batista Miran-
da - Carlos Eloy - Daniel de
Barros .- Délson Scarano - per-
nieval Pimenta Fillio - Euler La-
fetá - Expedlito Tavares - Flori-

valdo Dias — Gerardo Grossi —
Goines Ivloreira - Hello Garcia —
Homero Santos - Hugo Castelo
Branco - Ibrahim Abi-Ackel -
Jairo Magathâes - Jarbas Medei-
ro.s - oão Bello - João Bosco -
João Lutz de Carvaiho — Joaaulm
Melo Freire - Jorge Ferraz - Jor-
ge Vargas — José Luiz Baccari-
ni - Ladislau Salles - Lélis Cha-
ves - Lourival Brasil - Luiz Jun-
queira - Manoel Costa - Marta
Nair MonteirO - Nunes Coelho —
Orlando Andrade - Oswaldo To-
lentino — Paulino Cicero - Pires da
Luz - RaymundO Albergaria - Sa-
lim Nacur - Sebasti'ao Anastdcin
- Sebastião Nascimento - Sette
de Barros - Sinval Boaventura -
Souza e Silva - Spártaco Pompeu
— Valdir Melgaço - WaldomirO
Lobo - Walthofl Goulart - Wil-
son Chaves - Wilson Modesto —
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

0 SR. PRESIDENTE - Respon-
deram 'a charnada 19 Sr. DeputadoS.
N'ao h "quorum" para o prosse-
guimento dos nossos trabaihOs.

ENCERRAMENTO

- A Mesa encerra Os nossos tra-
baihos e convoca Os Srs. Deputa-
dos para as Reuniöes Extraord.i-
nérias, de logo mais, 'as 20,30 horas
e de amanhä, 'as 9,00 horas, nos
têrmOs dos respectivos Editais de
Convocac'aO, bern assirn para a
ReuniäO Ordinária de amanhã, dia
14, 'as 14 horas, corn a seguinte Or-
dem do Dia:

res, requerimentOs, comunicacöes e
indicaçôes.

Discussão e votaçäo de redaçôeS
finals.

2a PARTE

ORDEM DO DIA
14-6-66

l.a FARTE
Das 14 its 15 horas:

Leitura e aprovacäo da Ata.
4 

Expediente, inclusive leitura e
apresefltacãO de parecereS, proje-
tos, comUfliCacOeS, requerimentos e
indicaçôes.

Das 15 'as 16 horas:

DiscusSO e votaçäo do parece-

Das 16 'as 18 horas:
DiscussäO ilnica do Projto n°

3.642/66, do Sr. Governador do Es-
tado, o qual dispöe sObre a exe-
cuçáo de obras pUblicas, aquls.icäo
de materials e equiparnentoS, con-
cessäo de servicos pdbllcos esta-
duais, conservacão de prOpnlos do
Estado, e contém outras providên-
cias.

Votacão, em 3a dlscussão, do
Projeto n° 3.531/66, do Sr. Louni-
val Brash, o qual reconhece de Uti-
lidade Pdblica o Abrigo Santa He-
lena, corn cede na cidade de Juiz
de Fora.

Votaco, em 3. 0, discussâo, do
Projeto n° 3.550/66, do Sr. José de
Castro, o qual dá a denomlnaçäo de
"Cel. Aniceto de Barros" ao POsto
de Higiene de Santa Cruz do Es-
calvado.

Votacäo, em 3a discUsso, do
Projeto n° 3.557/66, do Sr. Jairo
Magalhães, 0 qual reconliece de uti-
tilidade publica a Fundação Será-
fica de Educacão da ParOquia de
Nossa Senhora da Pompéia, corn
sede em Belo Horizonte.

Votac5.o, em 31 discussäo, do
Projeto n° 3.558/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denom.iflacão de
"Professor Fábregas" ao Ginásio
Estadual da cidade de Luminárias.

Votação, em 3 11 dlscussão, do
Projeto nQ 3.559/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denomiflacão de
"Padre João Neiva" ao Ginásio Es-
tadual de Santana da Vargem.

Votação, em 31 discussão, do
Projeto no 3.562/66, do Sr. Cicero
Dumont, o qual reconhece de uti-
lidade püblica o "Centro EducaciO-
nal de B. Horizonte".

Votação, em 3. 1 discussã.O, do
Projeto no 3.563/66, do Sr. Manoel
Costa, o qual dá a denominacäO de
"Dom Othon Motta" ao Colégio
Normal Oficial da cidade de Con-
ceiç'ao do Rio Verde.
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DISCUSSãO das seguintes Propo- 	 2.611, que dá nova redaç.0 a ar-

siçOeS: 	
tlgos da Lei no 1.435, de 30 de ja-

Requerimefltos n
os.: 1.177 - 1.180 neiro de 1956.

- 1.224 - 1.227 e 1.252.

I	
3.123, que dá ao Hospital Regio-

ndicacSeS nos.: 1.099 - 1.114 - nal da cidade de Patos de Minas o
1.130 - 1.135 e 1.136. nome de "Hospital Regional Pro-

fessor OctaviaflO de Almeida".
Das 22,30 as 00,30 horas

DlscuSsãO dos vetos totais opos-
tos as PropoSicôeS de Lei n

os.: - Levanta-Se a Reunião.

L
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Votacão, em 3.1 discussão, do
Projeto no 3.565/66, do Sr Wilson
Modesto, o qual dá a denominacão
de "Presidente João Pinheiro" ao
Gindsio Estaduai de Santos Du-
mont.

Votacao,em 3. 11  discussão, do
Projeto n o 3.571/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual reconhece de uti-
lidade püblica o Conseiho Parti-
cular da Sociedade São Vicente de
Paulo, de São Goncaio do Sapucai.

Votacão, em 3a cUscussão, do
Projeto no 3.593/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dã a denominacâo
de Gindsio Estadual Jodo XXIII,'
ao Gindsio Estadual de Ipatinga.

Votacao, em 3 1 discussão, do
Projeto no 3.594/66, do Sr. Geraldo
Quiritão, o qual dá a denominação
de "Ginásio Estadual São Sebas-
tião" ao Gindsio Estadual de Ti-
mOteo.

Votacâo , em 2a discussão, do
Projeto no 3.600/66, do Sr. Altair
Chagas, o qual denomina "Jaime
Mafra" as E. C. de Corrego de Rio
Branco, Municfpio de lapu.

Votacão , em 2. 11 d.iscussão, do
Projeto no 3.602/66, do Sr. Louri-
val Brasil, o qual atribui denomi-
nacão ao Ginásio Estadual de Cru-
zeiro de Fortaleza.

Votação, em 2 11 discussão, do
Projeto no 3.604/66, do Sr. Agos-
tinho Campos Neto, o qual dá 'le-
nominacão a Centro de Sadde de
Conselheiro Lafaiete.

Votacao, em 2a discussão, do
Projeto no 3.619/66, do Sr. Jarbas
Medeiros, o qual dd a denomina-
çãø de "Presidente Kennedy" ao
Gindsio Estadual de Monsenhor
Paulo.

Votação,em 1a discussão, do
Projeto no 3.645/66, do Sr. Joäo
Vaz, que modifica artigos da Lei
no 2.819, de 22 de Janeiro de 1963.
Projeto no 3.646/66, do Sr. Spar-
taco Pompeu, que dd a denomina-
cão de "Dr. Domingos Conde Filho"
a tJnidade Sanitária da cidade de
Paraguacu.

Votacão,em 1a discussão, cio
Projeto no 3.651/66, do Sr. Spar-
taco Pompeu, o qual dd 0 tItulo de
"Cidadão Honordrio de Mina Ge-

rais" ao Deputado Federal Joáo
Calmon.

Votacão, em 1a discussão, do
Projeto no 3.656/66, do Sr. Geraldo
Quintão, o qual dd ao Gindsio Es-
tadual e Colëgio Normal da cidade
de Coronel Fabriciano , o norne de
"Alberto Giovannini".

Votação,em 1•a discussão, do
Projeto no 3.657/66, do Sr. Wilson
de Paiva, 0 qual dd ao Colégijo Mo-
mercial Oficial de tTberaba a deno-
minaqão de "Colégio Comorcial Ofi-
cial Boulanger Pucci".

Votacao, em l.1 discussão, do
Projeto no 3.660/66, do Sr. Euler
Lafetd, 0 qual dd a denominacão
de "Princesa Januári.a" as Escolas
Combinadas Infantis, da cidade de
Janudria.

1.1 discussão do Proj eto n°3 .676/
66, do Sr. João Navarro, o qual
dispöe sôbre o hordrio de irradia-
cão do noticiário da Assembléia
Legislativa, na Radio Inconfidência.

2.1 discussão do Projeto n o 3.612/
66, (Resolucao), da Comissão e-
cutiva, o qual dá o nome de "Cldu-
dio Pinheiro de Lima" a sala do
Gabnete do 1.0 Vice-Presidente.

2.a d.iscussão do Projeto no 3.649/
66, (Resolucão), da Comissão Exe-
cutiva, o qual modifica a redação
dos artigos 30 e 70 da Resolucão no
738, de 27 de dezembro de 1965, e
dá outras providências.

3.1 discussão do Projeto no 3.610/
66, (Resolucao), da Oomissão Exe-
cutiva, o qual cria o Servic .o de
Radiiotelegrafia da Assembléia Le-
gislativa.

3.1 discussâo do Projeto no 3.618/
66, do Sr. Geraldo Quiritão, 0 qual
extingue 0 Instituto de Previdên-
cia do Legislativo.

0 Sr. Presidente convoca,
ainda, para a Ectraordindrta de
amanhã, as 20,30 horas, corn a Se-
guinte Ordern do Dia:

ORDEM DO DIA

14 - junho - 1966

Reunião Extjaordinária

Das 20,30 as 22,30 hora.s:
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