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NOTA DA DIRETORIA DE PESQUISAS E
DOCUMENTAAO LEGISLATIVA

A atual Mesa da Assembléia Legislativa,
dando cumprimento a preceito regimental, determi-
nou se desse continuidade a edicão dos Anais, dentro
de urn novo contexto que, a par das rnodificaçöes
introduzidas, foge aos padröes tradicionais.

Corn a nova apresentacão, contarn os Anais
a histOria do Poder Legislativo e acrescentam, no
campo da pesquisa, subsidios valiosos, já que neles
se registram os principais fatos da vida politica e
legal do Estado, alérn de representarern manancial

- 	 precioso para o estudo da origem e elaboração das
leis.

Corn o presente volume, esta Diretoria inicia
a nova fase da publicacâo dos Anais.

Belo Horizonte, junho de 1974

iIL-



t.IG'SLS..

1
DATA REC.

(.'0

t

	

	 (l

DE V

4.' Sesso Legislativa da 5.' Legislatura

COMISSAO EXECUTIVA

Predente 	 - Bonifãcio de Andrada

1.-Vice-Presidente - Ito Borges

L4JpATS
	

2.-Vice-Presidente - Mario Hugo Ladeira
;i) ff1

1.-Secretário 	 - João Navarro

Jr.
2.-Secretário 	 - Reny Habello

3.-Secretário 	 - Pinto Coelho

4.-Secretário 	 - Anuar Fares

I

I



HELA(\() I)E I)E1tTTA1)OS E SUPLENTES QIJE EXEHCEHA\l
0 MANDAT()

Agos I inho Campos Neto
Altair Chagas
Alvaroro Sal Ies
A lv ml a r Moo ra!)
Anibal Teixeira
Anuar Fares
Art Li r Fagun des
Ataliha Mendes
Athos Vie i ia do And rail'
Augusto Zen tin
A ii rn i ano Chaves
Batista Miranda
Benid to N a vi (c
Hoe !táci!) un Andraila
CIiiud in ['inheiro Linia
Carlos Eloy
(:uii'los Megain
Ci CC 0 Dumont
L)al Ion Canahrava
Daniel do Ba rro.s
l)c son Scarano
Dernieva I Pinienta Fill!!!
Doiu, i ngos Jon 0
Edga rd do Vascon e los
Eiicliiles Cintra
Eider LafetO
Expedito Tavares
Feliciano Oliveira
Florivaldo Dias
(ieruildo Quintao
Ge iard ci C'. ross i
Gilberto Alnieida
Gonies Moreira
Hlio Garcia
Fliuii el iiiIi Pnixo
J!or!i,,') Santos
Hugo Agu ni
11 ugo Caste!!) Brain!,
Ibrahirn Ahi-Ackel
Jaino Magalhacs
Jarbas Medeiros
Jehovah Santos
Joan Bell!)
Jofl() Bosco
Joao Lii iz de Cit rva I ho
Joan I,uiz do F'reitas
Joan Navarro
Joào Vaz
Joaquini do Mete Frei re

Jorge Ft Ira z
Jorge -Vargas
IsA A ugusto
.1 >si do Castro
JosA I u iz Itaccar in i
José Maria Magalhiies
lidislaii Saltis
Lean Borges
Lil is Chaves
loiirisal Brash
lu!!! di Souza Cruz
Luix. Fernando Azevedo
Liiiz .Juiiquei 'a
11 itioi'l Costa
\liri!i Pi'nti
MA rio Hugo Ladi'i ra
Marta Nair Mo ntei iii
Martins Silveirut
Maurilin Cuinib,aia
Murilo BadarA
Navar ro Vie ira
Ni canor Armandoaridi
NUIWS Cijelliii
)ililaii Rodrigues

Orlando Andradele
I ilelijit Sol
Iiii mu Cicero
l'ireiiu di' Alnii'jili
l'into Coelho
Pii'es da Litz
Itati I Fernandesdes
ltiv,niiiiil	 A lungs rio
Reny Ba hello
Salim Nacur
S,hastião AnastAcio
Sobast ill0 Nas ihin Ii I
Stto do Ba ins
S iii vs 1 Boiiventu a
Sousa 	 Silva
SpAitaco Poiii1ieui
Ul ysses Escobar
Vuililir Mclgaço
\Vuililir Moralo
\\ii 1(100! Ii'!) lob
Walthon Goulart
Wilsonson Al va renga

Ison Chaves
Wilson Modesi
Wilson  do Pa 1!!!
Wilson 'ranurn

COMISSOES TECNICAS

COMISSAO DE coNsTITuIçAo, LEGISLACAO E JUSTIA

Hugo Castelo Branco - Presidente
Expe(lito Tavares 	 Vice-Presidente

.Jart)aS %1('(l('il'0S 	 Jairii i'tlagalliaes - 	 Holliero Santos - 	 Haul

Fernandes 	 Carlos Eloy

COMISSAO DE FINANcAS, ()11AMENT() E TOMAI)A DE CONTAS

Artur Fagundes 	 Presidente
Martins Silveira - Vice-Presidente

Wilson Modesto - Maria Pena - Delson Scarano 	 Geraldo Quintão

Valdir Melgaço

COMISSAO DE AGRICULTURA, INI)USTRIA E COMERCIO

Otelino Sol 	 Presidente
Ataliba Mendes --- Vice-Presidente

Athos Vieira de Andrade - Daniel de Barros 	 Florivaldo Dias

COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E NEGOCIOS
INTERESTADUAIS

Altair Chagas 	 Presidente

Pires da Luz 	 Vice-Presidente

Cicero Dumont 	 Salim Nacur - Waithon Goulart



-8-

COMISSAO DE EDUCAA() E CULTURA

Lourival Brasil 	 l'rcsidente
Agostinho Campos Neto 	 Vice-Presidente
Benedito Xavier 	 Wilson Chaves - Ataliba Mendes

9-

COMISSAO DE TRANSPORTES, COMUNICACOES E OBRAS
PUB LICA S

Raymundo Albergaria -- Presidente
Gerardo (,rossi 	 Vice-Presidente
Lóeio de Souza Cruz - Salini Nacur - Joäo Luiz de Carvaiho

COMISSAO DE REDAcA0
COMISSAO DE SA('DE PUBLICA

Sette de Barro.s - Presidente
Jehovah Santos - Vice-Presidente
Ulysses Escobar - João Vuz 	 José Maria Magalhães

José Maria Magalhães - Presidente
Carlos Megule 	 Vice-Presidente
Daniel de Burros 	 Jairo Magalhäes 	 Batista Miranda

COMISSAO DO POLIGONO DAS SECAS

(I(l> I)uinnnt - 	 IISi(I(flI(
COMISSAO DE SEGURANA PUBLICA 	 Atuliba Mendes --- Vice-Presidente

Salim Nacur -- Otelino Sol 	 Euler Lafetâ
Joaquirn de Melo Freire - Presidente
Daniel de Burros 	 Vice-Presidente
Agostinho Campos Neto - Derineval Piinenta Filho - Sinval
Boaventura

COMISSAO DE SERVIcO PuBLICO CIVIL

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

COMISSAO DE TRABALHO E ORDEM SOCIAL

Waldorniro Lobo 	 Presidente
Wilson Modesto --•- Vice-Presidente
Athos Vieira de Andrade 	 Sette de Barros 	 Waldir Morato

COMISSAD DE AQUISIAO DE OBRAS PARA A BIBLIOTECA

Nicanor Armando - Presidente
Cicero Dumont -- Vice-Presidente
José de Castro 	 Hornero Santos - Gerardo Grossi

COMISSAO DE SIDERURGIA E MINERAAO

Batista Miranda - Presidente
Lourival Brasil 	 Vice-Presidente
Lüc!o de Souza Cruz - Sette de Barros - Sebastião Anastác!o -
Nunes Coelho 	 Jorge Vargas

COMISSAO DE CONSTRUAO DO PALACIO DA INCONFIDENCIA
(COPAL)

Bonifacio de Andrada 	 Presidente
Dermeval Pimenta F!lho - Jorge Vargas



I -
305.4 Reunijo Extraordinrja da Assembléia Legislativa, em

13 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E LEAO
I	 BORGES

As 20h 40mm, compareceni os Srs.:

Bonifácio (IC Andrada 	 Leão Borges 	 Mario Hugo Ladeira
-- João Navarro - Reny Bahello 	 Pinto Coelho -- Anuar Fares -

=	 Agostinho Campos Neto 	 Altair Chagas - - Alvaro Salles - Alviniar
Mourao - -- Artur Fagundes - Ataliba Mendes - Athos Vicira (IC An-
drade 	 Aureliano Chaves 	 Carlos Eloy 	 Carlos Megale - Cicero
Dumont - Dermeval Pirnenta Filbo -- Euler Lafetá 	 Expedito Ta-
vares 	 Florival(Io Dias -- Ueral(lu Quintao - Gerardo Grossi -
Gorues Moreita -- Helm Garcia 	 Flermelin(Io Paixao - lioniero
Santos 	 Jairo Magalhäes - Jarbas Medeiros - Jehovah Santos -
Joao Bello - Joao Bosco 	 .João Luiz (IC Carvaiho 	 João Luiz de
Freitas -- João Vaz 	 Joaquirn (Ic Melo Freire - Jorge Fcrraz -
Jorge Vargas - José de Castro - José Maria Magalhães 	 Ladislau
Salles - Lélis Chaves 	 Lourjyal Brasil - Lácio (IC Souza Cruz
Lui'z Junqueira 	 Maria Pena - Marta Nair Monteiro 	 Martins Sil-
veira - Nicanor Armando -- Orlando Andrade - Oswaldo Tolentino
- Otelifl() So! - - PaUljfl() Cicero - Pires (Ia Luz 	 Haul Fernandes
- Raymundo Albergaria - Salim Nacur - Sebastião Anastácio -
Scbastiäo Nasciinento --- Sette (Ic I3arros 	 Sousa e Silva - Spãrtaco
Pompeu - Valdir Melgaço - Waldomiro Lobo - Walthon Goulart -
Wilson Chaves 	 Wilson Modesto 	 Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

Coin a presença dé 70 Srs. I)eputados, o Sr. Presidente
declara aberta a Reunião.

. srgu ir, . kita a leilnia da Ala (fit Reuniiio anterior, clue é
aprovada, scm restriçöes.
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MATERIA APROVADA

Requerirnentos: n.cs 1.147, 1.167, 1.170, 1.183, 1.212.

Requerirnenlo de adianiento da (IiseUS.SO e votaçSo do Veto
A Proposiçao de Lei nc 3.117.

Indicaçes: n.°s 1.089, 1.105, 1.112, 1.119, 1.121. 	 306. Reunio Extraordinria da Assembléia Legislativa, em

Veto: A Proposição de Lei n.c 3.098.
	 14 de junho de 1966

ENCERRAMENTO
	 PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA E LEAO

BORGES

- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra Os
rabalhos e dá ciência a Casa da Ordem do Dia da ReuniSo seuinte. 	 As 9h 15mm, comparecem Os Srs.:

Bonifácio 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 - Benedito
Xavier Carlos Elo y - Carlos Megale - Cicero Dumont 	 Dermeval
Pimenta Filho - Euler Lafetá 	 Expedito Tavares 	 Florivaldo
Dias 	 Geraldo QuintSo 	 Gerardo Grossi - Comes Moreira -
Hélio Garcia - 1-lermelindo Paixao 	 Homero Santos 	 Ibrahim
Abi-Ackel -- Jairo Magalhes 	 .Jarbas Medeiros 	 Jehovah Santos

João Bosco 	 Joao Luiz de Carvaiho -- Joao Luiz (IC Freitas
João Vax 	 Joaquim (IC Melo Freire 	 Jorge Vargas 	 José Maria
Magalhaes 	 Ladislau Salles 	 Lélis Chaves 	 Lourival Brasil -
Lücio (IC Souza Crux -- Luiz Junqueira - Maria Pena 	 Marta Nair
Monteiro - Martins Silveira - - Nicanor Armando 	 Orlando An-
drade 	 Oswaldo Tolentino ---- Otelino So! -- Paulino Cicero
Pereira de Almeida 	 Pires (la Luz 	 Raul Fernandes - Raymundo
Albergaria - Salim Nacur 	 Sehastiflo Anastário 	 Sette de Barros

Sousa e Silva Spártaco Pompeu - Valdir Melgaço -- Waldo-
miro Lobo - Walthon Goulart - Wilson Modesto - Wilson de Paiva
- Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 68 Srs. Deputados, o Sr. Presidente
declara aherta a Reunião.

A seguir, é feita a leitura da Ata da Reunião anterior, que é
aprovada scm restriçöes.
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MATERIA APROVADA

Substitutivo (las ComissOcs Técnicas ao Projeto n.c 3.642

MATERIA BEJEITADA

Ernendas n.°s 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16 e 17 ao
Projeto n. y 3.642/66.

QUESTAO DE ORDEM

0 SB. JOSE MARIA MAGALHAES Sr. Prcsidente, esta Ren-
niSo Extraordinária, convocada regirnentalmente, é, sem ddvida, (Ia
major importância, conforme ficou demonstrado agora, corn a votaçao
(JO Substitutivo ao Projeto (10 Governador do Estado, determinanlo
normas para concorr&ncia publica. Realmente esta Casa dUrnpriu
o seu (lever, através da Comiss5o designada para estudar o Projeto.
Apresentado o Substitutivo pela Comissão, foi o mesmo aprovado,
bern corno três Emendas cia Bancada da Oposiçao.

No entanto, Sr. Presidente, após a votacSo deste importante
Projeto, muitos dos Srs. Deputados retiraram-se do Plenário, nao
havendo quorum para o prosseguimento dos nossos trabaihos. Assim,
requciro a V. Exa. que, constata(la a falta de nómero, encerre a
ReuniSo.

ENCERRAMENTO

- A Mesa, verificandc) (IC piano a inexistêncja de quorum para
prosseguiniento dos trabaihos, encerra a Reunião, anunciando a Ordem
do Dia da Reunião seguinte.

594.' Reunião Ordinâria da Assembléia Legislativa, em
14 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACI() DE ANDRADA, JOAO
NAVARRO E ALVIMAB MOURAO

As 14 11 1 5iii in, conipa recern os Srs.

Bonifácio (IC Andrada - Leão Borges - Mario Hugo Ladeira
- João Navarro - Ren y Rabeilo - Pinto Coelho 	 Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto 	 Altair Chagas - Alvaro Sailes 	 Alvirnar
MourSo 	 Artur Fagundes - Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Batista Miranda 	 Benedito Xavier 	 Carlos Eloy
Carlos Megale 	 Cicero Dumont 	 i)ernievai Pitnenta Fliho - -- Euler
Lafetá 	 Expedito Tavares 	 Florivaldo Dias - Geraldo Quintao -
Gomes Moreira 	 Héiio Garcia - Hermelindo PaixSo—. Homero
Santos - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo MagaihSes 	 Jarbas Medeiros -
Jehovah Santos -- .JoSo Luiz (IC Carvaibo 	 João Luiz de Freitas -
JoSo Vaz 	 Joaquim (IC Melo Freire - Jorge Vargas - José de Castro

José Luiz Baccarini 	 José Maria Magalhães - Ladislau Salles -
Lélis Chaves 	 Lourival Brasil 	 Lñcio de Souza Cruz - Luiz Jun-
queira - Maria Pena 	 Marta Nair Monteiro 	 Martins Silveira - Ni-
canor Armando 	 Orlando Andrade - Otelino Sol - Paulino Cicero
- Pereira de Almeida Pires da Luz Raul Fernandes - Raymundo
Aihergaria 	 Salim Nacur 	 Sebastião Anastácio - Sette de Barros
- Sousa e Silva - Spãrtaco Pornpeu - Valdir Melgaço 	 Waldomiro
Lobo	 \Valthon Goulart 	 Wilson Chaves - Wilson Modesto -
Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presença de 68 Srs. Deputados, o Sr. Presidente
(leclara aberta a ReuniSo

A seguir, é lida a Ata da HcuniSc) anterior, que ê aprovada, scm
observaçOes.
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CORREPONDENCIA RECEBIDA

MENSAGEM N.o 1.097

Belo Horizonte, 13 de junho de 1966.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Tcnho a honra de submeter, por interrnédio de V. Exa., ao
alto pronuncianiento dessa egrégia Assernhléia Legislativa o incluso
Projeto de Lei, pelo qual é o Poder Executivo autorizado a receber,
por cloacão da Prefeitura Municipal (le Belo Horizonte, o terreno,
obras e demais benfeitorias necessárias ao prosseguimento e conclusão
do prédio do Palácio das Artes, situado no Parque Municipal, nesta
Capital.

Em face da urgência da medida aqui proposta, peco que a sua
apreciacão se faça no prazo de 30 (trinta) dias, na conformidade do
§ 4.9 do artigo 29 (Ia Constituiço Estadual, corn a redacao que the
deu a Lei Constitucional n. 14.

Como é do conhecimento dos nobres Deputados, o Governo do
Estado se propöe a ilar prosseguimento as obras do Palácio das Artes,
mediante doaçao, pela Prefeitura lie Belo Horizonte, do respectivo
terreno e benfeitorias nele existentes.

Para atender a esse propósito, o Executivo Municipal já solicitou
ii Cáinara (IC Vereadores a provi(lencia legal indispensável a conclu-
s5o dos entendimentos ante riorniente inantidos corn o Governo do
Estado, que Sc tra(iuz na autorizaçSo legislativa exigida para a efeti-
vação dessa doacão.

Assim, o Projeto anexo prevê, por necessária, a criação (Ic urna
cornissão especial, que se romporá de três membros, (lestinada a
promover todos Os atos relacionados coin construcao c manutencão
do Palácio cias Aries, de acordo coin competência e atrihuiçoes que
serão fixadas em decreto. Essa coinissão, para o desempenho (IC suas
relevantcs funcöes, alérn do crédito especial previsto para as despesas
iniciais corn o prosseguirnento e conclusio das obras, (ontara também
corn recursos oriundos de dotacöes orçarncntárias próprias, ou de sub-
vençOes provenientes de convênios que forern firmados corn o mesmo
objetivo.

Prevaleco-rne (Ia oportunida(ie para manifestar a V. Exa. (is
protestos de rnin1u cordial estirna c distinta consideraçao.

Israel Pijiheiro, Governador (10 Estado.
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PROJETO N.Q 3.692/66

Auloriza o Poder Execulivo a receber, por doacao da
Prefe i lura Municipal de Belo Horizonte, o (erreno,
obras e deniais benfeilorias do Palcicio das Aries,

e dá outras providéncias

A Assemhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 Fica 0 Poller Executivo autorizado a receber, poe
doaçao da Prefeitura Municipal (IC Belo Horizonte, o terreno, obras
c demais benfeitorias necessarios ao prosseguirnento e conclusSo do
préclio do Palácio (las Aries, situado no Parque Municipal, em Belo
liorizonte.

Art. 2.9 - o Poller Exeeutivo igualmente autorizado a insti-
tuir, por decreto, urna comissiio especial, composta (Ic 3 (trés) mern-
bros, designados pelo Govcrnador do Estado, destinada a prornover
tO(loS OS it05 relacionados corn o Palácio das Artes.

Parágrafo ñnico - Serão fixadas em decreto a competência
e as atribuiçbes da comissão especial dc que trata o artigo.

Art. 3.9 - Para atender as (lespesas iniciais corn 0 prossegui-
inento e conclusão (las obras do Palácio das Artes, fica 0 Poder
Executivo autorizado a abrir, pela Secretaria de Estado da Fazenda,
corn vigéncia ate 31 de dezembro de 1967, o crédito especial de
Cr$ 500.000.000 (quinhentos rniihbes de cruzeiros), podendo, para
isso, se necessârio, realizar operaçOes de erédito.

Parágrafo ñnico Ainda para 0 prosseguimento e conciusão
das obras mencionadas no artigo, o Poder Executivo poderá aplicar
dotacôes orcarnentárias próprias, ou quaisquer outros recursos pro-
venientes de convCnios que forerii firrnados corn CSSC objetivo.

Art. 4.9 	 Revogadas as disposiçöes em contrário, esta id
entrará em vigor na data de sun publicaçao.

0 Fl CI 0

Belo Horizonte, 8 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Tenho o prazer de comunicar a V. Exa. que, distinguido pela
norneaçäo do Exmo. Sr. Presidente da Reptiblica, assumi o cargo lie
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Delegado da IndAstria c do Comércio em Minas Gerais, ocorrendo
a investidura a scis do corrente.

No exercielo das responsabilidades a que fui conduzido por
honrosa in(licacaO (10 Sr. Miriistro Paulo Egydio, espero merecer a
colaboraçA() (10 órgAo sob a operosa (IireçAo de V. Exa. ; ao mesmo
tempo, coloco A (iisposiçAo Os prAstimos desta reparliç5o, para o de_
senvolvimriento de urna politica (IC articulaçAo de csforços cm proveito
(tO Ot)jCtiVO COflIUfl (l(' b('mfl a(lmiflistrar a coisa ptlI)liCa

Na oportunidade, apresento a V. Exa. protestos de estimna
C eOflSi(leraçao.

Enio Ramos SimAes, Delcgado da IndAstria C do Comércio em
Minas Gerais.

PROPOSIcOES APRESENTADAS

PROJETO N.y 3.694/66

Traiisforma cm grupo escolar, coin a mesma deno-
rninaçao, as Escolas Reunidas Fernão Dias Pals Le-

me, de Itcicambira.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 Ficarn transformamlas em grupo escolar, corn a
mesma (lenonmmnaçao, as Escolas fleunidas FernAo Dias Pais Leme, de
Itacambira.

Art. 2.° 	 Revoga(las as disposicöes cm contrArio, esta lei en-
trarA em vigor na data de sua publicaçao.

Sala das BeuniAes, 14 (Ic junho de 1966.

Ar/ui' Fagundes - Games Moreira - Carlos Megale - José
Luiz Baccarii,i - Alvimur Mourao 	 Jodo Vaz - Mar/ins Silveira
Benedijo Xavier.

Jusfificauivc,:

A estatistica de eseolarida(ie no Municipio dc Itacambira reco-
menda a transforrnaçiio (las suas Escolas Reunidas cm grupo escolar.

Os requisitos para isso cstAo atendidos; coin 	 o estabele-
cirnento preenche as exigências da Lei n.c 2.610, dc janciro de 1962.

Adernais, cssa transformacao constitui, hA hastante tempo, dese-
jo do povo daqucla cornuria, pelos heneuicios que dela decorrerAo.

Por outro lado, 6 de conservar-se a inesma denominacão, cis
quc FernAo Dias Pais Lerne foi o (iesbravador cia região, A cata de
mflinas (IC esmeraldas que as crônicas situavarn nas terras virgens em
volta da Lagoa de Vapabuçu e na Serra Resplandecente.

Essa tradiciio é conservada corn amor e veneraçAo pelo povo
de Itacambira, onde, realmente, o panorama é de beleza inigualAvel.

Sala (las ReuniAcs, 14 de junho de 1966.

Ar/ur Fagundes

PROJETO N.o 3.695/66

Dci ao Colé,qio Esladual de Espinosa a denominaçäo
de "José Cangussu".

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Passa a denomninar-se Colégio Estadual José Can-
gussu 0 estabelecimento dc ensino desta categoria existente no Muni-
cIpio die Espinosa, criado pela Lei n-9 3.295, de 14 de dezembro de
1964.

Art. 2. -- Revogadas as (iisposiçôes em contrário, esta lei
entrarA em vigor na data de sua publicaçAo.

Sala das Reuniöes, 14 (Ic junho de 1966.

Arlur Fagundes

Mar/ins Silveira - Goines Moreira - Carlos Me gale - José
Luiz Baccarini 	 João Vaz 	 Alvirnar Mourão -- Benedilo Xavier.

Jus/ificativa:

0 Colégio Estadual de Espinosa foi criado pela Lei n. 3.295,
de 14 de dezembro de 1964, publicada a 15 do mesmo mês e ano.

Desde sen inIcio, o estabelecimento vem prestando relevan-
tes serviços A populaç5o daquele Municipio e regiOes circunvizinhas.

Todavia, nAo recebeu dc ainda uma denominaçao que o identi-
fique corn as tradiçöes iocais de cuitura e educaçAo, como é usual em
rclaçao a outros educandArios do Estado, em justa homenagem a
vuitos ilustres da história local.

Por este motivo, o signatArio toma a iniciativa de propor o
presente Projeto de Lei, pelo qual se cumpre esta tradição, (lando
Aquele colégio a denominaçao dc Colégio Estadual José Cangussu.
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José Cangussu, coin dedicou toda a sua vida aos inte-
resses de Espinosa. Marcaram época as inl1meras manifestacoes de
sua brilhante inteligência, nos rneios culturais c profissionais (laque-
Ia cidade. Foi urn intelectual de grande expressiio, nos seus traba-
ihos de escritor e poeta, e foi urn provisionado competente e respei-
ta(Io nas lides forenses.

José Cangussu nasceu em Espinosa, em 18 de rnaio de 1901.
Advogado provisionatlo cm Espinosa, born tribuno, jornalista, cr0-
nista c poeta, aliava José Cangussu as suas inOmeras qualidades de
intelectual c de homem culto as virtudes do homem de hem, do
chefe de familia exemplar, cônscio de seus deveres para coin cole-
tivitlade. Excrceu, (lurante mais de trinla anos, a advocacia e o jor-
nalismo. Foi o fundador, na sua terra, dos jornais A Voz do Norte,0 Paladino e Van guarda.

Quando rnoço, publicou o livro de poesias Relicdrio, pre-
faciado pelo escritor Alberto Deodato. E urna obra da juventude,
mas revela Os (IOns (10 artista que a polItica absorvcu e as lirnitaçOes
do rneio impediram de realizar-se integralmente. Como hornern de
partido, foi um modelo de lealdade c correção de atitudes. Serviu
A sua terra, ate os Oltimos clias da sua vida, coin urn clevotarnento
exemplar.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.

Artur Fagundes

EMENDA N.c 1 AO PROJETO N.9 3.649/66

Aerescente-se onde convier:

Art. . . . 	 Modifique-se a redacao do art. 81 e parãgrafos da
Reso1uç5o n.° 646, de 18 de dezembro de 1964, para a seguinte:

"Art. 81 - Quando a Bancacla ou Bloco Parlamentar for
constituido tie mais (be 8 (oito) Deputados, terá urn Assistente de
Liderança de livre eseolha (to respectivo Lider e designado pela
Cornissü() Executiva.

§ 1.9	 0 cargo de Assistente de Liderança, que e de provi-
mento em comissio, terá o vencimento correspondente ao valor do
padr 	 165.

§ 2.9	 No inicio de cada Legislatura, o nürnero de cargos
(le Assistente de Lideranca será fixado rnediante resoluç5o legislativa,

(IC acordo corn o nilmero de Bancadas e Blocos Parlamentares, obser-
vado 0 tlisposto neste artigo."

Art 	 Acrescente-se ao art. 187, IV, no Anexo I, Tabela
IV:

"c) 1. Auxiliar tie Gabinete do Lider do Governo - 1-17."

Sala das BeuniOes, 14 de junho de 1966.

Marioel Costa	 Jehovah Santos - Herinelindo Paixão.

REQLTEBIMENTO N. 1.291

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa. licença por
61 (has, para tratar de assuntos particulares.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.

Sin vol Boavenlurci

BEQUERIMENTO

Exnio. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 l)eputado que este subscreve, na forma regimental, requer
uin voto de congratulacöes coin Virginia Barbosa, eleita "Miss Minas
Gerais 66", extensivo aos seus pais c it população da cidade de
Montes Claros, (be onde é natural.

Idêntica manifestaçao requer se faça aos Diários Associados
tie Minas Gerais, pelo exit0 cia promoç5o, nas pessoas de SCU Diretor,
Paulo Cabral, e do jornalista Nicolau Neto.

Sala das ReuniOcs, 14 de junho de 1966.

Artur Fagundes - Gonies Moreira - Carlos Me gale - Alaliba
Men des 	 Agoslinho Campos Neto - Carlos Eloy 	 João Navarro

Doiningos Jório.
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Justifi.caliva:

A cidade do Montes Claros, alérn cia caracteristica do major
urbe (10 Norte do Minas, traz, corno galardao (10 scu povo traba-
ihador, a beleza e a virtudc das suas jovens.

Virginia Barbosa, recém-eleita "Miss Minas Gerais", bern re-
presenta 0 encanto suave da morena mineira, corn os seus olhos
lànguidos, seus cabelos "negros corno as asas cIa gra1na" e o scu
semblante inocente e confiante.

A simplicidade, os gestos naturais e espontâneos de Virginia
Barbosa, a graca e a beleza angelical que inspilam e orientam cis seus
gestos conjugarn harmoniosarnenle Os rcquisitos que caracterizam 0

verdadeiro sentido da beleza feminina.
Corn efeito, sua beleza "é urna cata aborta (IC recomendacão",

no sentido exato (Ia afirmativa de Schup ohaucr.

As nossas hornenagens Sc expressam, ainda, (Ic inaneira efu-
siva ao joveni cronista social (IC nossa cLda(lc, Lértio Pirnenta,
responsável pela indicacSo do nossa eandidata, quo agora é laurea-
(Ia coin o rnaior titulo (IC beleza (la iiulher mineira.

Justa so nos afigura, finalmente, urna paLvra (10 aplauso e de
eongi'atulacao coin l)iãi ios Associaclo, pelo patrocinio tlessa tra-
clicional prornocao, espectalinente corn o gran(Ic cionista social de
Belo Horizonte, jornalista Nicolau Neto.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.

Artur Fagundes.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado que esto subscreve, na forma regimental, requer
so insira em Ata do nossos trabalhos, para quo fique registrado nos
Anais da Asseinbléia Legislativa, urn voto de congratulacöes corn os
Exinos. Srs. Governador (10 Estado e Secretário da Agricultura, pelo
convênio assinado coin o Ministério da Agricultura, visando a insta-
lacao do urn entreposto do ovos em Cambuquira, Sul de Minas.

Sala das ReuniOes, 14 de junho de 1966.

Jarbas Medeiros.

Jii.clificativa:

Através cia Lei n. y 3.389, (Ic 18 do junho do 1965, foi criado
o Plano dc ExpansSo (Ia Avicultura, atcndcndo-se a urna das cxi-
géncias basicas (10 nossa oconomia, quid soja a do clivorsificar a
pro(Iuçao 0 0 COflSUfllO (10 OVOS

A criacão do ontrepostos (IC ovos traduz o atondiinono do urn
dos aspcc tos (lossa prornissola oriontaçiio cconOnhica, porquuflto per-
mite niclhor aprovoitamento (10 produto, aprirnora-Iho a civaliilade
o anipara 0 produtor.

IIeicntcrncn to foi assinado con venlo entre o Ministerio da Agri-
cultura e a Sccrctaria (IC Estado (Ia Agricultura (IC Minas Gerais,
(offi o objctivo do instalar urn cntrcposto dc ovos nurn dos rnais
iln I) orta rites contios ag ricolas (Ic fl OSSO Estad (i, I) Mtinicipio (IC

Camiibuquira
Tal lilc(ii(la, quo rnorcce nosso cotusiastico aplauso, recebeu

cornentários ila inptcnsa, intoiraiiienlc tavorIvcis, ( ,in pu-
blicado no us/ado de Minus dc 5 dc iilaiii passadu, (IC auloria
do F. E. MagablijIes. As oportunas consi(Ioraçoes do tradicional
órgiio da impionsa mineira silo as seguintos:

"Entreposto do Ovos porn o Sot do Minus

A avicubtura, entefl(lida como unia induistiia rural, envobve
uni ciclo OCOflÔflhi(O CUjO CXit() SO 1)aS(-e( flu cqUilillra(lo clestnvolvi-
mento (IC suas fascs fundamncntais : prolucco o coinercializaçilo -

Circunstâncias especificas quo concorrorn nas escalas produti-
vas C cornc'reiais dos produtos avicolas rnotivarn freqilontomonto a
oxisténcia do urn desoquilibrio ontro a oferta o a procura. A curva
representativa (Ia pro(luçao do ovos duranto urn ano mostra uma
sonsIvol variaç5o estacional, no sontido positivo, duranto Os moses
do junho a outubro, porjodc) em quo so ohtêrn aproxirnadarnente
45% (10 total anual. No cntanto, no clue se rolaciona corn o fator
procura, o grAfico (IC consumo ovicloncia uma relativa constância
aporias afetada 1)010 nivel (10 prc'cos, qualidado (to produto ito
fora as variaçios locais derivadas do doslocarnento em massa da
populacao e concontraçilo do umn rnaior niiinoro do consumidoros em
clotcrmina(los lugares e epocas. Neste senti(Io, o frio industrial, ao
tornar possivol o consuino varia(lo dos aliincntos perecIveis, vem
cumnprir urna funcio importanto na regularizaciio do abastecirnonto
dos morcados o na ostabilizaç5o dos precos. Como norma clássica
na utilizacilo (10 frio, proconiza-so a criaçio (IC entropostos cEo ovos.

Iiiii
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Para quc o frio artificial desempenhe urn papel ütil na manutençao
da qualidade dos produtos pereciveis, é preciso que cxerca a sua
funço protetora (lesde Os prirneiros instantes da obtençao do pro-
duto ate o mornento de sua colocaçao no mercado.

A primeira etapa de urn trahaiho no sentido (IC bern corner-
cializar urn pro(luto iIc elevado valor alimenticio, como o ovo, deve
corresponder a fase de produção, 0 que Se poderia charnar de "frio
rural"

EJlIreJ)os(o de Cwnbuquira

Visando estabelecer urn esquerna (le cornercializacao de ovos
cm Minas Gerais, uma excelente proviclência foi formulada através
(IC cOflVêfl j o entre o Ministério dii Agricultura, representado pelo
Sr. Francisco Ataide Vasconcelos, Delegado-Federal em Minas Ge-
rais, e o Sr Evat-isto (Ic Paula, Secretãrio da Agricultura de nosso
Estado, isto é, a instalaçiio de urn entreposto de ovos nurn centro
agricola corno é Cambuquira. Este fato é urn dos acontecimentos rnais
significafivos para a avicultura brasileira nos ültimos anos.

Inicia-se, corn esta providência, urn esquelna (IC trabalho no
sentido de estahilizar Os preços de ovos em todos Os perio(Ios (10 ano,
dando ao produtor a tranquili(Iade ut urn abastecimenjo certo e,
ao eonsumi(Ior, a certeza de que sec dinheiro é suficiente para
aquisição (Ic alimentos de primeira quJlicIa(Ie alirnenticia, durante
to(lo 0 ano, corno é 0 caso (Jo ovo. 0 Governo nada mais faz (to que
promover, de forma positiva, o bem-cIar coletivo. Esta primeira
PrOvi(lCncia concreta parc perfeita (ornercializaçao de oves cm
Minas Gerais, entrcgando a a(Iministracao (10 entreposto a uma
(ooperativa cujos associados sejarn produtores de ovos, será corn
plernentada posteriormente, corn outras medidas de grande alcance
Como exemplo, podemos citar a utilizacao (IC caminhöes frigorifjcos
para transporte (IC OVOS, garantindo urna meihor qualidade do pro-
duto e reduzincJo consideravelm('nte as perdas que se verificam em
nosso Estado.

Somente a reduçao de uma elevada percentagern de perdas
que se verificain no transporte e comercializacao (IC ovos, mal clas-
sificados e mal ernbalados, representará urn valioso subsidjo para
a nossa crescente indiistria avicola. Foram, portanto, muito felizes
as nossas autoridadcs, ao determinarem a realizaçSo de urn convênio
para a instalaç5o de urn cntreposfo de ovos no Sul de Minus. Os avi-
cultores mineiros agraclecern aos dirigentes do Ministério da Agri-
cultura e da Secretaria da Agricultura tao valiosa e oportuna mi-
ciativa."

Jarbas Medeiros.
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HEQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado, na forma regimental, rcquer seja
forrnada urna comissão parlanientar, coin o fim especial de repre-
sentar 0 Poder Legislativo, scm onus parc a Assembléia, na futura
ExposiçSo Agropecuaria da cidade (Ic Pedra Azut, a realizar_se de
15 a 19 (10 corrente mês, naqucla comunidade

Sala (las ReuniOes, 13 de junho (IC 1966.

Alaliba Meiides - Oteliiuo So! - Joaquim de Melo Freire -
Nica;uor Armando - Ladis!au Safles 	 João Vaz.

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Asseinbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais.

0 I)eputado infra-assinado, na forma regimental, requer seja
CoflStitUi(I( urna comissão parlarnentar, corn o firn especial de, sern
onus parc a Assembléia, representar o I'oder Legislativo na Exposi-
çao Agropccuária de Almenara, nc.ste Estado, a set- realizada (IC
22 a 26 do corrcnte mês.

Sala (las ReuniOes, 13 (Ic junho dc 1966.

Alaliba Mendes - Otelino So! - Agoslinho Campos Nelo -
Joaquin de Melo Freire.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Comunico 0 Casa o falecirnento do Sr. JoSo Alexandrino
dos Santos, ex-Prefeito Municipal (IC Novo Cruzeiro, neste Estado,
ocorrido a 13 (IC maio do corrente ano, naquela cidade, fato que
consternou profundarnente a sua populaçao.

Era urn cidadão (ligno, exemplar chefe de farnilia, que vinha
dedicando esforços em favor de sua comunidade, coin
e fervor.

6
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Requciro seja dado conhecimento da decisão desta Casa ñ fa-
milia do falecido, por intermédio de seu fillio, Wilson Ramires
Alexandrino, rcsi(lcnte em Novo Cruzeiro.

Sala das ReuniOes, 14 (Ic junho (Ic 1966.

Alailba Metides 	 Joaquin de Melo Freire - Nicaijor Arman-
do -- Ladislau Salles - João Vaz.

Juslificativa:

Joao Alexandi'jno dos Santos era natural do Distrito de Lufa,
MUfliclI)io (le Novo Ciuzeiro, onde sempre residiu. Nascido cm
15-5-1901, (ies(le joveni dncarou a viula corn icalismo, procuiando,
atraves (IC urn tral)alho honesto e scm tréguas, construir um patri-
mônio moral, material e social, que cicixa aos seus dcscendcntes,
(01110 excinpl() tie urn carñter rnol(latIc) na luta dign ificadora do tra-
haiho. Nascido pobre, desde cedo (lC(liCOU-se ao coméiio, tornan-
(10-se urn dos rnaiores (omerciantes da regiSo . Em 1941 lcrnou-se
fazendeiro, transformancio-se a sua propriedade num centro de pro-
tlucao (IC cana-(le arIicar, a par tie Utna adiantada pecuãria. Homern
huinilde, pacato e afével, cm 1954 teve scu nome indicado para
Prefeilo (IC Novo Cruzeiio, cargo para () qual foi eleito.

Terminado o seu mandato, recolheu-se ii vida privada, dedi-
cando se exciusivarnente ii SUa fainilia, ceicado sempre do respeito
c (Ia admiraçSo de seus conterrSneos, (ipJiS de urna adininistraçSo
proficua.

Era casa(io corn U. Virginia Rarnires Noronha, já falecida.
1)eixa Os seguintes filhos:

Ligia flantirts Alexandrino, Professora na cidacle de Novo
Cruzciro; Joao Bosco Alexandrino, \ereadoi em Novo Ciuzeiro;
Wilson Ramires Ai(xandrino; Vilmar Raniires Alexandrino; Gláucia
Maria Alexandrino, Protessora em Tcótilo Otoni Veraldino Ramnires
Neto, funcionário da Coletoria (IC Novo Cruzeiro; SebastiSo Dalton
Alexandrino c Virginia Rarnires Alexandrino.

Ataliba Merides.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, corn apoio regimental, requer a
V. Exa. clue a pririleira hora cia prirneira parte da Ordem do Dia da

ReuniSo de 16 do corrente seja dedicada a homenagear a data na-
cional de Portugal, ocorrida no clia 10 (10 corrente.

As profundas razöes que justificarn este Rcqueriinento dispen-
sam ser niencionadas. 0 que significa Portugal para o Brasil está
na alma c no corac5o (Ic' to(Ios nós.

Sala das Reuniöes, 14 (Ic junho (Ic 1966.

Anuar Fares.

REQUERIMENTO

Fxrno. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 I)cputaclo abaixo assinado, corn apoio regimental, requer
que a primeira hora da prirneira parte (Ia Ordem (10 Dia da ReuniSo
(10 (ha 17 (10 corrente seja (ledicada a homenagear a data nacional
da Itália, ontemn comcmorada.

Os estreitos vinculos de afinidade entre o grande povo, a
NacSo peninsular e 0 povo e a Nao brasileira jusfificam que, em
sua data rnagna, m 	 ranifcstcni-se Os eprcsentan[cs de Minas Gerais.

Particularmente o nosso Estado recebeu uma notãvel contri-
buicao (10 trabalho e da arnizade dos ii alianos quc, aqUi rd(IiCadOS,
integraram-se em nossa comunidade, dando-Ihe o meihor de seu
espirito c (Ic ScU esforco.

Sala das ReuniOes, 14 de junho de 1966.

Anuar Fares.

INDICAAO N.Q 1.204

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 I)eputado que esta subscreve, na forma regimental, indica
? Assenibléia Legislativa que se dirija ao Exmno. Sr. Governador do
Estado e ao Conselho (10 Desenvolvimento Econômico, encarecendo-
-lhes a urgente necessidade de se criar umna escola superior de Vete-
rinária no Sul do Minas, como imperativo para o desenvolvimcnto
pecuário daquela regiSo e do Estado.

Sala clas Reuniöes, 13 (Ic junho de 1966.

Jarbas Medeiros.

I
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Juslifica/iva:

A agropecuãria em nosso Estado constitui urna atividade ceo-
nôinica predominante mas, mesmo assim, e praticada em bases in-
teiramente inadequadas e superadas. Prende-se ainda a critérios
erupiricos e extcnsivos, desafianclo, ate hoje, a racionalizaçäo e 0
aprilnoramento téenico.

Urge, pois, dar nova estrutura a economia rural, a firn de que
sejarn aten(ii(las as crescentes exigências do mercado consurnidor de
produtos alirnenticios, possibilitando, principalmente, a ascensão do
meio agrãrio, corn a sua integração na economia de mercado e no
sisteina de produção orientado pela técnica moderna.

A forinaçüo de técnicos em Veterinária é, portanto, uma cxi-
gência inadiável, principa!mente agora, quando o Governo se propöc
a (far execução a unia poiltica de integraçao e desenvolvimento cia
economia rural que, inclusive, abrange o Piano de Expansão cia
Avicultura, destinado a eriar diversificaçöes e hãbitos novos no
consurno dc earnes.

0 tradicional rnatutino Es/ado de Minus, em sua edicao
de 7 de abril passado, publicou urn editorial corn o tItulo "Eseola de
Veterinãria para o Sul de Minas", o qua!, pela agudeza e oportuni-
(lade de suas consideracöes, transcrevernos cm seguida, como subsi-
cho a presente justificativa:

"Escola de Veterindria para o Sul de Minas

Os lavradores e pecuaristas do Sul de Minas reivindicararn a
instalação de urna escola superior de Vcterinária nesta rica regiäo,
como parte integrante cia Universidade do Sul de Minas, já criada.
A reportagem (10 Es/ado de Minas, sobre o assunto, teve opor-
tunidade de ouvir vãrios pecuaristas. 0 Sr. J. Gomes Sobrinho de-
clarou: "Os ruralistas (10 Sul (IC Minas necessitarn, corn urgência, de
urn centro de ensino e pesquisas veterinãrias que ihes possa dar on-
entacao e formar técnicos em nñrnero suficiente para atender a nossa
pecuãria. Os problernas do gado leiteiro, indástria de laticinios,
agrologia c avicultura devern merecer urna atenção especial na
organização de urn novo instituto de ensino superior, uma vcz que
estes setores necessitam de rnaior expansão para acompanhar o ritmo
(10 clesenvolvirnento observado nestas areas prioritárias, por traba-
Iho exciusivo da iniciativa particular".

O Sr. Alberto P. Campos, de Boa Esperança, declarou: "Minas
não po(1e ficar na retaguarda. Estados como São Paulo e Rio Grande
do Sul já possuern dois estabelecimentos de ensino veterinário. A
terra dos bandeirantes conta corn urna escola na Capital e urna no

interior, em Botucatu, cuja instalacão jã promoveu notávcl rnelho-
ramento na regiao. Os gañchos possuern urna escola em Porto Alegre
v outra em Santa Maria da Boca do Monte, que serã uma das mais
mo(IcrflaS da America Latina, dotiula ate dc circuitos inter-
nos (IC televisao . Minas, Clue C 0 major Estado pccdlaliSta, nao pO(1C
ficar marcando passo. São precisos novos institutos de ensino su-
perior, novos inétodos, rnodernos curriculos, de acordo coni a so!!-
(itacao (10 mercado (IC trabalho" -- concluiu

0 Dr. Who Nogueira, de São Goncaio do Sapucal, dcclarou: "A
iiioci(lade do Sul de Minas necessita (IC novos institutos (IC ensino
superior. Näo é justo CIUC Os nossos filhos sejam 01)rigadoS a se des-
bear para ci(Iadd's distantes, a fim (IC frequcntarern as universidades.
E preciso (lar aos mineiros do Sul a oportunidacle de estudar e viver
na sua propria regiiio (IC origem, a qual t0(I0s clesejarn, de coraçäo,
eiiiprestar 0 seu esforço pessoal, nuina arrancacla para o desenvolvi-
mento. A situacão atual contribui para o exodo (10 capital (o hornern)
(IC ma jor valor para 0 progresso (las ci(ladeS interioranas. Grande
parte dos jovens que vão estudar nas universidades rararnente vol-
tam it sua ciclade natal, pOiS Sc acosi urnani ao sistema (IC vida
dos grandes centros. Dentro das rninhas modestas possibilidades,
propugnarei por que sejarn cria(Ias varias escolas superiores no
Sul de Minas, inc!uindo uma de Vetcrinária, para atender ao desen-
volvimento cia pecuária desta região".

,Jarbas Medeiros

INDICAAO N.Q 1.205

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A signatária desta, nos termos regirnentais, indica a S. Exa.,
o Sr. Dr. Ce!so Machado, DD. Secretário da Fazenda, a necessi-
(lade de dinamizar o pagamento no interior, atrasado ha vãrios
ineses nas cidades de Nanuque, Barra Longa, N.C.V.U. (Municipio
de Contagem), a!ém (las jã rec!arnadas: Campos Altos, São Domingos
do Prata, Ferros, Brasilia de Minas, Virginópolis, Rio Novo, La-
goa cIa Prata, Ouro Branco, Campanha, São Sebastião do Gil, Belo
Vale, Perdigao, Tapirai, Born Sucesso, Aramirim (Acucena), Carmo
(10 Rio Claro, Visconde do Rio Branco, D. Vicoso, Guidoval, Santo
Antonio do Arnparo, Piedade dos Gerais, Brasópolis, Mariana, Can-
(lejas, CarandaI, Sobrãlia, Nepornuceno, Acucena e Rio Pomba.

Sala das ReuniOes, 10 de junho de 1966.

Maria Nair Monleiro.
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Jiislificativa:
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INDICAAO N.c 1.206

E clarnorosa a situação (10 professorado e dernajs servidores
no interior, eujo pagarnento acha-se atrasaclo entre três e dez
meses, 0 que vein ocasionan(to sérios problemas. Urge uma provi-
(léncia iIne(liata, a firn de que seja sanada a desassistêncja em que
Sc encontrarn os servi(lores estaduais do interior, principalmente
I)rofessotas, que (OflStitUCIii a (lasse major, pois a Justiça, a Poilcia
e Os funcionárjos da Fazenda tern, geralrnente, seus pagamentos
em (ha.

Esta classe lahotiosa, que percebe salários irrisórios, abando-
nada, esqnecida, nao pode ficar marginalizada da sociedacle, apenas
porque 0 Estado falta corn o sen precipuo clever, qual seja o de
paga r CIa (ha

Que paralisern obias, itias paguern 0 que devern.

A bern da verciade, por justiça, devemos dizer que a situação
atual constitui uma herança (Jo final do Governo passado: assirn
coino, no Governo findo, lutarnos para atualizar flOSSOS pagamentos
atrasa(Ios ja no Governo que antecedeu o passado, agora, corn 0deficit orcarnentário, COIn pagarnentos que já se vinharn atrasando,
torn a illtitna etapa (10 aulnento de vencirnentos recebia este ano,
corn as readaptaçoes - que equivalerarn, pelo montantc, a urn au-
inento de vencimentos --- corn as nomcaçOes e dividas diversas, en-
contramo-nos na rnesrna aflitiva situação.

No entanto, estarnos confiantes na palavra do Secretárjo Celso
Machado, de que em juiho on, no rnais tardar, em agosto espera
atuahizar todos os pagamentos.

I)iz S. Exa. cl ue jé mandou e está mandando urn bilhSo e
trezentos rnilhOes de cruzeiros. E que por estes dias mandarã mais
urn hilhSo e tanto. Disse-nos S. Exa. que o fato de haver rnandado
urn pouco n5o quer dizer que (lentro de oito ou dez dias não rnande
mais.

S. Exa. parece-nos, (he fato, pelo convivjo que tivemos no
(;overno passado, urn hornern sensivel e humano. Registrando nos
Anais da AssembiCia as reclarnaçoes recebidas, inclusive (le repre-
sentaçSo do cornércio, deixamos aqui nosso apelo ao Sr. Secretãrio
em favor de nossos colegas, mas corn a esperanca e confianca de
que S. Exa. normalize, conio nos dissera, o rnais depressa possivel,
tsta situaçSo insustentável.

Maria Nair Monlejro.

Exrno. Sr. Presidente da AssernhlCia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A infra-assinada, nos tetinos regimentals, indica ao Sr. Sc-
cretarlo da Fazenda, Dr. Cclso Cordeito Machadc, a urgente neces-
sidade de rnandar suprimento par as seguintes localidades: - Cia-
taval, atrasado em 5 meses ; S.-to Bras do Suacui, 5 meses; Joanésia, 6
meses; Casa Grande, 8 nieses; Novo Cruzeiro, 6 meses; C mais:
Mariana, Abacté, Virginópolis, Coração de Jesus, Jequeri, Piedade dos
Gerais, Fortaleza de Minas, Jacui, Acucena, Itaguara.

Sala (las Reuniöes, 12 de junho de 1966.

Maria Nair Monleiro.

Juslificaliva:

Seria desnecessario enumerar os transtornos que sofre urna
professora na sua vida quotidiana, em consequencia dos atrasos (le
pagarnento de que é vitima.

Constanteniente, chegam-me its rnitos, (ho interior, solicitacöes
que são gritos de amargura.

Quem pegar uma dessas earths, por mais indiferente qiic
scja, vivera a sitnacSo dcssas criaturas olvicladas, lã pelos sertöes
destas Minas Gerais. Pnrece que o Governo, que Sc acha inst:ihaclo
nesta bonita Capital, onde encontra (IC tu(lo para seu conforto porque
tarnbem (hiSpöe ila mola real que C o dinheiro, nSo pode, por urn
(lever (he consciência, permitir rnais os terriveis atrasos de paga-
mento. E mister que se trate corn justiça o professorado, desde que
consideração C apreco já são eXpressoeS rlsea(las do chicionãrio
usado pelos hornens pñblicos.

"Claraval, 28 de rnaio de 1966

Exma. Sra. Marta Nair Monteiro

DD. Deputada Estadual - Belo Horizonte-MG

Os infra-assinados, professores do G. E. Jarbas Rodrigues da
Silva, vCrn perante V. Exa. expor e afinal requerer o seguinte:

1 - como é óbvio citar, o problema inflacionãrio nacional
vein criando cada vez mais sCrios problemas, em todos OS setores
da vida, atingindo proporçöes assustadoras;
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2 a classe dos professores tern sido olvidada, de certo
modo, pelos poderes estaduais, que deixam seus direitos ii pane,
negando-ihes o qUe de justica ihes pertence;

3 desde dezernbro do ano findo, nenhurn professor deste
Municiplo necebcu seus vencimentos, situação esta que se Vai tor-
nando insuportãvel, face aos problemas econômicos, já que é incom-
pativel corn o magisténio 0 exerciclo de outra funçSo;

4 -- caso nSo seja toinada enérgica proviclência no sentido de
sanar esta irrcgulanidade, OS professores serilo, embora a contragosto,
forcados a abandonar sua profissño, para se poderem manter. Assirn
sendo, Os infra-assinados vêrn, perante V. Exa., reivindicar seus
direitos c pedir as devidas providências.

(Seguem-se 16 assinaturas.

"Exma. Sra. Maria Nair

1)1). l)eputada Estadual de Minas Gerais

Saud a cöes
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A vista de tudo isso, peco-lhe mais uma vez conseguir para
nós urn supnirnento de Cr$ 22.000.000, porque estamos passando
sérias dificuidades, corn seis meses de atraso em nossos vencimentos.
Querernos que a bondosa senhora intervenha junto ao Secretário
da Fazenda para que este nos conceda urn suprimento integral, pois
que fração de pagamento agrava-nos a situacão, irritando mais os
nossos fornecedores, quando nao recebem integratmente. Não po-
demos mais suportar a falta de pagarnento, cont o eleVa(lO custo (Ic
'ida. Sornos quase obrigados a retirar Os nOSSOS filhos dos colégios,
que jã no estão dispostos a esperar mais o pagamento de suas
prestacoes. 0 rnInimo pagamento que tivemos deu apenas para
pagarmos prornissOrias vencidas a 10%, a fim de os nossos filhos
poderein estudar.

Confiada em seu canidoso favor, agradeco-lhe e subscrevo-me.

Joanésia, 1.0 de junho de 1966.

(a) 	 ............

"OFICIO N.9 I
Sendo expedido cia Secretaria da Fazenda urn suprimento de

C$ 18.800.000 i Coletoria de Joanésia, conforme telegrama de co-
lnunicaçäo recebido pelo Sr. Coletor, venho pedir-ihe urgentes provi-
lencias dc novo supniniento, pois o mesrno fez o pagarnento ao
professorado ate novembro, atingindo a despesa Cr$ 15.500.000 em
media. A foiha (IC dezembro do pe,soa1 permanente, etc se negou
a pagar, resenvando o restante para a despesa do pessoal da Cole-
toria c Policia, referente ao mês de maio, sendo que esta ültima
nao tern recehido Os seus proventos por esta exatonia, e sim, cm Ccl.
Fahniciano, cidade vizinha, quc tern nurnerário. Todas as vezes que
chega urn suprirnento, é do costume do Sr. Coletor tirar pane (10 mes-
mo, para etc c seus dots auxiliares receherem em clia. 0 telegrama de
cornunicaçSo chcgou no dia 1.0 lie maio e, corno des já tinharn
recehido abril, o coletor (ieixou para buscar o dinheiro na Delegacia
Fiscal de Cci. Fabriciano depois do dia 10, data de entrega do
halancete, ponquc depois desta data não so pagaria ao professorado,
como 0 restante (lana para dc e seus auxiliares receberern em dia,
enquanto as professoras achavarn-se em atraso desde agosto. Por
M ficou o resto da sernana, efetuando 0 pagamento somente no dia
15. Por diversas vezes eu ou minhas auxiliares temos ido a Coleto-
na saber quando serO pago 0 mês de dezembro e ele responde mat,
dizendo-nos que não sabe quando e nem se paga, ao passo que as
professoras contratadas já receheram ate io de dezembro.

Assunto: Inspetora, diretora, professores e serventes fazem
apelo para que seja feito o pagarnento nas E. B. Silvestre Nunes,
na locaiidade de Casa Grande, em Minas Gerais.

Exma. Deputada Estaduat Marta Nair Monteiro

A inspetora municipal, diretora, professoras primárias e ser-
ventes, também as professoras das Escotas de Convênio, das E.
B. Silvestre Nunes, na localidade de Casa Grande, em Minas Gerais,
fazem apelo a V. Exa. que se digne de interceder junto ao Sr.
Secretãrio das Finanças, para providenciar seu pagamento, que
se encontra corn otto meses de atraso.

Neste ensejo, apresentamos a V. Exa. as expressöes de nossos
agradecirnentos, apreco, estima e consideracäo.

Nota: As professoras de Convênio se encontram corn urn aDo
c quatro meses de atraso."

10

	 (Seguern-se 14 assinaturas.)
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"Novo Cruzeiro, 29 de maio de 1966

Exma. Sra. Deputada Marta Nair Monteiro

Encontrando-se o professorado pib1ico desta cidade na mais
aflitiva situaçiio que, talvez, tenha enfrentado em toda a sua existên-
cia, corn urn tao vultoso atraso no pagamcnto de seus vencirnentos,
as funcionárias infrafirmaclas, após o esgotamento (IC suas (fitimas
reservas de voluntária renñncia, scm ânimo diante das reais aspere-
zas da vida, corn o crédito abalado em todo o comércio local e das
vizinlianças, em razilo dos inñmeros compromissos financeiros assu-
midos e abandonados, frente a uma absoluta impossibilidade de so-
luc5o, decidirarn, rnui respeitosarnentc, encaminhar a V. Exa.,
clesta vez, corn a firme esperança de quo tao escabrosos in-
cidentes mercçarn o olhar dos órgãos superiores, o presenle apelo,
que fixa urn quadro franco c positivo, porérn, verdadeiro, leal e
justo.

Em dirigindo a V. Exa. as presentes linhas, nSo esconde o
nosso comportamento outro sentimento, senéo aqucle de ver satis-
feita essa muito elernentar aspiracão hurnana: a de receber, em
tempo oportuno, a compensaçiio pelos trabaihos que produz, a urn
de sobreviver, a fim (IC ressarcir - scm queda de moral - as dIvidas
contraldas.

0 trahaiho quc executamos, Exa., exige de nós, invariavel-
mente, diante da delicada infância, não citando particularidades
inatcriais, urn conjunto (IC atitudes quo possarn garantir o equilIbrio
de ideais, a firmeza de convicçöcs, a pureza de decisöes, ou, enfirn,
urna isencão de tudo quaiito, ncgativam('flte, venha a iiifluir na
formacSo ou na fixacSo da indepcndência do caráter, da sa trans-
parência (las acOes, (Ia imparcialidade (la apreciação.

Vivemos, to(Iavia, urn mundo de grandes transtornos, de
amargos dissabores, descauteladamente atiradas contra as atuais c
duras contigências. Os reflexos desses rnaus focos desde ha muito
insistem, nSo obstante a nossa pertinácia, em aparecer, anicaçadores,
nos entreatos de nosso trabaiho.

Os nossos periodos de férias, urn dos qUais já Sc apresenta
hem a nossa frente, s5o legItimos periodos de sacrificios, de desilu-
söes e de huinildes pretensöes desfeitas. Ficamos retidas cm nossas
proprias c desprovidas casas, pela. absoluta falta de dinheiro. Nem
sequer poderiarnos movimentar-nos para exibir, em algum modesto
local de diversöcs, Os sapatos rotos e vestiinenta surrada, ou as Ici-
çöes desfiguradas pelos repetidos e duros embates.

Decididamente, Exa., nós, professoras de Novo Cruzeiro, in-
sistiinos, estamos csquecidas, fomos lancadas a vala comum dos
injustiçados.

Diversos outros incidentes, cuja citacão tornaria impossivel e,
talvez, intolerável a leitura deste nosso apelo, mas que envolvem
aspectos vitais de avaliação inadiável, estSo sendo omitidos: isto
porqtic, sabemos nós, V. Exa. tern o espirito analitico capaz de recom-
por, mesmo a distância, os elementos que formam o ambiente des-
troça(I0 (IC nossa atual existência.

Em tomb de nós, existem outros funcionários do Estado que
létu meihor sorte: de na(Ia Os acusamOS; inas isto, embora pareca
de significado nub, aumenta o nosso arnargor, porque sentirnos quc
a situariio nSo Vein recebendo o exame imparcial a que deve ser
subnietida

Assim, Exa , aqui exposta, superficialmente, a nossa quest5o,
a cia juntamos, apreSSa(laifleflte, a nossa penhorada invocacão: faca,
i)cputada, pedimos-lhe, ardorosamente, chegar ao Exmo. Sr. Gover-
nador do Estado de Minas Gerais esta página de desespero e aban-
ilono. Ela retrata, corn absoluta lisura, urn assunto que reclama o mais
urgente amparo, e a V. Exa. confiamos a sua soluçao.

Estaremos atentas, ansiosainente, na expectativa de uma pa-
lavra quo exprima a sua tao conhecida fidalguia espiritual.

Respeitosamente,"

(Seguern_se 31 assinaturas.)

"Abaeté - fl•Q 7 - 7-6-66.

i)eputada Marta Nair Monteiro - BH

Agradecemos sua ajuda sentido providenciar junto Secretário
Fazenda nosso pagamento cm atraso pt Continuamos aguardando
scu valioso auxilio.

(a) Professoras de Abaeté"

"Mariana - 7-6-66

Marta Nair Monteiro - Assembléia Legislativa

Professoras Mariana pedem urgente solucão pagamento atrasa-
(10 ptvg nada resolvido ate hoje pt"

I



F Exnio .Sr. IresideflIe da Asseinbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, requer,
ouvida a Casa, stja encaminhiada ao Instituto Estadual (le Florestas c
no Comando-Geral (la Policia Militar ifl(licacaO (Ia necessidade de
instalacão, cm São Joao del-ilci, de urn posto (le fiscalizacão ihorestal.
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"Jequeri - 4-6-66

Marta Nair Monteiro

Edificio Capixaba 	 Capital
Contamos seu apoio providenciar pagamento pt Estamos atraso

seis meses pt Agradecimentos pt Professoras Jequeri pt"

"Coraçiio de Jesus 	 6-6-66
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INDICAcAO N.9 1.207

1)eputada Marta Nair Monteiro

Asscmbléia Legislativa
Levo vosso conhecimento que as professoras escolas conve-

nia(ias não receberam seus veneimentos desde agosto 1064 pt Situaco
desesperadora c as mesnias ameacain al)afldOflar suas escolas pt"

"Mariana 	 7-6-66

Marta Nair 	 Asseinbléia Estadual - BH
Favor providenciar pagamento professorado urgentemente con-

forine prometido pt Todas passafl(lO por dificuldades enormes pt"

"Virginópolis - 7-6-66

Marta Nair Monteiro

Asscmbléia Legislativa - BH
Solicito nome professorado Virginópolis fineza reclainar paga-

mento vencimentos atrasados junto Secretaria Fazenda pt Não rece-
bemos iriês janeiro p1 Situacão penüria pt"

"Piedade dos Gerais 	 6-6 66

Respeitosas saudacöes
Prezada Deputada Marta Nair Monteiro, tenho o prazer de apre-

sentar a V. Exa. a Srta. Maria Salete Barreiras, que vai chefiando
professoras rurais deste Municipio, a fim de procurar V. Exa. para
providenciar sobre o atraso de vencimentos. Já tive a oportunidade
(Ic procurá-la em scu gahinete sobre o assunto ha uns 8 dias e sci
(jUC V. Exa. sabera (la y is mesmas uma ajuda que poderá resolver
0 caso, pelo que, em meu nome, muito the agradcco e aqui fico ao
scu inteiro dispor.

Muito grata."
!fartu Nair Monieiro

Sala (las Reuniöes, 14 de junho de 1966.

Niewior Armando - Raid Fernandes - Curios Megale -
,tiviinar Mourao - Jodo Vaz.

Juslificaliva:

Corno é do conhecirnento geral, São João del-Rei possui urna
bacia hidrografica (las maiores do Estado, pois naqucle Municipio
correm o Rio das Mortes, o Elvas, o Carandal, o dos Moinhos (Rio
das Mortes Pequeno), o Gloria e o Grande.

As tcrras SaC) de campo, e nelas são praticadas caçadas de
anilnais do gênero de tiro ao alvo, razão pela qual para ali afluem
os caçadores de lugares distantes, como de cidades do Rio tie Ja-
neiro c de São Paulo. Cumpre, portanto, disciplinar a atividade da
caça, na regiãO.

Além disso, por ser zona de campo, as poucas matas precisam
set prescrva(las; do contrOrio, a zona será devastada.

Na oportunidade em quc o Governo do Estado pretende criar
urn scrvico (IC Policia Montada para policiamento das matas e
florestas, é de ver que esta Indicacão Sc justifica plenamente.

Sala das ReuniOes, 14 de junho de 1966.

Nicanor Armando.

INDIcAcA0 N.c 1.208

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 i)eputado infra-assinado requer a V. Exa., ouvido o egrégio
PlenOrio, sejain indicadas ao Exnio. Sr. Governador do Estado a
conveniencia e urgente necessidade de autorizar a construção de
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urna ponte sobre 0 Rio Marmelada e a recuperaçao da ponte sobre
o Rio Pelano, no Municipio de Felixiãndia.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.

João Luiz de Freitas

Juslificatimi:

Escoihida para ser 0 municipio-rnocielo de Minas Gerais, Fe-
!ixlan(Iia serb, ciii breve, urna das maiores c inais desenvoivjdas
cidades mineiras. 0 Instituto Nacional de Desenvoivimento Agrário

INDA - terii para cia um piano desenvolvirnentjsta que, na sua
execuçäo, abrangerá o eniprego e 0 aproveitamento dos niais model--
nos requisitos da técnica agropecuárja. E não foi a toa que Felixijin-
dia mercceu esta escoiha. Sua situacio geográfica é realmente privi-
legiada, sob todos os aspectos; son povo é de uma grande capacidacie
(IC trabalh() F'(IiXIãn(jja, pois, precisa 11--se aclaptando e ajeitando
para receber esse grande iinpuiso, que não apenas a projetará, mas,
principalinente, trarã para nosso Estado benefIcios incalculáveis.
Diante da grandiosidade cia obra projetada para o Municipio, quo
se antevê corn fundado otimismo, esta pequena Indicaçao pode
parecer ter menor valor quo o real. I quo o Progresso caminha so-
bre roclas e pelas estradas. Pam sua entrada e transito (lentro (10
MunicIpio, precisa (IC boas pontes sobre os Rios Pelano e Marmelada,
posicöes estratégicas naquela localidade.

João Luiz de Freitas.

INDICACA0 N.° 1.209

Exmo Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pornpeu, quo esta subscreve, devidamente
apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, seja
feita Indicaçao ao Exrno. Sr. Governador Israel Pinheiro, no sentido
de que S. Exa. ndo entregue a companhias particulares a explora-
cibo da apatita (IC Araxã que, na fabricaçao de adubos para a agri-
cultura nh ineira, constitui base para grande progresso na recuperacao
e preparaçäo de nossas glebas, muitas já cansadas e outras necessi-
tadas dc urn estiniulo mineral adequado para voitar a condicao de
fertiliclacle, propicia a procluçäo de gêneros agrIcolas.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.
Spcirlaco Pompeii - Sousa e Silva 	 Salim Nacur - Games

Moreira Carlos Me gale - Nicanor Armando - João Luiz de Fret
las	 Paulijio Cicero.
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•!uslifientiva:

Em Minas, principalinente as rcgiöes trahaihaclas agricola-
mente, corno a Zona da Mata e o Sul, sibo regiöcs ciuc pedcni
recupciaçiio por rneio de adubos quimicos. 0 fertilizante, no
Brasil, tern muita importância para 0 aurnento de nossa produção
que, dia a dia, veni caindo em to(las as regiocS . Entendcnios ([UC a
indiistria (IC matéria-prirna tira(Ia da agricuitura é salvadora. Preci-
sarnos manufaturar o que a natureza nos proporciona scm onus C
corn certa facilidade. As terras do Brasil e de Minas, em certas zo-
nas, cstao realmente csgotadas, (levido aos sistemas predatorios utili-
zados (leslie longos anos. 0 fogo, a repetiçibo da plantacao scm clescan-
so, tu(Io torna a terra improdutiva. 0 estudo (IC nossas terras adianta-
-nos a necessidade do uso do a(1Ul)o em larga escala, para 0 sCU
rejuvenescimento. Esse so se fará polo aduho que, no momento, estã
scndo fabricado pela CAMIG, ciii AraxA, rica em jaziclas de fosfato
e apatita, capaz do alimcntar urna indibstria de adubos por muitos
anos. Fcrtilizante fabricado em Minas, reccbe 0 pacifico placet dos
scus consumidores, porque e produto da ineihor qualidade. Em Mi-
nas, pocle-se coilseguir a auto-suficiência nesta area, desde quo se
resolva executar o pIano da CAMIG no desenvolvirnento da indus-
trialização cia apatita (le Araxá. Ha pianos para isso que aguardarn
determinacOcs do (Iovcrno. Este, porérn, segundo se sabe, rnuito mai
aconscihado, está rneio disposto a entregar esta exploracão a mibos
de particulares. Nada niais nocivo a economia (Ia agropecuária mi-
ncira e ao prOprio Estado. A CAMIG (leve ser incentivada a reali-
Zar os pianos quc tern em vista, isto é, auinentar a producão de
adubos para 0 atcn(limcnto cia agricultura de Minas.

Estudos feitos 1)o' peritos, agrônornos de real valor, atestain
quo "qualquer invcstida ou propOsito neste setitido, isto é, de entre-
gar a cxploração a grupos particulares e ate a grupo estrangeiro
insinuado, rcprcscnta operaciio lioeiva ou lesiva aos interesses do
Estado e do Pais." Entregar a exploraçOo cia apatita de Araxa nas
mãos de estrangeiros, como desejam os assessores do Governador
Israel Pinheiro, é urn crime dc lcsa-pátria quo n5to podemos permitir
e contra o cival protcstarernos enquanto houver força em nós. Acre-
ditamos ate quc S. Exa., o Sr. Isrui Pinheiro, nño tcnha ainda aten-
tado para 0 que SC pretende C agora, corn esta advcrtCncia, se prcvina
contra csses dntceguistas de intercsses inconfessáveis. Arrendar, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, as indusirias dii CAlIIG ao grupo explo-
rador deve ser sonho de quem niio pensou bern no desastre quo isso
acarretará a Minas. Estamos alertando o Sr. Governador Israel Pi-
nheiro no sentido dc que nOo entregue as jaziclas de Araxá a sanha
faminta do truste interno que, a custa da nossa desgraça, qucr-se
enriquecer e viver a tripa forra.

I.
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Estarnos vivendo uma época em que o desenvolvimento agrã-
rio de Minas precisa ser feito, custe o que custar. Não podemos
comprar adubo pelo preço dos olhos da cara. Varnos manter a
CAMIG e incentivá-la a produzir mais em Araxá, como em Diaman-
tina, Varginba e em todas as prornissoras fábricas de adubo que
irão regenerar as nossas terras cansadas.

Varnos fabricar adubo por preço módico na CAMIG. Façamos
a redencão agrIcola de Minas, sem dar oportunidade ao explorador
estranho, interno ou externo. Este o nosso veemente apelo.

- 	 II

(la Assernbléia Legislativa, dando ciência a famIlia enlutada, resi-
dente na Rua Rio (le Janeiro, I .017, na pessoa (Ic sua viüva, D.
Edna Horta Pereira.

Sala das Reuniöes, 14 de junho de 1966.

José Maria Magalhdes.

Justifi.caliva:

Spártaco Porn peu.

0 Sr. Presidente dã ciência a Casa das seguintes

COMUNICAçOES:

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado comunica o faleciinento do Sr.
Adernar Ferreira Leite, ocorrido ontem em nossa Capital, e requer
a V. Exa. que faca constar em Ata urn voto de pesar da Assembléia
Legislativa, dando ciência a farnilia enlutada, residente na Rua dos
Andes, 128 - Calafate.

Sala (las Reuniöes, 14 de junho de 1966.

José Maria Magalhdes

Justificaliva:

0 Sr. Aclemar Ferreira Leite nasceu em Lavras e transferiu-se
ha mais de vinte anos para a Capital. Funcionãrio da Secretaria da
Agricultura, o falecido deixa numerosa famIlia. Pela sua conduta
correta e amiga, granjeou a simpatia de todos os que corn ele convi-
viam, especialmente seus colegas de trabaiho e seus amigos, que hoje
se entristecem corn o seu desaparecimento.

José Maria Magalhäes.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado comunica o falecimento do me-
dico Dr. Jodo Evangelista do Amaral, ocorrido ontern, nesta Capital,
e requer de V. Exa. que faca constar em Ata urn voto de pesar

1)r. João Evangelista (10 Amaral era medico de grande proje-
räo e figura hurnana das mais admiradas, pelos seus dotes de bondade
c soli(iarie(la(le huinana. Os medicos de Minas sentem o desapa-
recimento deste colega que soube engrandecer cotidianamente a
profissão hipocrática. Nasccu o extinto cm Sio Joilo Evangelista, a
12 (le outubro de 1907. Forrnou-se em 1932 e prestou, durante qua-
tro anos, assistência a populacão de Sabinópolis. Transferiu-se para
Belo Horizonte em 1937, onde passou a exercer sua profissiio, sendo
chefe da Clinica Ginecológica do Hospital São Francisco. Ocupou
muitos outros cargos de importância na sun carreira médica. Deixa
viáva, D. Edna Horta Pereira (10 Amaral, e os seguintes filhos: D. Ma-
ria de Lourdes Haddad, José Carlos Pereira do Amaral, Hugo Pe-
reira do Amaral, 0 universitário João Augusto Pereira do Amaral e 0
estudante Daniel Pereira do Amaral. Desaparece, assim, urn grande
vulto die Minas, deixando consternada toda a farnilia mineira.

José Maria Magatliães.

ORADORES

Agropecudria

0 SR. JOAO LUIZ 1)E Fi{EITAS: Sr. Presidente e Srs. De-
putados.

Coin o cinpciilio especial do Sr. (iovernador do Estado , Felix-
lãn(lia foi eScolhi(la para sede do "Municipio-Modelo" de Minas
(Ierais. Ha poucos dias, o Agrônorno José Moacir dos Reis e Silva,
Delegado Regional do INDA (Instituto Nacional de Desenvolvimento
Agrário) em Minas Gerais, den, através da imprensa mineira, as
razöes pelas quais Felixlândia, e não outra cidade mineira, mereceu
esta escoiha. Em principio, eselareccu que a escolha não ohede-
ceu a critérios politicos, mas a existência dos requisitos funda-
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0 SB. SPABTACO POMPEU: Sr. Presidente, Srs. Deputados.

NOs, quc eslarnos cohaborando corn o Governo (10 Sr. Israel
Pinheiro, no sentido de oricntar S. Exa. c sugerir medidas que
considerarnos (IC ifltei'esse para a ecoflOnhia nhineira e, sobretudo,
para a agricultura (10 nosso Estado, tao sacrificado sob todos os
aspeetos, encaininhainos a Mesa, no (110 (he ontern, urna Indicacao,
sugerindo a coipra do Companhia Sul-Mineira de Eletricidade
Scm (16 V ill 0, esta C (((liii Ifledi(ia (IUC SC torna fleceSsOria ha muitos
anos, )o('quanto a Conipanhia constitui inn truste nacional que se
VUI1I Cfli'i(ltiCCefldO 0 custa (Ia CCOfiOlflIa do flosso povo, pre)udjcando
O desenvolvimento do industria dos cidades fhorescentcs do regiOo
sul-mineira . Acredilarnos que S. Exa . , scguinclo a orientacao (10
ex-GovCrna(lor MagalhOes Pinto, que preparou o processo no senticlo
de efctuar esta compra, recornenclarO ao Dr. Mario Bhering, Presi-
dente (Ia CEMIG, que, scm perda (IC tempo, encampe a Companhia
Sul-Mineira (IC Eletricidade. As indusirias do Sul (IC Minas niio se
poderao (lesenvolver se esta maisinada companhia não for cornpra-
(Ia pelo Estado. Se o Governo pretende, como anunciou durante
a sua campanha, realizar o desenvolvimento de Minas no ritmo (he
Brasilia, niho sO precisa fazer a colonização de Brasilândia, onde o
terreno e a situaçOo sao agressivos aos interesses de quern vai cob-
nizar, coino também (ICVC S. Exa. oihar para o Sul de Minas, que
possui meihores condicOes - rneihor solo, rnelhor cbima - e au
hancar as bases desse enriquccimento e desse desenvolvimento que
so se farC corn a compra cia Companhia Sul-Mineira de Ebetricidade,
constitulda de urn grupo que vive expiorando sempre os interesses
(to POVO sul-minciro. Sc S. Exa., o Sr. (ioveinador Israel Pinheiro, vai
realmente realizar os planos integrados no sentido do descnvobvi-
menlo (10 Sub de Minas, terá que, corno priineiro passo no areia, rca-
lizar as iniciativas pioneiras, para depois lancar as bases da valori-
zacOo do Vale do Rio Verde c do Rio Sapucai. Scm energia,
Ouro Fino, onde Magalh5es Pinto impintou a industria do FRIGO-
SUL, estO completarnente parada. A COmara Municipal e o povo pro-
testarn porquc, SCW energia, nOo hO condicOes de sobrevivCncia para
aquela inclOstria. Varginha, considerada a Princesa do Sul, estã corn-
pictamente parada por faita de energia, corno tambérn Três CoracOes,
Caxambu, Pouso Alegre, Itajubá e outras cidades.

0 nosso apebo é no sentido de que S. Exa., o Sr. Governador
Israel Pinheiro, determine providências no sentido da industrializaçOo
do Sul de Minas, scm o que estará marcando passo e perdendo tempo.
Nesta oportunidade em que ocupo a Trihuna, encaminho ao Sr.
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mentais para a cxecucao (10 programa (10 Municipio-Modelo: áias
de terreno e china representativos de 50% daqueles peculiares ao
solo mineiro; infra-estrutura capaz de suportar todas as exigências
(10 prograrna, corn facilidade de acesso (o MunicIpio fica a 3 km
tia Rodovia Belo Horizonte - Brasilia); disponihihiilade de eneria
elétrica (a grande Usina de Três Marias); abundLncia de âgua para
irrigaçiio (também da Represa (IC Trés Marias) 0 Municipio re-
cebeu ainda a comparaçiio de ser 7 vezes major do que a Bala do
Guanabara, corn grandes reservas (IC calcário para correção da
acidez do solo e topografia muito favorável a execucão de uma poll..
tica (IC niecanizaçio. "Sobre todos esses fatores" 	 continua arguinen-
tando o Sr. l)c1eu10 Regional do TNI)A "FelixhAndia pode apresen-
tar outio que considero essencial ao êxito (10 programa: possui
tuna cornunidade consciente de suas responsabilidades no que tange
ao processo de desenvolvimento local c Inuito disposta a cooperar
('0(11 0 Poder Pibhico."

i)isse o Sr. José Moacir dos Reis e Silva que o programa
(10 INDA não deve ser visto apenas coino cxpectativa de progresso,
mas conio participação do esforco desLinado a atingi-lo e, por isto,
Felixlândia devera ser urn espelho para os dernais municipios mi-
neiros. Além (hisso, C paralelaiiiuntc, ternos conhecirnento de que a
Secretaria da Agricultura trabalhará no MunicIpio no sentido de
dotA-lo (laqucles requisitos minirnos para o empreendirnento da grande
obra.

E é corn salisfação que uós verificamos essa sorna de csforcos,
sob o próprio eiiipenho e a sinipatia do Sr. Governador do Estado,
a firn de niio so projetar Fehixbãndia mas, através de Felixlândia,
levantar Minas Gerais, no carnpo da agropecuária.

Vamos encarninhar A Mesa da Assenibléia urn pedido a ser
transrnitido ao Sr. Governador do Estado, para que autorize e mande,
dentro da possivel urgência, construir, ern Felixbãndia, urn prédio
próprio para o Ginásio Estaduab quc foi recentemente criado e que,
em projeto nosso, rccebeu o norne de "Padre José Goncalves de
Souza".

Recenternente, a Secretaria de Agricultura informou que ira
promover a instalacao de urna fazenda-escola e de uma fábrica-escola
na cidade de Felixlândia.

Acharnos que se deva, de urna empreitada sO, construir tam-
bern urn prédio para o GinOsio Estadual. Minas beneficiar-se-á corn
as obras do Municipio-Moclelo, pelas que estho sendo feitas e pelas
quc possarn vir a ser feitas, corn nossa colaboraçOo irrecusável, para
o grande Municipio de Minas que será FehixhOndia.
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Governador Israel Pinheiro, aos seus assessores, mais uma sugestSo
que atende aos interesses de Minas. Temos noticias de que S. Exa.,
de acordo corn a oricntaçio (10 scu s taff, está interessado em entregar
a truste interno, e talvez a truste externo, a exploraçao da apatita de
Araxá. A apatita de Araxã constitui, scin diivida, pela sua importân-
cia, tirna das bases fundarnentais para a reeuperaçiio da agricultura
mineira. E nós, quc ternos noticia desta sugestSo condenável feita ao
Sr. Govcrnador pelos seus assessores, estarnos neste momento fazendo
urn apelo ao Sr. Israel Pinheiro para que não entregue a riqueza do
fosfato de Araxá, já in(Iustrializado, em condicoes extraordinárias,
a truste interno on externo. Sc a nossa agricultura, tanto no setor
estadual como no federal, estã em condiçöes precárias, cia somente
poderá ser recuperada a dusta da adubacão da terra e corn orientaç5o
da técnica moderna. A agricultura no Sul de Minas poderá ser
modernizada e dinamizada, como a da Zona da Mata, so a custa do
adubo fosfatado ciuc se fabrica nas cidades de Araxá e Varginha e,
sobretudo, na cidade de Diarnantina. A entrega das nossas riquezas
a truste, seja interno on externo, constitui urn crime de Iesa-pátria.
Por isto, esta Assernbléia terá de protestar, porque está em jogo
o interesse da grandeza da peduária de Minas. Por esta razSo, lanca-
mos, nesta oportunidade, este apelo veemente ao Sr. Israel Pinheiro,
para que n5o entregue a apatita de Araxá àquclas organizaçöes quc
se querem enriquccer em detrirnento dos interesses da economia
e do povo de Minas.

F-
Lerci alguns oficios que tenho recebido:

"Colégio Normal Oficial (IC Estrela do Indaiá - Minas

Em 23 (Ic maio de 1966

Oficio n. 7/66
Assunto: Faz cornunicacSo
ScrviVo: Gabinete do Diretor

Sr. Deputado:
Acuso 0 recehirnento da carta de V. Exa., e já tornci as pro-

videncias solicitadas, isto é, dci conhecimento do Projeto a todos
os colcgas.

Irei solicitar a mais Deputados que façarn todo o empenho
em aprovar o Projeo do ilustre amigo, que tanto ira beneficiar os
funcionãrios que lutaram e lutamn no rnagistério.

Scum mais no momento, reitero-Ihe os meus protestos de alta
(stima e consideracão.

Atcnciosamncflte,
Pc. Antonio Ribciro, Diretor"

"Oficio n.° 1/66
Da Diretoria do Ginãsio Estadual Coronet José Afonso de Almeida -
- - Sacramento, MG.

Curso Secunddrio

0 SR. ATHOS VIEIRA DE ANDRADE: Sr. Presidente, Srs
Deputados.

Venho dar conhecirnento a esta Casa e ao povo de Minas Gerais
(las manifestaçöcs (IC apoio que venho recebendo dos mais diversos
pontos do nosso Estado, de professores do Curso Secundário, ao
Projeto de Lei que apresentei, sob o n.° 3.568, e que deverá, dentro de
poucos dias, ser votado por esta Casa, em segunda discussão.

Todavia, desejo dar conhecirnento a Casa de que voltarei
a usar a Tribuna para tratar de fatos relativos a perseguicOes politi-
cas praticadas pelo atual Governo, focalizando especificamente urn
dos atos de S. Exa., o Sr. Sccretário da EducacSo, publicado no
Minas Gerais do dia 7 ii1timo, dispensando clas funcöes, na Inspe-
toria Municipal de Manhuacu, cluatro professoras. Este assunto, en-
tretanto, para não furtar aos meus prezados colegas o direito de de-
fender o Governo on de apartear o orador, será focalizado em outra
oportunidade.

Ao Exmo. Sr. Deputado Athos Vieira de Andrade
Assunto: Agradecimento/COmuflicacSo.

Exmo. Senhor:
Corn satisfacilo, participarnos a V. Exa. que acabamos de

rccebcr o relato die scus trabaihos junto a Assernbléia Legislativa
dc Minas Gerais, em favor do professorado, através do Projeto de
Lei n. 3.568/66, hem como uma cópia do referido Projeto.

Realmente, seu Projeto, se aprovado, virá beneficiar grande-
mncntc nossa classe.

Assim, desde já, rnanifestando-lhe nossa gratidSo pelo inte-
resse c valioso trabalho por urna situaciio mais compensadora para o
magistéri() mineiro, podernos também inforrnar que serSo plenarnen-
Ic satisfeitas as demnais sugestöes de V. Exa. para o êxito do Projeto
em questão.

Atenciosarnen te,
Aracy Lopes Pavarielli, Diretora"
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"Colégio Comercial Oficial de Rio Casca

Rio Casca, em 20 de maio de 1966

Exrno. Sr.
I)eputado Athos Vicira de Andrade
Assembléia Legislativa
'lo Horizonte 	 Minas Gerais

Sr. Deputado:

Acuso, surnamente agradecido, a comunicacSo que V. Exa.
houve por l)em fazer a estc Educandário, quanto a Projeto que visa
a interesse geral do rnagistério.

Nesta oportunidade, congratulo-me corn o ilustre Deputado
p.Ia elaboracao do Projeto n. 9 3.568/66, comunicando haver dado
ciência a todo 0 corpo ilocente deste Colégio quanto ao mesmo, hem
corno ter-me (iirigido aos I)cputados (le minhas relacöcs de amizade,
no sentido de que endosscm este Projeto altamente rneritório e de
real valor.

Atenciosas saudacOcs.

Edgar Miranda Chaves, J)iretor (10 Colégio Comercial Oficial
(IC I-ho Casca".

"Patos de Minas, 23 de maio de 1966

Pax.

Ao Senhor Deputado Athos V. de Andrade
Saud aç öes

RCceI)i sua carta-circular, falando do seu Projeto n.° 3.568/66,
publicado no Minus Gerais, cm sun cdiç5o de 18-3-66.

Envio-lhc os incus parabéns por tao nobre e brilhante
iniciativa. Farci tudo 0 que o prezado Deputado pede em sua carta.
Po-I1iv sonicnte qt' me dc, (Ic tempos cm tempos, notIcias a respeito
dos resultados de sen notável e bclo Projeto.

Corn Os IfleUS respeitos e admiracão.

Pelo Ginisio Nossa Senhora dc Fatima.

Paulo E1jidio (IC Azevedo, Diretor"
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"-Colégio Normal Oficial - Brumadinho - MG

Exnio Sr. Dr. Athos Vieira de Andrade
1)1). Deputado i Asscmbléia Lcgislativa do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte

Sr. Deputado

BcecI)cmos a carta-circular dc V. Exa., esciarecendo-nos so-
bre o Projeto de Lei n.9 3.568/66, dc sua autoria.

Muito nos interessamos pelo assunto, uma vez que todos nos,
professores (10 Colégio Normal Oficial de Brurnadinho, já lccionarnos
em colégios particulares, reconhecidos pelo poder püblico.

Ei escrevemos aos Srs. Deputados membros da Comissão de
Justiça, falanclo a respeito do Projcto de V. Exa., c confiamos numa
(ICCISiO favorável

Acharnos de interesse exccpcional para a classe dos Professo-
res o Projeto de V. Exa., que vem animar cada urn dos mestres a
tral)alhar coin i(lCaliSrno e mais tranquilidade. Contamos, pois,
coin o espIrito de patriotisrno (IC que se acham imbuidos Os flOSSOS
rcl)rcsentantes no Palácio Tiraclentes c acreditamos nurna vitória,
dcntro de breves dias.

Agradecendo a atcncão coin que fornos distinguidos por V.
Exa., apresentainos votos de confiança e (Ic êxito.

Subscrevemo-nos atenciosamente,

Jouquini Eduardo Moreira Neide Aloes de Lima —Elza Kru-
milda A. Batista - Marlene Aloes da Silva - Maria Auxiliadora de
Lima - Eunice Antunes de Souza - - (Scgueni-s& mais flOvC assina-
turas)

"Colégio Normal Oficial de Esmeraldas

Esmeraldas, 26 de maio de 1966

Exmo. Sr. Dr: Athos Vieira de Andrade,
DD. Dcputado Estadual
Assemhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte

Exrno. Sr.:

Cumpre-me cornunicar-ihe estar dc posse de seu ofIcio, rela-
tivo ao Projeto (IC Lei n. 3.568/66, duja cópia inc veio anexada no
mencionado ofIcio, como expressão de gentileza de V. Exa.

Ir
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Acabo de levá_lo ao conhecirnento de meus dedicados profes-
sores, solicitando-ihes o devido apoio, juntamente corn 0 nOSSO,
e estamos enviando, nesle instante, a essa Casa cartas de solicitaçäo
a vários Deputados, pedindo-Dies que envidem esforços em prol
desta causa tao simpática e realmente justa!

Na feliz expectativa do completo êxito de tao nobre ernpreen-
diiiiento, curnprjmento V. Exa. corn adrniraçao e corn elevados pro-
testos de amizade.

- 49

Sr. Presidente, encerro a leitura cia correspondência, que estou
fazendo, porquc realrncnte é muito gran(Ie . Voltarei na próxima
Reunhlo, par continuar lendo as a(lesocs i'eeebi(Ias pelo meu
Projeto.

* * *

Corn en tários Sabre a A tuc:çäo Governainenlal

0 SR. \VALI)OMIRO LOIIO:
Prof. José Pereira Limo	 Diretor do Colégio Normal Ofi-

cia! de Esmeraldas".

TELEGRAMAS

"Dc Araguari (MG) 	 8-6-66

Fe!icitaçbes V. Exa. pela feliz e justa iniciativa vg propondo
contagern de tempo rnagistério particular efeito aposentadoria pt Pela
comiss5o vg Jo-5o Batista Costa, Carlos Lindemberg da Silveira, Her-
m(negil(io Marques."

"Dc Passos (MG) 28-5-66

Parahéns fabuloso Projeto contagern tempo serviço prestado
estabciccimento ensino particular vg muito just0 e benernérito Pro-
jeto pt Prof. Erasrno Luiz Neto."

"De Passos (MG) 25-5-66

Integral apolo Projeto contagem tempo serviço prestado esta-
lielecimento ensino particular vg justissimo benernérito Projeto pt
Prof. Nilton Conde."

"De Passo (MG) 25-5-66

Integramos total apoio Projeto soma tempo magistério particular
para aposentadoria professor Estado pt Agradecernos interesse V.
Exa. pela classe pt Professores Joaquim Vilela, Carlos Deves de Car-
vaiho, Hilarino Morais Janior."

"De Passos (MG) 25-5-66

Integral apoio Projeto contageni tempo serviço prestado esta-
helecirnento ensino pt Parabéns vg bravo Deputado pt Prof. Francis-
co Assis Silveira, Colégio Estadual Passos."

- Sr. Presidente, Srs. I)cpulados . Bern anirnada está hoje a
Bcuniao da Asseinbléia. Ternos em Plenbi'io cinco dos Srs. Depu-
tacios, atenciosos c ávidos de tomar conhecimento dos assuntos qUe
interessarn ao povo.

Neste (ioverno do "vai ter" nio saheiiios rnais o que fazer.
Ate riniou, inas C verdade. Por exemplo: Minas tern uma Escola
Superior de FIoiestas, 11111 Instituto Estadual (le Florestas e, entre-
tank), a profissiio iiiio é regulainentacia . Os jovens que se forma
rain cm engenharia florestal, tanto na Universiciade Rural do Para-
na, quanto na Escola Federal que ternos em nosso Estado, n5o tern
condicOcs de exercer a profissao neste Estado, urna vez que nao
existe o cargo de engc'nheiro florestal no funcionalismo estadual.
Para que, entbo, urna escola (IC florestas? Este erro niio é do Sr.
Israel Pinhiciro cia Silva; jb vern (1CS(ie o Governo do ilustre Sr.
MagalliSes Pinto. E preciso, entilo, que o Governo tome providên-
cias para regularizar a situaç5o.

As perseguiçoes agora voltamse contra peSSoas que não tern
culpa nenhurna da attiacbo (le seus parentes. Devo denunciar a
Casa que tenho uni filho engenhciro florestal, que está sendo perse-
guido pelo Governo esta(lual porque é meu filho. Ele nada tern a
ver Coiii a atuaçbo (10 pai. 0 que o Governo tern que olbar é a
(apacidade do jovcrn. Sobre 'ste assunto voltarej a Tribuna corn
(loCunlentação, para provar que ha ma vontade do Governo em
fazer justiça. Acredito que iiiio sejain atos (10 Governacior Israel
Pinhciro da Silva, mas sim dos bajuladores que 0 rodciam . Posso
(lizer que ate tenho certeza de quc o Govemnarlor Israel Pinheiro
da Silva niio tern qualquer conhecimento, qualquer participaçbo
neses 1t0s , pelas ohservaçocs (JUC venbo fazendo já ha born tempo.
Ora, as criticas que venho fazendo desta Tribuna ao Secretário
que devia ser do Abastecimento, was que é apenas do "planeja
aumento", tCin razSo de ser, e 0 Governador ileve mandar desocupar
o sen lugar, porque "quern n5o tein cornpetCncia, n5o se cstaheleça."

Sc o Sr. Govemnador quer fazer urn governo pioveitoso, quc
se rodcie de técnicos, (le hiornens capacitados, tie boa vontade para
trahaihar e fazer aiguma coisa - Quereni uina prova? Se a popu!a-
çbo de Belo Horizonte qtiiscr coniprar aiho, tein que cornprar aiho
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mexicano. Percorrarn as casas especializadas no gênero, percor-
ram o Mercado Municipal e so encoiltrarSo para comprar aiho
rncxi(-aflo. E Urna vcrgoiiha. Minas, que poderia ate expor-
tar para o Mexico, estC importando. Sio pillias C pithas
lie caixinlias conio esta, do auto mex cano - tip () ch 11(110 --
que são vendidas no Brasil. Criararn um tipo (10 alho chileno - C
nSo mexicano, e outro n.c 2.

Sabern o preço? 22 mil cruzeiros essa caixinha, quo tern mais
ou menos 8 quilos de alho.

0 ilustre Scerel (irio (10 Ahastecirnen to (l(Vja VOF CSSOS COjSIS
e saber quem C o intermcdiCrio. Por quo nSo facilita ole os meios
para que 0 produtor (IC Minas possa pro(iuz!r aqui dentro do Es-
tado? 0 nosso dinheiro, clepois do transformnado em dólar, vai
par o Mexico. Nessas caixinhas, flout tuna palavia Cmii portuguCs
Parte em espanhol e parte em in,,-16s.

Se eu Ufli (ha ocupasso urn cargo desses, a coisa seria dife-
rente. A lei existe, mas está sendo hurlacla corn reiaçSo no cUsto,
C (lespesa c ao lucro.

No entanto, Cu venho pama esta Tribuna fazer minhas crIticas
construtivas e não son ouvido, mas Incus parentes sofrenl perseguL
cCo. Pot' quo razSo? Podc ser que o Sr. Govemnador (10 Estado
esteja bern intencionado; nSo POS5O duvidar. Acredito quo ele queira
incentivar a piociucSo no interior, mas, corn os auxiliares do quo Se
acba cercado, não vai fazer coisa algurna. Seri que do não estC
vendo quo está mal rodeado? SerC quo seus verdadeimos amigos
SC C quo Os tern, pois (Ic SCU Partido nCo vejo ninguém no PlenCrio
- niio o fazem ver isso? Seus correligionái-jos, nesta Casa, estCo au-
sentes (10 povo, dos assuntos quo interessam ao (iovemno.

Nestas Minas Gerais (IC Filipe dos Santos e do Tirailentes,
(IC onde partiu 0 grito (lv Iiher(1a(1C, ha (10 urn dia surgir urn movi-
Inento que, do fato, resulte em bcnefIcio dc seu povo.

Fazemos urn apelo no Sr. Prosidonte da Bopdblica no senti-
do do quo manile fazer uma sindicância cm Minas Gerais C que a
comissSo seja composta por pessoas do sun inteira confiança, para
saber 0 quo so cstC passanclo neste grande Estado da FcdcraçSo.

0 povo estC niorrendo (IC fome - l)inheiro para (IiversCes e
para ostentaçôes nCo falta. Mas, par beneficiar o povo, o dinheiro
nCo existe. Estas paiavras são (IC pessoas do Governo; nSo são
minhas.

0 Sr. PrcsidCnte anuncia que o incu tempo CstC-se esgotando.
Mas Dens ha de me dat' vicia o saOde para quo cu possa continuar
nesta Casa, ate o firn do mcu mandate, do testa erguida.
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Sc liouver eleicOes, carldi(Iatar-me-ei novamente. E se for
eleito, estarei sempre aqui corn o mesmo desassombro, corn a mesma
honestidadC o coin os mesmos propósitos de fazer alguma coisa
em beneficio do povo quo tenlio a lionra (IC representar.

Perseguiçoes Politicos

0 SR. ATTIOS VIEIRA DE ANDRADE: Sr. Presidente, Srs.
Deputados.

As perseguiçOes politicos pmaticadas polo atual Governo con-
tinuamu no mesmno ritmo proposto c executado pelos auxiliares do
Sr. Govemnador Israel Pinliciro. Desejo hoje dar conhecimento C
Casa C ao povo Inineiro dos mnCtodos e pmocessos politicos usados
na atual a(lmninistraçSo, (1 110 tern (lesrespeita (10, in (lefinid arnente, di-
reitos adquiridos C assegurados, trazendo no povo a dcsesperança
o a intranqililidade. Ilefimo-nie, desta feita, no ato do Sr. Secre-
táiio do E(!ucac ao, puhlicad() no (ha 7 (10 corrente no órgCo oficial,
quo dispcnsou as professoras Leda Rocha, leda Rocha, Dea Bocha
do Abreu o 1Iaria (10 PcmpCtuo Socormo (to Oliveira dos funçOes
quo cxemciarn no Inspetomia Escolar do Municlpio do Manhuacu.
Desejo defender hoje essas professomas, nSo coin as minhas pala-
vras, porquo cbs cemtarncnte serSo insuficientes para dizer do
lodas as suas qualidades, do todos Os méritos, da capacidade e da
dedicacSo coin que ossas professoras sempre so armaram, nas fun-
çSes para as quais foram designadas, algumas delas, hO cerca de
trCs anos. Descjo que fale, através da minha paiavra, o povo da
cidade (IC 1\ianhuaçu. Desejo quo o povo mineiro conheça a defesa
dessas pmofessoras nSo pom mim, mas poe pessoas quo nCo são poli-
lions, que atuarn no esfera e(Iucacional e quo conhecem, de perto,
o traballio e o (limeito dos professoras alijadas das suas funcoes,
por memo capmieho e interesso politico do atual Governo. Como
primneiro docurnento, desejo 1cm, pama quo esta Casa conhcça, urn
manifesto pOblico, distribuido no cidado e no Municipio de Ma-
nhuaçu, assinado poe 37 1)I'OfCSSoICS, 110 (110 11 (IC junho, hO 3 (haS -
Não se refeme ease (loculneflt() a j)I'OfeSSOres, tipicarnente, (10 ensi-
110 primal-mo. N.-to Se mefere a professores que estiveramn subomdi-
nados Os ilispetoras (I ispensadas - S,-' o l)l'Ofessores que OeUpani po-
sic-So do (lestaque no magistério daqucia ci(lade. São pmofessores
(10 ensino mCdio quo exercem a obra educacional sent paixão C
scm intcresscs politicos. Eis o manifesto, para quo esta Casa dele
tome conhecirnento e, atmavés desta Tmihuna, o povo do nossa
(err-a:
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"Ao Pou'o de Maithuaçu

Consideran(jo que o Sr. Secretárjo da Educaçao praticou,
em virtude de injuncöes politicas, urn ato de desmando impatrioLico
e ilegal, dispensando as profcssoras Jeda Rocha, Leda Rocha, Dea
Rocha do Abreu e Maria do Perpétuo Socorro de Oliveira das fun-
cöes quo exerciarn na Inspetorja Escolar do Municipio de Manhua -cu, conforme publicaç5o no Minas Gerais do 7 do corrente flies;

considerando que mencionadas professoras satisfizeram as
CondicOes exigidas polo Código (10 Ensino Primário (Lei n.9 2.610,
de 8 de janeiro de 1962) para o cxercicjo das funçoes de Inspetor
Escolar Municipal c do Auxiliar de Inspecão;

considerando quo as ilustradas e competentes professoras aci-
ma citadas sempre agirarn corn honestidade, correc5o e lisura no
desempenho do suas funçOes;

considerando quo osse procedimento do Sr. Secretárjo da
EducaçSo representa a vitória (la ignorância e da ilegalidade, cons
tituindo uma afronta ao laborioso e culto povo de Manhuacu;

considerando quo exemplos de irnprobida(lo adrninistratjya
educacional nCo p0(1cm e nao dovem frutifjcar flesta colnunj(lade,

Os professores infra-assinados, solidibrios coin as profes-
soras afastadas de suas funçOcs polo arljitrio e pela incom-
petência, resolvoram, em sinai de protesto, nao comparecer, no dia
dezessejs (16) do corronte mCs, aos estabciecjincntos de ensino
abaixo enumerados, cm quc lecionam, para que toclos fiquom saben-
do quo a lei deve ser respeitada, e quo o bem-estar do povo deve
pairar acima de paixöes politicas e mesquinhas.

Viva a Honostidade! Viva o Brasil!

CoiCgio do Manhuaçu - Colégio Comercial de Manhuacu -
Escola Normal Prof. Hiram de Carvaiho - Ginásjo Estadual da
Escola Normal Oficial do Manhuaçu - Colégio Oficial de l\Ianhua-
cu 	 Escola PrimCria anexa a Escola Normal Prof. 1-lirain do Car-
vaiho.

Manhuaçu, 11 de junlio dc 1966."

Sr. Presidente e Srs. Doputados. Gostaria, ainda que de
relance, de qualificar as ilustres autoridades do ensino que assina-
ram este manifesto, em defesa do direito dessas professoras queforam (lispensadas - como (liz 0 próprio manifesto - por incoin-
petêncja, polo atual Sccretário da Educaçao.

I jo
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r"Quauificaçjjo das pessoas quo assinaram 0 manifesto de so-
li(Iarie(la(le Cs professoras leda Rocha, Leda Rocha, Dea Roclia do
Ahreu e Maria (10 Pcrpétuo Socorro de Oliveira, dispensadas das
funcoes que exerciain na Inspetoria Escolar do Municipio de Ma-
nhuacu:

1	 Wilson do Oliveira, Inspetor Federal do Ensino Médio.

2 - Agildo Riheiro Campos, Prof. (la Esc. Téc. de Comércio do
Colégio Manhuaçn e funcionCrio do Banco do Brasil.

3 - Elias Boaventura, Prof. do Gcografia do Colégio Normal Ofi-
cial de Manhuaçu, do Colégio Tiradentes, do Colégio Manhua
çu e do Colégio Estadual do Matipó.

4 - Ilza Campos, Inspetora Federal do Ensino Médio em Ma-
nhumiriin.

5 Irinen Mendes (to Carvalho, Prof. do InglCs do Coiégio Tira-
(lentes, do Colégio Manhuaçu e da Esc. Normal Oficial de
Manhuaçu.

6 - Dirco d'Aparecida Fróis Coelho, Prof. do Dosenho do Escola
Normal Oficial de Manhuacu e do Colégio Tiradentes.

7	 Lücio do Alcântara, Prof. do CoiCgio Manhuaçu.
8 - lone do Flores Duarte, Prof. do Geografia do ColCgio Normal

Oficial do Manhuaçu, do Colégio Tiradentes e Prof. Pri-
maria.

9	 Onil(Ia Fialho, Prof' do Sociologia c História da Escola Nor-
mal Oficial (10 Manhuaçu 0 (10 Colégio Tiradentes.

10 - ValdCnia Mares Lima, Prof.' PrimCria.
11 - Many Alves Costa, Prof. Pnimária.

12 - Silas Agripino Heringer, EscrivCo da Coletoria Federal, Prof.
rio Colégio Manhuaçu e da Escola Comercial Oficial.

13 - Carmelita Leitão Lins, Prof. do Colégio Tiradentes, da Es-
cola Normal Oficial do Manhuaçu e Prof. 4 Priinária.

14 - JoCo César (le Oliveira Leite Neto, Prof. de Matemática (10
Colégio Tiradentes, do Colégio Manhuaçu e da Escola Nor-
mal Oficial de Manhuaçu.

15 - José S. Mansur, Prof. de Matemátjca do Colégio Manhuaçu.
16 - Nelson Duarte, Prof. do Geografia do Colégio Normal Oficial.
17 - José Almeida da Silva, Inspetor Federal do Ensino Comercial.
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18 - Tone Reis Cordeiro, Prof. de Ciências (10 Colégio Tiradentes,
da Esc. Normal Oficial e da Esc. Normal Prof. Hiram de
Carvaiho (noturno).

19 - Cicero Cordeiro, Fiscal do Banco (10 Brasil - Prof. - Eng.-
-Agrôn onlO.

20 	 Francisco Liicio de Assis, Prof. de Frances do Colégio Ma-
nlivaçn e do Colégio Normal Oficial.

21 - Maria Suely Pereira, Prof. de Frances do Colégio Manhuacu
e (10 Colégio Normal Oficial.

22 - Nábio Argentino Batista, Advogado, Prof. da Esc. Normal
Hiram de Carvaiho e do Colégio Normal Oficial.

23 - Rafael Isidoro Pereira Filho, Prof. de EducaçSo Fisica do
Col. Normal Oficial.

24 - Miriam Campos Boavciitura, Prof.' (IC Ciëncias (10 Col. 'h-
nhuaçu e funcionária do Banco Minciro da Produç5o.

25	 Celina Sônia Vieira, Prof. de Português da Esc. '(rIna1 lioI
hiram de Carvaiho e do Colégio Manhuacu.

26	 Niogercyna de Miranda Sette, Prof. de Ilistóiia do Col Ma-
nhuaçu c (Ia Escola Normal Oficial

27 - Amaziles Maria da Gama, Prof. de i\lalemnI lea do (lio
Manhuaçu e da Escola Normal Oficial, c Prof. l'rimária.

28 	 Maria Cristina Leite, Prof. da Escola Primária anexa a Esc.
Normal Prof. Hiram de Carvalho.

29 - Jayme Spinola de Sales, Funcionario do Banco do Brasil,
Prof. (10 Colégio Manhuaçu.

30 - Ivone Ribeiro de Almeida, Prof. (IC Inglês da Esc. Normal
Oficial e do Colégio Brasil-Estados Unidos.

31 Padre Leo Schulze-Dinkelboig Sl)N, Pároco (IC Manhuacu,
Prof. de Religião Católica em todos Os estabelecimentos de
ensino de Manhuaçu e CapelSo do 11. 0 Batalh5o (IC Infantaria.

32 - Delsa Helena Sathier, Prof. de Geografia (10 Colégio Manhua-
çu, do Colégio Tiradentes c da Escola Primária anexa a Esc.
Normal Prof. Hiram (IC Carvalho.

33 	 Zilma Oliveira Netto, Coordenadora da Escola Primária ane-
xa a Esc . Normal Prof. Hiram (he Carvalho

34 - Neire S. Almeida, Prof. da Esc. Normal Oficial de Ma-
nhuacu.

35 --- Aly Baraki Filho, Prof. (10 Col. Manhuacu e Funcionário do
Banco do Brasil.

36 - Ceralda Afonso de Ficio, Prof- 4 Prirnária.

37 - licuber Póvoa de Faria, Prof. (le Ed. Fisica do Col. Manhua-
çu e Funcionário da Caixa EconônhiCa Estadual."

Sr. Presithnte, fiz questilo de qualificar nonminalniente todos
os signatáriOs (Itste manifesto, Pa ra que csta Assernbléia saiha, e

O povo (IC Minas Gerais também, que a defesa dessas professoraS
está .scndo feita por iuCU ifltcrlflé(lio, mas conm o pronunciamflefltO,
o testelIlunIio C a palavra de ilustres professores que tern dado ao
MunieiPiO de Manhuacu e a sua juventude todo o seu esforco, e que
aeoIIli)aflhaifl de perlo o trabalho realizado a frente da Inspetoria
(laqucic Municipio por essas professoras que o Sr. Secretário da
Educarao acaba de dispensar de seus cargos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assunto C, realmente, da major
relevSncia e inerece a atenc5o desta Casa. Ate aonde vai o atual
(joverno, na l)iatiCa (lesses utos (IC perseguic5o? Essas professoras,
na sua maioria, fizeram o curso (Ic especializacäo, nos inoldes da
atual Lei n. 2.610, cal outras paiavras, nos termos do vigente
Código (10 Ensino Primário. 0 Sr. Secretário da Educacäo desco-
miiwceu 0 scu ilireito. Passararn etas wn ano de estudos na Escola
Io 11osirio e, (lurante esse ano, procuraramfl aplifliorar sCUS cOflhlC-

cinientos l)ara a ardua tarefa (he inspecionar e ajudar no cresci-
iiicnto (to flIvel educacional this nossas escolas primárias. Coino 0

Sr. Secretãrio da Educação nSo encontrou, no MunicIpio de Ma-
nhuaçu, outias professoras qUe tivesselli Os mnesniOs titulos, que ti-
vessenm fuito Os mesmos cursos exigidos por uma lei que o Governo
aprovou C, para desrespeitai', hiinitou-se a elimniná-las, a excluI-las, dei-
xan(Io vagos Os seus lugares, a inspeçmo (10 ensino pritnario flaque-
Ia gran(IC comuna mineira ficou entregue ñ SUa própria sorte.
Dade eslanlos, Sr. Presidente, (Inc senso (he justica existe na mente
(10 Si'. Secrctai'io (ha EducaçSo? Qual seria, realmente, o sen obje-
livo e finalidade? Corn Inalor autori(la(Ie (10 que a minima, ja
falaram professores (la ci(lade (IC Manhuaçu. Por injunçSes polIticas,
praticou-se ato (lesumano, inipatriótico, ilegal, que vem contrariar
Os dispositivoS do Código ulo Ensino Prirnário. NZ-io se conformam
as professoras com a atitude (10 Sr. Secretário da Educação e não
poderiam conformar-se. Longe delas 0 intei'esse (le permanecerern
nos cargo, longe (lelas a husca (IC posiçöes na órbita funcional. 0
(Tue fez o Sr. Srcretário foi sufocar o ideahismo e eliminar do espi-
rito e do corariio daquelas muiheres aquele objetivo proposto de
lutar contra o analfabetisino, em beneficio daquela comunidade.

k
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Inconformadas, essas professoras acabam de cnviar ao Exmo.
Sr. Governador (10 Estado urn memorial, memorial este que tenho
em m5os e (ncaminharej ao Sr. Presidente da Rept'iblica, ao Sr.
Ministro da Justiça e ao Chefe (10 Serviço Nacional de InforrnaçSes
para que 0 J)o(ler constitui(10 que rege Os destines de nossa Pitria
tenha conhecimento (IC quc nossas dentincias silo fundamenta(as,
(IC que Minas Gerais ainda nib voltou a viver urn clirna de tranqili-
lidacle e de que o Governo que aqui esti, através (IC scus picpostos C
Ik S(US rcpr(SentantcS, continua a tent' os d irei tos adquini dos,
continua a menosprezar a (lignidade hitinana e a desrespeitar 0
nosso povo. As ilustres ins ijetoras dispensadas assinararn o seguin-
te memorial, dirigulo ao Exmo. Sr. Governador do Estado:

"Belo Horizonte, 14 de junho de 1966

Exmo. Sr. Governador (10 Estado de Minus Gerais
Dr. Israel Pinheiro

Palácio do Governo

Belo Horizonte

Pelo presente, vimos il presença de V. Exa. relatar Os SC-
guintes fatos:

a) leda Ilocha, professora primaria, padrio M.F., tendo
feito o curso intensivo de Prcparaçio e Treinamento de Inspetores
Municipais, no Instituto Superior de Educaçiio Rural, foi designa-
da, cm 27 (Ic novembro (Ic 1963, de conformidade corn o artigo
229, item IV, alInea 1), C item 1, alinea 1), (10 art. 302 do Código do
Ensino Primário, para exercer a funçio de Inspetora Escolar Mu-
nicipal;

h) Leda Rocha, professora primãria, padrio M.F., tendo
o curso Intensivo tic Preparacio e Treinamento de Inspetores Mu-
nicipais, feito no Instituto Superior de Educaçiio Rural, foi (lesigna-
(Ia para exercer a funcio de Auxiliar de Inspecio, cm 15 de juiho
(IC 1963, de acordo com o artigo 229, item V, c alinea e do art. 302
do Código do Ensino Primário;

c) I)ea Rocha Abreu, professona primaria, padrao M.D., com
o curso (IC Formaçiio de Professores Supervisores, feito no Instituto
Superior (le Educaçio Rural, foi designada para a funcio de Auxi-
liar (IC Inspecao, cin 18 (Ic julho de 1964, de acorclo coni o art.
229, item V, e alInea C (10 art. 302 do Código de Ensino Pnimninio;

d) Maria (10 Pcrpétuo Socorro Oliveira Santos, professora
primária, padrijo 1\l . C., foi designada para a funcio de Auxiliar

de Inspeçio em 10 de dezembro dc 1965, (Ic acOr(lo corn o art.
229, 11(111 V, C allflea C (10 art. 302 (10 COdigo die Ensino Primirio;

e) relatamos ainda quc exercernos as refcridas funcOcs corn
zelo e Ilmno-nos (ledica(Io an melhorarnento (10 ensino prirnário
da zona rural do Municipio de Manhua(:u, conforme relatórios en-
viados ao 1)epartamnento tie Inspeçio da Secretaria da Educacio;

f) realizamos, no Municipio, três cursos de férias pam pre-
paraçio c treinamento (IC professores leigos, provando assirn o inte-
rcsse quc temnos cm meihorar o nivel intelectual do professor pri-
mario na zona rural;

g) conseguirnos, através de palestras e campanhas junto ao
tvo, colocar filtros e construir instalacOes sanitárias em todas as
(scolas rurais;

h) a flleren(ia escolar foi instituida em todas as escolas, C
nio hi nina so criança que freqüente umna escola rural no Municipio
(IC Manhuacu quc nio receba, gratuita e diariamente, a sua meren-
(Ia farta e preparada corn Csmero;

I) a rede escolar rural que, em 1963, constava de 62 classes
de prirneiro ano, 51 (IC segufl(io, 36 de terceiro ano e 2 de quarto
ano, esti, atualmente, corn 61 classes (IC pm'imneiro ano, 53 (IC segun-
do ano, 43 (1C terceiro ano e 20 de quarto ano. Isto prova que o
ensino melhorou, pois em 1963 l)OUCOS alunos conseguiarn chegar
ao terceiro e quarto ano, o que nib SC verifica atualrnente;

j) a orientaçio abs professores tern sido dada direta e inten-
sivaiiiente, através (IC reuniOes pedagógicas mensais e visitas men-
sais is escolas;

1) rnensalmente, tent sido preparadas e distnil)ui(las abs
professores unidades (IC trabalho, (IC acordo corn o novo Prograrna
(to Ensino PrimnmIrio;

in) depois de tanto esforco C trahalho, por ato do Sr. Se-
crctirio da Educacio, em 7 de junho de 1966, fomos dispensadas
das funcOes que vInhamnos exercendo;

n) o ato de dispensa nib foi firrnado em qualquer id, neiti
apresenta motivos que o justifiquemn;

o) invocamos, a nosso favor, o testemunho do povo de
nosso Municipio, representado pelos intclectuais da cidade que se
manifestaram contra tal injustica, conformne boletim que enviurnos
anexo.

Assim sen(lo, gostarIarnos de solicitar-ihe a fineza de, se
preciso for, provuienciar uma sindicincia, pam que seja apurada
a veracidade das nossas palavras.
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Depois desta exposiçäo, gostai'iarnos do perguntar a V. Exa.
ha ou nio perscguiçao politica no nosso caso?

Reconhecenclo o seu alto espIrito do justica e desejando co-
lahorar corn o SCU Governo, solicitainos a rcconsideraçao do ato que
nos dispensou.

Cortas do quo merecerernos a sua atencão, suhscrcvemo-nos,
respeitosaniente.

Jeda Rociui	 Leda Rocha - Dea Rocha Abreu - Maria do
I'erpéluo Socorro Oliveira Santos."

0 Si'. Curios Megaic Nobre Deputado Athos \'ioira do
Andrade. Urna vcz mais quero levar a V. Exa. as minhas congra-
iulaçöes polo braura chica ciuc V. Exa. tern maritido nesta Casa,
sobrctudo quando os ventos mans sopram no interior, principal-
monte civando ocorrein porseguicoc's fitas is profcssoi-as, i1quelas
clue, no realidade, moroccin o nosso carinho, o nosso arnor, o nosso
orguiho, polo inuito quo fazein em prol (IC nossa infância, prepa-
rando Os JOVOUS de hoje pam a pátria do amanhi. E lainontável
clue, numa hora como esta, em que a Pátria vive moinontos do afi i-
ção, cm quo o problema do ininério al está desafiando a nossa en-
pacidacle, mu quo os hoinens pl'ocuram ostudar problernas sérios,
urn Governo como o (10 Minas Gerais, sublider, senSo o lider da
Foderaçao, nosta horn, ao invés do so preocupar corn problomas
sérios, corn a maneira do fazer a nossa gente progre(lIr e acroditar
nas instituicScs, dedique-se a porseguicOos, perscguinclo quem?
As professoras. Pela décirna ou vigésilna vez V. Exa. ocupa esta
Tribuna, denuncia, aponta fobs e, (iesgraçadamentc, vernos quo
cbs so repotcin. Alas norn V. Exa. iiom eu nos calarcrnos, n5o corn
O intuito do criticar o Governo, do fazcr oposic5o, ou do entoar
Ions a quem quer quo seja, bbs apenas no cuniptimento (10 flOSSO
dovei' quo (leveria scr o do toda csta Casa, inclusive o dos hornens quo
apOiarn o Governo porque, no realidade, representarnos aqui o pen-
sarnonto do povo, daquelo povo que sofi'e no interior, daquele povo
quo contrihui corn pesados impostos para quo a maquina governa-
mental seja rnanti(ia, claquele povo que paga a Policia para cia
manter a ordem e não fornentar a (loSordern, daquele povo que
nada ospora scniio a liberdade do vivcr dentro dos (lircitos que a
Constituiçfio Ihe assegura. Enti'ctanto, os hornens encarregados do
rnantcr cssas instituicöes as desrespeitarn, constanternento. Necessá-
i. io é quo VOZOS so levantern. Nunca tememos os poderosos e aqui
estamos nesta trincheira para nos solidarizarmos coin V. Exa. e
larnentarmos quo na terra do Minas Gerais a Tribuna do Assombléia
Legislativa seja ocupada, constanternente, para so reciamar con-
tra atos do violência contra dircitos adquiridos. Mas nao importa;
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a nossa mestra continua Ia no interior, enquanto cia puder, no
santuãrio do sun escolo, fazondo o saerificio de sun vicla cm prol
dos gei'açöcs que surgem, c sua paiavra hA do cair nos coraçöes comO
a semente (to Evangeiho. Por iiiais ingrata que seja a terra sornea-
do, rupito, a semente gerininai'á, a árvorc crcscerá e a seara hi do

ser uguar(la(Ia 00111 ('sperancoSa confiança. Temos confiaiiça, nobro
I)epulaclo. ('UI quo, ao choar, o Requerirnento quo V. Exa. acaba ulo
I('I, iS fliboS (10 (0)VCb'lib(lor, do l(fllb'( Ubli J)OuICO, flilO Oj)&'IIUS

ncle proprio was, sobrotudo, no noine e nas tradicUos quo repre_
senta, 001110 fillio (10 grando e sernprc lembrado Joilo Pinhciro, e
i'ntao ole so dotora (liante deste Requerirnento e refiotirá quo näo
ha (IC ser por suas niiios quo as mestras mineiras serão perseguidas.

Reecho, pois, V. Exa., urna vez rnais, a minha soiidariedade
o 0 certeza do quo, no lado do V. Exa., ombro a oinbro, corn a
niesma disposiciio o o mesino cspIrito publico, estarci em defesa dos
((J)11liIi(lO5

Onteni foi Born Jesus (10 Galho; hoje, Manhuaçu e Ei'valia,
((flute tanibém uiina inspetora VOfli do sofrer as mosmas perseguicöes.
Prceisamos ficar aqui, pernianonternonte, scm medo e dizenclo ao
Governador quo näo soinos Oposiç5o, näo somos Governo, inns
somos, antes do tudo, i'epresontantes do POVO mineiro e que pre-
ferirnos viver em paz a viver em guorra. Estaremos nas nossas
trincheiras par lutar contra arl)itrariodades como estas (fle V. Exa.
osta aponlando. Oxaia, Sr. Deputado, o Sr. Israel Pinheiro, ao
receher o oficio quo V. Exa . acabou (Ic Icr, bfledite beni sobre
ole e voltc atlas nosses atos quo foram pubiieados no Minus Ge-
rais, conforine V. Exa. (lisse. N5o ha dosdouro em roccnhoccr o
erro; polo contrái'io, clesdouro ha em persistir no erro. Mas, tenho
fé e espemança em Deus, quc nbo ha die pemniitir quo em Minas
continuernos vivondo neste ostado (10 angastia e do desesperanca.

Minhas felicitaçöes a V. Exa. por, rnais urna vez, tornar-se
advogado (lessas pessoas quo tern sofriclo persoguicöes mu Minas.

0 SR. ATHOS VIEHIA DE ANDRADE - Sew sombra de
da\'i(la, 0 50U aparte, reploto do idoalisino, representa urn verdadeiro
ornarnento patriótico pura o rno(losto discurso quo ostou pronun-
ciando. V. Exa. tern sido, nosta Casa, urn dos vanguardeiros da
defesa (10 direito, da liherdade e do (lemocracia. V. Exa . sofrcu,
no própria came, em épocas históricas da nossa Patria, o peso do
opressão e da tirania, poique V. Exa. cometeu no passado, cOmb
('macto no prosente, urn 011100 crime, o do defender 0 (liroitO e a
liherdade. Mais (10 que nunca, as palnvras (10 V. Exa. so (10
estirnulo porn a continuaçiio da luta quo, aparontenionto, é ingbória,
mas quo conforta o nosso coraciio o nos dá certeza o tranqiiilidado
do consciência.
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Sr. Prosidonte, Srs. Deputados. 0 quo ocorreu na cidacie do
Manhuacu, cujo relato foi rogistrado polo noticiário politico (10 hojo
(10 Didrio do Minus, quo transcrevcrei no final (leste, conio argu-
menLo acrescontado ao nosso discursc, näo é urn caso isolado do
professoras injusticadas quo clarnam pola reparaciio de urn erro.
Na sua modéstia o desprctensao, no sou espirito do muiheres quo
servein a Pátria e é educacão do nossa inféncia, já haviarn elas
deliherado aceitar, pacificamente, o ato do injustiça. Néo fosse
a revolta da populaçäo, o muito especialmente a das classes intelec-
tunis eselarecidas do Manhuaçu, quo exercerarn sobre elas urna be-
néfica influência para quo não so calassern, mas que trouxessem
no conhociiiionto desta Casa 0 do POVU do Minas Gerais essas ver-
dades, estariarn elas, hoje, no aconchego dos seus lares, cuidando
dos seus afazores costurnoiros. Todavia, forain os préprios profes-
sores do Manhuaru quo so lovantaralu (IC Manhuaçu, ciuc é urna
(Las cidades de reconhecida tradiçäo cultural do nosso Estado;
do Manhuaçu, quo tern clado as geraçocs (10 presento o exemplo (10
hoinens quo, no passado, souberain honrar a sua história e a sua
tradição; do Manhuacu, quo conta coin das meihores e mais
eficientes redos de ensino médio em nosso Estado e ulna das mais
('XtoIlSaS, (10 eflSiflo piilflãri() . Exatainen ft esso grupo do professoros,
em nñmero ate agora do 37, cujos nomes e qualificaçao jâ lemos
desta Tribuna, é quo so lovantou e que se ergueu, num brado de
resistência, como se a injustica tivesse sido praticada contra seu
próprio idoalismo, contra sous proprios direitos. Forarn esses pro-
fessores quo se lançaram nesta luta, para ajudar as professoras na
rcivindicação (10 scu (liroito quo é a reintograçäo no cargo quo
ocupavam. Lutain contra urn ato arbitrário do Sr. Socretário da
Educacio que nao encontra ceo, justificativa e amparo em quaiquer
artigo do nosso Código do Ensino Prirnário. Entéo, esses professo-
res, radicados em Manhuacu, alguns, altos funcionários do Banco do
Brasil, outros, Inspotoecs Fodciais (10 Ensino e, na maioria, profes-
sores de oscolas normals e de outros colégios daquela cidacbe, rosol-
veram tornar uma atitude altiva, quo constituiu urn exemplo dignifi-
canto: deixar (IC comparecer As aulas nurn (110 cieterminado, para de-
monstrar a sociodado e ao POVO (10 Manhuacu quo, no din 16 do junlio,
(lopois de arnanhã, todos os colégios da cidade estarão coin suas
portas fechadas, para quo o Governo receba, rnoralmente, uma res-
posta que o povo esciarecido cia cidade iho dã, em troca de sua
arbitrariedade 0 (Ia injustica praticada contra quern néo a merece.
Dia 16 será dia do luto em Manlivacu. Será urn protesto quo o povo
fará. E os alunos quo, porvontura, não entenderem a atitude digna
(losses mestres, ao chegarern aos colégios, oncontrarão fechadas
as portas e voltaiäo para (lizor a seus pais quo n5o houve aula por-
quo o povo teve a coragern civica de dizer ao Governo que não
ostá de acordo coin as arbitrariedades que pratica. Será urn pro-

losto contra quem insiste em clesrespeitar os dircitos do povo. As
criancinhas tomaréo conhecirnento daquoles fatos. Os alunos dos
coicgios de ensino mCdjo (Iirao, nos seus lares, a sociodade e a todos
(las injusticas quo so praticarn ern sua terra. I)iräo ainda quo Minas
Gerais, terra da liberdade, terra do respeito, terra do Tiradentes,
tom urn Govorno cujos auxiiiares praticamu atitudes quo deslustram
as tradicoes de dignidaclo do seu povo. Sera urn exemnpio majesto-
so e cligno. 0 povo, do cabeça erguida, gritará, bradará as consciên-
cias, porque o Governo n5o quer ouvir a voz dos scus mestres.
Dc viva VOZ, Os mestres claquela comtmfli(ba(ic mostrarilo quo estO
sofltin(bO no própria came a injUstiça que so pratica em nosso
Estado. Aquele ato ficara, certaniente, registrado na história do
Minas Gerais, como contril)Uiçao a continuidacle das gmatas tradi-
cöes da nossa gente; seth urn exempbo marcante, mostrando clue
O ideal do Tiradentes continua vivo no espirito do povo do nossa
terra. Essas professoras batem is portas da Secretaria e do Paláoio
(Ia Liberdade; hatein As portas (Ins autori(iades, procumando a ropa_
racão do urna injustiça. Sc näo for coroaclo do Cxito este empreefl(li-
mnento, so do fato a reparaçibo no for concretizada pelo Governo,
p0(1cm ter elas a certeza do quo tab reparação será foita pelo povo
mineiro, quo Ihes rendera son tributo, sun homonagcm, pois o sacri-
ficio sofrido por essas mestras haverá do ser levado ao altar das
consciêflciaS (10 quantos, possuidoros do born senso, tomarem co-
nhecirnento cicste ato Iamentávcl do perseguiciio politico.

0 Sr. Arlur FagunJes -- Sr. l)oputado, apressarno-nos
om trazer a V. Exa. a nossa soliciariedade, o aplauso (10 reprosen-
tanto do None (10 Minas Gerais a esso pronunciarnento viril do
V. Exa., denunciando as arhitraniedades quo so repetern clia a din
no interior do Estado, principalmonte no setor (10 cUsiflo o cia
educação. V. Exa. tern trazido ao conhecirnento do Plcnário
fatos que so desenrolarn na sun rogião, na Zona da Mata.

Queremos, solidarizando-nos coin o sou pronunciarnento, cli-
zer, alto e born som, aos rcpresentantes (10 povo, nosta Casa, quo
so faz necessaria, agora mais do quo nunca, a sU1)stitUicao do atual
Secrotario cia Educação. S. Exa., so não pratica injusticas direta-
menLo, assirnie a sua respOflSai)ili(Iadie pela ornissão, e permite que
se pratique, polo l)epartamento do Ensino Primário, uma verdadeira
clevassa nos quadros (10 ensino primánio, (to ensino elernentar e do
ensino de base manti(los pebo Estacbo, nos municipiOs (10 interior.

Ilustro Deputacbo, o protosto (10 todo o corpo docentc do Ma-
nhuacu reprosenta o rotrato fiel do ilesagravo de tocla a popu1aço
(id Minas c principalniente do professorado e das mestras minciras,
dodicaclas e almogadas no tarefa sacrossanta do instruir e educar
a nossa juventude. F trago a minha sobiclariocbade, representante que
sou do urna vasta ibrea snfrcdora (10 Estado quo tamnbern osté sendo
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perseguid a, onde professoras vêrn send a su])stitujclas por mernorando.
E este a protesto quo V. Exa L i z. Coin cle nos solidarizainos
inteiramente. Que a consciência do Governador Israel Pinhciro des-
perte e atenda a estes reclamos.

0 nosso apreco, a nossa solidariedade e a nossa admiraçao
a V. Exa. Esperarnos que o Governador do Estado analise, detida
e acuradamente, a grave denáncia quo V. Exa. faz.

0 SR. ATIIOS VIEIBA DE ANDRADE - Agradeco, nobre
1)eputado Artur Fagundes, o aparte e a solidariedacle de V. Exa.,
quc Sc revcstciii (Ic nina caracterIstica especial, porquc V. Exa.,
além (IC ter militado, por muitos arms, no magistério secundário,
teve tambein a pesada e honrosa rnissiio dc ser o diretor de uma
escola normal oficial na cidade (IC Montes Claros. Portanto, seu
testeinunho, inegaveirnente, reveste-se de grande significado e de
reforço as palavras quo estarnos pronunciando.

Aproveitarei o restante do men tempo para o encerramcnto
deste discurso e, ao preparar-me para finalizá-lo, desejo que as minhas
tiItiinas palavras sejarn dirigidas a essas quatro professoras que, corn
dignidade, souherani honrar a Inspetoria Municipal de Manlivaçn

Lembro-me de que, nuin dc seus sábios ensinainentos, revc-
lado no Evangeiho (IC S. João, Jesus Cristo assim se rnanifestou:
"Se o grilo de trigo, caindo na terra, näo Inorrer, fica tie so; mus,
se morrei-, darâ muitos frutos"

Naqucla época, Jesus Cristo preparava Os seus discIpulos para
a sua marie e ressurreiçäo, dernonstrando que the era neces-
sOrio morrer e ressuscitar. Sua vitória sobre a morte foi o nascimen-
to tiessa árvore fron(losa e maravilhosa quo hoje é o Cristianismo,
que acoihe e oferece sombra e frutos nos povos de todo o Universo

"Se o grao de trigo, cainclo na terra, nOo morrer, ficará sO;
mas, se morrer, (lara muitos frutos."

Tenho para mirn quo o sacrificio, corporificado nesta injus-
tiça cjue acaharn de sofrer essas professoras de Manhuacu, é urn
vcrdadciro exeniplo das palavras de Jesus Cristo. Foram etas sacri-
fiadas por uma injustica, por urn ato de arbitrariedade, tRio fato
(IC Sc atender a injunçoes polIticas Alas, quel'o levar ao coraçOo, 0
inente e ao pensarnento dessas professoras quc, para felicidade nossa.
nos ouvein nesta hora, presentes neste Plen0rio, uma palavra de con-
solo. Que saibain compreender o fato corno urn grande beneficio
prestado 0 Justica do nosso Estado. 0 seu exemplo, quo nOo seja a
mera sernente lanca(la 0 terra, seni a frutificaçao devicla, mas quo
a morte (IC sons direitos, o aniquilamento tie tudo quanto adquirirarn
coin irabalho e dedicaç0o, em cursos de preparacOo, insti-
tuidos e ordcnados polo prOprio Governo, para a investidura nas
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funcOcs quc cxtr(taIII, rcvertani no caracteristica da semente que ha
de ('l'('SC(l' ( 1)10(1 tizir Eston ccrto (Ic iue a seniente motto tiii Ma-
nhuacu pela prOtica dessc ato (Ic injustiça do Sr. SecretOrio da Educa-
cOo haverO dc germ mar pelo cfeito do color huinano e do apoio que
receberain, essas professoras, do coletividude, do povo quc as conheee.

coin a urn blade, qucm sobc, (las proprias lagrirnas de (itiCill Corn
(las se solidariza neste momento, corn o calor e corn a urnidade, ela
germinarO e se convertecO em nina grande Orvorc, para exemplo a
nossa juven tiide.

Voces, professoras injustiçadas de Manhuaçu, tie nenhumn mo-
do C j)01' pesSOa alguma seriio tidas por vencidas, porque, rnais do
qtn ntinca, voces estao (IC lie; tie pé, pelo cxcmiiplo; (IC P, polo
testeiflunho (Ic seus Conci(iadaos; (IC polo manifesto que a popu-
laç0o de Manhuaçu Ihes oferece; de pé, pela homenagem, pelo res-
peito e pela defesa que niio sou Cu quem faz, mas que é feita por
t'sscs professores de Manhuacu quo enviarn esse documento corno
prova, como ateslado (Ia dignidade COlfl que VOCCS Sc houveram
oluranlc a tempo (IC exercic Ia nas funçOcs dc inspetoras Municipais
naquela cidade. E o exemplo de Manhuaçu, fechando US portas de
seus colégios, depois de amanha, pal-a provar 0 sua popuIaçao C aO
nosso povo qlle aquela genie estO oltiva e de pé, servira, Scm luviola,
de aconchego, de cstirnulo e (Ic alento para os Sells eoracOes sacrifica-
dos, vithnas que foram de nina injustica, mas, ao mesmo tempo,
alvo (10 justiça que flies rcfl(le 0 poVo do Minas Gerais, que ihes
rende esta AssernhIéia C que flies rendem aqueles que, conhccendo
a injustiça praticada, Hies prestam urna continua, perene e permanente
homnenagein de respeito e gratidOo.

Ainda acrcditamos no justiça C csperamnos quo o Sr
nador Israel Pinheiro determine a rcparacao (10 erro,
zindo-as (los cargos que, por direito, ihes pertencern.

Transcrcvo, a scguir, o noticiOrio quc, sobre 0 assunto, 0 Did-
rio (IC Minas pLil)IicOU en) stia e(licao de hoje, 14 de junho die 1966:

"Abs de 151(00'! (1(10 Greve em i%1wilivacu

Una greve de professorcs poole parar Os estabelecimentos de
ensino de Manhuaçu (ha 16, conlo protesto pela deniissão de quatro
lnspctomas Escolares fcita pelo (ovcrnodor Israel Pinlieii'o, alenolcn do
a pedido do I)eputado Ibrahim Abi-Ackel.

Ontem, as Inspetoras ('xoncro(los estiverain no Assembléia Le-
gislativa, "para rnostrai ao Prcsidcnte Bonif0cio (IC Andnula a l)crS-
guiçOo politico de qime est0o sendo vitimas", e informar que jO cornu-
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nicararn 0 fato ao Presiclente (la Republica e ao Procurador_Geral
(Ia Repilblica, Professor Alcino Salazar, que é natural de Manhuacu
As Inspetoras exoneradas silo Ie(la Rocha, Leda Rocha, Maria do
Perpétuo Socorro e Dea Rocha Abreu.

Os abs de exoneraçäo foram publicados no Minus Gerais
(10 (ha sele (IC junho, e no (ha 11, qUarl(IO o Minus chegou a
nhuacu, as Inspetoras, duas horas depois, entregararn as chaves do
escritorio (ha Inspetoria C OS relatórios ii Professora Custódia Fercs
Ahi-Aber, Inspetora Seccional

Corn as exoneraçiles, ocorreu tun fato complicado, pois três
(las exoneradas silo as ñnicas que possuern o curso especial de Inspe-
toria realizado pela Secretaria da Educação. N ,5o houve, tamhéin,
qualquer justificativa dc natureza funcional, pois o trabaiho estava
rigorosamente CIII (I iii, tanto qUC, (hUas lioras (ICpOiS de tercill toiiii
conhecirnento das (lernissocs, entregararn toda a docurnentacão a Ins-
petoria Seccional.

Os tclegrainas enviados ao Presidente da Rcpñblica c ao
Procurador-Geral da Rep6b1ica dizern:
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D efesa do Governo

0 SR. IBRAHIM ABI_ACKEL: -- Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados.

Chcguei a Asscmbléia quase ao término das palavras pro-
feridas pelo Deputado Athos Vicira de Andrade, a propósito de
assuntos domésticos da minha 1Ianhuaçu. Surpreendido pela con-
clusio de seu discurso, niio rcsponderei a acusaçôes que nao ouvi.
Farci a leitura do discurso (IC S. Exa. no Didpio da Assembléia,
para responder a tudo quanto mCreça resposta, para esciarecer
tudo quanto exija esciarecirnento, para retificar, enfirn, corno homern
conscicnte dos fatos que SC desenrolam, a versibo naturalmente defor-
mada pela visio de urn estranho. Não quero fazer praça da minha
screnidade. A Casa me conhccc suficientcrnente bern para rcconhe-
cer-me ao menos urna qualidade: a de agir corn justica, ainda que
diante dos mais apaixonados advcrsários.

0 problenia do Inspetoria Municipal de Manhuaçu foi posto
ha cerca de quatro mcses corn inusitada intensidade, cercado pela
mais extrcma (las paixöes e prejudicado pela mais perniciosa das
provocaçies.

"Professoras prirnilrias que exerciarn funcöcs gratificadas
(IC Inspetora Escolar Municipal e Auxiliar (IC Inspeçibo, cm confor-
midade corn o Código dc Ensino Prirnário do Estado de Minas, visto
possUIrefli cUI'SOS exigidos pela lei, vern cornunicar a V. Exa. quc,
no ciba sete (10 corrente, foram (lispensadas clas r(spcctivas funçi5cs,
por perseguiçao politic.a de elementos (10 extinto Partido Social Dc-
mocratico. Cornunicarn também a V. Exa. que fib existem neste
Municipio outras professoras quc satisfaçarn as exigências legais
pala desempenho das funçöes citadas.

Nio se conformando corn a improhidade administrativa rei-
nanle ncstc ESta( to C (0111 0 afistaincn10 arhi Lnibrio c i legal, pedeiii
urgentes providências para apuraçio de irregularidades praticadas
pelo Secretirio da Educaçibo. Respeitosas saudaçOes."

Corn as demissoes proinovitlas pelo Govcrnador Israel Pinliei-
ro e Sccretirio Gilberto Almeida, atendendo a exigência do Deputado
Ibrahim Abi-Ackel, ficararn scm inspeçiio 60 escolas (IC Manhuacu e
qua! ro grupos escolares, ficando preju(licadoS milhares (IC alunos

A rcação popular esti sendo muito intensa c programou-se
cntao a realizaciio (le uma greve de protesto por parte dos professores
(Ic ensiflo rnedio de todos Os colégios do Cida(IC.

* * *

Atento ii neccssidade de preservar o ensino de atos que,
perio(Iica ou permanentcrncnte, pudesscm afetar a sua eficiência, con-
duzi-me no scntido de neutralizar as provocaçies que me faziarn, a
fun de quc a tranquilidade pudesse rcinar no ambiente cada VCZ
mais perturbado.

Em entendimentos corn o Sr. Rairnundo Dias - you declinando
Os nomes para que a Casa afira a exatidäo das minhas declaraçoes,
ouvindo, se 11w aprouvcr, as pcssoas nicncionadas - pedi-lhe quc
interviesse no sentido de (LUC a Inspetora e suas auxiliares Sc aper-
cchesscm da neccssidade dc apararem as suas arcstas c de se condu-
zirein cm tcrmos dc cntenclimentos corn as autoridades municipais.
Essa incurnbência foi transferida pelo Sr. Raimundo Dias ao Sr.
Ezio Verly Moraes, que logo em seguida me procurava para dar-me
ciência cia inutilidade dos scus csforços, dado o clirna nada recepti-
vo que entrc elas cncontrara. VaiLme, ainda inutilmente, dos bons
oficios da ilustrc professora Beatriz Zapalá Pimentel, a quem solicitei
i(iêntica intcrferência, corn idênticos resultados.

Na minha ibitima viagcm a Manhuaçu, expus o problema, em
termos sinceros c claros, aos Srs. Elias Boaventura e Pedro de Alcân-
tara, a mirn pcssoalmcnte ligados por lacos de estima que me honrai
e dcsvanecem, na busca do (hiilogo, na tcntativa do acordc no
propOsito (ha pacificaçiio. Disse-lhcs - e o repito scm receio ffe con-
tradita - que nio tinha pe(hidos a fazer a inspetora e as suits auxi-
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Hares; cjue n 7to tinha rcivinclicaçOes a forinular; que jarnais Ihes
pediria qualquer ato, nem alimentava o propósito dc faze-b. Meu
intuito, exaustivarnente repetido e proclamado, era o de assegurar 0

diálogo respeitoso entre Prefeito e Vereadores, de urn lado, e Inspe-
tora e suas auxiliares dc outro, a firn de que vivêssernos urn clima (Ic
rnitua colaboração em proveito do ensino. Tanto era verdadeira
essa inspiracibo, que desde a posse do Governador Israel Pinheiro,
a despeito de poder faze-b, não solicitara a substituicao de qualquer
autoridade no MunicIpio de Manhuacu. Não exonerei nem removi
dclegado, diretora (le grupo, gerente (le caixa econômica, delegado
fiscal, subdelegado, adjuntos de prornotor ou rneros suplentes de de-
legado, ernbora pudesse e possa faze-b, a sombra dos claros e escor-
reitos critérios estabelecidos pela ARENA.

Fui, contudo, levado a contingência de solicitar a exoneração
cia Inspetora e de suas auxihiares. 0 clirna por elas criaclo era para
mim insustentãvel. A incompatibihidade entre elas e a maioria da
Cârnara Municipal era püblica e profunda.

Confesso publicarnente o meu erro: o que era em mirn prudên-
cia, tornavarn elas corno fraqueza; o que era em minha conduta ape-
nas serenidade, supunham elas fosse desprestIgio. E assim manipu-
ladas corno instrumento de provocacão merarnente pohItica, passa-
ram a ocupar-se diariamente do encargo de reptar, maldizer e pro-
vocar. Não cram mais auxiliares da obra educacional: cram urn
teste politico. Fiz as exoneraçöcs e delas irnediatamente dci ciência
no erninente Deputado Monteiro de Castro, ünico parlamentar da
ex-UDN corn direito de interferência na poiltica de Manhuacu, por
ser urn dos dois Dcputados Federais rnais votados naquele MunicIpio.
Disse-ihe, por interrnCdio (10 Deptitado Carlos Eloy, ora presente, (JUC
me encontrava receptivo a qualquer entendirnento que, erradicadas
as causas do antagonismo, assegurasse urn clima de concórdia e de
paz, através do emprego de nossas atencöcs aos verdadeiros pro-
1)lemas da comunidade.

Era esse o meu espirito quando, na rnanhã de hoje, fui convi-
dado a comparcccr perante determinado órgibo, encarregado de zelar
pela paz social no Estado.

Ali me foi dado a conhecer este boletim, subscrito pela fla-
grante minoria dos professores secundários de Manhuacu, professo-
res, de resto, estranhos a causa, por nada terem a ver corn os pro-
blemas do cnsino prirnário. E o que é esse larnentável boletirn cuja
ñnica vitima é a Lingua Portuguesa? Desculpern-me a firmeza de bin-
guagem: é urn crime confessado, por infringir a Lei de Seguranca
Nacional. E, senão urna declaração de greve, pebo rnenos urn mci-
tarncnto a greve, ambos definidos na legislacão vigente corno crime
contra a seguranca nacional.
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Coube-ine, exclusivamente a rnirn, o encargo de andar toda
a manhã de hoje convencendo deterrninadas autoridades a não ins-
taurarem em Manhuaçu o competente inquérito policial-militar para
a apuraçiio ic responsabilidades. Nurn periodo excepcional da vida
brasibeira, em que ncrn aos crnpregados de einprcsas privadas se
pernhite 0 recurso extrerno de greve, pcscadores de águas turvas
hevarn professores (be boa-f6 a assinarern urn bobctirn gritanternente
subversivo, concitando a grevc cm estabebecirnentos oficiais die ensi-
no, mantidos pebos cofres do Estado, custeados e providos pebo
erái-io do Estado. Conhecern os Ses. Deputados despautério maior?
Tiverarn já os Srs. Deputados cxernpbo de tohice mais insigne?

0 auto de corpo de dehito aqui se encontra. E do conheci-
mento do Serviço Nacionab de Inforrnacoes, é do conhecimento do
Comando-Gerab da PohIcia Mibitar, é do conhicirnento do Secretário
(IC Segurança PiThbica.

Pedi, repetidas vezes, que nibo se instaurasse 0 competente
IPM. Repito o apebo da Tribuna. Não desejo minha terra mergu-
ihada nas sombras e nas aflicOes (10 procedirnento policial-militar.
Tenho, dentre os subscritores do iinpensado bobetiin, amigos a quem
estirno, pessoas a quern respeito. Silo todos, de resto, conterrâneos
meus, uns mab informados, outros desavisados das verdadeiras in-
tencöes dos que bhes sobicitaram as assinaturas, uns poucos, enfim,
dorninados pela mais acesa das paixöes politicas. Amanha, quando
Icr o (iiscurso aqui pronunciado pebo Deputado Athos Vieira de
Andrade, tratarei corn rninñcias 0 caso, se tanto SC fizer necessá-
rio. Sc die seu texto n5o refbuIrcrn aeusacöes que não tenham tido
resposta nesta minha breve passagern pela Tribuna, a eba não vobtarei.
Quero, apenas, charnar a atencão da Casa par o seguinte: 0 CflSfl0,
ern nome do qual tanto se cleclama; o ensino, tao ardenternentc defen-
(lido nesta Tribuna, não constituju preocupação par os que, no go-
verno passado, tanto exonerararn e demitiram, tanto removeram e
perseguirarn. Sornente agora é que transformam as autoridades csco-
bares por des norncadas em seres sagrados, em entidades intocávCis,
dignas dc figurar cntre ondas de inccnso nos altares do antigo
Egito. Sornente des podiani exonerar C substituir. Os demais não.
Os demais dcvem suportar todas as provocaçOes, fugir evangelica-
mente a todos os desafios e faltar a todos os coinpromissos da Fe-
presentação parlamentar.

Prornovendo a substituição de autoridades nomeadas pebo Go-
verno passado, decaidas por qualquer motivo da confiança do atual
Governo, estamos praticandlo atos normais, regulares e tranqüibos,
inerentes ao próprio cxcrcIcio do Goveino. E 0 pingo d'ãgua que
pretendem transformar em inundação. Ainda bern. Nunca ful de
nadar em córrego. Aguardo as ondas que se bevantarn e as procelas
(IUC SC armam.



It- 68 -

Mas o ensino - o cnsino que é a razão de todas as dores e
de todas as mgoas, corno se na Manhuaçu quase centenária ninguém
mais fosse capaz de zelar por ele - o ensino está sendo servido
agora, para pasmo geral, através da greve. E deixando de ensinar
que se zela pelo ensino! E fechando as escolas que Se educam as
crianças! E corn professoras fazendo gazeta que se melhora o nivel
mental dos alunos! E através da discussão, do retaliamento, do insul-
to, do fluir e do refluir da paixo partidária que Se cuida dos inte-
resses do ensino! Estranha filosofia!

Estranha filosofia, tanto mais estranha quanto é defendida
por aqueles que, no Governo passado, no pouparam seus adver-
sários, impeclindo a todos que tivessern eiva, cheiro ou longlnqua cor
de ligaçöcs conosco, o exercicio de funçôes em cargos em todos
os setores da administracão.

Estranha filosofia educacional que consiste em "fofocar" yin-
te e quatro horas por dia a propósito da exoneracão de uma Inspe-
tora e em transformar esse pequenino acidente administrativo em
debate estaclual, como se fôssemos indios recentemente saldos das
chocas, para nos perdermos entre grandes tolices e pequeninas
paixôes.

Pedi as exoneraçôes e assumo quanto a elas inteira respon-
sabilidade.

Fiz referências aos nossos propósitos de pacificacão, através
dos entendimentos, já mencionados, corn o ilustre Deputado Monteiro
de Castro, entendirnentos esses que tiveram na pessoa do eminente
Deputado 'Carlos Eloy o scu fiador e intermediário. Mas corno foram
interpretados, Srs. Deputados, esses entendimentos iniciais? A ml-
nha serenidade, a minha prudência, ao longo de quatro rneses, ser-
viram, no Municipio de Manhuacu, para o passageiro proveito de
certas vozes enfurecidas que passaram a ser ouvidas corn insistên-
cia: "Não se incornodem: aqui tudo depende de mim; sem meu
consentimento, nenhum ato do Governo Se praticará aqul."

Corn arrogância crescente, passararn ao desafio. Em todos
os meios do Municfpio, corn ar sarcástico, tombava a provocação
permanente e ferina, convulsionando os espIritos e tumultuando a
administraçao municipal. Assirn, durante quatro meses, ouvi; assirn,
durante quatro meses, silenciei; assirn, durante quatro meses, tentei
a pacificacão e o entendirnento. Tudo inñtil. Quanto mais carni-
nhava no sentido do diãlogo, mais se aprofundavam e cresciarn os
desafios e os reptos: exonere, se puder; demita, se tern prestlgio;
rnude a situacão, se tern forca para. tanto. A conseqüência aI está:
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as demissöes estão feitas e são irreversiveis no que me dizem respeito.
Irreversiveis diante desta guerrinha telegráfica. IrreversIveis
diante desta tom ameaça de greve, a qual, como a bataiha de Taman-
dare, vai ser conhecida nos anais do ensino como uma greve que
nao houve. São, contudo, reversiveis diante do entendirnento, do
rnütuo respeito, do tratamento educado, de forina que qualguer verea-
dor ou cidadão possa dirigir-se a Inspetoria Municipal e ali ser aco-
ihido scm arrogância.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Nobre Deputado Ibrahim
Abi-Ackel, não tendo V. Exa. ouvido todo o discurso que pronunciei,
cabe-me o direito de ter a expectativa de urna resposta, tao logo
seja o nhesmo publicado.

0 SR. [BRAHIM ABI-ACKEL - Ou de não responder a ele, se
não houver necessidade.

0 Sr. Athos Vieira de Andrade - Exatamente. Todavia, V.
Exa. fez urna referência ao termo "fofocar". E como foi o seu
colega que o aparteia o Deputado que trouxe o assunto a Tribuna,
apenas indagaria Se V. Exa. se referia ao termo "fofocar" corn alu-
são ao ineu discurso.

0 SR. IBBAHIM ABI-ACKEL - Pela simples razão de inda-
gar-rne isso, cstá visto que V. Exa. IflCSII1O está convencido de que não
o foi. Deputado da envergadura de V. Exa. nao o faz na Tribuna...

E corn este espirito, Sr. Presidente, corn o espIrito de quem
pode errar, inas scm a consciCncia ou o desejo do erro, que continuo
buscando soluçOcs harmonicas e eficientes para os problemas da
minha terra. Quando obternos uina estrada que é urn veiho e acalen-
tado sonho de toda a i-egião, esse reduzido grupo de defensores do
progresso e de arnantes do ensino faz tambérn a sua greve... de
silêncio. Quando partirnos para a construção de urn moderno edifi-
cio para o Colégio Normal Oficial, que ha quarenta anos hahita de
empréstiino urn velho casarão cedido de favor, nao ha boletim que
saia a rua, nern alto-falante que Sc faca ouvir. Quando desfruta a
nossa terra de uina situacao politica e administrativa jarnais desfru-
tada nestes ditimos trinta anos, ei-la a figurar nos jornais e nas rá-
dios, não pela coesão de suas forcas atuantes, nao pelo esplrito
de solidarieclade (las suas classes, frias por ser a questão episódica e
intima. Isso, na verdade, a diminui e desprestigia. Não e este, po-
rem, o esplrito que a domina. Atento as realidades, arnante do pro-
gresso, politizado e culto, o povo de Manhuaçu sabe distinguir entre

II'
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o efêmero c o permanente, entre a explosSo partidária e a verdade
dos fatos, entre as pequeninas questöes de interesse pessoal e Os

verdadeiros problemas (IC scu engrandecimentO.

Ditas estas palavras, passo a expectativa. Os que procuram
transformar o ensino em matéria de debate politico fiquern adverti-
(los de que nSo deixo ataque scm resposta, nem acusacSo sern defesa.

PARECERES

PARECER SOBRE A PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL
N.c 26/66

Corn issão de Constituicdo, Legislacão e JustiQa

0 Sr. Cicero Duniont, através da Proposta de Emenda Cons-
titucional n.9 26/66, acrescenta parágrafos ao art. 29 e dá nova
redacSo ao § 1.° do art. 30 da ConstituicãO Estadual de Minas.

Tendo em vista a justificativa que acompanha a presente pro-
posta, opinamos pela sua oportunidade e submetemos a consideracSO
da Casa o seguinte:

PROJETO DE EMENDA CONSTITUCIONAL N.° 3.696/66

Acrescenla paragrafos ao artigo 29, corn a nova re-
dação que the deu a Lei Coristitucioflal n. 9 1 1t, de
9 de dezembro de 1965, e ultera redaçdo do § 1.9 do
artigo 30, ainbos da Constituicäo do Estado de

Minas Gerais.

A Mesa da Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais,
usando (las atribuicöes que lhe conferem os artigos 150 e 151 da
Constituicão do Estado de Minas Gerais, prornulga:

Art. 1.9 - Acrescente-se ao artigo 29 da ConstituicãO do
Estado de Minas Gerais, corn a nova redação que ihe deu a Lei Cons-
titucional n.° 14, de 9 de dezembro de 1965, mais Os seguintes pará-
grafos 6.9 7.9 e 8.9:

"§ 6.9 - A Assembléia Legislativa, por maioria abso-
luta dos votos dos seus membros, poderá delegar pode-
res a colnissöes especiais que, na sua constituicão, abe-
decerSo, tanto quanto possivel, a representacSO propor-
cional dos partidos nela representados, para discussão e
votacSo de Projeto de Lei. 0 texto aprovado será publi-

cado e considerado corno adotado pela Assembléia, salvo
se, no prazo de 5 (cinco) dias, a maioria dos membros
da ComissSo ou 1/3 (urn terco) dos Deputados requerer
a sua apreciacão pelo Plcnário."

" 7. - Ao Plenãrio, na hipótese do parágrafo ante-
rior, so cabe homologar ou rejeitar o que tiver sido
aprovado pela Corniss5o, a(lrnitindo-se, entretanto, emen-
das supressivas."

" 8.9 - Não poderão ser objeto da autorização pre-
vista no § 6.9 as proposicöes sobre:

I 	 matéria da cornpetência exciusiva da Assembléia
Legislativa;

II - organizac5o judiciária e garantias a magistra-
tura;

III - reforma total da administração centralizada;
IV - matéria orçamentária."

Art. 2.9 - 0 § 1.9 do artigo 30 da Constituição do Estado de
Minas Gerais passará a ter a seguinte redacão:

11 § 1.9 - Se o Governador considerar o projeto, no
todo ou em parte, inconstitucional ou contrário ao inte-
resse pñblico, vetá-lo-á total ou parcialmente, dentro de
10 (dez) dias, contados daquele em quc o receber, e 0
devolverá a Assernbléia, corn as razOes do veto. 0 veto
parcial deve abranger o texto do artigo, parágrafo, inciso,
item, namero e alinea."

Art. 3.9 - Esta lei constitucional entrará em vigor na data
de sua publicacão, revogadas as disposiçöes em contrário.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e Relator. Jafro Magalhães -
Jehovah Santos - Raul Fernandes.

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO DO PROJETO N.9 3.622/66

Corn issüo de ConsliluicSo, Legislacão e Justica

0 presente Projeto de Lei é de autoria do Sr. JoSo Navarro e
visa a dar a denominacSo de Professora Elzi Machado Martins a
Escola Infantil da cidade de Mar de Espanha.
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Exarninando-o, concluimos favoravelmente a sua aprovaçao, cm
2.4 discussão, pois a hornenagem é justa, e 0 Projeto nSo contraria ne-
nliurn dispositivo legal ou constitucional.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente. Jairo Mcigalhães, Relator. Raul
de Burros Fernandes - Jehovah Santos.

PARECER PARA 2. 4 DISCUSSAO DO PROJETO N.9 3.629/66

Corn issdo de Corislituicão, Legisla cáo e Jusliça

Por via do Projcto n. 3.629/66, que tern como autor o Sr.
Manoel Costa, a Escola do Bairro do Pedräo, Municiplo de Pedralva,
passa a denominar-se Escola Francisca Ribeiro Bustamante.

A hornenagern que se visa a prestar é justa e oportuna.

Sendo legal e constitucional, expressamo-nos de modo favorável
A aprovacSo do Projeto, quando discutido em sua segunda fase, tal
como foi proposto.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente - Jairo Magalhdes, Relator. -
Jehovah Santos - Raul Fernandes.

PARECER PARA 2.' DISCUSSAO DO PROJETO N.c 3.632/66

Corn issão de Coristiluiçáo, Legisla cáo e Justica

Através do Projeto n.9 3.632/66, quc e de autoria do Sr. Ma-
noel Costa, o segundo estabelecimento de ensino primário oficial da
ciclade de Padre Paraiso torna a denorninacSo de Presidente João
Pinheiro.

A proposicão constitui homenagem justa e oportuna.

Sendo legal e constitucional, nosso parecer é no sentido de
cjue o Projeto n.° 3.632/66 seja aprovado em 2.' discussão, tal corno
está elaborado.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente 	 Jairo Magalhâes, Relator -
Jehovah Santos - Raul Fernandes.
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PARECER PARA 3.' DISCUSSAO DO PROJETO N.Q 3.583/66

Cornissüo de Coxmstituição, Legislctcão e Justiça

0 Projeto n.Q 3.583/66, de autoria do Sr. José de Castro Fer-
reira, qua pretende dar a denorninacão de Dr. Julio Barreto Agniar a
Unidacle Sanitária de Carmo do Rio Claro, foi aprovado em segunda
discussao, originalrnc'nte.

Assim sendo, reiterando o parecer anterior, expressamo-nos fa-
voravelmente a aprovação do Projeto em exame, discutido em sua
terceira fase, tal corno foi redigido.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente - Raul Fernandes, Relator -
Joiro Magalháes - Jehovah Santos.

PARECER PARA 3.' DTSCUSSAO DO PROJETO N.c 3.584/66

Corn issáo de Conslituicüo, Legislacão e Juslica

0 Projeto n.Q 3.584/66, de autoria do Sr. Carlos Eloy, dá a
denominação de Cel. Joaquim Resende ao Forum cia cidade de Entre-
-Bios de Minas.

Foi aprovado em 2.' discussão, sem emendas.

Portanto, nesta oportunidade, opinamos pela sua aprovacão em
3.' discussão, nos termos de sua própria redação.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedito Tavares, Presidente e Relator. - Raul Fernandes -
Jehovah Santos - Jairo Magatháes.

PARECER PARA 3.' DISCUSSAO DO PROJETO N.Q 3.589/66

Corn issdo de Constituiçáo, Legislacão e Justiça

Tendo sido aprovado em 2.' discussão, sem emendas, o presente
Projeto, de autoria do Sr. Domingos Jório, que visa a dar a denomi-
nacão de Aura Aliada Pereira Lamha ao Curso Complernentar da ci-
dade de Bicas, volta a este órgäo técnico para ser relatado em 3.
discussão.
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Examinando-o, opinamos favoravelmente a sua aprovacão, tal
como se acha redigido.

Sala José Proenca, 14 de junho de 1966.

Expedilo Ti-wares, Presidente e Relator - Raul Fernandes -
Jehovah Santos - Jairo Maga!hães.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N.c' 1.291

Corn issão Execuliva

Através do Requerimento n.° 1.291, o Sr. Sinval Boaventura
pede licenca por 61 (sessenta e urn) dias, para tratar de assuntos de
interesse particular.

Opinamos pela aprovação do Requerimento e, para o referido
firn, submetemos a aprovacão da Casa o seguinte:

PROJETO DE RESOLUAO N.o 3.693/66

Concede licenca ao Depulado Sinval Boavenlura.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. 1. 0 - Fica concedida, nos termos do 5.9 do art. 89 do
Regimento Interno, modificado pela Resolucao n.c 312, Iicenca ao
Deputado Sinval Boaventura, por 61 (sessenta e urn) dias, para tratar
de interesse particular.

Art. 2.9 	 Revogadas as disposicöes em contrário, esta Reso-
lucSo entrará em vigor na data de sua publicacão.

Sala cia Comissão Executiva, 14 de junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente - João Navarro, Relator -
Anuar Fares - Ledo Borges.

MATERIA APROVADA:

Requerimentos:

Do Sr. Ataliba Mendes (forrnação de cornissão p/representar
a Casa na Exposi(;ão Agropecuária de Pedra Azul).
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Do mesmo parlarnentar (constituicão dc comiss5o p/representar
a Casa na Exposic5o Agropecuária de Almenara)

Do Sr. Anuar Fares (destinacSo cia 1. 4 parte cia Reunião do cia
16 do corrente a hornenagem a data nacional de Portugal).

1)o rnesrno parlarnentar (destinaciio cia 1. 1 pane da Reunião do
cia 17 do corrente a hornenagem A data nacional da Itália).

Pareceres: sobre Requenimentos dos Srs. Ladislau Salles
(Projeto de Resolucäo n. 3.687); Valdir Melgaço (Projeto de Reso-
luç5o n.c 3.688); Pereira de Almeida (Projeto de Resolução n. 3.689);
Florivaiclo Dias (Projeto de Resolucao n.9 3.690) e Euler Lafetã (Pro-
jeto (IC Resolução fl.9 3.690/66).

Projetos:

Em 1.1 discussão: 3.645, 3.646, 3.651, 3.656, 3.657, 3.660, 3.676.

Em 2. discussão: 3.579, 3.600, 3.602, 3.604, 3.612, 3.619, 3.649.

Em 3.4 discussão: 3.531, 3.550, 3.557, 3.558, 3.559, 3.562, 3.563,
3.565, 3.571, 3.593, 3.594, 3.610, 3.618.

NOMEACAO DE COMISSOES

A Mesa norneia as seguinles Coinissöes:

Para representar a Casa na Exposicão Agropecuária de Pedra
Azul, a pedido do Sr. Ataliba Mendes: Srs. Ataliba Mendes, Otelino
So! e JoSo Bosco.

Para representar a Casa na Exposiç5o Agropecuária de Alme-
nara, a pedido do mesino Deputado: Srs. Ataliba Mendes, Otelino Sol
e João Bosco.

ENCERRAMENTO

- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra 05

trabaihos e dá ciência ?i Casa da Ordein do Dia cia ReuniSo seguinte.



307.' Reuniäo Extraordinâria da Assembléia Legislativa, em
14 de junho de 1966

PRESIDENCIA DO SR. LEAO BORGES

COMPARECIMENTO

As 20h 40 mm, comparecem os Srs.:

Bonifácio de Andracla - Leão Borges 	 1ário Hugo Ladeira -
João Navarro - Reny Rabello - Pinto Coelho 	 Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair Chagas Alvaro Salles - Alvirnar
Mouräo - Artur Fagundes - Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Batista Miranda - Benedito Xavier - Carlos Eloy -
Carlos Megale - Cicero Dumont - Dermeval Pimenta Filho - Euler
Lafetá - Expedito Tavares - Florivaldo Dias - Gerardo Grossi -
Comes Moreira - Hermelindo Paixão - Homero Santos - Ibrahim
Abi-Ackel Jairo Magalhães - Jarbas Medeiros - Jehovah Santos -
João Bosco - João Luiz de Carvaiho - João Luiz de Freitas -
João Vaz - Jorge Ferraz Jorge Vargas - José de Castro - José
Luiz Baccarini - José Maria lLagalhães - Ladislau Salles - Lélis
Chaves - Lourival Brasil - Ldcio de Souza Cruz - Luiz Junqueira
- Manoel Costa - Maria Pena - Marta Nair Monteiro - Martins
Silveira - Nicanor Armando - Orlando Andrade - Oswaldo Tolen-
tino Otelino Sol Paulino Cicero - Pereira de Almeida - Pires
(Ia Luz - Raul Fernandes - Raymundo Albergaria - Salim Nacur -
Sebastião Anastácio - Sette de Barros - Sinval Boaventura - Sousa
e Silva - Spártaco Pompeu - Valdir Melgaco - Waldomiro Lobo -
Waithon Goulart - Wilson Modesto - Wilson de Paiva - Wilson
Tanure.

- Corn a presença de 70 Srs. Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reunião.

A seguir, é feita a leitura da ALa da Reunião anterior, quc é
aprovada, scm restriçôcs.
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MATERIA APROVADA

595. Reunião Ordinâria da Assembléia Legislativa, em
15 de junho de 1966

PRESIDENCIA DOS SRS. BONIFACIO DE ANDRADA, JOAO

RequerirnefltOs

N.Qs 1.177, 1.180, 1.224, 1.227, 1.252.

Indicaçöes

N.°s 1.099, 1.114, 1.130, 1.135, 1.136.

Vetos:

As ProposicöcS de Lei n.s 2.611 e 3.123.

ENCERRAMENT0

- Nada mais havendo a tratar, o Sr. Presidente encerra o
trabaihos c dá ciência a Casa da Ordern do Dia da Rcunião seguinte.

NAVARRO E PINTO COELHO

- As 14h 10mm, compareceln os Srs.

Bonifácio de Andrada - Leäo Borges - Mario Hugo Ladeira
- Joâo Navarro - Reny Rabello - Pinto Coelho Anuar Fares -
Agostinho Campos Neto - Altair Chagas 	 Alvaro Salles - Alvimar

Mourüo - Artur Fagundes - Ataliba Mendes - Athos Vieira de
Andrade - Batista Miranda - Bencdito Xavier - Carlos Eloy -
Cicero Dumont - Delson Scarano - Dermeval Pimenta Filho -
Euler Lafetá - Expedito Tavares - Florivahlo Dias Gerardo Grossi
- Gomes Moreira - l-Iélio Garcia - Hermelindo Paixão - Homero
Santos - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Magalhães - Jarbas Medeiros
- Jehovah Santos - João Bosco - Joäo Luiz de Carvaiho - João
Vaz - João Luiz de Freitas - Joaquim de Melo Freire - Jorge Vargas
- José de Castro - José Luiz Baccarini - José Maria Magalhães -
Ladislau Salles - Lélis Chaves 	 Lourival Brasil - Lücio de Sousa
Cruz - Luiz Junqucira - Manoel Costa - Maria Pena - Marta
Nair Monteiro Martins Silveira - Nicanor Armando - Orlando
Andrade - Oswaldo Tolentino - Otelino Sol - Paulino Cicero -
Pereira de Almeida Pires da Luz - Raul Fernandes - RaymundO
Albergaria - Salim Nacur Scbastião Anastâcio - Scbastiio Nasci-
mento - Sette de Barros - Sinval Boaventura - Sousa e Silva -
Spártaco Pompeu - Valdir Melgaco - Waldomiro Lobo - Waithon
Goulart - Wilson Modesto - Wilson de Paiva - Wilson Tanure.

- Corn a presenca de 73 Srs. Deputados, o Sr. Presidente de-
clara aberta a Reuniâo.

A seguir, é feita a leitura da Ata da Reunião anterior, a qual
6 aprovada, scm restriçöes.
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CORRESPONDENCIA RECEBIDA

MENSAGEM N.c' 1.098

Belo Horizonte, 15 de junho de 1966.

Exmo. Sr. Presidente da Asscmbléia Legislativa do Esta
de Minas Gerais.

Tenho a honra de submeter, por intermédio de V. Exa.,
alto pronunciamento dessa egrégia Assembléia Legislativa o inclu
Projeto de Lei, que dispOe sobre a reintegracãO (10 Corpo de Bornbeii
na Policia Militar do Estado c dá outras providências, solicitando q
sua apreciacão se faca no prazo de 30 (trinta) dias, na conformida
do disposto no § 49 do artigo 29 da Constituicão do Estado, con
redaçäo que the deu a Lei Constitucioflal n.9 14.

Cumpre esciarecer, a propósito, que o Corpo de Bombeii
do Estado já está sujeito aos regulamentos e ao comando de i
Oficial da Policia Militar, é preparado corno organismo militar e
submete a hierarquia superior da própria Policia Militar, do Exérci
da Marinha e da AeronãutiCa, sendo, contudo, por anomalia de no
legislacão, uma corporacäo civil estruturada organicamente na Sec
taria (IC Estado da Seguranca PtThlica.

Verifica-se, portanto, que o Corpo de Bombeiros se resser
tão-somente, de urn reconhecimento legal para que the seja conferi
como ocorre em vários Estados da Federação, em conexão con
Policia Militar, a qualidade de Força Auxiliar, reserva do Exérci

Assirn, embora conservanclO as mesmas caracterIsticas
corporacöes militares, continua o Corpo de Bombeiros, em decorr
cia de urna situacão anôrnala, integrado numa organizacãO civil, 0
tern determinado graves e permanentes implicacöes de ordem ad
nistrativa e juridica.

Ha que considerar, poE outro lado, os beneficios que advi
(la medida proposta, no que se refere a expansão dos servicos pre
dos pelo Corpo de Bombeiros. E inegável que amplas perspecti
se abrirão para o desenvolvirnento dessas atividades no interior
Estado, corn real proveito para a sociedade mineira, visto que a in
lacão de novas unidades pO(lera resultar de convênios a serem
rna(lOS corn as administracöeS locais, scm inaiores onus para os co
pñblicos.

Prevaleço-nie da oportunidade para manifestar a V. Exa.
protestos do meu cordial aprcço e (listinta consideracao.

Israel Pirtheiro, Governador do Estado.
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I'ROJETO N.° 2.697/66

DispOc sobre a reinleyra coo (10 Corpo de Boinbeiros
na Policia Mililar do Es/ado e cojiténi outras pro-

vidéncias.

A Asscrnbléia Legislativa (10 Estado (le Minas Gerais dccrcta:

Art. 1.c - E reintegrado na Policia Militar, sujeito ao regime,
regulamentos desta, o Corpo (IC Boinbeiros do Estado de Minas

is.
§ 1.0 - Fica criada, no Quartel-General da Policia Militar, corn

ihuiçiio (IC assessorar e coordenar Os SerViçOs (IC bombeiros, a
oria de Bornbeiros, que terá corno órgüos subordinados as Divi-
Técnica c de Ensino.

§ 2.v - Ficam criados os 1.9, 2.° e 3.9 BataihOes de Bombeiros
corn efetivo a ser fixado em lei própria.
Art. 2.9 - Ao Corpo de Bombeiros, Unidade especializada da

Ia Militar, serão asseguradas, dentro da Corporaço:

I 	 destinacOes orçarnentárias próprias;
II	 caracteristicas técnicas relacionadas corn o objeto de

atividade;
III 	 con(liçoes de especializaç5o, aperfeiçoarnento e expansbo.
Art. 3.9 0 pessoal do Corpo de Bombeiros passa a integrar

adro (10 pessoal (la Policia Militar (le Minas Gerais, scm prejuizo
(lireitos, vantagens e regalia, inclusive os (IC prornoção dos
s titulares.

Parãgrafo iinico - 0 Executivo (lisciplinara, ern Regulamento,
ganizaçiio, funcionarnento e expansão do Corpo (le Boinbeiros,
corno a integraçiio (10 pessoal deste no Quadro-Geral do pessoal
olIcia Militar do Estado de Minas Gerais.

Art. 4.9 - Ficarn transferidos para a Policia Militar as verbas
acOes correspondentes a pessoal permanente e variável, material
anente c de consurno c as despesas diversas, consignadas no
niento, ou em ereditos adicionais, ao Corpo de Bombeiros, hem

10(10 0 SCU aceivo patrimonial.
Art. 5.9 - Compete ao Corpo de Bornbeiros, no territOrio do

lo (le Minas Gerais, executar servicos relacionados coin extinçäo
icén(lio e salvaniento, que compreendem:
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I - prevenir incênthos e sinistros em geral;

II	 combater jncênd jos, inclusive nos aeroportos civis c nos
militares, quando para isso houver solicitac5o dc autoridade corn-
petente

III - salvar vidas e matcriais nos casos de calamidade pUbli-
ca, incêndio, desmoroflamento, inundacão, afogainento e outros
sinistrOS

IV - proteger a vida, em lagos ou rios, onde haja afluência
piThlica numerosa ou no;

V - fornecer água, excepcionalmeflte, aos hospitais, quartéis,
escolas ou habitacöes coletivas, quando localizadaS em zonas de
cidade e seja notório acidente em rede ou escassez de abastecimefltO

VI - prestar socorrO em local Ofl(le tenha ocorrido acidente
ou seja este iminente, ou sempre que se fizer necessáriO o emprego
de pessoal ou material especializadOs;

VII - exercer a seguranca e policiamentO em todas as partes
on locais onde suas guarnicöes existam ou tenham atividades;

VIII - assistir as adrninistracöeS locais no cumprimento das
disposiVöeS preventivas de incêndio;

IX - oferecer as prefeituras municipaiS, quanto a prevencão
de jncênd jos, os meios de assistência e fiscalizacão indispensáveis
a esse fun, inclusive colaboracSo técnica para a aprovacãO de pro-
jetos de construcSo dc edificios, prédios, inoradias on residênciaS,
mediante parecer da Divisão Técnica.

Art. 6.9 - Revogam-Se as disposicoes em contráriO.
Art. 7.9 - Esta lei entrará em vigor na data de sua publicacãO.

OFICIO

33 - -

Direloria ELrecuhivcz

Direor-Presidente: Affonso Mendonça Uchoa Filho

Diretor de Operaçöes: Vicente de Paula Pinto

Diretor Administrativo . Joao Alamy Filho

Coiiscllio de J1(l,nh,iislrac(io

Presidente: Lauro Gomes Vidal

Consclheiro: Omar Campos Guimares

Consciheiro: Brasil de Andrade Araiijo.

Aprovcitarnos a oportunidade para testemunhar a V. Exa. a
segurança do nosso mais (listinto apreco e cordialidade.

Atenciosamente,

Affoiiso Mendonca Uchoa Filiw, Diretor-Presidente da Compa-
nhia de Armazéns c Silos do Estado de Minas Gerais.

OFICIOS

Do Vereador Buy cia Costa Val, Presidente cia Câmara Muni-
cipal de Belo Horizonte, Coflvillafl(io para a sesséo solenc (be entre-
ga do tItulo de Cidaduio Belo-Ilorizontino ao Rcvmo. Monsenhor José
Augusto Dias Bicaiho.

Da Sociedade Brasileira de Defesa cia Tradiçao, Farnilia e Pro-
priedade, conviclanclo para o Ciclo de Conferéncias e anexando o
respectivo programa.

Belo Horizonte, 10 de junho de 1966.

Exmo. Sr. Presidente da
Assemhléia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Tcmos a honra (IC comuflicar a V. Exa. que a 25. 1 Assembléia
Geral Extraordiflária dos acionistaS cia CASEMG, realizada em 25
de maio próximo findo, procedeu a eleição da Diretoria e do Conse-
lho de Administfac5O desta Companhia, dando a seguinte composi-
çãø a esses órgäos adrninistratiVOS

TELEGRAMAS:

Da Associaço Rural de Pedra Azul, convidando para a aber-
tura cia 13. 1 Exposicão Agropecuária local.

Do Sr. Casimiro Andrade Filbo, Prefeito Municipal de Gua-
nhães, comunicando sua posse.

Do Sr. Aclemar Vitorino, Prefeito Municipal de Aimorés, con-
vidando para uma reunião coin o povo local.
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PROPOSICOES APRESENTADAS

REQUERIMENTO N.c 1.292

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais.

A abaixo assinada, regimentalmente apolada, requer a V. Exa.,
ouvida a Casa, seja enviado aos Exmos. Srs. Governador do Estado,
Dr. Israel Pinheiro, e Sccretário da EducacSo, Dr. Gilberto Almeida,
pedido de informaçöes sobre o námero real de vagas existentes floS

quadros do magistério da Capital e se vem sendo observada, quanto no
proviniento, a proporcSo estabelecida no art. 273 do Codigo do Ensino
PrimáriO.

Sala das Rcuniöcs, 13 de junho dc 1966.

Maria Nair Monleiro — Paulino Cicero - Waldomiro Lobo
José de Castro - Sette de Barros - Benedito Xavier.

Justificcitiva:

0 art. 273 do atual Código do Ensino Primário estabelece que
"será preenchida, mcdiante remoçbo a pcdido, desde que haja candi-
datos cm námcro suficiente, a quarta parte das vagas jâ existentes ou
que vicrem a ocorrer, em cada quadro local ou parcial, no perlodo
das férias de firn de ano".

No correr (10 ano passado, em Belo Horizonte, o Código não
foi observado no artigo citado. Assirn, na Capital, em 1965, mais de
400 vagas, segundo informacOes do próprio Secretário da Educacão,
foram providas por remoção.

Considcrada a proporcSo estabciccida na citada lei, conclui-se,
então, que as vagas a serern preenchidas por norneacão sejam
em ndmero de 1.600.

Logo, deverá haver vagas, no minimo, para 1.200 professoras.
Diz o Sr. Sccretário da EducaçSo que n5o fará nomeaçöes este

ano (Ic 1966, par a Capital, visto n5o haver vagas, quc já foram
ocupadas pelas removidas. Ora, nSo será possIvcl prejudicar as con-
cursadas que aguardam, ansiosas, suas nomeacOeS. Não flies cabe
culpa pela inohscrvância das leis. E nem é possivel a anulacao dos
atos de rernoçiio, pois todas jâ cstão radicadas iia Capital, assim corno
nuio se conccbe a nSo-nomeacSo das classificadas no concurso.

Ainda ha muitas vagas na Capital, principalmente na periferia.

Maria Nair Monte iro.
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REQUERIMENTO N.9 1.293

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado que este suhscrcve, na forma regimental, requer
scja nomeada uma comissSo, constitulda por três Dcputados, a fim
(IC representar o Legislativo Mint'iro na I Feira (IC Inveslidores
do North's/c, a iniciar-se no proximo din 21 de junho, cm For-
taleza, Capital do Ceará, promovida pela ConfcderaçSo Nacional da
Indástria (C.N.I.) e Superintcndência do Desenvolvirnento do Nor
dcstc (SUDENE)

0 Estado de Minas Gerais, em suas regiôes Norte e Nordeste,
enfrenta problernas sernelhantes aos que afligem o Nordeste brasilei-
ro, corn a vantagem para nós de que existe em Minas uma razoável
infra-estrutura capaz de constituir-se em atrativo para o incremento
industrial.

Portanto, será oportuno chamar a atencao dos invcstidores na-
cionais para o campo favorávcl que possuimos, necessitando de indus-
trializac5o, como acontece as rcgiOes Norte e Nordeste, integrantes do
chainado "Poilgono das Secas".

Sala das Reunibes, 15 (Ic junho de 1966.

Jorge Vargas - Batista Miranda - João Vaz - Benedilo Xavier
- Florivaldo Dias.

REQUERIMENTO N.9 1.294

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na conformidade do artigo 89 do
Regimento Interno, vem requerer a V. Exa. lhe seja concedida licenca
por sessenta e urn dias, par tratar (IC intercssc particular.

Sala das RcuniOes, 15 de junho de 1966.

Gerardo Grossi.
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REQUEIIIMENTO N-9 1.295

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legisiativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado ahaixo assinado, na conformidade do art. 89 do
Regirnento Interno, vern requerer a V. Exa. uma licença por sessenta
e urn dias, para tratar de interesse particular.

Sala das ReuniOcs, 15 de junho de 1966.
Walihon Goulart.

REQUERIMENTO

Exino. Sr. Prcsidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Deputada signatária deste, devidamente apoiada, na forma
regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, seja incluido na Ata dos
trabaihos desta Asscmbléia urn voto de congratulacöes e louvor corn
os Exmos. Srs. Drs. Israel Pinheiro, DD. Governador do Estado;
Crispirn Jacques Bias Fortes, Secretârio de Seguranca; Col. Antonio
de Pádua FalcSo, Coinand ante- Geral do Força Pñblica; Ten.-Cel. Na-
mir Goncalves de Lima, Comandante do 5.s BatalhSo; Chefe em exer-
cicio do PoliciarnentO Ostensivo da Policia Militar, Col. Moisés Houri;
Col. Milton Campos, Chefe do Estado-MaiOr da Policia Militar; e Dr.
Gilberto Antunes Almeida, Secretário da EducacãO, pela dernonstracSO
de alto espirito publico e de solidariedade cristã para coin farnilia
mineira, fazendo instalar, nesta oportunidade, o policiamento mi-
litar nos estahelecimentOS de ensino primário da Capital.

Deste, pedimos seja feita comunicacSO as autoridades citadas.

Sala dos RcuniOes, 15 de junho de 1966.

Maria Nair Monteiro - Maria Pena	 Hcr,nelindo Paixão -
Alvaro Salics - Ibrahim Abi-Ackel - Orlando Andrade.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado, honrado coin apoiamento de ilus-
tres Srs. Deputados, requer a V. Exa., ouvido o egréglo
Plenário, urn voto dc congratulacOcs corn o Sr. Juiz de Menores do
Comarca de Belo Horizonte, Dr. Moacir Pimenta Brant, em vista da

edicão da Portaria quo vai proibir a perrnanêflcia de menores de 18
anos em programas de radio e televisão e censurar Os video-tapes
considerados ofensivos a moral cia sociedade e, tambéin, pela criacSO,
no Jui'zado de Menores, do ComissariadO Ferninino; requer ainda
clue o voto seja extensivo a Sra. Curadora de Menores, D. Iracema
Tavares Dias Nardi, 0 Chefe do Coinissariado Feininino, Sra. Leda
Del Caro Paiva, e As prirneiras colnissOrias alistadas, Srtas. Maria
Dolores, Vera LOcia e isa.

Sala das RcuniOes, 15 de juriho de 1966.

Jodo Luiz de Freitas - Valdir Melgaço - Wilson Tanure -
Joaquirn de Melo Freire - Iloincro Santos - Siiwal Boaventura.

Justificativa:

Prestigiar as iniciativas que têm o sentido de saneamento moral
do sociedade rnineira.

João Luiz de Freitas.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente do Asseinbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado que este subscreve requer a V. Exa. a inserção,
na Ata dos nossos trabalhos, de voto de congratulacOes corn o jornal
Ulliina flora, pela passagcm (10 scu 15.c aniversOrio de fundação.
Requer ainda quo, do mesmo, seja dado conhecirnento aos Srs. Dan-
ton Jobim, Diretor-Presidente, no Rio de Janeiro, e Dauro Mendes,
Diretor da UH-Minas Gerais.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

JoOo Bosco - WaltJion Goulart - Joaquim de Melo Freire -
José de Castro - Seite de Barros - José Maria Magalhães - Manoel
Costa.

REQUERIMENTO

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado quo este subscreve requer a V. Exa., ouvido 0

PlenOrio, seja consignado na Ata dos nossos trabalhos urn voto
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(ic congratulacSes corn o Correio da ManhCt, I)Cla I)lssleI11 In sU

65.9 aniversário de fundacSo, na data de hoje.

Requer, ainda, (IUC (10 mesmo seJa dado conhecimento S di.
reçSo do jornal, an J)(ss(a I sna Licsnlcntc, I) Nuniiar Moniz
Sodré Bittencou it.

Sala das Ftcun iucs, 15 ilc Juuliu dc 1966.

José de Castro	 J050 13osco	 Luiz Jun queiru 	 Selle de
Barros - lValdoiuiro Lobo	 (](zrlus Elotj 	 Rout Fernandes -
José Maria Maga!hães.

Justificativa:

() (]orreio (1(1 ,1u,iIm. vilbiantc uiau Si liI t) ieflsa , (ulilpIcIa
hoje 65 anos de piofitia cxistenciii As colajusIs pusiçucsssulIli-
das pelo jornal, iS por dernais conhecidas (in opiuiao pSlilica, (Hs-
pensain major justificativa pari a proposiçao

Convém, entretanto, destacar, nos ulinnos (lois anus, a J)OSi-
çSo de Inleranca assunuda ('ill defesa dos postulados dcinocr(llicos,
na luta empleen (I ida pclo retorno a noriiialii mile cOil st it U( ional (10
Pals.

Na veI(IadC, 0 jornal (IC E(liliUlldO Bittencourt 0 vanguaidei-
ro (la posicao aSSumi(Ia por aqueles que desejarn ver (l(VOlVidilS no
povo as inalienSveis conquistas que, de algum tempo pani eS, vtrn
sendo eliminadas (10 processo de cvolucSo nacional.

0 Correio, por suas tra(Iiçoes, vividas no longo de 24 mil
dias de existência, justifica, amplamente, sun legenda de honra
e de gloria jornalisticas: - "Na primeira linha da imprensa livre
do mundo."

José de Castro.
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() 1rasi I I(cchtu --r:mtie contrihuiciio da cultura germSnica
e tciii COlil a Bcinildica l'cdcmaI AleinS profunda afinidade, o que
justifica a apresentaçao deste Requerirnento.

Salacias ReuniSes. 15 de junlio de 1966.

Anuar Fares.

I I 1 1 i: it I I\1 I;N'I(

Exmno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais.

Bequciro a V. Exa. o adiamento da votac5o do RequerimentO
do Sr. Aureliano Chaves, de congratu1açes corn os Ministros Costa
e Silva e Pedro Aleixo, par a próxima ReuniSo.

Sala das Itciiiiius. IS de Juflhlu (IC IIIG(.

João Bosco.

- Durantc sun (I i.sclissno, mi isle Be(1u(r]Inento retirado, a
pedido do autor.

INi)[CA(S\() Nv 1.210

Exmo. Sr. Prisiilente da Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado, na forma regimental, requer,
ouvida a Casa, seja encaininhada ao Conseiho RodoviSrio do Estado
indicacSo (Ia necessidade de que aquele 6rg5o faca reparos na
estrada que liga Si'io Francisco a JanuSria.

Sala das ReuniSes, 15 de junho de 1966.

REQUEBIMENTO
	

Eider Lafeld
	

Nicanor Armando - Pereira de Alrneida -
Aluiinor Mourão.

Exrno. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado que este subscrevc requcr que a primeira hora
da primeira parte da Ordem do I)ia (in ReuniSo de 21 do corrente
seja (lestinada a homenagear o "Din da Unidade AlemS".

A Unidade AlemS significa o esforço daqucle grande povo e
de seus estadistas, no sentido de manter os priflClplOS demoerSUcos,
aperfeiçoar a organizaç5o social e lutar pela paz.

Justificativa:

Os Municipios de SSo Francisco e JanuSria estão ligados por
estrada que tern grandc influência na vida econôrnica da regiSo.

Essa estrada está cm péssirnas condiçOes de conservação, exi-
gindo reparos irnediatos, conforme se indica ao DER.

Euler Lafetd.



INDICACAO N.r 1, 211

Exino. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

Os Deputados que esta subscrcvem, na forma regimental,
requerein, ouvida a Casa, seja feita urna Indicação ao Sr. Governador
do Estado, a firn de que, através dos órgSos competentes, providen-
cic inedidas concretas no sentido de que sejarn (linamizadas as
obras de construçao (10 Clube Mineiro dos Funcionários, com sede
nesta Capital, onde ja estão construidos uma piscina para adultos,
2 para crianças, vcstiários, quadras de volibol, peteca, futebol de
salão c grainado para futebol infantil, jã cia pleno funcionamento,
por entendermos serem estes esportes (IC real valor para o descanso
tao necessário aos nossos funcionários pilbllcos. Estas obras, Se-
gundo a imprensa local, ja foram constatadas por vários Secretários
de Estado e pelo próprio Vice-Governador, que ali ('stiveraIn em
visitas proporcionadas pela atual Diretoria.

Sala das RcuniOcs, 14 de junho de 1966.

Horn ero Santos	 José Luiz Baccariiii 	 Wilson Taxiure
Enter La! eld - Al/air Chagas - Selle de Barros - Valdir Melgaço
- Expedito Tavares - Alvirnar Mourão.
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escola menos distante (além (le AarSo Reis) implica sérios perigos
quanto ao trajeto, que tern que ser feito através da cstrada que
vai para a cidade de Santa Luzia, prolongamcnto (la Rua Jacui, dujo
moviinvnto é intenso, tcn(10-se transformado praticarnente em pista
(1e corrida dos veIculos. Aflitos, pois, diante dos perigos por que
passarn on passariam seus filhos, os chefes de farnIlia do hairro ape-
lam, através (ic nossa represcntacao modesta da populaçiio de Belo Ho-
rizonte, nesta Casa, no sentido de uma soluçao prética c urgente pam
o caso, qual seja a criacSo (IC urn gi-upo escolar no Bairro Providên-
cia, que também beneficiará a Vita Operu'ia.

Joäo Luiz de Freitas.

1NDICAAO N.9 1.213

Exmo. Si-. PN'sidente da Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado requer a V. Exa., ouvido o Plená-
rio, seja indicacla ao Exrno. Sr. Governador do Estado a necessi-
dade urgente (10 inicio (las obras de construcSo (La projetada pon-
te sobre o Rio Guandu, cm Desterro de Entre-Rios.

Sala das Reuniöes, 15 de junho de 1966.
INDICAçAO N.9 1.212

Exmo. Sr. Prcsidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado, corn o apoiamento de ilustres
Srs. Deputados, solicita de V. Exa., ouvido o egrégio Plenário, seja
indicada aos Exrnos. Srs. Govemnador do Estado e Secretário da
Educacao a urgente necessidade da criaçSo de urn grupo escolar
no Bairro Providência, em Belo Horizonte.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

João Luiz de Freilas - José Lutz Baccarini	 Wilson Tanure
- Hornero Santos	 Valdir Mclgaço 	 Sinval Boaventura.

Justificativa:

0 Baiiro Providência, em Belo Horizonte, está localizado entre
as Vilas Aar5o Reis e Operária. Naquela parte da cidade sornente
existe um grupo escolar, assiin rncsino, muito distante do Bairro
Providência. A ida das crianças desse baii-ro e da Vila Operária é

João Luiz de Freitas.

Justificaliva:

Facilitai' o transito interno (to MunicIpio e o ti-ansporte da
producSo agrIcola da i-egi5o pal -a outros centros.

Jodo Lni2 de Freitas.

INDIcAçAO N.9 1.214

Exrno. Si-. Presidcnte da Asscinbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado requer a V. Exa., ouvido o egré-
gio Plenário, seja indicada ao Exmo. Sr. Governador do Estado a
urgcnte necessidade de que dc autorize o término da construção
(10 Forum de Monte Carmelo.

Sala das Reuniöes, cm 15 de junho de 1966.

João Luiz (Ic Freilas.



Justificaliva:

Dar meihor reprcsentaçao C apresentaçSo a Justica na Cornar-
ca de Monte Carmelo.

JO0i Liii: (le ireitas

INDICAçA0 N.Q 1.215

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra assinado requer a V. Exa., ouvido o egré-
gio Plenário, seja indicada ao Exmo. Sr. Governador do Estado
a urgente necessjclade de autorizar a construçSo do projetado
dio do Forum da Cornarca de Santa Luzia.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

Jodo Luiz de Freitas.

Justificativa:

Dar meihor apresentação e representação a Justica na Comar-
ca de Santa Luzia.

João Luiz de Freitas.

INDICAçA0 N.c 1.216
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intereSSarem par urn racional trabaihO no camPO. Levar an ruralis
ta da regiSo a possibilidade do conhecimento das mais rccentC
conquistas da técnica agropeCu61l Aifahetizacao voltada para o
eaflhpO, ao mesino tempo qUC suscitam'a urn ViVO gOSh) pela vida

canIpCStFC higieflica e saudávei, qua
teeniCamente bern vivida,

scra mais urna ahertura ao aprendizado profissioMll cill nosso Es-
taclo. Tudo isto num horn prédio, decente, arejado, higiêfljco, dando
condicSes a urn funciOflauu(nt0 amflplO e ordenado da Escola.

J000 Luiz de Freitas.

INDICAcA0 N., 1.217

Exmo. Sr. p i.esi(iente da Assembléia LegiSiativa do Estado de

Minas GeraiS.
0 DepUtado abaixo assinado, na forma regimental, requer,

ouvida a Casa, seja enviada IndiCacão ao Exmo. Sr. Governador do
EstadO e ao Departarnento EstadUal de EstradaS de odagern, noo asfaltarnet0 da
sentido da conveniêflc de que sea completado 
Avenida 8 de Dezernhro, na cidade (IC So Joio ilcl-ReI, onde se

daquela cidade parte para BarbaCefla e Rio de
jnicia a estrada que 
Janeiro.

Sala das ReuniöeS, 15 de junho de 1966.

Nicanor Armando - Raul Fernandes - Pereira de Almeida -

E,ilei Lafetá - João Vwz.

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado solicita (IC V. Exa. se digne, ouvi-
do o Plenário, indicar ao Exmo. Sr. Governador do Estado a con-
veniência e a urgente necessidade de ser autorizada a construcão
(projetada) da Escola Rural de Bonfim.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

Joäo Luiz de Freitas.

Juslificaliva:

Ajudar a expansSo da atividade rural de nosso Estado. Dar
aos jovens da populacSo do Municipio de Bonfim condiçöes de se

,J li st ificativ
A Avenida 8 de Dezembro, em São João del-Re!, é uma dos

maiS 111uvirneflta(1OS daquela cidade. Nela eSt() Iocalizados impor-
tanteS estabelecimentos de servico piThlico, inclusive as Vilas de
Of iciaiS e de Sargentos do Exército (Regimento Tiradentes) e 

En-

fermaria Militar, de glorioSaS tradicoes.
No entantO, apenaS um lado dela estâ asfaltado, justamente

aquele para o qual fazem frente essas duas organizacoes militares.
0 asfaltarnento parcial macula a beleza do via pübilCa, tira-

-ihe parte cia utilidade, prejudica o povo e desatende as exigencias
de urn horn servico de trânSitO.

Assini, é de ser aprovada a presente IndicacãO.
Nj(aJmor Armando.
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JNDICAcAO N.9 1.218
Exmo. Sr. Presidente da Assembléja Legislativa do Estado deI\Iinas Gerais.

0 Deputado ahaixo assinado, na forma regimental, requer,
ouvida a Casa, seja encaminhada Indicaçao ao Exmo. Sr. Governa -
dor do Estado e ao Conseiho Rodoviárjo do Estado, no sentido de
que, em regime de urgência, seja dado prosseguimento ao asfalta-mento da estrada que liga Montes Claros a Curvelo.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

Enter Lafetd - Expedito Tavares - Altair Chagas - Alvimar
Mourdo 	 Sinval Boavenlura - Hoinero Santos - Joaquim de Melo
Freire - Nicaiior Armando - Valdip Melgaço	 Curios Eloy - Jodo
Vaz -- Orlando Andrade - José de Castro - Lujz Jun queira -
Lad isbn Sables - Martins Sibveira Sette de Barros - Raqmzzjujo
Albergaria - Spdrtaco Poin pea - Jehovah Santos - Wilson Tanure
- Athos Vieira de Andrade - Anuar Fares - Walcjojnjro Lobo -
Pires da Luz - Delson Scarario - Gerardo Grassi - Jodo Navarro

Gornes Moreira - Fborjvaldo Dias - Raul Fernandes - JarbasMedeiros.

Jzistifjcatjva.

As cidacles de l\Iontes Claros e Curvejo colocam-se entre os
Iflais populosos centros urbanos (10 Norte minriro; säo densos nñcleospopulacjonajs, municipjos ricos, vcrdadejras sentinelas do sertSo
nuinciro, coin niovinlento comercial e industrial intenso. Nelas se
constala, poI'éflI, a grafl(le fleCCsSj(la(1e de fãceis e seguras estradas
para intercâmbjo de mercadorjas e circulacao de pessoas proceden
les de todos os pontos do Estado, pois a estrada de rodagem entre
os clois menciona(los centros urbanos näo está asfaltada.

Esta situacSo afeta bastante a vitalidade econ ômjcosocjal doNorte de Minas.
Este o motivo da Indicaçao.

Enter Laf eta.

INDICAçA0 N.9 1.219

Exmo. Sr. Presidente da Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

A Deputa(Ia infra-assinada, nos termos regimentals vem, mais
urna vez, indicar a S. Exa., o Sr. Sccretárjo da Fazenda, Dr. Celso
Cordeiro Machado, a urgdntissjrna necessidade de mandar pagar
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os vcncirnentos dos se rvidores estaduais de Ervália - 5 meses; S.
Domingos do Prata 6 meses; Barra Longa - 4; Rio Pomba - 5;
Claraval - 5; CarandaI - 4; Nepomuceno - 3; Senhora dos Remé-
dios - 4; São Pedro dos Ferros - 5; Aramirim - 5; Mariana
5; Malacacheta - 5; Mar de Espanha - 7; Iguatama - 4; Sobrália
- 9; ItuiUtal)a (contratadas e substitutas) -- 5; Cristina - 4.

Sala das Reuniöes, 15 de junho de 1966.

Maria Nair Monleiro.

Justificaliva:
Já estamos achando que o caso dos vencimentos atrasados

no interior está passando dos limites de qualquer tolerãncia.
Os responsáveis pelos pagamentos deveriam voltar as vistas

para aquelas localidades, a flu de verificar a que situacio ficaram
reduzidos os pobres servidores! E lamentável que uma classe tao
al)flega(Ia chegue a ser desassistida ate o ponto de ]he serem nega-
(los U pSo e os gCneros de primeira necessidade, por n5o ter em
ilia OS seus irrisOrios vencimentos. Sc essas mestras ou fun-
cionários faltarem ao menor compromisso dentro da escola ou de sua
repartiçao, sujeitar_se-So a ccnsuras c penas regulairientares. Alas,
para conseguirem sua modesta subsistência, tern que se humilhar
(liante do proprietario (10 armazCm, mendigando a InCrCii(lOria de que
necessitarn. Têin quc pedir prazo para paganiento (Ic ca(lerno, poe-
que o Estado Ihes deve salários de 4, 5, 6 ineses e ate mais de ano;
tern que vender a agiotas aquilo que irão receber.

E lamentável esta situacão!
Os representantes do comércio naquelas localidades já se mo-

viincntam taiiilein, J)O1S, geraliiiente, st() pequenos coiiicrciantes scm
condicOes para aguardarem tanto tempo, conforme se ye dos
documentos por des encaminhados ao Secretário da Fazenda.

Pediriamos, neste caso, ao Sr. Governaclor que faça paralisar
as ((bras no Estado, as construçöes de estradas, cmnbora tCo neces-
sirias, mas que dê prioridade a alirnentaçSo, a SU1)SiStêflCia de nossos
servidores.

Cópia
"Exmo. Sr. Sccretãrio da Fazenda do Estado de Minas Gerais,

Praca da Liberdade.

Respeitosos cumprimentos:

Nós, os comerciantes dcsta cidade, abaixo assinados, sentindo
os reflexos do sCrio p roblemna que aflige o funcionalismo piiblico
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estadual, consuhstancja10 nos 6 (seis) meses de atraso, clirigirno-nos
a V. Exa., pedindo urna solucão Para tao constrangedora situaçao.

Na qualidatle de fornecedores Ja nos sentirnos desgastados em
nossos recursos, pois o total do atraso monta a mais de Cr$
100.000.000 (cern milhOes de cruzeiros).

Não po(len(lo contar coin bancãrjos para o (lesconto
(IC (lUplicatas, encontrarnonos nurna situacão verdadejrarnente insus-
tentávcl, dada a circunstãncja de näo poderrnos negar o fornecimen_
to, pois a cidade é pequena e todos somos conhecjdos e amigos e,
alérn do mais, o funcjonaljsrno que, de modo geral, tern urna ünica
fonte de recursos, necessita dos hens indispensávejs a vida.

Contrjl)uintes quc somos, fazcnios este caloroso apelo, que é
uma medida justa ao funcionaljsmo e urn desafogo para nós.

São Dorningos (10 Prata, 11 de junho (le 1966.

Rdinlo Goies Lima - Maiioeljto Nunes Lijihares Paulo
Roberto Horta - José Gonies Doiningos - Clciudio José Mendes -
Carolina Lana - Antonio Mendes Silva - Wilson Mendes - Gérsoiz
Ainérjco Lima fair Arlusi - Maria da Conceicao Nunes Mar-
ques - Arnoriiio Amaral Fliho - Adelino de Paula - Henz'ique
Dorningues Fraga - Durval Mendes Filho - Luiz do Nascimenjo -
Maizoel Goiiics Filho - José Martins Limo - AntOnio Rodrigues
Silva - João Ferreira Nunes - Nilo Barbosa João Braga - Paulo
Braga - Jair PerdOes."

* **

"Barra Longa, 30 (le maio de 1966.

Exmo. Sr. Dr. Celso Cordejro Machado

DD. Sccietãrjo (las Financas do Estado de Minas Gerais.

Representando o cornércjo local, venho a presenca de V.Exa.expor 0 seguinte:

0 funcionaljsm0 estadual deste Municipio está coin
de quatro Theses, e nos, os fornecedores, näo estamos sustentandoa situacão.

Para que nao fiquem os funcionárjos privados da nossa cola-
horaçao, virnos solicitar a V. Exa. que seja rernetjdo suprimenlo
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para a Exatoria local. Esciarecernos ainda que urn rnês de supri-
mento não solucionaré a presente situacao.

Contando coin 	 alto espirito de V. Exa., esperamos que Se-
jam tornadas as providências necessárias.

Agradecendo, subscrevo-me, atenciosarnente,

Cicre Abraim Gazire - Representante do Cornércio de Barra
Longa."

* * *

"Rio Pomba, 7 de junho de 1966.

Queridissirna Sra. Marta Monteiro

SaudacOes cordiais

Como uma das intmeras apreciadoras da senhora, venho,
pela presente, chorar as mágoas em rneu nome e de todos os funcio-
nários e professores do Colégio Estadual Professor José Borges de
Morais e dos Grupos Pc. Manoel e S. José, que estão coin vend-
mentos atrasados desde fevereiro do corrente.

Irnagina a bondosa senhora a nossa situação aflitiva nesta
época de tarnanha carestia.

A noticia (10 DiOrlo (Ic 24 ou 26 de maio veio-nos encher de
satisfação, coin as providêneias toma(las pela querida senhora;
acontece, porérn, que a Coictoria (laqui, ate hoje, ain(ia nib recebeu
dinheiro e nern a menor cornunicação neste sentido, sendo que
estamos sacrificadissimos coin 	 falta de pagamento.

Falo particularmente pelos funcionários do referido Colégio
(pois sou tambCni unia huinilde funcionãria) , to(tos pobres, lutando
coin a major dificul(lade na vida. Levantamos cedo, enfrentarnos
urn frio horrIvel, alguns bcbem urn simples goic (IC café, e varnos
cumprir fielmente coin nosso dever (IC empregado; e a Secretaria,
0 Governo, tO(IoS (StaO cOmJ)Ietarneflte aihejos as flossas dificuldacles
niorais e financeiras.

Apelarnos para o grandc e generoso coraço da senhora nes-
te sentido, procurando, coin ajuda de Deus e de scu prestigio, solu-
cionar nosso aflitivo probleina.

Estarnos sofrendo, a senhora pode crer. "Cada urn no seu
canto, chora 0 SCU tanto"; nós aqui estarnos nesta situaçiio pericli-
tante.

Empenhe-se por nos, por pie(lade, c arranje, poi favor, solu-
ço para o nosso caso desorientador.
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Na expectativa de dias claros e esperancosos, aguardo uma
resposta de tao boa e santa criatura. Digo santa, porque sofre
tambérn corn o próximo as suas dificuldades.

Por todos os professores e funcionários, subscrevo-me eter-
namente grata.

(a) ..

"Claraval, 1-6-66.

Prezada D. Marta Nair Monteiro

DD. Deputada Estadual - Saudaçoes

Antes de tudo, meus agradecimentos pelas providências toma-
das a meu favor, corn referêncja ñ rninha contagem de tempo.
Enviamos, ha (has, urn abaixo-assina(lo do professorado (leste Muni-
cIpio. Pedimos-ihe o obséquio de encaminhá-lo ao Chefe da Conta-
doria-Geral do Estado e encarecer-Ihe que reconheca e atenda o
nosso apelo, enviando o suprimento necessárjo a Coletoria de Clara-
val. Não ha mais jeito de viver. Nossa situação é por demais humi-
Ihante, depender de favor dos outros e por quanto tempo! Estamos
corn os vencimentos em atraso desde dezembro p.p. Este ano ainda
não recebemos nada. Os dernais funcionários (fiscais, poli( . iais e (IC
Coletoria) estão em dia, Inas os profesosres, justamente Os que não
podem exercer outra atividade, nada recebem.

gada".
Conto corn o scu apoio; desde já, 0 mcii Siflcero "muifo obri-

(a) . .
***

Carandal, 8-6-66.

Prezada Deputada Marta Nair,

Contando sempre corn a sua grande generosidade e prest!gio,
as professoras de Carandaf vêm pedir-Ihe o seguinte:

Fomos informadas de que Barbacena devolveu Cr$ 40.000,00
(quarenta milhöes de cruzeiros), entho pe(Iimos-IlIc que se interesse
por arran jar essa verba para nosso pagamento, atrasado de 4 meses.

Dens Ihe pague.

Esperando, como sempre, ser atendidas, pelas professoras,
(a) ..

***
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"Nepomuceno, 10-6-66.

Marta Nair Monteiro - Rio de Janeiro 430 - BH

Desoladas três meses scm vencimentos vg scm crédito vg
confiamos sua solidariedade conosco pt Professoras Nepomuceno."

"Barbacena, 11-6-66.

Deputada Marta Nair Monteiro

Assernbléia Legislativa - BH

Pedirnos interfcrência vencinientos atrasados professoras Gru-
po Escolar Governador Magalhiies vg Sexihorci dos Reinédios."

"Séo Pedro dos Ferros, MG, 13-6-66.

Deputada Marta Nair

Asscmbléia Legislativa - BH

Peclimos obséquio providenciar regularização pagarnento 4 a
5 meses atraso. Segueni 72 assinaturas professoras pt"

"Açuccna, 9-6-66.

1)eputada Marta Nair

Assernbléia Legislativa - BH

Diretora professoras servente Aramiriin Acucena aguardam
soluçiio pe(Iido conforme telegrama pt Agradecern pt Diretora."

61
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"Carandal, 8-6-66.

Maria Nair

Assembléia Legislativa 	 BIT

Informamos Barbacena devolveu Cr8 40.000,000. Pedimos scu
interesse arranjar essa quantia pagamento professoras Carandai."

***

"Mariana, 8-6-66.

Maria Nair Monteiro

Assembléia Legislativa - BH

Professoras de Mariana ate hoje nada solucionado. 	 Paga-
mento continua atrasado cinco meses. Aguardainos providência ur-
genie colocar em dia nossos vencilnentos, conforme promessa do
Secretário da Fazenda dezoito dias atrás quando aI estivemos. Aten-
ciosamente.

(a) Geraldo Reis Antunes."

***

"Itaguara, 7-6-66.

Deputada Marta Nair

Assembléia Legislativa - BH

Professoras Itaguara cinco meses atraso vencimento pt Pedem
providências."

***

"Malacacheta, 10-6-66.

Deputada Marta Nair

Assembléia Legislativa - BH

Tomamos conhecimento sua indicaçao pt Confiamos sua valio-
sa ajuda p1 Abrs.

Professoras Malacacheta."

"Mar (Ic Espanha,

D. Maria Nair Monteiro

Assembléia Legislativa 	 BH

Solicitarnos (IC V. Exa. suas providências junto autoridades
competentes p1 Professoras e funcionãrios estaduais em atraso de 7
meses seus vencimentos vg situação dificil perante comércio local
vg quase estado de calamidade püblica nesta cidade p1 Peca Go-
verno Estadual solucão (lefinhtiva angustioso probleina ptvg agradeci-
mentos vg saudaçOes atenciosas pt

Professoras e funcionários estaduais de Mar de Espanha MG."

***

"Iguatarna, 10-6-66.
Solicitarnos urgente providenciar pagamento atrasado mais

de quatro meses. Professoras passam necessidade.
Professoras Grupo Escolar Ce!. José Garcia Pereira."

"Sobrália, 28 de maio de 1966.

Exma. Sra. Marta Nair Monteiro
DD. Deputada Estadual
Belo Horizonte - MG

Prezada Senhora,
Tendo lido o artigo: "Secretãrio ye denincia do D.M. e man-

da pagar as professoras", publicado no Diário de Minas do dia 26
deste, e encontrando-nos na mesma situacão das professoras de
Mariana, solicitamos que V. Exa. interceda em nosso favor junto ao
Secretário da Fazenda.

Iniciamos no magistério dia 15 de fevereiro e, desde esta data
W o presente mornento, estamos scm receber nossos vencimentos.
Em pior situacão encontram-se as professoras do ano passado que,
desde o mês de agosto, estão, tainbCm, scm receber seus vencimentos.
Apelamos para a compreensäo de V. Exa. a fim de solucionar o
nosso problema.

As professoras: (seguern-se 13 assinaturas corn firma reco-
nhecida.)"

***
***
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"Ituiutaba, 3-6-66.

Sra. Deputada Marta Nair Monteiro
Assembléja Legislativa do Estado de Minas Gerais
Belo Horizonte - MG

Nobre Deputada:

Chegou-nos as rnSos urn exemplar do I)idrio de Minus, de
26-5-66, onde se ye toda a sua dinârnica e hondosa açSo em prol desta
classe, que são as professoras primárjas do interior.

Sornos professoras contratadas e ate esta data ainda não re-
cebemos os nossos vencirnentos.

Algurnas são arrimo de farnilia; pagarnos conducao, contri-
buirnos para a Caixa Escolar, e, para tal, muitas vezes temos que
tornar dinheiro emprestado, e a situaçSo, dia a dia, torna-se pior.

Tornainos conhiecjmenfo (Ia verha de urn bilhSo de cruzeiros
liberada pela Secretaria (Ia Fazenda para pagamento de professoras
(10 interior. Sendo V. Exa. expoente maximo feminino de nosso
Estado, seja como representante do povo, seja corno Presidente da
Associaçao dos Professores, vimos expor nossos problernas, certas
de que a Sra. saberã Como resolve-los sábia e prontarnente.

Antecipa (lain enit . aprescntarnos4he Os nOssoS profundos agra-
dec imentos.

As professoras:

(seguem-se 7 assinaturas. )"

"Cristina, 14-6-66.

Marta Nair Monteiro

Assembléja Legislativa - BH

Professoras prirnárias estSo pagarnento atrasado; solicitarnos
ajuda representante ilustre da classe pt Agradecida pt"

Maria Nair Moniciro.

- A seguir, o Sr. Presidente (Ia ciCncia a Casa (Ia seguinte
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C0MIJNIcAcAO:

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado cumpre o doloroso dever de
trazer ao conhecimento desta douta Casa a noticia (to falecimento,
nesta Capital, hoje, as 10 horas, do Sr. José \Titor de Paula, pedindo
seja consignado na Ata de nossos trabaihos urn voto de profundo
pesar pelo infausto acontecimento.

José Vitor de Paula, Zequita, como era conhecido na intirni-
dade, era farrnacêutico e residia em Pocrane, para onde será envia-
(to 0 corpo aifl(la hoje.

Zequita deixa viava, 1). Elvira Dornelas Bruin, e uma i:inica
filha, senhorita Branca Maria de Paula, estudante de Filosofia, nesta
Capital.

Membro de uina das maiores e rnais tradicionais farnilias da
Zona da Mata, era ligado por afinidade do parentesco as nSo me-
nos nurnerosas e tradicionais familias da região, Calhau, Dornelas e
Magalhães.

Entre outros, exerceu o cargo de Adjunto de Promotor de
Justica (Ia Coinarca do Ipancrna, na cidade de Pocrane, onde era
figura das mais estirnadas, pelas virtudes que encerrava em seu
espirito do homem born e caridoso. Ninguém sala de sua farrnácia
scm o medicamento, se nao dispusesse do recurso para pagá-lo.

Residiu também em Airnorés, onde deixou largo circulo de
amizade, o mesmo ocorrendo cm Ipanerna, Manhuacu e Caratinga.

Era filho do saudoso Ccl. José Bruin Paula, jã falecido, e
tinha a ventura de possuir sua rnãe, D. Quita, residente atualmente
em Vitória.

São seus irinãos: Silvio Bruin 	 Paula, fazendeiro, casado,
residente cm Aimorés; D. Jacira Bruin Dornelas, casada coin 	 Sr.
Gregório Dornelas, comerciante, residente em Ipanema; Nazinha
Bruin Calhau, casada coin Sr. José Calhau Sobrinho, fazendeiro,
residente em Ipanema; Clóvis Bruin de Paula, fazendeiro, casado
corn D. Tereza Chimelli do Paula, residente em Airnorés; Eny de
Paula Magalhães, casada coin Sr. Leanir de Assis Magalhaes, fa-
zendeiro, residente em Pocrane; Onailda Bruin Magalhães, casada
coin o Sr. Válter Assis Magalhães, comerciante, resiilcnte em Pocrane;
José Bruin Paula Jr., comerciante, casado coin Miralda Lima
Bruin, residente em Airnorés; Maria Eterna Bruin Ferreira, professo-
ra, casada coin o Sr. Anibal Ferreira, cornerciante, residefite em
Vila Velha, Espirito Santo; Edson Bruin do Paula, casado, coinercian-
te, residente em Ipanema.
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0 Municipio de Pocrane ficou (luI'alllente castiga(IO (On
o (lesaparecirnento de Zequita Bruin, e tarnbérn o Municipio 1
Ipanerna, onde dc passou a major parte de sua vida, pelo que se
pede seja dada cornunicacao deste voto aos respectivos Prefeitos,
Srs. José Pinto (Ic Almei(ja e Genulno de Assis Magalhaes Filho, e a
sua viiva, Sra. D. Elvira Dornelas Bruin, residente em Pocrane.

Sala das Reuniôes, aos 15 de junho de 1966.

Floril/o Dies

OR Al) 0 H ES

A Necessi(jadC (le Polic jwnenjo lies Escoløs

A SBA. AIAR ,rA NAIR \IONTEIH(): 	 Sr. Presidenie, Si's Dc-
putados.

Ha anos, desde governos passados, vinlos nós, l)i'ctoras, lu-
tanclo pelo policialrlento nas escolas.

Freqiientemente, professoras cram agredidas quer por alunos,
quer pelos pais. Diretoras eram desrespeitadas, grupos assaltados.

Houve tempo em que guardas-civjs davam aos estabelecimnentos
de ensino a sun valiosa contribuicao na manutencao da ordem.
Mas a eidade foi crescendo, a populaç5o aumnentando, as casas de
ensino foram-se multiplican(Io, e a Guarda-Civil n5o acompanhou
proporcionalmente seu crescimento. Coin ficaram nossas escolas
A mercê dos ladrOes, e nossas abnegadas mestras, expostas a constan-
tes arneaças e perigos, ate que, infelizmente, umna vitima 	 a saudosa
colega Diretora Nair Santana - derrarnou seu sangue em holocausto
A classe.

Sc naquela escola houvesse urn policial A porta, jarnais ter-se-
-in perpetrado tamanha harharidade, que veio manchar de sangue
lirna pAgina de nossa vida escolar, pAgina essa que fieou indelevel-
mente gravaila em nossa niente e que, na sua repercussAo nacional,
serviu de severn advertêncja As autoriclades (10 Pals.

Foi preciso que este sangue se derrarnasse em pleno gabinete
de trabaiho, que uma vida se imnolasse deixando uma pequena órfA,
para que nós pudéssernos, Coin triste motivacao, clamar corn mais
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eloqiiência pelas mestras-meninas e pelas professoras que já se do-
bravam sob 0 peso dos anos e do sublime encargo que abracararn,
para que outras mortes nAo venham a se consurnar.

No adeus sentido que, A 1)eira (IC scu tmmuUlO, em nomne mia classe
(lime entre revolta(la e triste the chorava a morte, demos a Nair
Santana, prometemos-ihe, em hornenagem A sua saudosa memória,
nio (lescansar enquanto as colegas que aqui ficavam nAo tivessem
a garantia de vida necessária ao seu trabaiho.

E vimos que nossa voz foi ouvida, quando uma outra voz
mais forte, de urn homem que não costuma descurnprir sua palavra
empenhada, veio trazer-nos, em rneio Aquele impacto, a esperaflVa
tAo ansiada: a prornessa do entAo candidato no Governo (10 Estado,
Dr. Israel Pinheiro, (IC que, tAo logo se empoSSasSe, dana As mes-
tras da Capital a necessAria seguranca no trabaiho, policiando nossaS
escolas.

Tanibérn nós cumprimos nosso juramento: não descansamoS.
Da Tnibuna, pessoalmente, por representacAeS e telegramas, tenmos
procurado trazer bern viva a lembranca di primeira necessidade
das mestras (la Capital, qual seja, a seguranca A sun integridade fisica.

Por felicidade nossa, lembrarnos imediatamente de nossa valo-
rosa Poilcia Militar, cujos membros disciplinados e educados, pode-
riam vigiar seus própnios filhos e suns indefesas mestras.

Animava-nos o recebirnento eonstante de radiogramas e tele-
fonemas (10 PalAcio, (to SecretAnio de Seguranca, do SecretArio de
EducacAo, do Coin and e do Chefe do Policiamento Osten-
sivo da Policia Militar, assegurando-nos (10 processarnento das pro-
vidências cm andamnento para a concretizacão de urn dos nOSSOS
mais imediatos ideais e (10 cumprimento da palavra do Dr. Israel
Pinheiro, tAo oportunamilente ernpenhada.

A sensibilidade e o espirito cnistAo e hurnanitArio de S. Exa.
foram, hoje, par conforto nosso, dernonstrados da mnaneira mais
concreta: a instalaçAo imediata do Policiarnento Escolar para vigi-
lAncia e seguranca (le nossos estabelecimentos de ensino.
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Assistéjcj (, ao Meiwi Abajidonado

0 SB. JOA() LIJIZ l)E FflE[TAS - - Sr. PrcsidcnE , Si's.l)cputados

0 frnnoi ('s la iliNclito, qUOti(j ja il amen It,, na escola do vicio,
pelas ruas (Ia nossa outrora tao bela cidade de Belo Horizonte,
pelo menos enquanto se nao The dê o aprendizado profissional, urna
construtjva visão da vida, urna escola de trabaiho. Demonstra, cons-
tantementc', o inenor abandona,io na sua existêncja marginal, 1 mercê(la sugestao ao vicio, a flWVCê tla fome, it rnIngua, exposto a docnça,a incompetêncja tie nossa sociedade. Vemos corn tristeza, As margens
(las nossas vias de trânsito, essas crianças jogadas; isso é uina gran(Ie
mãcula, de clue é major responsávcl a flossa ornissão.

Todos nós podernos c devems, paralelamdnte ao setor econO-
Inico, enquanto procuramos levantar do sub (lesenvolv jrnento ao desen-
volvimento progressivo a nossa sociedade, marcar, tarnbém, a nossa
presenca de trabaiho no campo social e moral, para clue nio tenha-
mos jovens de uma péssirna formac • ao 'floral e de urn desnivel quc
venham desinentjr a nossa origem cristfl, iitsta gran(I ( terra de SantaCruz. Uina aberracao, scm diivida.

Por outro lado, entranclo nos Jarcs, vai a sugestao au
vicio, a violêncja e a sexualidade desenfreada, através dos pro-
granlas de uma televjsão malsa. E, scm pedir licenca, scm consultar
se as suas idéias e o seu contcüclo conferern ou não corn os princI-
pios da farnilia, vio OS progranths (Ic tClevis5o entrando porta aden-tro, pelletran(lo no Sllbconsc jcntc c no incOnscjcnte (lOS jovens,explorando sua trepidante curiosjdade E o espjrjto do frio corner-
cio, merccnárjo, imoral, feito através de corpos fernininos, a base da
obscen jdade desenfreada, a base de urn sensacionalismo clue não titu-
beia em explicar, minuciosamente, corno é quc se pode fazer o cornéi--Cio flhiSerável, por cxcrnplo, o cornér(jo dos CfltOrpccefltcS Esta 

C
a verdacie que todos constatamos, diariarnente, através de uma tele-Visao maléfjca. TambCrn 0 nossO radio é hoje, infelizmentc, marcado
por urn hurnorisrno, pobre humorismo, que constitu j, muitas vezes,o seu próprjo rici jculo. Em todos Os campos de diversCo e de main terpretaçao da aric, ha urn pedido angust jante para clue sejamos
rnais presentes, opositores mais tenazes ao mal, a fim de que possa-
mos salvar, hojc, urn futt po que todos desejarnos meihor para estagrande Naciio.

Por tudo isto é que vemos, corn grande satisfaçao e alegria,
a providêncja tomada pelo Sr. Juiz de Menores que, através de urna
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Portaria, prOil)e a 1)a1tictP 1 c o de mcnorcs de 18 anos em programas
(IC televjsãO c cdnsura os video-tapes a serem exibidos na Capital.
Tambérn nos sentirnos mais otimistas e rnais jubilosos, quando,
ainda na area do Juizado de 1\lenores, se institui, em nossa Cida(ld,
urn Comissariado Feminino, para atender e dar assistCflcia as mciii-
nas que, nas runs da ciclade, ficam expostas a rnaldade dos homens,
que, muitas vezes, abusarn da sua misCria fIsica, moral ou social.

E nossa solidariedacle no JUiZa(1O dc Menores vai ao ponto de
encaminllarlflOS a Mesa (lesta augusta Assemblbia urn RequerinlentO
de congratulacöds corn o Dr. Moacir Pirnenta, digno Juiz de Menores,
corn o Comissariado Ferninino, através da Sra. Curadora de Meno-
res, Dra. Iracerna Tavares Dias, coin a Cornandante (10 Comissariado,
Srta. Leda Del Caro Paiva, e corn as primeiras alistadas, num alista-
mento voluntCrio e espontâneo, as Srtas. Maria Dolores, Vera Ldcia
c isa.

E objetivo da justificativa deste Requcrimento prestigiar as
iniciativas que tern o sentido do sanearnento moral dc nossa socie-
dade. Vamos pedir, Sr. Presidente, que no pé de nossas palavras se
transcreva a aprescntavCo feita pela Sm. Curadora c a Portaria
nCmero 6, do Sr. Juiz (IC Menores, que vai reproduzida na Integra.

"APRESENTAcAO

Considcrando-Se clue o problema do menor abandonado assu-
me proporcCes rnaiores, dia a cliii, e qiie os órgCos pñblicos respOn-
sCveis pelo arnparo a esses nienorcs não dispöern de condicöes ma-
terials e de pessoal em nCmero suficiente para atendê-los, mister se
torna que os particulares participem desse trabaiho, através de
ajuda voluntCria, visando a (lar an rncnor necessitatlo dc amparo
uma assistCncia mais constante e eficaz.

Corn o objetivo de dar inlcio a urn trabaiho dessa natureza,
de trazer o particular a participar do plano do Governo, nurna obra
(IC largo alcance e mérito, o MM. Juiz de Menores (IC Belo Horizonte,
pela Portaria n.° 6, de 16 de setembro de 1965, instituiu o Comissa-
riado Ferninino Voluntário, corn atribuiçOes especificadas na refe-
rida Portaria.

Haverá selecão e treinarnento do pessoal que integrará a equi-
pe, na forma cstabeleCi(la no presente planejamento.

Belo Horizonte, janeiro de 1966

1 .'-Curadora."
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"PORTARIA N.o 6

Dispoc sobre a organizacão do Coin issariado Feminino

0 Exmo. Sr. Doutor Moacir Pimenta Brant, Juiz de
Direito da Vara de Menores da 'Comarca de Belo Horizonte,
no uso dc stias atribuicOes legais, resolve expedir a Se-
guinte Portaria, instituindo o Comissariado Ferninino:
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Art. 8.° - Esla Portaria entrará em vigor na data da sua
publicacao.

Registre-Se. Oficiese.
Dado c passado nesta ci(ladc de Belo Horizonte, aos (lezesSeis

(16) dias do mês de setembro de mil novecentoS e sessenta e cinco."

Art. 1.9 - Fica instituIdo o Comissariado Ferninino Voluntá-
rio do Juizado de Menores, corn as seguintes atribuiçoes:

a) receber e encarninhar ao destino adequado menores do
sexo feminino, de 7 a 18 anos, apresentadas ao Juizado;

b) entrevistar as nienores;
c) cncarninhar as menores a exarne medico em geral, inclu-

sive os de verificaçSo de idade e integridade sexual;
d) fiscalizar os espctáculos e bailes infantis;
e) inspecionar, por ordem do Juiz, os estabelecimentos desti-

nados a internação de menores;
1) encarregar-se da apreensão de menores do sexo feminino,

quando necessãrio;
g) cuidar das crianças aprcscntadas a este Juizo;
h) exercer outras atrthuiçoes por determinacao deste JuIzo.

Art. 2.9 - 0 Comissariado Feminino terã a supervisão da 1.'
Curadoria de Menores.

Art. 3.9 - 0 Comissariado Ferninjno terá o nárnero de coinis-
sárias constante da Ordem de Serviço deste JuIzo.

Art. 4.9 - Todas as Coinissãrias inscritas no Comissariado
Femjnino são obrigadas a prestar, pelo menos, seis horas de servico
por sernana, no horário de sua escala.

Art. 5.9 - 0 Comissariado Feminino terá plantao matinal e
noturno.

Art. 6.9 - Todos os integrantes do Cornissariado Feminino
devem observar as demais disposiçöes do Regimento do Comissaria-
do que nSo colidirem corn esta Portaria.

Art. 7.9 - 0 Cornissariado Ferninino deverá entrosar-se corn
o Chefe do Cornissariado e o Serviço Social para meihor desempe-
nho de suas tarefas especificas.

BeizeficiOS Para Professor" P:'zb!icos

0 SR. ATHOS VIEIBA DE ANDBAI)E - Sr. Prcsi(lcfltC, Srs.
DeputadOS,

Volto a Tribuna desta Casa para dar noticia a cste Plenário
das mensagens de apoiO que ternos recebido de professoreS e dire-
tores (le colégioS (IC todo o Estado, corn relaçSo ao Piojeto de Lei
n.° 3.568, que apresentaiflOs a esta AssembiCia c que seth votado,
em 2. (liscussao, dentro de poucos dias.

Vou icr, Sr. Presidente, para que constem do meu (liscurso, as
ruensagenS recehidas:

"Belo Horizonte, 18 de maio de 1966.

Exmo. Sr. 1)eputado Athos Vicira de Andrade
Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais

Capital
Prezado Deputado Athos Vieira de Andrade:

Agradeco scu oficio, beni como a cópia (10 Projeto
de Lei n.° 3.568/66, de sua autoria, que visa a beneficiar, para
efeito de disponibilidade e aposentadoria, Os servidores piThlicos e
autârqUiCOS, quando professores de estabeleCilflefltO de ensiflo par-
ticular, reconhecido on sUI)VCflCiOflaIlo l)elO poder páblico.

Do referido Projeto de Lei dci conhccimeflto aos senhoreS
professores do nosso estabelecimeflto de ensino.

FelicitandO-O pela sua atuaçSo tao marcante na Assembléia
Legislativa do nosso Estado, vaiho-me do ensejo para enviar-ihe
sjnceros curnprirnCntoS.

Sinceramente
Jureina D'Avila Daumas Tavares - Reitora." 1
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"Pornpéu, 2 dc junho dc 1966
Exmo .Sr.

Deputado Athos Vicira dc Andrade

Asscml)léja Legislatjva (10 Estado dc liinas Gerais.

Becehernos 0 oflcio que V. Exa. enviou an Ginsio Estadual
dc Pornpéu.

Na qualidade (IC Dirctoria do cstabelccjj yid. nto venho, cm nome
dos professores, hipotecar irrestrita solidariedacle ao Projeto n.c
3.568/66.

0 povo, scrnpre atento as atividades de seus representantes,
saberá guardar 0 norne daqueles que lutam pela meihoria das con-
(IiçSes dc vida (Ia r'assc laboriosa.

Atenciosaine n te,

Jude Gelope fiwnbirra, I)irctora."

***

"Exmo. Sr. Athos Vicira dc Andrade
1)D. Deputado Estaclual

Assembléja Legislatjv

Belo Horizonte

Presidente Bernardes, 30 de maio de 1966

Senhor Depntado,

Ternos o prazer dc ConlunIcar o recebirnento das normas fi-
xadas por V. Exa. sobre 0 Projeto dc Lei n.9 3.568/66, tomando
inwdjatamente como pede, todas as providências necessárjas

Ficamos imensamente gratos a V. Exa. e gostariamos de re-
ceber inforniaçocs detalhadas sobre 0 Projcto, como sobre o anda -mento do mesmo.

Na expectatjva de novas inforrnaçocs, subscrevome.

Atenciosamente,

Pe. José Vieira Moreiru, Diretor."
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"Baldim, 31 de maio de 1966

Exmo. Sr. I)cputado Athos \T icira dc Andrade

DI). Deputado a Assembléia Legislativa

Belo Horizonte - MG

Prezado Senhor,

Acusamos 0 recebirnento de sun carta em que nos infornia
sobre a trarnitacão (10 Projeto 3.568/66.

Permitimo-nos felicitar o nobre Deputado pela iniciativa que
se inscreve como unia conquista do professorado.

Confiamos, plenamente, na aprovaç5o dc scu Projeto, posto
que virá ao encontro do interesse de imensa classe trabaihadora.

Rcceba a nossa paavra de incentivo, reconhecimento e os
nossos aplausos pelo interesse que V. Exa. tern dernonstrado pela
sorte (10 professorado mineiro.

Cordiais saudacoes

Maria José de Mulos Ferreira, Secretária - Dr. Hugo Ribeiro
do Si/vu, Direlor."

"Leopoldina, 30 de maio de 1966

Prezado l)eputado Athos Vicira (IC Andrade

Saudacöes,

Sou sabedor de um Projeto em tramitaç5o na Assernbléia Le-
gislativa do Estado que concede contagem de tempo de servico aos
funcionãrioS pñhlicos: Projcto nilmero 3.568/66, de 18-3-66.

Confesso que tal iniciativa foi recebida no Colegio Estadual
dc Lcopoldina corn irnensa alegria.

Vern o referido Projeto estabelecer uma equidade corn os fun-
cionários civis da União.

Tenho certeza dc que tal soluc5o virá 1)eneflciar centenas
dc funcionários quc, praticarnente, teriam o seu tempo de servico
anterior compictaniente dcsprezado.

0 scrvidor cpic pagava IAPC nos colégios particulares cicixou
de pagá-lo porque nSo podia descmpenhar outra atividade.
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Os professores contain corn o apoio de V. Exa. na defesa
e no incentivo ao Projeto cm foco, para que dc Sc tome urna lei
dentro (Ic pouco tempo.

Tenho ccrtcza de que este Projeto seri vitorioso.

Espero rnereccr sua valiosa colaboracao no que toca ao Pro-
jeto cm apreço e que Dens ilumine V Exa. nos trabaihos legisla-
tivos c particulares.
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Acredito, poiS, quo (leSta ciilade sairão numeroSOS apelos aoS
Deputados EstadUaiS solicitafld011s o apoio ao Projeto que cre-
denciará V. Exa. corno grande benfeitOr dos profcssorCS mineirOS.

Coni protestoS de grande estima,

Con. José Higino de Freilas, Direlor."

Desejo para V. Exa. Inuita paz, saidc e tranqüilidade, ao
lado de todos aqucles que Deus colocou ao seu lado corn a finalidade
(Ic esparzir o bern.

Dos amigos, o menor.

"Pedro Leopoldo. 26-5-66

Exmo. Sr.
DeputadO Athos Vieira de Andrade

Prof. Gerul(jo Petocclii.

"Exmo. Sr. Deputado Athos Vicira do Andrade

Assembléia Legi.slativa

Belo Horizonte

Exrno. Sr.

Corn indizivel prazer, Ievei ao conhecirnento dos professores
do Colégio Estadual Monlevade o Projeto n.° 3.568/66, da autoria
do V. Exa.

A matéria em aprcço interossa, vivarnente, n5o so aos referi-
(los profcssoros quo iniciam agora o rnagistério no recém-criado
Colégio Estadual, depois de o terern exercido no Ginásio Monlevade,
apenas reconhecido pelo Poder Piiblico, rnas também aos membros
ito corpo (locento do cinco grupos cscolarcs (Ia cida(Ie, que, depois (10
sons serviços nas cscolas prirnárias mantidas pela Conipanhia Si-
ilerOrgica Belgo-Mincira, SOIiiCfl Ic (Sic flhl() I)SSaIfl a ser funcionOrios
do Estado.

Em discurso rcccntemente pronunciaclo nesta cidado, o Lider
do Governo nessa Asseinbléia, Doputado Manool Costa, reconheceu
justa a reivindicacão das professoras locais no sentido de obterem
o benofIcio que o Projeto de V. Exa. visa a estender a todo o
Estado.

Saudacöes mui cordiais em Cristo!
Corn prazer, acuso o recebirnentO do sun carta.cirCUlar deste

inês. Meus parahéns pela iniciativa que julgo do mais alto significa-
do humano e cristSo, qual seja o Projeto de sua autoria, quo rccebeU

o n.Q 3.568.
Etc me interesSa pessoalmente einuito, poiS, desdo 1949,

quando assumi a direcSo do Colégio de Pedro Leopoldo, a partir
do scu prirneiro dia do funcioflarnento corn a 1.' série ginasial, dedi-
co-ifle ao rnagistériO.

Igualmente comigo colaboroU uma equipe de mais de urna de-
zena de professoreS

E naquela época, rneu Deus, quantas dificuldadeS e tropecoS

11ão 
foram enfrentadOS! Foi nina dura arrancada. Todos ofereciam a

sua quota enorrne de dedicacSo, IA sacrificando sou tempo, sua
saiide e sua tranqililidade, tefl(lO como retribuicão principal a sails-
fação de uma vitória alcancada, dopois de urn heróico combate, qua]
seja a de dotar a nossa cornunidade corn urn estabelecifliento de
ensinO secundário

Foi urna equipe pioneira quo, corn sua tenacidade e abnega-
çSo, transformoU aquela plantazinha, que foi o Ginásio Imaculada
ConceicSo, em uma árvore frondosa, que é hoje o Colégio Normal
Oficial Irnaculada ConcCicO, onde atualniente estSo matriculados
mais do 1.061 alunos, possuindo o rne.srno estabelecimeflto os se-
guinteS eursoS

Classes anexas (prirnáriaS), curso ginasial, normal, cientifi-
co e comercial (Técnico de Contabilidacte)



114 -

Foj estabj1jztdo cm 1963 corn 0 (U rso ij 	 Lm m (i rodeste ano foram criacios Os dernais dursos

Obras como esta, que por si sO has trHin 	 lea if!] rtaljzaiOs seus re
fazern-nos merecedores de iustica, como muito

bern idealjzou V. Exa., e mellior ain(ia o conrret izu0 c ' y j(
3.568, em boa hora elahorado por V. Exa.

Que os seus ilustres colcgas ilessa autIia 	 hiafazer justiça Oqueles que se imolaram anos a flo para erguerem e
Sustentarem em uma (idade do interior urn colégio, cujos benefitios
serSo transmjtjdos de geraciio a geracao.

Surnarnent(' reconhlecido a V. Exa. pela lemhranca, em Irnu
nome pessoal e de todo o corpo (locente, venho hipotecar a V. Exa.
toda solidariedade, fazenl() ff5 fllli1U)CC S VOhS p(i:i 	 i)iOVaçii t Ian-qiiila do referido Projeto.

Corn elevada estirna c (OIlsidtrac0o, S Uh)S(reVO_fl( atencio_saniente (In Cristo.

Sinfrdjijo Torres de Freitas, Diretor
Caiéqjo Norma! Oficjal Iniaculada Conceiçoo

Lista (las p rofessoras quo SCPOO beneficiadas corn este Projeto:

Prof.'. Clita Batista Lana
Prof. Who de Oliveira
Maria Auxil iadora Bahia floque
Natéreja Babja Machado Issa
Conceiçao Tavares Rocha
(Seguem-se mais 15 assinaturas)

Esgotado o men tempo, Sr. Presidente, aceito a advcrtêncja
da Mesa e prometo voitai 0 Tribuna na prOxinla ReuniSo, trazendo
ao con hec jmento desta Casa outros oficios, telegramas C cartas de
professores que hipotecarn scu apoio ao Projeto que apresentamos
0 cons i(ieraç) (iesta Casa, sob o u.s 3.568.

11.5	 -

Critiens 6 .1(111? in i. lraedo POblica Estadual

0 SIR. WALDOMIBO LOBO:

Sr. Presidente, Srs. 1)cputados.

0 ditado é antigo: "Agua mole cm pedra dura tanto bate ate
l i nt fura" . Assirn, desta Trihuna, (1 im'iarn p n te, fare i cair as gotinlias
ila minha critica, n0o sobre pcdr:i ilura, mas sobre a "cabeça (lura"
(IC alguém, para ver Sc conseguimos fazer introdtizir ucla algurna
coisa quc se aproveite. 0 que estO acontecendo no Estado (IC Minas
Gerais pode ser consi(icra(Io de calam id:tde pOblica . 0 povo sO
tern notivia (11 pIanos e planejarnentos; nada se faz; apenas osten-
iaç0o . Quero lembrar a esta Casa 0 que jO (1 isse certa ocasiSo : "Freio
de ouro rifito meihora cavalo; apenas exprime a riqueza de scu
dono". E a prova (lisso al estO: colocen-se na Secretaria do Abaste-
cimento 0 "(lito duo" C vernos qtie o (litado é certo: "Freio de
ouro mm meiliora cavalo"; nibo meihora mesmo.

Antigainente, nos espetOctilos que realizava em teatros pela
America (10 Sul e Europa, costumava fazer hurnorismo corn 0 Estado
do CearO.

Eu dizia quc, no Estado do CearO, havia urna grande verdade:
a mnentira. E hoje isto acontece cm Minas Gerais. A tin lea coisa
(jile é verdade neste Estado C a mnentira, porquc cia ( xiste aqui,
nesta Tribuna, fora (Ida, no Plen0rio, nos corredores do PaiOcio da
Liherdade, enfini, cm to(la a parte . 0 povo jt't sabe quo tudo o quo é
anllndia(Io peho Poder POblico é inentira. Mas, nesta Casa, tenios
que usar mcsmo a verdade para csclarccer a opiniSo pObhica sobre
o quo SC estã passando, exatamente, neste Estado.

Uiria coisa, hoje, me I11 ron: foi noticiado, pelos jornais, que
o Sr. Secrctzirio tin Segurança, ate que enfim, tomou a dchibcraç5o
de proteger Os autQmoveis. 1 1Aiieo que, assini, estará também prote-
gendo o capital de scus (101105 e a segurança dos que nib tern auto-
inovel, porque Os la(iroes, geralniente, sao bari)ciros e atropelam coal
os carros roubados. Esta C, eniSo, urna providCncia ate certo ponto
justa C COFiIJOSO, de Vez que Os ladrocs costumarn ate enfrentar os
policiais, quanto nlais o Sccret0rio da Segurança . Esta medirla mc-
rece, pois, () nosso aplauso. Entretanto, é nccessário, Srs. Deputados,
Inc( OS outros SecretOrios tomem provi(lencias urgentes para prote-
gerern o ciue é mais importante numa Naçiio, a sun matCria-prima,

0 homem - quc hoje flilO Icmii aniparo nern a proteção de ninguém,
c vive sob amcaci.

Srs. Deputados, Imancaiiiente, quando venho a esta Triliuna e
(01111f() a filar flCSSiS ioisas. (011(011(1 )t( Senhir-Ille nial 	 E o (IU
(5111 	 I()l1I(((Ii(ll) 11c,"Ic If1011ilfilo -
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Estou nesta Tribtina, porque 0 (lever me obriga, senão aqui
näo comparecerja de maneira algurna. Mas Deus ha de permitir
que eu continue comparecendo as Reuniôes da Assernbléia para
prestar eonta (IC meus atos àqueles qua confiaram em mim por (Ii-
versas vezes a, também, Para (lar Contas dos atos (Ic outros, princi-
palmente (10 Governo. Assirn, ao terminar o meu mandato, poderci
sair (leSta Casa de cabeça erguida, corno aqui entrei. 0 Governador
do Estado apareceu no cenarlo politico do Brasil, graças ao sau(Ioso
Presidente Get61io Vargas, tendo como intermediárjo o Senador Bene-
(lito Valadares. Deveria S. Exa. ter apren(Iido corn o saudoso
estadista alguma coisa, porque muitas vezcs ouvi 0 ex-Presidente
Gctñlio Vargas aconsc'lhar o Sr. 1srie1 Pinhejro, Secretárjo da
Agricultura naquele tempo, hoje, o ilustre Governador Israel Pinhei-
ro da Silva. Talvez não se lembre S. Exa. dos conseihos. Deve
16-los aproveitado noutro sentido. Espero que 0 Sr. Governador
do Estado procure lembrar-se dos ensinamentos tie Getálio Vargas,
Para que possa fazer algurna coisa proveitosa em beneficio (10 POVO
mineiro, clue confiou nele, apesar de forçado por circunstâncias,
porque queria votar contra a Revo1uçIo. Qualquer candidato da
oposiçäo levaria as vantagens que levou o atual Governador do
Estado, naquela oportunidaile. Que o Sr. Israel Pinheiro não se
esqueça dos ensinalnentos do falecido Presidente e prccure fazer
alguma coisa, porque, (Ia Inesma mane Ira que o criticanios desta
Tribuna, teremos a satisfação de elogiã-lo pelos abs que, por-
ventura, daqui por diante, ale venha a praticar.

Notic idrio lii veri(lico Plzblie(,(lo J)O1' ,Jornal da Capital

0 SR. DELSON SCARANO	 Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Fui surpreendi(Io corn uma nota publicada no jornal Didi'jode Minas, na qual se 16 o seguinte: "Deputados de Minas Envolvj-
dos em IPM. Joi'nal paulista publicou noticia sobre as sinclicâncjas
determinaijas pelo Governador Laudo Nate] no Banco do Estado
de Sao Paulo, no periodo (IC Adernar de Barros. De acordo corn a
noticia, oito Deputados mineiros estão envolvidos em operaçOes
consideradas fora das normas do Banco."

0 articulista enurnera sete Deputados, inclusive o meu norne.
Mais adiante, (liz 0 noticiãrio: "() presidente da comissão de sindi-
cãncias 6 o Ten-Ce!. Moreira da Paz, do Exército. As operaçOes
consideradas irregulares no Banco do Estado de São Paulo atingem
cerca de 40 bilhOes de cruzeiros,"
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Sr. Picsidentc c Srs. Deputados, se alguns de meus colegas
mantêin negocioS ou tiverafli flcgóCios naquele estabeleciinento (Ic
credito, acreilito Cu que, pela tra(Iicão do Banco do Estado de São
Paulo, pelos scus tradicionais dirigentes, pelo comporbarnento dos
I)cputados desta Assembléia, não se poderia admitir clue e!e,c oinpa-
nhciros nossos, hornens de comprovada honradez e dignidade, fossem
ãquele estabeleciinento bancário corn solicitaçoes escusas, principa!-
mente nurna quantia que, para clizer a verdade ao Plenário, não atinge
sequer 3 milhöes de cruzeiros, segundo estou inforrnado.

Mas a verdade, Srs. I)eputados, 6 que, para surpresa minha,
encontrei Incu norne na lista daqueles que naturalmente mantiverarn
transaçöes norillais coin aquele estal)e!CCifllCfltO de crédito. Mas o
(JUC 111C surpreende Inais ainda é a fulLa de ética, de compostura mesmo,
de determinados jornais. 0 Didrio de Minas, urn jornal de tao
gloriosas tradicöes em nosso Estado, se baseou em inforrnacOes de
jornais da Capital paulista. Esse jornal deveria ter, pelo menos, 0

cuidado de examinar a veracidade do notieiário. Vim a esta Tiibuna
Para rnostrar o quanto de maldade,.de veihacaria a de safadeza existe
nesta notIcia. Se cu tivesse niantido negOcios corn o Banco do Esta-
(10 (IC São Paulo, o qua seria normal Para qualquer dos Srs. Deputa-
(lOS visto que o Deputado tern crédito e pode mnanter negócios corn
qualquer i)anco da praca, principaimnente no men caso, pois possuo
duas fazefl(laS, dois sItios a urna rede de arrnazéns de café - nAo
seria Para mirn desdouro dizer que opero corn aquele banco.

Sr. Presidente e Srs. 1)eputados, quero mostrar qua a linha de
conduta desse jornal, coin referéncia a mninha pessoa, tem sido des-
primflOroSa, porque niio é a primfleira vez clue cia inc assaca injmirias,
clue não P0550 a(Iiflitir

Vou 1ev a carta, a mimn dirigida pelo Gerente da Agência do
Banco (10 Estado de São Paulo.

"Belo Horizonte, 15 de junho de 1966

limo. Si. 1)cputado Dclson Scarano

Nesta

Prezado Senhor,

Dc posse de scu favor, desta data, temos a inforrnar a V. Exa.,
cmii resposta, quc na Agência (le llclo Horizonte, (Ia inauguraçao ate
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esta data, não foj efetuai]a nenhumi o!)ciaca() (IC cCedit() (Ii sua res-ponsabjljdade (lireta.

Liznitacjos ao exposto, aprcsentamos-Il i c as fOssils cordiajs
Saudacôes

Banco do Estado de São Paulo S.A.
- Agenda de Belo Horizonte -

Bernardo José do (JOinara Jzuiioi	 Moacyr Colturolo."

Aos Srs. represen tan [CS do jornal Did,! 0 de Minus, qio (stioaqui p1esen[es, NO urn apelo, que se torna urna exigCnc ja a não501 (41w CsI( joinal qucn'il-s & tranSloI•nlilI nurn Pasquirn - - no sentido(IC fazer pulilicar, no Integra, a resposta que me foi endcr(cada polo
Gerente do Banco (10 Estado de São Paulo. E, para Coflheeiinent0
do .jornal, deixo-Ihe minha autorizacao Para SOlicitar quanlas cartas
desejar l)irctorja do Banco, informan1fo se tenho algum titulo ou
se saquci algurn dinhejto naquele Banco. Portanto, é hora de parar
corn calt'inias contra Deputados a esta Casa. Não faço defesa de
Deputados desta Tribuna mas posso (lizer que Os cOnheco pela tradi-cão de hornens politicos, quer na vida pCblica ou particular  que
são dignos de manter negocios em qual(lucr estabelecjmento de cré-dito do Pals. Portanto, p(ço encaleej(IalIl l li te a CSSC jornal, sob pena
de desIIior'alizacão total, quc pare corn essas intrigas e futricas corn re-
ferêncja a l)eputados (lesta Casa. Quanto a mliii, não estou dispostoa tokrai C ieer ale os lilililes 11 LcCsii j 05, ate o (tesforco pessoal paraevitar o ultraje a minha honra.

***

Critica ao Processo de Elciçöes Indiretas

0 SR. JOSÉ MARIA NAGALHAES - (Encaminha votacão doBcquei-jiiiento do Sr. Aurel j ano C1ivs) . Sr. Piesidente,SI'S. l)eputados

Ha tilas fizernos consideracoes a respejto do discurso pronun -
ciado pelo General Costa e Silva, por ocasião da Convcncao da
ARENA que o lançou candidato a Presidêncja da BepiThlica.

0 Pals ainda tern eSperanças de que o Presidente Castelo Bran-
co possa recompor a ordem democratic0, restabelecendo o voto direto.

Nós, que pertenceinos ao MDB, niio poderemos, a não ser que
sejanios ineocrent(', apoiar qualquer rnoçãode aplanso a urna
oração pronuncia(la numa Convençao que adotou a eleicOo indireta
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COIllO Into coilSuilladO. Mio hIb, portanto, em nossa atitude, nenhuma
posrcao contrAria a rcivindicacOo do General Costa e Silva e do Minis-
lii) Ps Iro Aleixo

Combatemos c combaterernos o processo do eleicOes indiretas.
0 IDB, dia a dia, se convence do seu dever de exigir do Presi-

dente da Repiiblica que restabeleca as franquias democrâticas.
Entendeinos que S. Exa. flao rncrece ficar miii no História da

Pátria, como o Presidente que cassou o direito do voto de 80 milhOes
(IC brasileiros.

SerIb reconhecidamente injusta a inclusOo do Presidente da
RepOblica no HistOria conio cerceador (IC liberdades.

Votaremos contra o Rcqueriniento, para dar testemunho de
que o MDB defenderá eleiçOes livres e diretas sempre e cm qualquer
circunstancia. Votaremos contra o Bcqucriinento, poique sempre mar-
camos a nossa conduta coin a coerCncia e coerentes corn os nossos
p1-inc ipios lutarernos ardorosamentc pelas eleiçOes diretas.

Que 0 exemplo do São Domingos nos sirva nesta hora dcc isiva.
o Presidente Castelo Bronco foi levado, através do Revolução

de 31 de marco, ao supremo coiiiando cia NacIbo. A RevoluçIbo teve
cuiiis F i nalida (IC fundamental a prese rvaçao do regime clemocratico,
0II1Cil(i(IO naqueles (tHIS dc intranquili(Iade

o povo niio aijre mIbo do sell (lircito dc votar, de cscolhcr corn
a sun consciCncia o chefc supremo do Nação.

O 1-esgate da liberdade, Ibs vczcs, flO (vita quc a Pátria chore
a lIbgisma preciosa dc scus filhos.

O piano inclinado da lirni[açIbo do liberdade é por deinais escor-
regadio e po(lerá ievar-nos a urn regime de eXcccOo.

N.-to vernos razIbo para temci a inanifestação do povo.
A nova Lei Eleitoral impede cOliil:a0 (IC legendas, pieservan-

(10 a v incuiaciio partidaiia, corn justas exigencias para que Os 1)eelu(-
nos partidos nIbo comerciern suas legendas.

Afastadas todas as caracteristicas antigas e viciadas, a Lei
bra urn ietrospecto no conduta (IC todos Os can(i i(IaIOS, evitando,
assiin, que corruptos e subversivos vossam concorrer a pleitos
eleitorais.

Assim, corn todos csses recuisos do Lei Eieitoral, nIbo sabemos
por (IUC teiner 0 julgamento popular e nIbo conipicendenios por que
quc '&-li tirar (10 POVO o sagrado e soherano (lireito do voto

0 povo brasileiro espera que o Presidente do Repñbiica cc-
(IiIilp()fll1J o Bc.s;iine i)eniociIbtico, instituind, novaiiient p , eleiçoes
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diretas, Para que todos os brasilejros participc.n 1 dcst t lflorn(nto de-cisivo da vida do Pals.

CrI(jcas ao Secretdrjo do i bust eeÜIeIIIO
o 

SR. WALDOJjRo LOBO -(Encanhinha a votacSo de Reque-rimento do Sr. jo,-10 Bosco). 	 Sr. Presidente, Srs. l)eputados
o rneu amigo D e putado JOSO Bosco que me desculpe, pois youvotai contra a sua Proposicao Esfa Casa n5o pode ficar 15 (hasna d ependtmcia da vontade (he alguns D eputados, os cjuais n5o podemirnpe(hir que a Casa aprecie este ou aquele Rcquerjrn0 Esta

fl]e(hida proposta peho Dep utaclo JoSo Bosco ira p rejudjc'ar a trarnj-taçibo (he outras proposicocs NSo ha possihiljdade de a Oposiçaoderrotar 0 BcqUerirn0 que pede volo de cong ratuJaç 5 corn osMin jstros da Guerra C da Educaçao Protesfej contra aquela propo-sicibO que criticava o sandoso Presidente Getálio Vargas. Era meudevcr de amigo, (he brasil&jro grato a tudo aquilo que Cetülio Vargasfez Para henefjciar os trab a jhadorcs Corn relaçao a parte de fell-citacoes corn o Min jstro Pedro Aleixo, Cu nibo poderja votar contratambém.

Aprove j tan(1O os flilflhjtos que me restam, pedirja que outrasprovjdêncjas fossern toniadas Para beneficjar o povo e 
flibo estasque, ultirnaniente vêm-se COflStitUin(IO

Congratu1aço5 	 uma COnstante : Os votos de

Disse que voltarja a esta Tribuna aincla hoje, Para falar maisaiguma COUSa a respet() do Secretário do Abastecimento Quando
ele tern que executar algo em seu favor, executa de fato; nibo fica
somente nos pianos. o Secretãrjo (10 Flanejamento de Minas Geraispreparou urna festa em que seria ho i l ienageada a Srta. VirginiaBarbosa, recerneJejta Miss Minas Gerais, festa esta realizada no 24.°
andar do Banco Mineiro da Produço A certa altura, urn bajulador(Jo Secretário lemhrouse de quc, por coincidéncia estava aniversariando o auxiliar do Governo que p reparou a festa. Dal, cntSo, emvez de a fe.sta ser Para a Miss, passou a ser Para o S ecretárjo Corna noticia do aniversãrjo do Secretário,
do. Aquilo n 	 foi dc filmado e fotografa

So passou de uma promoçao eleitorejra de S. Exa., ascustas dos cofres da Secretaria do Abas tecirnento, que ele ComandaPoe certo, as despesas nao correram por conta do Secretár0 que
é urn "pão-duro" Mas, mesmo Se estivesse paganclo as despesas,estaria usurpando aquela comemoraçSo A partii- do momento emque urn bajulador Jemhrou 0 an iversário do Secretárjoliquido" jorrou corn abundância 	 o "veiho
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E uma vergonha o quc esta acontecefl(IO em Minas Gerais.
Ate onde pork chegar urn Secrctário (IC Estado, explorando a situa-
çSo de urn momento, quando era realiza(Ia urna festa em homenagem
ii bonita Srta - Virginia Barbosa, Miss Minas Gerais?

***

Apoio (10 Sisteinu (Ic Eleiçoes 1ndireLa

U SR. SINVAL BOAVENTURA -- (Encarninha a votacao de
Hequcrimento do Sr. Joäo Bosco). - Si'. Presidente, Srs. Deputados.

Chcgan do a usIa Casa, encontr&'i 0 Bi'quciiiiicnto do 1)epLltado
Aureliano Chaves. Perk dc congratu1ç6es corn os candidatos da
ARENA, Srs. Arthur da Costa e Silva c P iN) Alci xo, pc los (I sc UlS05
pronUflcia(IOs na rncinorável SessSo d- Iançamento de sUcs candi-
ilaturas. Inicialmcntc, demos nosso al iamcnto e qucro justificar
niinha atitude. Em piiineiro iugar, S. Presidente, o discurso do
candidalo da ARENA firma os propósituc do parlido, prineipalmente
flaqu('luS objetivos nascidos corn it Rcv(iuçibo, (he cassar direitos poli-
ticos C OS mandatos de elementos comprova(Ianiente subversivos e
corruptos. NSo poderia negar o rneu voto a essa disposiçbo dos
candidatos e desejo que este trabaiho mm sofra solucão de continui-
dade. Ate hoje, temos hiinitado nOSSO comportarnento e nSo Uvernos
preocupacibo (IC agir corno secretas ou denunciar quem quer que seja,
urna vez que temos o exato sentido tie nossa funcSo. Todavia, vejo-
-me constrangido a trazcr denuncias a esta Casa e ao Serviço Secreto
do ExCrcito, pois existein elernentos que estSo integrados na admi-
nistraçSo do Sr. Israel Pinhciro C que, a flOSSO ver, necessitani ser
cassados. Não darei ainda conhecirnento S Casa de seus nolues, pois
qUl'r() trazer fatos concretos l)ai'a esta Tribuna. Acredito mesmo que
o Sr. Governador desconheca a situaçSo de tais elernentos. Em caso
contrario, n5o teriaiil muiecido nofl)eari(O par cargos de confiança.
Esse é urn dos motivos que me animam Para a aprovação do Reque-
rirnento. 0 outro motivo é servirmos (he "boi de piranha" coin a
candidatura (10 Si'. Roberto Resende e a de nosso candidato, na
Guanabara. Al está o exemplo: 0 pOVO sempre tern razSo! Mas nós,
que ternos uma parcela de responsabilidade na vida pSbhica e que
estivernos, ativamente, participando da RevoluçSo, desejamos que
cia não mude seus rumos e acreditamos nos propósitos dos candida-
los da ARENA. Por outro lado, em ditima análise, em paises adian-
tados e civilizados, já Sc pi-ocessam cieicoes in(hiretas. Este e o
modo de escoiha no ItSIia, na Franca, ate 1958, na Austria, na Ale-
manha Ocidental e incsmo na America do Norte. Portanto, neste
perlodo, que é transitório, temos de concordar corn as regras do
jogo politico, pois (ni outros palses ja SC adota 0 I)lO('eSS0 (IC eleiçocs
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'nd j ictas 0 Deputado José Maria AL;tli 	 iin uIafl1e; t(, ounnftcoin posiçocs anteijores defende o processo (le cleicOeS diretas,corno Seinpre defendu nesta Casa, inclusive ao InSejo da prorroga-
cão (to mandato do Sr. Magalliies Pinto. S. Exa. vera defenclendo
a tese conlo eIem(nto ligado ao Ml)B e é lionlen i que tern idéias ecOnviCVo (S que 11-ler eceni nosso respeito. 	 Mas cii pediria a Casaque rejei tasse o l-l ( qucrin1(fl() que pIopö
menlo

	

	 e o adiamento (10 Requeri-
do Sr. Aureijano Cha'es, isto pcirque, a rneu ver, a Casa já

1cm urn juizo forniado ha aqucl(s que pcnsaln cm votar contraesse Rcquerirnen 0 de atitorj i (to Sr. I) (puta(jo Aureijano ChCS, ([amber-n aqueles que já firinarain posiçjo conf párja ao mesino. Assirn,nao ha por que adiar sua votaçéo.

Faço urn apelo aos Incus nobres colegas no sentido derejcitem o hIequcr j fl1cfl() do Sr. D LIacJo Jo,-lo Bosco, apcsr (laarnizade, do aprcço c da adrniracao qw , teiflos por S. Exa . Eu vo-tarej contra cssc Rcquerimcn0 Afirmo, iids urna vez, quc esse
(TiscUrSo do Sr. General Costa e Silva, (Ic11ionstiaji 

(JO 0 S CU firiiiepropósjfo de cassar Os clementos que 1Cm suas vidas cohprorn-j(5corn 0 iassado, rncrccc floSso respeitc. Fico satisfejto. Acho quetodos nós dever jaiuos passar por urn crivo antes de scvmos candjda
los, Para que saibam se cslaiiios aplos pnra reccbcr 

0 voto popular eexercer corn dignidade a rcprcscntacao do povo.

Fica, aqui, a minha exposicão de motivos Votarcj contra o
Rcqucrimcn0 dc adiarnento c a favor do Requerim0 do nobreDcputado A urci j ano Chaves, nao so porcjue mcrece S. Exa. a nossa
estima Como elcnhdnt() (Ta !lossa I1 (Icranca, mas princjpalnlente pelosmotivos que aprcscnta.

***

A Bwicada do MDB C (1 VOt(,e(IO I!l(/ireja
o SR. JOSE DE CASTRO 	 (Encarnjrilia a votaço do Reque-riment() do Sr. Jo50 Bosco) - Sr. Piesidente, Srs. Deputados

O ilustre compani-iciro, Deputado Joo Bosco, através de Re-qucrirnn0 s olicita (los rep reslntantes do povo rninciro, sirnplcsincn
Ic, mais 24 horas tie nieditaçao para qac [odos iaçarn urn grave 

exa-me de consc jCncja sobre o voto (IC conCasa

	

	 qiatujaçoe5 p roposE0 nestapelo crnincnte e hush-c Litter Aur€- j jano Chaves . S. Exa. prc-tenth que a Asscrnjjléja Legis lativa de Minas Gerais Sc conqratulccoin General Costa c Silva c corn o Ministro Pedro Aleixo, pelos
(liScursos que profcrira iis na Convençao da ARENA, que Os consa-grou candidatos ft PresidCn 1 (Ia Rcpfij)ljt.aindircias 	 pelo SiStdnia (IC (1(i(6cS
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lIve-se dii ei,S i. Picsitlente c Srs. 1)eputados, quc a Banca-
Ia qul leniso a honra de liderar nesta Casa - a Bancada (10 MDB
nfto faz rcstricftcs pcssoais ao Sr. Ministro da Guerra c rnuito menos
no Sr. Ministro (Ta Educaçfto, Sr. Pedro Aleixo, que tao bern conbe-
((ITIOS . 1)CV(-sC (IliXUr (XI)i-CSS0, (II maneira clara e inequivoca, qU(
o Ml)B nfio é tan partido quc Sc joga Cs arrenietidas de retaliacöcs
pessoals, nias é urn pallallo que rHtn I(' Leses (LUC mais de pePto
dizern rcspcito aos interesSes do povo.

Ora, Srs . l)cputados, a convençao (Ta ARENA foi a consagra-
çao ao sisteIfla indirclo da escolha (10 Presidentc (Ia Repñblica e dc
onze Governadorcs da FcdcracCo.

Nfto podcnios accitar que, em noine do povo brasilciro, Se Ch.-
j, C sUa revelia, all arrcpio tla sua vontade, (lois cand iclatos que
certainente flao sfto (I a prefcrCne Ia (It) J)OVO brusi I jj 0 c xa [ulilen te
poiiu, Sc houvcssc csperança (IC que t ies pu(lesseln ol)Ic( o "refe-
rendum" popular nas suas aspiraçöeS, 0 Presidcnte da Rcpüblica
faria eleicocS cliretas para que 0 pOVO (I issesse "situ" aoS seas canihi-
lab. Sc preteride tan sistcma (IC votac o indireta, é perque a(lInite,

apitoristicamente, que des Serial) fataliut-nte derrotados nas urnas
EutCo, Srs. 1)eputados, corno adniitii' (tie Sc aplauda csta (IeciSão?
En[Co, como pretender se quc a Casa d povo mineiro a accite, esta
Casa que Sc pauLa pelas niaiolcs trailiçus históricas que inSpiraralli
o destino (le Minus qUc, poi- SUa vcz, Ini inspirado pclo quc Sc fez
inscrever na banth ira (10 nosSo glorioso Estado: "Libertas quae sera
I unseal ?

E nCo havcrft, Si-s. Deputados, libcrdadc, nCo haverá regime
que se possa sustciitar, scm a opiniao (10 povo, que é o finico quc,
na sua sobcrania, (levc c pode dizer qual ou quais serfio os SCUS

4overnantes . 0 Congresso Nacional, quc nCo conta hoje em suas
cadciras coin gran(Ic nftiflero (Ic Dcputados eleitos por expressiva
votaçCo, porque tiverani scus iiiandatos cassados, o Congresso Nacio-
nal, qUc nao rdcdl)CU pi-evia outorga (to 1)OVO para falar em seu
nome, em matéria (IC sucessCo, nCo cstC autorizado a cleger o Presi-
dentc e o \h icePi.csidente da Repftblica. Mas nós reconhecemos, in-
felizinente, clue a realidade é mais forte, é niais pungentc e se sobre-
1)6C aOS flOSSOS (lesignius I aos nOSSOS (ICS(jOS. Alas sabernos também
quc o povo brasileito é ordeiro, é arnante (Ia Paz e nCo tern outra
arma senCo o voto. Que o finico insttuinento (IC que dispöe é o voto.
Desejatnos demonstrar ft opiniiio pfiLlica nacional, bern como C
opiniCo internacional que esse ploceSso intro(IUzido no Brasil nfto
C apojado pcla Oposiçfto. Ainda ontern o Dirctório do MDB, reunido
em Brasilia, (Idliberou ciue o nosso Partido nCo indicará candidato
ft PresidCncia (la Republica por elciçftes indiretas . 0 Piesidente (Ia
Comissfto Dirctora Regional dc Minas Gerais, o erninente Senador
Carnilo Noguei ra da Gain a, POPOS que a abstenciio n Co fosse apenas
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simbóljca e situ fisica, isto é, no dia da eleiçao,
S	 os Deputados e
enadores polo MDL3 n5o compareeerño a Beunião.

Sr. Pres jdente nibo tern senticlo, nao tern fun damento estadeliberao que adolain em nome da I)ernocracia, que é, exatani(nt (O Governo (10 povo Para o povo. Em norne desse regime, eles fazenicorn que 0 Povo nibo particip ( (las grand5 deiiberacoes nacionais,o que é inédito e incrivel.

Agradeço a V. Exa .,Sr. Pi es j dent(. 0 ao ilus[re DeputadtjJoão Bosco, a deferêncj i coin quo honraram a modesta oracibo quep roferimos nesta Trjbuna Valen(Io . 0 0S do tempo quo nos é conce-clido, ate que o Sr. Presidente faca a ad vertêncja final, quero levarao conhec jmento (Ia Casa nlatCrja (IC certo moclo pertinent 0 ao discur-so que pronuncialtios e que se Consuhstanc j.i em Requerjm00 quehoje ap resentainos a Mesa.

Voltarej h Tribuna, quando me for regimentalmente possivel,
Para debater o assunto, que reputo do major interesse pibI jco e deoportunjdade indjscutjy

Denomiz,acao a Grupo Escolar

() SR. GOMES MOJIEIBA 	 (Par" (IIS(tltjr 0 Projeto n - 9 3.634).
Si. President( . , Srs. Deputaclos

eminente
E tainos, nestc momento (Iiscujndo 0 Projeo do autorja duJ)eputadEtilci' 1

-1"6'quo (Ia a denominaçao de "Di.Tarcjsjo Gencroso" ao Grupo Eseolar Anexo ao Centro do Tro i nain1ntc>de Jovens Lideros Rurais, (Ia cidade do São Francisco

Quoteitios Sr. Prosid(n Ic, Srs. D e p uta(IoS man i Jestai' (Ics (Trihuna 0 flOSSO illais irresirito p i11(Ofl(lj(jOfl.(1 apoj 0 ao P i'ojeto iiernifl('fl to Oologa Euler Lafet1

Aproveiiiido 0 CflS0jti to ()('UpaIii(os (Sla Trjljuna q u(i'ei(i,refer jr_nos a notjcjts publicadas corn (lestaque clii j ornajS (IC São Pauloe em alguns (losta Capita], dontro eles o !)idrio de Mijias de hoje,que publicou o seguinte
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I)ep:iludos de lIiiius Envoluidos em IPA!

"Jornal paul ista puhi j roll noEl cia sol)ro as sin(l i câncias dolor-
minadas pelo Governador Lando Natel, no Banco do Estado de São
Paulo, no perlodo do Adlieniar do Barros . J)o acordo corn a noticia,
oilo I)epu tados in ifleiros estao (flVOlVi(IOS CIII operaçooS (onSi(lera(laS
fura das normas (10 Banco. Os itilnoiros citados sao os Srs . Bento
Cuiiçalves, ex-Preso Ion to (10 Part lo Social Progressis ta Manool
Costa, Lulor (10 Governo, o 1)olson Scitrano, (10 ox-PSI), Luiz Fernan-
do, Secrotário (10 Interior o do ex-PSP, João Gomes Moreira, I'aulino
Cicero (10 \Taseonoo1o, (10 ex-PSP, Jo-5o Navarro, do ex-PTB

() president( tIiI ComiSSao (10 Sifl(l icancia o Ten . -Ccl. Mo-
i .&'i ra (I a Paz, (10 Exerot to . As operaçOes consitleratlas irregulares
no Banco do Estado do S.-to Paulo atingern cerca de 40 hilhöes
de cruzeiros."

.Julguei (IC iluu (lever conipar000r ?i 'T'rihuna desta Casa para
inaiores osciareciniontos a V. Exas., como tambCm no povo inineiro.
0 (fit(- loiiios a lainentar t (1110 a iniprensa palilisla, a ilnprensa
liii lie ira 0, lilvez, (10 outros Estados, tenham pubi icado not bias tao
desairosas e scm nenhum fundamento. A iniprensa inerece O5 flOSSOS

elogios quando procura in forinar horn a opin urn pIibl I c:t, nias tambein
lilor000 e M6 passive] do nossas inais ac (rl)as rn ticas, quando
pl'O(Ula, (OIfl propsitos preconcebidos (IC (lOSiflol'al izaçäo dos Si's
I)eputado.s, (livulgar fatos cuja exatid ilo flão con hece, dosrespeitando a
honra e a (lignidade do cidadaus, cujos adjetivos são intocáveis . 0
Banco do Est ado do São Paulo loin sua ad iii in islraçao formada por
lenion tos (IC (levado gabaiito moral C prolissional . 	 I)ai SCI' es-

I ranhavel (IUO VieSse a publico, Sol) OSSa forma, a nolicia em apl'eco
So oxistem alguns I)eputados quo inant iverarn I ransacOos bancanias
corn ti aludido estaholeciroento (10 eredito, o fato em si é coiflufli,
vulgar, porque os bancos estao ai para fazer financiaincntos, Sefl(l0

desneccssãrio (lizer quo (I (vein set- 01)0(100 I has is normas legais,
dando-se no banco absoluta garantia.

Coin relaçño at Banco (1(1 Estado do Sao Paulo, to(I0S sabein
(1 110 1(111 (10 dado a lnaior c (urnS ( . f(tj\i colahoracao ao desonvol-
V imon o industrial (to Pals, ao conlercio do iflo(lO geral, sondo do-

giáveis, sob lodos Os aspectos, as (IiI'etriZes ti'aça(las POP sua a(lifli-
nistracão . Issi ê o quo tern feito aquelo estabelocinionto, sondo
(onsiderado urn dos ma iores (10 Pais

0 Si. thwoel Costa - 	 So tome i coiffieciniento da nollcia, :o)
liegai. na lardo do lioje, a esta Casa. 	 'N ao quo cli tleixo (10 lot'
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Coflsaji Ienleflt( o J)i(jjjo (le iIis	 \,	 0	 Hilie nhinha ]cit,,ra flthtjflI 0C01'l'p ( 1 1(1', V011 ando 011 ciii (li' viagein,encontrej m mba eorre spon(IêflcjI em atraso, além de d iversas pes-
Sna.s que, vindas do interior, prncuravam-mv para trati(r dos maisd ivi'so aSsunfos

	

Niio era )jhililia ifltençao, ('01 vriuii p da frgilidad 	 da foil-suiH ì Triuiia para d, qualqu(r exolicac5 0 Faeo-o, agora,cmii alençao a V. Exa. C 005 (1('fl)Ois ((degas citados iia flolkbi, pai'a(liZer (0(1 live, efcivamen Ic, I i';lflsacO(s (0111 () 13:lflco do Es tado ile
Siio Paulo, ressalvando_se quo nao houve interfcrêncja de (JUaIquer
(liletor (laqucla 0i'gafljzarso DOis tudo foi liatado direlanieji 
1) C1cnIp (Ia ageneol (I(l G[)IHI 	 E a ti'-(nsaç5o j á es1i ]QAdnh.

E posso (lizer a V. Exa., Sr. Depolado, 0 que vejI) 1,h,den une j a_notiehi Asslmn d go, pw-qtu' no a cotoco em lCrihl(.s
(IC (lifl1flcja, Illas Corno 11100 fl eCcss j (lfldC pm'eoCu)aço ()11, nicihotd izendo, ('01110 sed (IC 0 otiria (It' ii III J0r11 ((1, do (file prof) riamenk0 espiri to (IC Veiculai (I UZ(l (J Ilel' 0(0 rência (JUC pudesc (Icsahonar
aqucits l)eputados quc I estijo. NOs, Sr. l)eputado, comb V. Exa
('(((no Ioitoa os li0SSs ('olegas oh 	 (lrI'ola(los, Podeisios (leiilOflSi 1011(0)5,0 honest ida (IC, 110 (I pio as aos 11 

Is, inas a qualquei' PCSS( '0que qucira, realmin Ic, V(hScilflmoi (I flOSS:l VII a I 1essoal men Ic poso(1 iZt1' (JLie tn Im'ej para a V (I Ia ii(iIjh ca, No coin P1'C0cUpaç() (IC C -riquccjmile il to, DO (IC negOcios lic j los, mnas apenas C cxclus j vanicn Ic()hletivando (I C0fl(jU j S[(l . ( Ic 1)0(111 p0i'a rcaljz:(r 0 )ell, 
('011iU III , C 

out 
r(O ,(0 te'n SO to 0 (111(1 Ci000i'tamiien to, outra 111(0 tell] sido a illinlia(0iClllaçSo floata Casa, Pchos 01105 (111` tenhl(( Vivid () Ilcate Plcnárjo,POiS (lCSde 195(1 (1 lIOVO i(al'a :iqui (UC 11(11 Iilafl(Iado p0050 (I i/ilquv a ihl j nh(( vitia at cst, I)ara CXaflc fl(( sO dos IPMs, iiias Papa(l!,i1jile;' P(Ssoa OC h)(ifl flue 0 ([UciCa jazel'.

U SR. COMES MOflE11A - A gradcço s( , nslI)jIjz(1 ( I () 0 hrflhiantapai'ic (1W V. EX:i 	 (toll ((0 iltOli (IIS(t(lsh), (1CSt 	 Casa.	 Qtmcm'eniosfizci ([W flos, (jii:. cliloS Ido I)i'aZer (IC COn viver Corn V. Exa.durant0 o cXl'i'('iC j o 1k ('((IS iiandaI05 Coicemnos bein if alto ('Oil-ceito de quc htesfruia V. Exa. F m5lo hO 110(111 dc iflais no fato (IC urnDeputad 0 Se di ri i r a U 01 ha fleD pa ia torn am' u Ill em préstirno, porque o
J)eputado oferece garantia 5 absolulas, 0 F)cputado tern patrin(Onio quepode garanf j r aqUeles (mripm'ést j nios e em can) coiitrOI'jt) o baneo ja-ilials l'eal'/o(rj (( to! operaçflo, 	 Islo r IhIeSlIlo 111110 prova, porquc(II11j1(I5 v ezes fló, OUVffl(o5 Critic05 C (( i101IlOill JiOf)I j cO 6 Scihiprohiv(( 	 (IllS 	 ma js seve.m'as. 	 Ci'iiiCflhi((5 	 poique 	 glhnham05 	 subsAdios polpudos, (((mo dizcn(. nias, ([uamhdo (C V(' 001 caniot' (IC [eli-

	

.1	 -

(1,11 l 0' ., 01' SO SCI'VC p0i'a ('n('i'ompvr a juventude

In'asiicira, ganhilhi' jioi' uia ''show" seis miliiOes dc l'i'U'LCIiOS, ((U Ui11

joga(lor (IC futel)0I vefld(fldlO 0 SCU POSSC p01' miiiioes (IC cruzeiros,

n i ngucmn ('riti('(l - Esla C' (hull 1)l'OVII (Vi(lelltC : SC ((S I)cputados I)l-

l'isani (IC recori'er, constantemnente, aos Ijancos pal'a pe(Iir finan-
cjamncntos, é porque des IlSo ganhani tanto assimn como pensalu e, aléiii

ilisso, tern reprcsentaçao social. HO tanhlleni as listas quo aparecein

(IqUl, a [((do Olin Uto, I', (tell re IS quIlts, (hlgummios ctm' não poddnloS

chexui' (IC assiflor, j)oi'(lUe Sa() deStifla(IOS a fills filantrOpicos, (Id

assistCnca SocI0l . 	 MOs, VOltllil ( to 111) OSSU11t() (105 eiflprCStinlos, estO

Ili, Ciii 111CCl po(I er, pa ra (1111'ni (tU iSCI' eXalil 111(11', 010 (1 ocu mc uto for-

nrido i(lO gerl'n I (tO Banco (10 Estado (IC Sao Paulo, ncsta Capital,

U ( [ 1 	 )- 	 1() 	 Ii	 III

"ItANCI) 00 1"'; , I . \1)0 OF S.() !H1L() sU(Ih'I).',t)I .\NNIMA

(IEBENCIA

IH10 Horizonte, 15 de junho (IC 1966

hub. Si-. I)cpuIado Jo -,-10 COLlIeS Moirdim'a

Nesta

i'm'ezado Senhor

I)c POSSC (IC 5CC! favor (ICsIa (I0t, IcIhios 0 informal . a V. Exa.,

tin resposta, que na agCncia (IC Belo Hoi'izonte, da uulaUguraçao
MA a prescilte data, nOo foi cfeluada nenilUllia operacão de CIL'(IitO (IC

Ii:! r v q ponsabilidade direta

I.imnitados 11(1) exposlo, aprcs(ntamuos-lhc as nossas com'(liais
5 (11(1 açoes

0	 Ii i; a H Ic São Paulo, S. A. — Ag. de Belo Horizonte."

.011 II Lci de lniprCliS(I, (lUcrO, Sr. Pr(Si(iCntC, rc-
III, 1110 0 ([10' puhlical'lIm (silt noticia facciosa, a 1 -iubli-

110 iflCSiTIl coluna (Ia ('0110 (1UC aClibo de 1cm', a rim (IC que
SCJI1I1I (lesfeitas as illCfl Iil'(ls. I)am'a (I l (' (1 01(1111110 pOI)li(0b 510,10 I'e(ll-

iii1c I(Cuh1 ill foi'illiIlla

\ind:i (((IC co Iiv('ssc (IC5('C(IuIflliU IiIuI) no flouico (to

It 	 :it, 	 ( 1 0(1 0 	((Ill	 51	 iC'l'I(l 	 \cr 	 I'i,.''t 	 1(11(00(1 	 (( 11 1 1	 Critl(as 	 C 	 (II-

I
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fllflCiaS, pois [enho pnliitnônio material )IOI'aI )aia )alaflhjr 1
transaçOcs. Mas, graças a Deus, posso autorizar queiri qUer que
seja a fazei' uma devassa cot todos os bancos da Capital e verificar se
(le") a alguin (ides urn centavo sequer.

() Sr. Pw,lino Cicero - -- A gIndc'(Tn(f() a V. Exa., 1)eputado(ioTil('s Morr j ra, a oportunidad desk' aparle, devo inicialmente (Ii.
Zer que não é (10 rncu fcitio usar Os microfones desta Casa para
11odal assulito quc iliga re;prilo a rnni proprio. 	 Entrelanto, en-V0lVj(l() eln floticia (10 I)idj'jo (IC Mifl()5 (it) hOj(', COIflO uiria dasPe'S.soal; responS 1)01' 0 WracOes iF regula rcs corn o Banco do

Estado de São Paulo, valho-ine (to a partc que Inc foi ('Onced 1(10
tan-sonaeflte no pt't.tpósi to (Ic reStaurar a vcrdadc

l)evo (I izer A Casa e i irnpi'CrlSa, de Irlod() particular, quc,
cfetivarnen Ic, man [l y e negojaçöes corn o Banco do Estado de Sao
Paulo, corno o fizerarn outros Srs Deputados e on [ms rnilha mes tIe
biasile I ros

() Sr. COMES MOflElTL 	 () que é natural.

() Sr. Puflhi,1 0 Cicero -- I)igo mais : nio man tive C nio man-ttnlio ncgóc'ios apenas corn o I3:nro do Estadtt de Sio Paulo, rnas
coin outros bancos desta Capital, coin hancos particulares, nos quais
o governo on Os govemnos não torn qualqucr parcela de capital.
Quanto t operaçio (I tl e iit:tfltenlii t ('tOt) 0 fl:tnco (1) Est:tdo de SanP:iuitt, enito it prestinco (IC (I ZCI (jOe é aI)aOiUlflfltent ( regul 	 (Iar, 	 UCn ao (Idpefldeu de qu:tlquci' fav or ofielal C it hti:tl jatn:ds a ininlia(IMISC i&ncia inc acusaria de deslize.

ASSiI)1, iiOl)re l)epula(lo, qut'ro LIE 1 tZtt-tIt( 	 (1(51) 	 :tj)ttlte 1)01:1prestaj' este cs(I:tr(cim(ntc t COtIlO 0 fez () nohie I)epulado I\Ianoel
Costa, e coino o farão, cci amen te, os (lernais cicgas envolvidos,
pois iflaflternos naquele banro operaco(s regular(s, que não depcndem
tie favore, cci adas (Ie utantias, lastieadas por avalistas, tudo estri-
tamente (len tro (las flnrrn:ts d v ida hancãria hrasileira . Gostaria,
tamhein, de sulititar t ililtrensa, como muito bern o fez V. Exa.,
que faca publicar, no nicsrna toluna em que foi veiculada a noticia,
0 aparl (jUt or:) ofeisc() a V Exa . , n este es elarecilTlento ñ Casa

0 SR. COMES MO1-iEIRA - -Agradeço 0 brilhante aparle (ItV. Exa., (l ue v cio corroboi-a r Os esclarecirnenlos que vinha prestando
Casa. V. Exa. con 1(5500 que transac tonou corn o Banco 10 Estado ncSma Paulo, 0 tut' nao selia "ecesS(i'i() fazer, pins V. Exa . tern

IIM ior id:lde, tciii responsal)ilidade pot' seus abs

() banco fez transaçOes norrnai.s corn V. Exa., dentro das
regI'as (IC qual(Juci' cstahelecjrnenbo de crédito. Os hancos 01 esfão

- - 19 -

Para tll((CH) litti. 	 .tt)a, 	 ((ii) (tic iriarn ahonar juros aOS
consul istas e (leposi Eauilcs? Agra I eço o ap:trle de V. Exit., nobre
1)eputado

Este era, Srs . i)eputados, 0 nlOtiV() pelt) qual assomaiflOS a
esta Tribuna, par esciareccu' a Casa quanto a nota facciosa, ten-
denciosa, publicatla corn propósito prcconcebl(lo tie dcsmoralizacãO
dos Dcpu t:ttlos. Mits flub couisitl (1-0 nerihuina desinoralizacao o fob
(le niesconlarmos tItulos em urn banco qualquer. Pelo contráriO,

tlest'ori(a titulo ê I)oI'(IUe tern créd ito, 1(111 floça() de responsa-

hili(la(Ic. (eu! Os SCUS comprorn issos tm d Ia Ponlanto, não é nenliuni

IIVSdOt1I'() pOl'tt nualqucr C idtl(la() 1 iu'igi i'-sea geréncia (It urn banco
pit , solicitor ensprestiiflo

'l'enininttntlo, Sus. Deputados, qUerO declarai' que danios integral
:11)0t0 ((1 Projeto tie auloria do Sr. Deputado Enter Lafetá, que tcm
o nttnet'o 3.631, (I:ln(io a denominaciio de ''l)r. Tarcisio Generoso"
to Grupo Escolar anexo ao Centro (IC Treinainento dos,iovens lideres
rurais (1:1 cid:ole ( 1c Sio Francisco.

Crilicas e (onteiildriOS Diversos

0 SR. WALDOMIRO LOBO:-

Sr. Presidente, Srs. Deputados.

(i)uvi aqui, iioje, 1)iOt(Sbos (i(' alguns dos Srs . Deputados Corn
relação ao noticiâi'io do joinal flidrio tie Minus. Ora, o Didrio

/t' Minas, segundo a noticci ((It' Ii, dise (jUt Un) jOi'flal de SIlO

Paulo é que publicou a (ieclaracao. Alas contra o jornal de São Paulo
n inguérn pu'otestou, e era fatil Veiiii(':iI' Sc. rcalrncnte, o referido
joinal :lssIill pi'ot'tdeti. 	 ASSiUl. o !)idrio tie Minus apeflas VeiCLI101,i

uina nbc i:t dc outro jornal
Essa noticia, no entanto, teve tinia virtude forrnidável: foi a

tIc nos esciarecer a rcsp(it() dc :ilgUul)aS fortun:e . 0 Sr. 1)elson
Scarano disse que teiii (iu:ts fazcndas, ti'ês sitios e limo extensa rede
de armazéns de café. Os outros disserarn quase a mesma coisa. Estou
vendo que 0 fifliCO "pc-rapado" aqui 500 eu rnt'siflo

Mas, Srs. Deputados, por falar em "p6-rapado", estou-me
lenthrantlo do Sr. Sccretãrio do Abastecilnento. l)isseramn-me que
etc tarn bent tinha tIuts "negocios" 1)01 lii. 	 Quelo, enti'etanto, yen a

not 1cm eXIt ta, paa dcpois bazct' o iitcu cOullcfitLtI'iO . Contra CSSOS

coisas, coin relagao A inoptrftncia e fi incapacidade de ccrtos se-
('i'C1II1'iOs (it(I ( , govcmnarboris, loll)) tiitindo flea quietinho, ningUén)
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diz nada. Eu no consigo empr6stimos gian (S Porqic, pa (a ista,
lena de pedir favorcs, urna vez que lena de levar os avalistas. Mas,
COmb fla() gosto (IC i)eil Er favores, na(la feito ! De inodo quo, Sc nao
tenho nada, tamnl)ém nao ilevo nada Graças a Deus, sou urn homeni
realizad()

Son Iivre, e ninguérn me vai cobrar, porque nada devo. Levo
vida modesta par nijo ter l issallores nemn bumilhacoes, pe(ljfld(, a
alguémn que me avaljze. Ha urn caso engracado que aconteceu corn
urn sinio, met! amigo. Certo espertalhão pro(urou .o e the disse:
"Estou aqui corn este papel, ja conversej corn o gerente do Banco e
ole me disse que no é preciso o senhor avalizar. Basta assinar em-
Ii.iixo para clii rue arranar urn empnést j ino (IC cinco milhöcs do
cruzeiros 0 sirib olhou o papel e disse: "Peca ao Banco para
assinar, (t Ue CU the empresto o diriliciro".

0 ilustre Secrctánjo do " Pl ancja-Aumnen0" (IC Minus Gerais,segundo infoniiiacoes é do unaa Ci(lade quo so charna Brejo (las
Almas. Resolvemos mucj ar o nome dessa cidade para Francisco Sá.
Mas, rncu Deus do céu, daquelas almas todas quc afastarnos nesta
Casa, sobroti urna alma penada, a do atual Secretiin jo do "Planeja-
-Aurnento" Devcnjaim)s naqitela ocasiiio, eflterrar todas as almas,
mas no agirnos hem, deixando essa alma penada. E aparece urn
Covcrnadoi (Itie a leva para urna Secretanja.

Vou rcgisiiai- o fato que acont000u logo depois quc ole as-
s um ill a Pasta: Foi ao Mercado, dcu uma voltinha, olhou as pratt-
leiras dos armazéns, as bancas corn as rnerca(Ionjas e dcpois prOcurou
o Sr. Governailor c the disse: "Sr. Governailoi no he novi(la(l(
nenhunsa quo possa interessar a V. Exa.; cstive no Mercado c nib
falta nada ali. 	 As bancas estCo aharrotaclas do frutas, verduras e
legumes" l)lzemii que o Governa(lom deu ulna "bronca" nele. E era
para dar, os Srs. n5o acharn? Quem cala Consentc. 0 Sr. Governa(lor
devoria ten mnandado essa alma penada para Francisco SC. Ali é quo
deveria penar essa alma c nCo aqui, na Capital de Minas Gerais.

Coin relaçijo ao ProJoto n. 9 3.634, é coin satisfaçeo que \'ola-rernos favoravcliijeiiti 	 TCWOS quo sor gencrosos, nCo coil! o Si.
TarcIsio Generoso, nias sins coin o Deputado Euler Lafetib, votan(l()
pela Elprovaciio (I a flia [(ii a

Sou favorCvcl a eta, nCo porque seja do autoria do tio dc Lii!!
nobre Deputado; rnas somente porque mercce flosso respeito e aca-
[amen to.

Assins pudcsscm rnerccer nosso respeito c acatarnento ilustres
figurOes quo enfeitam as Secretarias do Estado do atual Governo;

i111

enfeitamsi, lo 1)I suns tigtimas, mas pelos lindos rnóveis estofados,
ar cond i e ionado, Ilas seeretaniaS, olegantes secrctiinioS C bonitos

mu tomoveiS.

0 Sr. hello Garcia - V. Exa . fala e[ yi abastecimonto

0 SR. WALI)OMIB() LOBO - Existe iSsi) ciii Minus Gerais?

() Sr. Hello Garcia - - U Sec ictanio C lii!! colega (IC V. Exa

() SR. \VALI)OMIH() LOB() -- - Colega ein que, nobro l)eputndo?
Sou radialista o ator (IC teatro nacional. Nao sou urn ahastado fazon-
deimo. Quando o Sr. (lisso que ole era (neu cobega, pCflSOi quo cli
('tin ttiSs(

() Sr. Hello Garcia ---- Etc encanta

U SR. \VALI)OMIRO LOBO - Au! Enl?io ole encanta. V. Exa. é
([(iCili (I (liz.

o Sr. Hello Garcia - Mas V. Exa. fala em abastecirnonto.
Trago, neste rnoinCnto ciii que apaitOi() V. Exa . , urn telcgrauna igual
a conteflas qUC learns i-OCeI)i(l()

E urna questao do abastceimnen to, laiiibéiti, pois train-se (IC

alamslecer o mr dos funcionibmios . "Exmo . Sr. l)oputado Who Gar-
cia. Cimmnara Municipal intercede nobie l)cputado vg solicitando
interferência podores coinpotentos a fim de ser enviado corn
urgCncia Colctoiia Estadual ilesta cidado suprirnefll() noccssCniO pa-
gamnenhi) funcioniirios Esta(l() utiaso ciflc() moses pt Lures no-
leniilos fiimicionanios passam grando falta devi(l() rotracaO crédito
(omncrcio vg olen I Leo ped i(lo fei to l)eputado Mauril 10 Carnbraia vg
l)eputado Lulem (lb Governo Munoel Costa."

N.-to e rnais pOSSiVOI (Jtle osse Govorno peninanoca insensivel
aos apolos dos funcionCnios do interior. SCo Os funcionCrios P6-
blicos corn scus voncimentos minora(loS 1)010 alto custo de vida e
quo, além do tu(bo, n5o recol)enl o pouco quo ganhamn. 0 quo posso
fazer C interceder junto ao Governo, ali'aves (losta Casa. Solicitania

(overnadoi do ESta(l() (lu!, :10 iflVeS de msagar aos jornais,
ielcvisoes e radios a gmande soul:) que vorn pagando em publicidades,
onvie (SSOS recursos para o interior, a urn do quo possa minorar a
tome dos funcionánios (to floSSo Estado, quo estCo, nesta horn, corn
us seus venciunentos atrasa(los em cinco ou soiS moses.

Veja, p.ois, nobre Deputado, que nCo dosejava prejudicar o
ii inuisu de \' Lx:t. uias :ip(nas aprovcitar 0 isionienlo ('Ill CIUC V.

lisa. sc inuanima on Iilhuna. can tE:insmihr )p(I() (JuC recehi los
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meus cOrnpaflhejt'os do interior, a fim de que este Govern() tonic Nsmcd (las neressi'jis que o cao requer.

0 SR . \VALI)01\1Jr{() LOBO - Nobre Deputatlo, embora isto
nan se relacionc corn o Seercti'jo (10 "Planeja-Aurnento" 

(IC Minas Ge-
rais, fica rcgisliado o sell apelo. Etc é Juslo e hurnano .Se cia urn ato
manso e pacIfico este de 0 Govei'nadoi' resolver o prohierna ime-(ii a tame n Ic

V. Exa. falou sobre radio e televjs50. Como profissjonal do
cad lo, arti.sta que son, inclusive das Associadas, ha muitos anos,
(tcvo esciarecci' a minha situacIo Tenho os meus programas na
Radio Guarani (IC Belo Horizonte. Eles nunca sio pa t rocinados peloGoverno, mas pelo Bunco Mercantil dc Minus Gerais. 0 clinheiro,
distribuido ein cheques de Cr 5.000 its pessoas que respon(iern as rni-
nhas perguil las, é fornic j (io Pelo Banco Mercajitjl (le Minus Gerais.Portanto, OS nieus progranlas n5o sibo patrocina(los mm pela Prefei-
twa, nein pelo Governo do Eslado. Quanto aos outros prêrnios 	 SaCOStie feijibo, de arroz, batata, macai'rijo, cabrjto etc. -- 	 0 cornércjo(IC Belo Horizon le que os oferece.

De modo que, sobre esta (JUestibo de que o Governo gasla
(iinheir() corn propaganila em jornais, radio c TV, cu n5o tomo conhe-
cf men to. Mas o Governo, de fa to, gasta dinimeiro coin propagan d
A propOsi to, quantlo aparece urn I)eputado governista Para ('lOqial 11
chefe ito Iodi' Executivo, surgern diversos fológrafos e cinegiafistas.
E quando flies perguntamos de onde vieram, respondem: do Palácio
ila Liherdac c ....ho (I tIC 0 P0(1cc Legisiativo (I everia tainl ) 6 1 n terUmna "Caixinlia" para 1SS() . Assirn, quando o Governo (lesse puhii-C idade a uin i)epn tado govern 1sf a para falam' bern tie suit adni ini.
traciio, a Assenih16i 1 deveria fazer a mesma coisa: (lana public-
dade ao parlamnen tam (JtiC esciarecesse 0 POVO SOIJre a itdrninistraçjogovernarncntal

0 Sr. Siflv(,l Boam,enItIr(l _ _ Por vibrios ( I his, Sr. l)epu I
Waldornjro Lobo, estive atisente (lesta Casa. Niio live, m is. npomtun i-
(lade de apreciar a combativitliile (10 nobre Deputa(in

Nobre colega, conheco sen espiiito póblico, J)m(oi(Ip 	 St III J) ICOrn 0 próximno, p rincipalmoente corn 0 Povo Inunilde de 13(10 lIon-
zonte . Conlleco suas iulas, antes mnesmo (IC sec eleito Depulattol)epois, pessoalmente, live opontunidacie de eonviver corn V. Es..
e pude observar a sui firnicza, a sua palavra Cmnpenhada e, acirna tie
tudo, sua dedicaçao an povo hunuldc (leSta Capital e (IC ou1r:
cidades. Tenho observado tanibCmu (foe, ha anos, V. Exa. ven t del),-lendo, liesta Tcibuna, 0 prohiema (10 abastecinien to cm flossO Estadit
(ira V. Exa. trafa do Pl'01)itfl) i (10 leite, ora Erata da (Juestijocame, diz que n 	 o,() 	 h	 ihltt IIoijzonle vi 	 IIetlI1l)lal
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luzis di ftijio; nra tutu SOI)ic armoz . Fiila, C tern falado hastante,
C OS Anais megistrarn flU'1! OS hisloriadores us trabaihos de V. Exa
Algunias vezes, em torn de bm'incadeii'a, V. Exa SC refere ao Si.
Secretibrio (10 A1)astecinlento, nosso enhinen te colega, l)eputado Feli-
ciano Oliveira. Conhecoaquele i)eputado, hoje Secretiio do a Lual
It v(iIlt I. (Ies(Ie civando S. Exa . era Prefeito (IC Francisco Sã

() SR. WALDOMIRO LOBO -- V. Exa. Sc refei'e it Brejo das
AIitots qitando diz Francisco Sib

H Sr. Sinval Boavejiturci 	 . Agora, at m'avs de V. Exa . , C
tiilitt can lice ifllCfilO (10 anLigo topOfliiio iiatjtiele lugar. . Alas fiquei

comihecendo o Si'. Feliciano Oliveira numn conclave (IC prefeitos e
depois, aqUi nesta Casa, quand 0 S. Exa . (icI)a tia I)roblemiias (In
pecuai'ia C (1 a agmicultura, toin cerlo con hecirnen in C d ed icaciio . Devo
d izer tine nan conhcco suit atuacao ('1)1110 Sccrelario, porqLle flati
conheço nenhumn Seeretibm'io (10 at ua] Governo, emil sua Secrctania, poiS,

ale hoje, nito fui it mien liuma d elas . Tenlin ped ido a Deus que ca(Ia
Sl.Cretari() tralialhe 1)roficuarncn te, auxit jando o Cove mno a realizar
algumna coisa pelo hemn do povo . Mas, men aparie é para reafirmar
111cn ponto de vista corn referCncia ib politica (10 abaSteciihicflL() . I)igo
a V. Exa . que, no cam po do ahasteci mnen to, (IS erros vCm-se acu-
mmiulando porque o mnal C de origern . V. Exit. sabe (10 cm'escimiieiito
tie nosso Pals, de nosso Estado e desta Capital, corn seu sensivel
acrescullo (]it l)oi)U]aViiO, nao So por elev ado imi(lice de natalidadi,
(01111) por ser ponto (IC convergencia dos que VC1U un interior. Coin
a oniemitucao polulica (10 Bunco do Brasil, (1CS(l( a gestSo do Si'.
Getiblio Vargas, em 1044, ate o alual Presidente daqucle estaheleci-
menlo tie cme(ldo, c-nos pemmnitido (I izem' que tern havoio plamuciamemulo
corn pleto . En Ime tan to, tin pribtica, falta em p rime i i'o togai' o crCd ito
adequado . Ele tern faltudo em rnomnentos dccisivos pain a agnicul-
turn C a pecuaria . Estarnos, agora, novanien Ic, na entiessafra . V
Exa . voltara, (ientro (1C alguiis (IRIS, a oeuiar a Tribuiva pam
falar sobre a came, o leite C OS cereals. l)ela, iiemuunciei o piohiemna do
ani'oz no ann paSSa(i() C as negociatas feitas pelos thvem'sos vendedores,
e não tive noticia lie algumli que fosse pun bin ciii viitut]e dos des-
mandos praticados . Hub urn (lecreto proibindo a rnatanca (IC vacas
A Utica formna (IC resolver o problemna e evitar (fUC os produtores
matem suits rnatnizes C al)m'iI' o cmCdito para qime possamii susten tar
o gado nos pastos . i: born que V. Exa . venlia it Tiihuna puma pro-
testar, par denunciar. E preciso fazermos coin (luc, atiavCs de urn
planejamcnto, o Sr. Secrelubrio do Ai)aStecimhleflto em Minus consiga
semisibilizar o Sr. Minisimo Roberto Campos, it fimii de (IUC scja fcita umna
nuellioi' politica die cI'C(iilO, ciuc venlua a evilar que as geracoes futuras
con tinuelil a sofrer as nossas dlificulda(les.
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Estamos cm junho e agora So Pedro ('0Il)eçj a l!Infldr aestiagcm 	 0 Pro jjiema vai-se repctjnclo como em tO(I0s os a 
lioS

0 SR. \VAL I)OfI1() LOBO 	 Muito obrigado, nobre I ))LI(:()Sinval Boaveni ura,0 apark de V. 
Ex, ' . é Conslruljvo C é () apartcUntilpessoll cl ue , VCilI!fl('nte ('OflJl(((. a Situaço, pOrque V.Exa. é fazc'n dcir() v criador, c, portan to, C0flhle(e bern o 

p rohleiiiaV Exa. fuz . Ex' ' "pelo ao Sccrehrjo do AI)aste c j m(flt() .Aflflj (J) ") vid6n cia cl ue S. Exa. loInoU, afe agora, foi fl1afl(r a POl)Ulaçãol)lanttii' alfaci no jardirn. I)i.sse clue cu trahaiho, principalmenle, nilCapital do Estallo 	 this, de fall, ell
Cidades 	 trahajh() Inuito mais para its
ser no met,

do in terior, ('IIIJ)Ora n5o faça PoljtjCa Ia. 	 ELI interno, scSanatório, urna fliedja dc quinze doentes por seluahla, cluevên das cidailes longinquas dc' Minas Ge rais e de outros ESta(1o.sIhiterno, pOh'q[ic 
floS OUtros Santitórjos CU gOZo 

de 
11111 certo prestjgioPo p

 exern Plot nos Sana torio5 IuIaCultI(ja Con ('eicao e Marques Lis1ioi.All ha ventt11 yoga, mid) (lelXanI (ie me a tendei' No men sanatópjo,clue é exclusivamehiI(. para mulliei• t's se V. Exa. sair de camaem Coma, nio efleon tra ri urn por cell to (IC (ben tes de Belo Hor jzonteS 1 todos do interior do Estado Veja V. Exa. que ell faco isto naopo p politjca 	 Papa Cxemp lificar, cu 1150 tenho nenhum voto, em(ov ( l 'na(boj . Vala(Iar (. S C en) lCófjl() Otonj, e 
PO(IChiJos (lIZCi' (file eSsas

Go
(IWIs Ci(la(Ic's ('OfiStjttjeiii 0 Ifla j op Celelli) (IC tilberculosos porque ('111iiv ernado p Valada,'cs ha uma indas[rja de m m clueica, em Irabaihamlflocas C ('riancas, clue contracin a doerica (levido a naturez 0 do tra-haiho e S fraca alimentaçao (Ic yida POP Suit vez ' ims Sn IS rios mi-SCl'5v'j5 (ju g l'CCCJ)enl

() Sr. S i/Wa! IJOaVefl/g/y Qua 0(10 Ole i'efeij -,' I (led icarSo (IcV. Exa. Para coin o povo (IC Belo l lorizo11 te, foi POique V. Exasempre estS Cl(Omplflhi.Ifl(IO [0(105 os lnovjinehitos na alegija on nalristeza. Don o men testeiflunho, pois, antes (10 p rimcjro Cofltato (fileliv e corn V. Exa. nesta Casa, quando Para aqui vim, tinha 
algumashesery s a respcjto (10 nobre colega 	 Precjsaa internal, ilhilaI oen te (be loin ha c1(la(IC e, tendo enContrado d ificujil ade nou [ros sa-

ii atórios, toinej a Ii berdade (IC roe (Iirigjr a V. Exa

Cara. 0 SR. \VALJ)OlIflO LOBO 	 ErnI)ora nSo fosse corn a rninhi1

0 Sr. S'nval Roave1z(,,r, -- Naquela oeasiao, n5(). A impi'c115-fazja nina carnpanIi 1 contra V. Exa. Mas, no primeiro Contatoquantlo Inc dirigi a V. EXa., pedindo para in 1 ernar a doente noSCU Saflatório, ifludej it in mba irnpres,sao 	 V. Exa 	 ifl tc p o	 a
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doen te, cu is u-a c to cia (-sGI cohfl seus familiares . En tretanto,
V. Exa. nunca me falou cm eoinpensacao politica. Este 5 o exemplo
qtie querO dar, paPa confirmar as palavras de V. Exa . NSo fold
de sc'u hn('rjto principal, (Inc S este de euidar dos pobres, dos
ilocntes, e SCIT1 c'xigir cornpeflSaca() politica

0 SR. WALI)OMIBO LOB() Nobre I)cputado, hS grandes
inilionSrios, pioprit'iarios dc cavalos (it' COrrl(l a qUc, quanclo 0 Ca-
Yak) chega na frente, des flao pensaiil no (I inheiro (Inc v5o rccel)Cr
wlii vilória do animal, mas no satisfacño pessoal (IC vS-Io chegar na
frente. Nesta questSo, a minha satisfaç50 S ver 0 doente sair curado
c regressor ao sen bar. Al, é unia vitSiia qUc Cu consegui, poi'qUC,
quando iiiii ci dadao til'a a vida (IC on ti'o, se" nom e sai flOS jornais em
manchetes, coin fotografias (10 assassiflO . Alas, quanclo a genie
salva uifla vida, ningucin toina conhecimento . Por isso tenho clue
me sentir contenic comigo mesmo, tenho dc' I)dnSa" ein mini. ELL

disse, ha poUco, (file SOU urn hoineiii realiza(l() . Son ifleSiflO . Quanclo
urn doenid FCCUJ)Cra(ic) me procura chorando, para a despedida, en
]Ile digo : "NSo prccisa chorar; você poderia ter chorado civando aqui
chegou, mas agora, nSo ; agora é clue você tern nioiivos para rir, part
cantor, poi'tluc sabc (pc o mufl(lO S SCU e que você poclerS Viver
coll,scus filhos." Ora, cjue hcleza . ...A ininha alegria é esta : ter
atefi(lidO e aJu(la(t0 urn ser huniano; nao me importa saber de onde
vejo 0 clocnic C 0 pedi(bo (id (11Iem etc foi internado . Os Municipios
(IC Teófilo Otoni c Governador Valadares, que tern o major nSinero dc

representantes nesta Casa, sSo os municipios quc mais niandarn do-
enies par a Capital. Se V. Exa. fosse no sanatSrio, podcria verifi-
car isso . Costuma-se dizer que,' dali para cinla, S Bahia. E a Bahia
tambem nos nianda doente. Entretanto, cu n5o faco polilica naqueles
MunicipioS, no von ali S plocura de votos, c isso S uina prova do
men deSpren(Iimdfito . E coin grande piazci clue atendo a pedidos
(be InCUS colcgas. Sc urn (loeflic estS Joga(I() no EstacSo corn he-
inoptise oil nSo, cu you ate is c o acoiho. Por que nilo iria faze-b? A
saiisfacSo é aincla ma jor quando se sabe clue, no interior do Estado,
uina pessoa ataCa(Ia (le tuberculose fica corno clue cicsprezada do
sociedade: as criancaS nSo p0(1Cm ir ao grupu, porque as outras
crianças oSo ciucrern assentor-se ao sen bado. Sc o doente mora no
lado (IC nUiTicl'açao impar (10 run, o trSnsiio Sc faz pClo lado do
numerac5o par. A criatura fica completarncntc abandonada. Ainda
ontcrn atc'ndemos a nina (ioentc, 110 cinal, diii Ulfl (Jos I)CS, ectiramos 76

bichos-dc-I)S. 	 Vcrifica-se, logo, quc esta criatura nao tinha cuein
cuidassc dela. A vitória que conscgmflUios é corno a vitória dc urn
mlionario que visse o seu cavalo vcncer o )Arco. A ininha vicla gira
ein toi'flO disso . Nao VOl.5 0 cahTIp() de futebol . FIS ccmca (IC quatro
anos nibo you a cinema. NSo frcqücnto boiles. A minha vida é
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estar na Fun (Iaco. Ha dois meses, n,-,()  do ioo cm 
101 0 c IalvuV. Exa. nao acredite nisso. Mas, Sc tcicfonar para mm ha casa, )(,-deri a constatar quo, é vcr(la(1c: Os meus filhos (lizem quc hA Inuito

tempo pCr(lcI11 a C0flVivêneja Colnigo porque nAo volto pam casahula VCZ (j tI( flA() t(flh]0 tempo. 	 i\lh(S ISS() A Ulna "cacliaça" NAo(XiStu caridaulc A 0111 Vicio COmo Out"() (Itlalquei 	 HA pcSSOas (lU(Silo \'icia(las no joo (10 bicho, no haca mA,
p0 	 campista, on que n5()c (1cm deixar (IC ir, ulna noite, a uma boite. Mas cstou Satisfejlijorn 0 men Viclo. As Coisas silo aSsim mcsolo 	 Na eleiçao passachtquase fui (Icrmo[a ( l () c passci " raspan(l() a trave".i zera Outros, (We n5()ni naula, 11VClu votacao hlStrOflOhlljca Por ISSO. na In j nha(ahllpanha pa ra rceleiçth), se houvi elcici5cs, A claro, VOU (I izel 3Odci tor(5 qu( . Sc lClllJ;r(lll (lOS lIOIflefls C Sc esquccain (Ills Paltidos,poIque OS (lois partidos Silo follihados por clenlentos (IC lodos asColn()Ullia SChçio pam se COlIScgujp utna Semen te (IC flhilhoIi ibrido 	

Todos os I)eputados estilo na niesnia si tuaçio (Ia PcSSOa(JOe nij o saije nadar c cai mum rio, e quc, tendo horror A urtiga, yeapenas 11111 J)A (lessa plan [a Para Se agarrar e
[c	 'lei,' Sc segura . Assinimos (Jois éS (IC oil I( UflS Segumaun fun, outios, flOUtlo.

0 Sr. João Liii: ile I'rej/os -- Nol)rc D Cputaj() \ValclomjioLobo. Nosso aparte A apenas para ( lcStaCai urn ponto no seu discurso:V. Exa. (liSSe (l U e, flas SUU5 taicfas COtidjanas 0 aten d j un€. nto aospobres flC(Css j [11(Ios A urn tral)ahlio de rotina, c afiimou,(Joe C Urn vijO sell. Quereinos (lizer (JUC isso é tUna VirtUde, 
0Oposto (10 VCio HA urna Pemseveranca na virtude Em flossa con-viven .

1, nesta Casa, [cmos ate diveigjdo cm cerfols pontos de Vista.
Mas tenho quc ressalkur 0 t rabalho quc aqui faz CII! henefje j () (10povo 	 Ms, jA A VéSpCIa (IC deixar esta Casa - 	 (fIle aqui estaniosC111 StilJstittIiça() ao J)eputa(Io \Valdjr Morato, que assunhjiA amanhj
a sua cadeira Sentiiiio_nos na ohrigaçio (IC hazer tarnhAin a IIOS.ShIpalavra, a exemp!() do I)eputaclo Sinval l3oavefltura para reafirmar
a flossa honienagem A Perseveranca de V. Exa'no aten dj iiiento Asfl CCCSSj(Ia(lcs (10 PoVo. E, COIflO ternos obrigaçao (IC ressaltar o lado1)001 (los hoirie us, d eixanlos aqui a fi	 hoSSa PalaVma, CIII omcnaciii Aprcscnça ativa e atuantc de V. EXa . , CuAria j s (ICSIa Casi 	 jos Servicos constam dos

o Sfl. WA LJ)OiJ1fl0 LOB() 	 Mnjt olirigad()a

	

	 LarnentarnosSUa ausêflc j 1, (lesta Casa. V. Exa. uliz que, As VCZCS, (liVergjmo emPontos (Ic vista. 	 Coflfcss () (Juc siln. 	 Mas lanlentalnos qUe UI!!Dcputrnio operoso, Como é V. EXIt., Sc ausente desta Casa.
o Sr. Sinval Bocwe Il1iii .	 Veja V. Exa. que o nobre DeputadoJOil() Luiz (IC Freitas (liz que realrncii[c conhcee o scu imahalho 	 Ate
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p0100 	 (((jUl. 	 II! 	 (('I0((	 1 	 t(( (Olilluta, mas passe! a
SeLL tiabail)a, prin(1paIIl(I1tL no Sell lado hurnanitario

V. Exa . cseolhcti liii! Calfliflh() Aspeio UI! Sua viola pAblica, mas
ta Asscinhleia ja the fez jusiica dan(lo-lhc o titulo (IP (i(lhldhIO

nhlneiru, pilo Sell amor ao prAximo, piincipalnicntc aOS (Ioenes tti-
IlerculosoS . E estes jil conhccciit o sen csp ui!0 altruist a . l)esejo
que V. Exa . seja fel iz e quc nas prOxiillaS eleiçoes scja reconhecida
.5:1 51111 ahnegaçio

Quero fazer iii!!a pergunt a a V. Exa . , de amigo e lie colega
V. EXa tell, citado o nome do I )cputado Feliciano Oliveira, hoje
SciciA rio do A hastec 1111(010. Ha aigulhia d ivcigcncia entic V. Exa
C usse Sec iclarlo, ott V. Exa . o rita ilPCflilS corno p ill ira con stiutiva 2
Sou 11111 igo (IC V. Exa . , corn() o Sot!, Lanihirn, (10 nolme SecretArio
Estive Viajafld() C 080 Sc! (IS 11101 IVOS ([UP (I Icvamam a rcfcmii-sc Aquele
Seil lailo

0 SR. WALDOMII10 LOB() 	 De minha pane, nAo ha nada
contra o a [toil Sec metAtio do A hastec i men to de Minas Gerais. 	 As
y e/us, eSq1IC0 0 SCU 0011W PO1UC, (las pessoas ciue tile procumatfl fazer
thai, CU 111(5 esqueco OS hlOifleS . Lie icntou prejutlicar-nic, qualido
lie tcn[ou processar. . Proeumou 0 Sr. Menclick de Carvaiho, p((lifl-

do-Ihe que desse tilli jeito pant me processar. - 0 Sr. Menelick de
Carvaiho disse que, Se pudessc dar urn jeito, processalia a dc, isto
Silt!, pon C5a atitude . As ciii icas qtie faco SilO para que dc realize
aiguiiia COISII - V. Exa . niesino disse quc os Deputados (lesta Casa
concederam-lue 0 titulo (le (1(1101110 01 ineiro . Foi pant nurn UIUO

giande lionra, pois five tuna infAncia p01)11, [ma balhei na enxad a,
fui illo(I(St() ernprega(lO tie lioteis C 111111S La Ic, coni a ajuda de Deus,

	

onsegUl ii pal!! (1 lehltI'() Na(i011aI - 	 Visi Lei ooze paises dl! Europa,
(01110 II ml ista . Antes, havia 51(10 a lie [a, dci no i3masi I o Viec-CahIlpe-
((nato (Ic i)OXe, naqueie tempo. Fui coiicdoi ciii Silo Silvestre, e tirei,
pom (liversas VCZCS, 0 scgun(io iugai. So tdflh() quc agra(lecer a Deus
ter periniticlo quc en chegasse a esse ponto de ten 51(10 reeleito, di-
y ersas VCZS, p111111 ieprcsentar 0 povo dc Minas Gerais, nesia Casa.

NoIre i)cputado, dcpois (IC recebem dos colegas desta Casa, por
tinanim h(la(iC, o tiiuio (IC Cidadio llonorAnio (IC Minas Gerais, rccebi
do Governador do Estado uiiia carta que dizia "Neste tnoniento you
sincionar a lei (111(1 the (Ia C) tittilo de Ci(Ia(l!1(.) Honoiaiio dc Minas
Gerais. Deste riioinenlo em mhaiite, posso charna-lo (IC conterrAnco".
Uina carLa bonila, a qUe guaido do ex-Goveinador Magaihilcs Pinto
i)cpois (lisso, nib 1)O(1CIia desinerecer a confiança (1(1 POV() C ifluito
menos dos rucus nobres pares, nesta Casa, que votanam favorave.i-
inentc a UTTIU lei, ('Ofl(c(ICfl(iO-flic 0 titulo de CidadAo 1lonorArio de
\tinlis (1:115
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Ora, Sr Deputado, o atual Governo coloeou nurna Seen [a
urn Deputado que deveria conhecer as necessidades do povo. V Exa.,
no entanto, sahe que dc nada está fazendo e, inclusive, fez urn
apelo para clue o Governo, juntamente corn o scu Secretariaclo, pro-
durasse fazer aiguma coisa em hcneficio (10 POVO. Ocupo a Tiibuna,
iuuitas vezes, coin ares jocosos, reelainando da carestia, para n5o fazer
tragédia, d izendo que o povo cstá morrendo (le fome, que cstt cicscs-
perado. Esiou cansado de pedir roupas veihas para as criançi
tuberculosas. No entanto, fliflguérn ate hoje Ievou urna roupa sequer
para e.SSeS doentes A senhora do Governador do Estado, nurn gesto
ate bonito, anuncia pelo radio e pela televisão que está encetando
ulna campanha de agasaiho paia as criancas pobres e é logo ouvidu
pela populaçao. Sio (oisas ([U p fl(OiItdC(1I1 TcIllos siilii (riti(u(1OS,
nós, os Deputados.

() Sr. Sznz'ol Ioui'enIi,i'(, 	 CIiti(a(lt)S (10 ([Ut 	 iitji[t?

0 SR. WALDOMIR() LOBO - Em todos os sentidos. Iloje
mesmo, urn jornal do nosso Estado puhlicou urn artigo (Ic urn jornal
Ile SSo Paulo. 0 l)eputaclo, vItiina (10 artigo, vcio a Trihuna IT-
claniar do jornal mineiro. 0 jornal dc Silo Paulo ficou isento. Temas
que fazt , r justica nesta TrIi)una Sc V. Exa me permite, you let
urn pequeno artigo que o Gorreio dci Marthd, de hoje, quarta-feira,
(ha 15, publicou:

"LONDRES (El' - lleuti,s CM ) A creseente importância
assumida pclo ExCreito no polItica interna (10 Brasil e do Argentina
foi ressaltada corn pesar por urn editorial do Times, que declara que
Os dois paIses ainda estiio lutando para conseguir a estabilidade po-
utica.

A dccisSo (10 I'artido Governante do Brash (ARENA) de apn-
sentar Costa e Silva come, candidato it Prcsidência, nas cicicOes de
outubro, C, parliculurinente, (IeCepCioflante i)iz tambCrn o editorial
que "prefere nao discutir as qualidades (10 General, ]amcntando que
nao tenha sido inclicado urn civil".

Nobre Deputado, 0 que des tern corn a vida intcrna do nosso
Pais? Deveriani des cuidar de scus problcrnas, do sua mocidade, dos
scus cabeludos, dos escan(Ialos (le politicos envolvidos corn mocinhas
que serviarn de niodelos. Portanto, deveriarn os ingleses resolver os
scus problernas internos, para depois se preocuparern corn os pro-
blcmas do Brasil. Esqueccu o jornal (ic mencionar quc não houve
pressSo alguina na escolhu do General Costa e Silva, porque podcria,
perfeitamente, ter sido apresentado urn candidato civil. Larnenta o
jornal o fato de o candidato ser inilitar. V. Exa. sabe que a Oposiç5o
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pole a[)resentar o sell cund olato . Mas, no Inglaterra, 0 quc obser-
vanios sao as briguinhas do Parti(Io Trabaihista corn 0 Conservador.
Conieterarn os ingleses utna ingratidilo corn Churchill, hcrói do II
Grande Guerra, que foi d ('rrota(l() nas ciciçöes - N. -to tern, pois,
11.1t0ri(la(l1' moral, os politicos ingleses, para criticar os politicos bra-
sileiros . Eu, que participei da guerra, durante oito rnescs, levando
con forto aos soldados brasileiros, antes de it nossa forca partir para a
Europa, tenho 0 direito de falur .sohre essa ingrati(lao que fizerain
a Churchill

Na Convencilo em que foi escoihido o General Costa e Silva,
I)epu tai los (I a I) rópt' ia ARENA V (it 01001 contra. Esquccerarn-Se,
pois, ((S ingleses, (le que liouve liherdadc naquela Convencio . Ainda
quc niio houvesse esta liberdade, ainda que existisse em nosso Pals
urn governo (he forca ()1(1() existe em outros, corno no Congo, flilO
leiluin des o clireito (le critical- nossa Pátria

l)i. ainda 0 artigd) : "0 verso (Ia moeda, valnos encontrar na
Argen t ii i onde h," urn Goveino ( onStilucioflalmeflte cleito, IUC Ca-
ieee de podcres polo solucionar (is enorines problcrnas (IUC o assober-

E urn governo civil. Tiveinos urn govcrno rnilitar muito born,
lepol s Ic Getálio Vargas

0 Sr. Sizival Iioaveiilurci - Sr. l)eputado, foi dal que surgiu
unia rnagoa de rninha parte contra V. Exa., poiS, naqucla época,
comentava-Se muito o caso dos "mariiiitas" e por esse motivo fomos
derrotados (0111 0 flOSSO Cafldi(latO Eduardo Gornes

0 SR. \VALI)OMI1IO LOBO -- Quero (hid V. Exa. veja que a estó-
rio do "marinita" C d iferenle do diue costumafli contar. . Estava cu em
Portugal, onde cnsaiaVa a peca que intitulci "A Marrnitcira" . Fui,
(ntao, durarnentc censurado pelos crIticos dePortugal, quc nSo
conhe'ciarn essa palavra . Corri todas as livrarias, procUrei em di-
ejonanios (le sinOnimoS, de gIrias, em tudtO o (IC que Sc dlispunha no-
quele tempo e nao cncontrci a rncnor noticia da palavra. Mudei o
titulo di pcca para "A Pcquena do Maninila" . Mas aquilo n,-ho me
sam da caheça . 0 tempo foi passanclo . Voltando ao Rio, fui
contrata(lo panil 0 Tealro Hecreio, dIll 1937, e contiriuei tentando con-
seguir (ncaixar Ciii incus trabaihos aquela palavea

() Sr. ,Siical Bouvenlura - Fazer ui -na composicão.

() SR \VALI)OMIBO LOBO - Qualquer coisa. Fiz, enthho, a
inarcha do inainli teiro . Estava eflsaiafl(l0 no Radio Cruzeiro do
Sul, enl Silo Paulo, de propnie(la(Id do Sr. Hugo Borghi, quando dc
chegnu ( ) IIVIII I) (flSI 	 [a niarlia . l)issc-tiic Inta) "Voce nhho quer
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sucess0 para a sua m arcIii? VA, hoj i f101te, a() Vale do 
Aflhfl1h11'onde você podera eantar, 	 n será total" 	 on dejxar que algu

Longe estava eu de imagjnar 
0 golpe (In(' II i o 	 i

	

Rr'1 1 	 a dsi'A noile, quand0 cantej o esLi'jhjJJi 	 "MaI'ffljft..0 	 10:1 I'll)lodo mundo 	 rita POrque Ia em Casa
toda a innljid 	 so se papa (It' luai'uhjti"- - 	 0 au piesen te i'epctja COIIOSCO 	 Quando tei'iii I "amosa marcha Jiuqo Boi'qjij Ievant()( a lIIarnhita, haIancoti

	 faIo"Brigaj ro, Bi'igaj1.0
unarm ita, onde 	

VOt	 (stO onvjlldo c'sle ha 'uI li? 1 ifs
is-so". 	 eorn o rnarnuj teiro (le quern voCOfaluti 	 ISSi e

ol assirn clue a marcija foj us, 	 pa pa0 P	 (leFruji'
e	

Ii 	 ItiIjoj°JItju Edtuii'do (lOiliCs 	 1) Si'. hugo Boiglil 	 u a dciii nilm jUizo e tev qne me paga I nil I nlio, Sc Edna i'do (jollies per den
('leicOes, agrad ecu a in I in. En tl'etanto, o 	 asboa e 	 Gov0 foj born, a marcha
('XCuipIo 

podui'O voItii' algurn (ha Coll, On no ni tino, 	 baiSo, por

Nobre Deputado men tempo estO terrn!nado e,Presjdente Con corulat' Posso dar o apante a V. Exa. 	
se o Sr.

o 
SR. PJIESIDEN1'E - A Mesa infoi'ini ao oraiju,' q rn hula(lispöe di' (lois miIIuto5

o Sr. Sinval Boavejuturci -- Sr. D e p utaiio, de qnatq,,(.l' fiiniiiafoj urn p raze p pal'i in iou o delia te corn V. Exa, Lame,, 
Ia v tIJu,sci (ICSsa estOrja tie (In(, V. Exa, nos 

deri'ototi ell, n Ic

Ulna i
a(Iu

n 1945 quando iihamos corn( candi)	 (i'ito o Sr. Eduardo (oms 	 Para mini , foi urnp esa!' 	
u'Ia (lerrota, 1w'que via em uncut cand 'dab lo(la a espel'inca(It' 	

flOejdaiie (JUe i'Cpn(ljavl a (litadni'a 
CO111() isIi,m, il(' gu\ tnnu,Enfini, mOo estO escnito no destiflo de cada uu,i.

o SR. \VALDOMIRO LOBO_ Sr. PneshIe,ut., api'('S(l1k11.,lalflaiih5 nun requet. nen to pedindo a estaCo Casa urn Voto di' Protest()Protest()ntr a eel-10 jou'uial eslnangeji.o por sua inti'ons0 
Ifl (lébj ta nosdcst j nos de flossa POtnia corn i 'e.Spe j to a flOtji'jOpjo Cl'ifjcando flhiljtanese elvis. Qucro escl'ee1. que i ecefjj flu Tnibuna, Ulfl envelope corn(Ilflhiej l0, ifias D,_10 Se trata (IC neniluIn CiflI)l's[jfli0 cl ue encm bancos do Governo 	 Na vcm'dicle é	 tenha feito

Govern0 da RepO 	 urn elnpm'ésthll() que fiz .10Jjl j i. i C agor, me esto Pagan0 	 Ao ifiVés detomam' emnpres[ailo ao bunco (ho Governo, en é que e.stouao Gov0 que, desla vez, estO pagafl(10 	 CrnpJ'estantlo
Mas, como dizia, allianha api'cs entam . ei requcrimCnlo cit PloftIjcontra o jornal inglés Times, a i'espeit() de nojj.j Pilhljcadiihoje, no Correjo da MonJuã
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UcIuIrio i/i' Trobaihos Realizodos

() Sr. JO() LUIZ DE FREITAS Sr. Presidente, Si's.
lh'jiutados . Já at) termino tiesta fleuniao, mas, consideraiiilo (lUe,
a partir (it' umanhil, nSo estarej mais nest' Plcnário, em vista de
assuiflil' a sua Cfl(Ieil'a o Dt'putado Waldir Morato, não poderia deixar
ili' ressa liar ulguns pon los (he lilcu trahailui) nesta Casa

Sun favorével 0 a pi'ovaçiio do Projeto ora urn discuissOo, de
n. 3.634, puique é niullo sinipatico

Mas os pontos se referent: pi'imut'ino, 0 campanha (IUC fiz,
misL's Vint' e poticos (has em que aqui ustivi', cut da perma-
ncn('ia do t'flsino i't'ligioso ('In flosaS escolas, i)'qi' i'ntcntleinos
Icr sido, ('lii l)Oa hoi'a, quit' o Govci'nadom' Magaihacs Pinto in Ito-
duziu, por decreto. o ensino rehigioso ilas c'scolas; C quando OCOI'i'I'difl

m'umiion's ut' que o Si'. Governmulor (10 Estado iria i'evogiI-lo, subimos
:I Tnibuna pam apresentar a nossa rcacão. Tanto nOo acredi-
iOvimiios naquele rumor, quit' fizemos lima indagaçao ao Sr. Litter
(lo Governo, o qual nos i'espondcu, ofici alinen te, quc', al)SoltitaiiierI Ic,
o (iovu'rno nSo estava propenso a i'cvogar o decreto . Tinha, isto
situ, in (regado a niatéria a uma coiniss5o pai'a reexaminO-la, tirando
ucla OS SCUS defeitos, dt'fu'itos que lamiul,i'in IIOS upontaiiios, ifl(S argu-
miicntmunios que o pl'incil)io precisava I)revaleccr, qut' aquela COntI'il)Ui-
cOo iara a u'spiritualizaçao (IC nossa juventudu' precisava vingar, c
its iIi' f ui los podcniain set- corrigidos

i"h:'arnos, portanto, satisfeito corn essas providências.

,u'fJlI!l(10 poiulo - - () jogo . Levantarnos, aqui, tuna campanha
call [(a a tcgalmzaca() (10 jogo, u' eiiconti'anios adeptos dde nesta
Casa c pudenios refutar tie pronto as argunuu'ntacOcs contrAnias 0
tese que (lefendiamos, as cinais dcni'uhamos corn fundamentos de
bOa ordcmri, cconôrnicos, mom'ais etc. Tivemos, também, a satisfaçSo
di' saber quc o Si'. Ministi'o cia Justica sushentou a lei que proibe o
jogo, amcaçan(ho, inclusive, de cassacao de mandalo, Os prefeitos que
favoreccssemn 0 jogo tie muilo menos gravidadc --- o bingo -- pm-
ticado no interior do Estado, e (1t' iiiiplica nhtiito inenor
corrupcão. Estamos satisfeitos também por isso. Conforta-nos saber
(le 1)n(u'iclei1('ias nesse sentido, efli lao pequeiio tt'fl)po tie nossa per-
,aaru'neia neste Legislativo

iereezro poiulo --- Filmu's inlol'ais . Julgainos que os fumes
i hidos cin nosso Pals deviant sofrer urna censul'a major, porque jO

nuitos (Is faiores (It' corrup t- 5o em nossa sut'i,(ade . NOo pride-
I 11 w. 	 I 	 - 	 1 I wIi 	 S	 I) rt 	 ll l 	ui	 - 	 III 	 i:i I 	 1(1 (III 	 I	 01(1111 I F 	 ((IF) 	 -
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gran(lfl)50 para o flosSo Pals, permitindo entretanto que a nossa Jo-

1 estr
yen tude, fut ro flot-es1 Ic (IC flOS.Sa Pãtria, Seja, a todo I000ien to,

u Ida PelaS (1 iversas " pSeU(lo-artcs" C eosIurnSt	 Levan tarnosarnl)étfl, aqui, a campanba contra fumes irnorais 
C vernos, ('0111 Sa-I isfaç50, (JOe urn dos film es da gI'an(Ie safi-a de joio foi dcrruba(I (

pela flossa Iradj(-jom)I fainlija que nJio "engole sapos e lagal-tos".
corn alcgrja que Vefflos .ser hanido, Proib j (IO pela Censura Na-C ional, 1)01 pressü() d a fam j lia mifleira quc tern (IC ser OtlVi(la, urnfume depreciativo, que tinha a iinica ifltvnção lie rnenospl-ezai- 0flOSSO cic'ro 0 fume "() Padre C a Moça", pelo menos em MinasGerais, seguntlo flot j cj1 qtte ViLIIOS divulga(la no imprensa, nüo set-aCxibjdo 	 TarnI)rn is.S	 Coflsjdcraiiios ('01110 tuna vi tória nossa.

Qzzarlo poiit - - 0 flovo Código Civil Brasilcjro, Sabernos (h OCo PI-OJCO ( , ia tramitaçao na Carnart) Federal, em Iflu j tos (IC SCIISaI'I igos, pet-mi ha a l Cgal j Zaça() dl) CO0CLII)illat() Ul)erraçao floral CPolitico, fluma verda(lcira afronta 1 fam j l j a brasjjej ra. Esi e flOVOCódig() Civil, que viria a inelttir em nossa SOCie(iade a I)OSSib jlidadc(10 divórci, ve jo (IC merecci' tainbérn Uiiia
(J 	 i'CVjS() por parte dl)oy ern() da RCpll j)lj(-a que, alt-a y es do ilder, l)epulado RaitnundoPad ilba, 0 fez retirir, do paula, para ieexarn• Entendernos haver emflOSso Código Civil algunia caduclilade, mas C preciso quc Sc facauifla revisjj 0 noPi-ojeto, 110 SCut j )I() (IC dat-se ma j or integridade Cfaniilja. Eshiivattios inesnio bastante Cscan)Ial j zados pelo futo (IC qur,na prcsidCncja (Ia ComissCo (IC Hevisjo do C6(1 igo Civil, ('St j VCSseexatainente 0 DCputa)lo Nelson COrflejr() 0 maim' divorcjsta da

Camaro Federal, Fizcrnos mesino urna eornparOçCo, di'zen(Io que set-ia
('OtTlo coloeor na PflSi(ICncia (Ia Comjssfi() Para a reforma 

(IC floSSCarta Magna o Sr. Carlos Prestes: scria o fracionamento, seria a(!IVjSCo Oi'a, se cStalfl()s tCo prCoctipidos coin o comunisino, mor-
mente depois da Rcvoluçio, quando Inuilos se arvorarn em anticoniu
flistas, C preciso, SObrefu(jo cJUe Sejafllo5 Inais p OSitivos na (ICfCsada farnjlja brasileira, no defesa (Ia flossa Patria C (Ia floSsa Sociedade,Para (JUC nCo tenharnos ('i)l fiittii'o, (IC' Set' Contra alguma coisaSc livessemos ulna douht' j na social crislC mais hem vivida, hem di-fundida, bern ('SpalIla(ja C hem p atroc j nada oficialmen te pelos flOssosg
oVernos, flUflca leriamos, nem em hipótese, a aifleaça (10 Cotflunisrnono Brasil.

E Como flC() fornos [)Osi tivos (iii 0111 lempo, lostcriorinen he Ii-
vernos que set- negativos - Agora, a JtevoluçJjo padece pot- set- nega-
I iva, por ficar apenas em nied idas PufliIjV)s. Agora é que eta esEC
('lltCfl(ICI])Io que pl'ccisa Partii' pat-a (Iota ofcn.sjva, pat-a urn 10(10 

P0-Iivo no sentido (IC Construir Uma solidez to! CJUC iltifica possa S('I'ini)Ia 1)1105 alaques (II 	 doaf ) , inn	 111ni11 	 r j as 1' lie iiIosofj15
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materialislas. Portanto, eslainos satisfeitos, pela quarta vez, corn
('sla posicao (10 Sr. PrCSi(lCfltC da Rep6b1ica.

Temos 5010(10 ,'I Trihuna para fazer crIticas (-onstrul ivas 00

Governo. Apesar (IC sermos do ARENA, temos vifl(IO a esta Tribuna
mais para criticar (10 que propriatnente para apoiar. Poucas VCZCS.

aqtli ViefliOS pa-a congratulacoes on apoiamentos, pOUC aClIail1()S

(lU( 0 CUlflpt-itflCflto (10 devet' iiao fllCt-CCC congrattilacocs - Entretan-
10, flOS CaSOS exCcpCioflais, Si11)ClTioS que C preciso apoiar aqueles

quc tern coragCm, pat-a que sintain (IIIC nCo estao sozinhos e para que

5(01)0111 (LUC (1 faIllIlit) bi-asilCira, atroVes (IC SCtIS legilimos representan-

t&'s, a! CS(C, COIIS1(ICt-afidO-OS corno reflexo, o CeO popular nas pro-
vidCncias que se lomam no sentido do sua integridadc e de scu
i-c sgua rd )

Acharnos que S. EXO - o Presidente da Repiibhica agiu inuito
bern e tern, por isso, nossas hornenagcns, quando mandou retirar o
Cod i go Civil do paula (10 Corigrcsso National, pot-quC esse Projeto (10
flOV() Cod igo Civil tinha artigos (Ilvorcistas que aincacavam decom-
por nossa farnilia, farnilia que, nsuilo antes (10 ExCrcito, SC levantou,
uin dia, pat-a fazer a Revoiuciio, e que, sO posteriorinente, noun sen-
ti(1() lie cohci'tura, teve as Forcas Armadas (10 Pais para sustcntC-la e

'oI c-la
Em quatro pontos, principalmente, ficamos satisfeitos por

terinos, em 23 (has de permanCncia fiCSta Casa, numa handeira mais
solilaria (10 que solidCria, dcbatido esses problemas em favor do
ensino religioso nas cscolas, contra a jogatina dos cassinos, contra
Os fumes irnorais e a favor tia integridade (là familia contra o di-
vOrcio- Consideramo-nos vencedores. Deus seja louvado!

I' A H E C E U E S

PAIECE1I SOBRE 0 EB0JET0 N. 3.649/66 E EMENDA A ELE
.\I'RESENTAI)A

(.oiiussaO Execu!it'a

)cvolVl u-sc a esla Comissao 0 Projeto n. 3.649/66, ao qual
Sc. I)epulado Manoel Costa al)rCSCnto tl a Emenda n. 9 1. Entende-

(((OS ((tIC a proposlcao dccorrC (10 criac'ao do Gabinete (Ia Lideranca
(tO Covet-no. Dar-the condiçOes de funcionarnento C, scm (luvida,
prov idenci a (JUC n5o me podetnos negar. - Poi' outro la(iO, etti
virtude do vigCncia da Lei n. 4.185, de 30 (IC maio (IC 1966, cab€-
a esta Comissão adotar, no Secretaria (La Assembicia, Os principioS do
OC( (10 racao (lit grat ificac5o (le chefia C do ahono CSPCC tIlL
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Assim sendo, sonlos peL 	 IL) ,I]I)s(fln(lv((
apreSefltinos C que Contéifl 8 (((ii tiia regulalla no PIojctu e no
Ernenda, aerescido III' ((iS 	 I(Ss 501w) 8di'(rt1uC50 (III Lot n.' (.185

S

:;t 'l;'' 	 FE\

Modifi'1 1 Ii r('IlIeuo (/05 (IL/I/ON 3.' f , 7. 	 18 I/C-
50/1071w 738, 1e 27-1 2-1965, 0 ui!. 81 e • (1(1 1(11)11(1
IV (/0 (i,(evo 1 (/0 Resolijcao 646, (l(' 18 (1)' (I(('iIISr()
(Ic 1961, e (t(j outras provuIénci'.

A	 AssI'I1IhI(j 	 I.',III',( 	 (8 	 Fs(,d 	 ')' 	 !iI)'s 	 (r'ik 	 ((('8-Illulga

	

Art. 	 1.'	 •\	 ','L'/	 'CIH	 3.
27-12-65 p855:1 (I 5(1' (I 	 ill

	"Art.	 3. 	 -- () 	 I17ni 	 (I.. 	 .1:11:1(8')	 A"is '1(5(1:1 	 IIS%1111 	 (I isti'j}ji.ijij

1." 	 lugar:	 Cj-s 	 .	 illitlo. 	 lu	 'l':I/uI'o)
	tugar: Cr	 1.200.1)00 (111111 18(1(15)) C (tuzulI j os nil (ruzuilos) ; 3.'	lugar: Cr*' 800(0)0 (oito('(11j05	 ni (l'lIz(' j l'oS), qIR 5(0(0 ('n(rogu('s

CIfl 	 SCssSo 	 iti',i 	 (Jth' 	 81 	 9(1,1'.)	 (1)11 	 do 	 i1('5 	 (1'(IOZCnhJ)l': i.

2. 	 1l,i,(('(' 	 1 	 in d:(ç1()	 5('9liI1t . ' 	 I) 	 ll'(I8 	 7.", 	 uparagraf() (11180, (LI IICNOIU(80 738, ((0 2742-65:

"Art 71 - Pa ta C00000rerelu 80 Prenljo Assis Chateaubriand,OS traijaihos (ICVCVSo ser ()tthiicadOs no periolto (Ic 1. (Ic janciro a
3)) (Ic outubro

Parágrafo UflICO --- No ((11(1 (IC 1961 SCI'iIO C011Sidera(jos Os(taballios cuja public:içso sea feita no periocto COnlprcen(ii(I() entre
1." (IC jtIlh() C 30 (Ic outibro."

	

Alt. 3.' 	 -- Ac rcscent1'-so urn amigo a RCsoIuçSo fl. 1' 738, (IC27 de (IUZCrnbro (IC 1965, coni a seguinte rc(laçiio

"Art. 21 – Mn cada ((flU (in vigencia do COfiCtiOso, SCI'5('ScOlhi(l() Pela Cornjss5o Executiva urn pa[rono, a quern caherã
fazer a entrega ( 10 prêrnio no jornal ista classificado cm primejrq
lugar,"

RUM

I '. Iteginiento Interno, so cube aos

Dcputailos C us lUIlIESNUCS puFOIafiCfitCS crncndari'nl Os projetos

FefCI'i(TOS no Resoluc5o n. 1 754, de 26 (IC abril (IC 1966.

Art. 5. - - Modifique-se a rcdaca() do art. 81 c parágrafos,

(a lu'a)Iuç5o 646. (IC 18 (IC (lozonibro (Ic 1964, peli seguinte

"An . 81 Quando a hanca (III OU 1)1000 1iarlainonta r for cotis-

IhLL du III81S (IC 8 (oltu) i)eputubos, tci'á 0111 Assistonte (Ia Li-

(IeI'anc'( (Ic livrc escollia do tespoctivo 11(1(1' C (Icsigfla(I() pela Cu-

IU1SS5O Exocutiva.

§ 1. — 0 cargo (IC Assistciite (Ic Lidcranca, quc é (Ic pro-

vimento ('fi1 COfiI1SS5O, Icra o vencirnento coi'respundo'ntC no valor do
padrao 1-65

§ 2.° - No inic o de 08(1(1 Icgisiatura, o ntirncro (be cargos de
,\ssistento (18 Li(1CIaflca seiS fixado, filC(I18flt0 resolucao 1cgsia-
tiva, (Ic 800F(b0 COOl 0 111110000 (IC i)afiC8(IaS C i)1000S l)arIarnCntiIles,
ohscrv:oto (I (lispostu neste aitigo

Art. 6.° - Acrescentc-se no Tahela IV, Anex) 1, (Ia ResoluçSo

646, (Ic 18424961 1 (uin) Auxiliar (IC GabinCtc do LidCr do Governo.

Puiagrafo UfliCO --- Os vCflCifllCfltOS (10 cargo refcri(Io neste
[igo S('Ia() 000rcspon(IentCs ((US (Ic Auxiliar do Gabinete do Li-

s \Iaioria

it. 7." - - Os atuais padrocs e nIveis (Ic vencinientos, cur-

l')' ('I lilt in (Cs ((OS cargos e funçOes (10 qtiadr) (In Scorciaria da
Assuiohtéia Lcgi.slativa do Estado do Minus (iC08iS, passatfl a scr Os
rvpresCnta(lOs na forina desIa resolucao.

Paragrafo unico - A transforrnac5o (IC qoic tiat(I cste art
rCh'rC-l(', iIfiIC8 C exciUsiVfliCfltC, ((OS pa(II'OCS C fllVCiS de venci-
l11('fltO'i, 11 (ahld() ijlaflti(I8S as't',(i S (10110111 iflacoCS c atribuicöes (Ins

(5(4 . 	 ançOes, assegurados ow (lireitos que a Ici COnCCCIC

8. -- Os valores (be O1VC1S (IC VCIIC!fllCfltOS do quadro

51 SI'' I 'iSa (In Asscrnbléiu Lcgislativa do Estado (Ic Minus Gerais,
indicados por Ictras C flUfiiCOS, no data (Iesta ResolucSo, passain a
si FC)ICSCfl (8(105, lOS POOl iVaiflCfltC, (III correspofl(lêflCIii ((OS sirn-
1)(1(0(5 (8385 valores suo OS CfiCofl 118(105 no tabela obtida na forma dos
9l('ag)'1105 (lost, artigo, COIl! (OiflCidCilCIi( poLls valorcs, SCIUPI'C flaS
Ii(j)Oi'{allCiaS snperior(s (10' inaiol' proxirniclade

-A tabola 8 (((IC so refere ('ste aitigo Scia CUIfil)OStii
dy SIIIII)UiOS, pi'CcC(Ii(IOS do prcfixo AL (Assernbléia Legislativa)
urnerados cia ordcui cncscnte, fixados cm paraglaf() destc artigo,

((88 in(Iic:traO as i!uporan('i:(s (OrI'('S()Ofi(ICIIECS 805 vcnoirncntc(s



2. - U valor cOrrcsponrn
trado pebi ad içSo: (10 resul [ado do sofia (10 y en ci iriun to-base esli-pulado Iflals 0 produ to da r'aZjio fixa eStipulada e mulL iplicada pelontInero ifl(I j cat j v() do slinbolo nienos a unidade; e do resin [ado da
razjjo peIecntweI estipu1da e mulL iplicada pelo n6 n)
do SifliI)ojo rncnos a tiI1i(l[1C

- Para o c1cujo dos fliveis a que Sc 'ir 	 1 I go.ficarn fixados Os Seguintes clernefltos:

encilflento_Bas i -- -- (YB) — Cr 81.00o
Razijo Fix0 -- Cr$ 5.750
SImholo -- 60 (sessenla) numti adosa1e .. 	I urn
Paz5o p c. rcdn[tlal (fit)) —

Art. 9•c -- A corI'espondirj, 	 fe 	 cc 	 0. 	 eiieflcontrada O1)e(lVcjdo o scgunt

puru Os atua j s Veflcjui 
cOes que 050 tenheirn a 1flc j dêncj 1 tia 81atiiicaç5o (IC clifja (IC 1/3(urn teiço) e do tibono especial (IC 1/5 (urn quinto), a correspon.(têllc j a se fará ao valor superior, encontrlo na forma do artigo

(le major 1)IoXinridade
h) para Os aluais vdncjmentos relativos aos cargos e fun-

cSes que tenhni a 'nci(lêncja do gra[ificaçso de 1/3 (urn terço)e (to abono especial de 1/5 (urn quinto), a corrcsponhlêncjq sefará: pelo valor (neon [ratio da sonla dos iinport5ncjas corres-J)Ondentes ao Vent-jinento atual e parcelas (Ic 1/3 (uni terco) C 1/5(urn quinto) calculadas sobre 0 lncsmo Vdncimento; ao valor su-
pc'rior, enc0nfrI(t() no forma do ar[igo 8. de major proxinlidade

Art. 10 — A gratificaçso (IC chefia de 1/3 (urn tcrco) e
o abono especial de 1/5 (urn quinto) a que se refcrern, respcctjva
rnentc, o artigo 113 do llesolticSo 646, de 18-12-1964, 'nodifjciIo
pela Resoluçjjo n.' 732, tIc 13-12-1965, e Resoluçso 726, de 22-11-1965,
s5o consj(lerc i dos para fodos os casos, incorporados aos flovos niveis
de vencin)erlIos cncontra(ios na forma do artigo 8..

Art. 11 -- Os ftlllCion5rjoS do Secretarja da Asseiiibléj 0 quc
t('nham adquirido o direito a estabilidade de vcncirnenfos em ni-
veis suPeriores 00 (10 cargo efetivo, hem corno a percepcSo integral
(Cu parcial do gi'atificaçso de chcfia de 1/3 (urn terco) c do ahono('Special de 1/5 Will (Iuinto), terSo seas vencirncntos assegurados Scorrespolldêncja de flOVOS niveis, (neon trados 110 forma (10 arligcj8' (1(010 iC
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1 	 Ii ro' 	 Ie ' 	 a t0l'rCSpofl(ICflCia (li (IUC traIn este

St iS COnSi(lCI'a(I() ii yCflCilIiCfl[0 estabilizado, ifliliS a gra-
i ticCcçci() (I(' Ch('fia C (C 01)00() ('SpC('liIl, calculados no percentageul
integral ou parcial SoI)i'e 0 niesmo vencimento

Art. 12 -- Pain efeitos de incorporacao C suhsequeiite cor-

eesfrnIUlL'flcill UOS 110V05 niv('iS (It' venciinentos, SC a iinportancia

attialinen tc pel'ccl)i(la pelo fnfl ('lofl arm a tilulo de gra Li ficacSo (1'
i'lit'fiii for superior S (alcUl 0(ICC POVO ('lii to de jncorporacao, 0 (Ii-
Ierenca se iS assegurada no funcionarlo a tilulo de vantageni pessoal

('on inuara peri'elienel o, e sobre a quid nan hoverS incidência
i1c qUaiSqller OUIIOIS vaiitagens Oil aelicionais.

Paragrato n nico — - A vantagem pessoal a que Se refei'e o
artigo scm al)SOrVi(la nas jmnportantias correspondentes S d ifcrcnca
do quantia apurada, para efei to de correspondênc Iii i(OS novos ni-

VP1S de vencinit'ntos cstipulculos no forina do art igo 8. 9 e dos
Icitcirooc eiiiientos que incidiremn sobre os mesmos

Art. 13 — - No COSO (IC aposentadoria, exoneracao ou afasta-

icon to por alo do Corniss5o Executiva, scm ser a pC(IitIO, ou pot
penalie ac It', ocorri dos apOs a pu blicaçSo desta resolucao, o funcio-
nSrio ter'S (lireito S difereiica entre 0 veiicifflcflto (10 cargo efetivo C

o cargo cm corniss50 (10 qual foi afastado, a (lual sera incorpora(Iii
ao vene itnento

1.' - A incorporaçao eta diferença assegurada pelo artigo
se taie no seguinte proporç5o

( Cclii por (('nt() ) se tivel' exercido, imsinterrupta-
men Ic (u n5o, pot- periodo igual on superior a lit ( dez) anos, car-

1 0S de prov iinen to en) corflissiiO

II - - no base de 10% ( dci. pot' cenlo) por 0111) de sei'viço,

Sr o periodo for inferior a ii) ( (lez ) anos e superior a 2 ((lois)
afloS, de exercIcio CITi cargo de proviiuento em comiss5o

§ 2.' — Para efeito (teste artigo, entenclem-se como cargos em
coinissilo t)5 COflStaEitCS das Tahelas I e IV do Anexo I, do Quadro
da Sccm'etaria, estahelecido pela Besolução 646, de 18-12-1064, e
ocupantes os funcion5i'ios cfctivos dii Secrelaria do Assernhléia
neles ('OIlIlSSiOflOdOS

Quando iiiais etc 1.1111 cargo tin coniissao tiver sub

cxci .cido, e forini (is cargos 41c vencinientos (lifel'efltCS, ter,', 0 fun-
IC: I I 	 ieeentooIe: 	 Le 	 dljtc'Idll,CI 	 ccciicstccneteiete 	 ccc
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ma j or Vefleimento desmie que o tih: 	 xJ(l2 ((1ojs) ' nos , observarla a regri d()s ile ns I e It do 	 I§ 4•Q 	
Para efeito da incorpoj.açso da di fercnça,putados todos os P e rlodos, (Ofih j fltios OU niio, (IC exerci(j () (IC car-go cm eomjs0 no Serviço PUJ)JjC() cstaclual, des(le que incx jsta oin ters!j(j0 entre urn e outro cargo, superior a 2 

( ( ] () i s) anos.
Art. 14 - 0 tempo de exercjc,o do cargo ern COI0jSSS0 ser

comptitado na forma dos arts. 87 e §, e 88, itcns I, IT, 111, IV, V,
VI, VII, VIII, X, X1 e XII c Parmgrafo tnico cia Lei n.

9' 869, de 5-7-52,permitido o ir "cdon daniento, porém,

	

( . &-] ; 0. ap 	 menas para coplctar o

Art. 15 As funcoes gratifjccIa5 constantes do art. 142 e(Ia Taheja V, Anex () 1, (in IlesoJtiçso 646, (IC 18-121964 Para asefeit05 de incorporaçso integral on pare jal, cia gratifjcaço per ( ,- -hida e subseqfiente corresp ofihlêfleja aos niveis estipulaclos na formado artigo 8., no caso de dis pensi scm ser a pedido, OU (IC apoScn_tadorja s5o 91)ljcãvcj5 Os critéi'jos adotados, no que coubereiii('Ofl tidos no art. 13.

Art. 16 	
As regras conhjdas flesta resoluç5o soao Pessoni aposelitado IJela aplicv(js

 Secretaria da Assemnliléia Legislativa (10Estatlo (IC Minas Gerais, flOs termos (10 art. 14 (Ia Resoluçso 456,(IC 17-114961

Art. 17 - As ineorporacoes (IC clifcrençmts de vencimnentos on(IC grafifj( . aç 15 e aijoflo espccjmJ Clii forina integral ou parcial, de-corrent(.s desta IiCsoluçSc) imporai'5o em apos tilaent() dc Cones-
artigo 8..
pOndénehi a floVo nivel (IC ven c'irnento, na forni

m
a (10 disposto no

Art. 18 	 As despesas dlecorrentes dlesta resoltjcapor Vt r	 o correrSoha orçahII(fl tára própj'ja

Art. 19 --- Fica I'evogiclo o titulo da
R	 SecS() 11(10 Cap j tulo VII da('sOIucSo 616, (Ic 18-12-1964, e seus artigos 143 e §, 

m odificnclospela Res011.1951 732, dc 13-12-1965 144, 145, 147 e demais (lispoSitivo5 em contrail0, entrando esta Resolnçso ('Ill 
vigor a part1. (IC jtinho (IC 1966. 	 p Ic

Sala de Reuniöes da Cornjsso Exent va, 15 I 	 'iiititt if' I

	

Bonifdcio de Andrw/(, -- Pinto Coelho 	 Leéo Roi'qt'sNavarro 	 ----.J11i j10 11111/0 L(lr/i'jj(, - 	 AJlu(,I' l/J
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1\1;,\ 2: 1 :LSS.() 1)0 PROJETO N.' 3.549/66

(oinisst'io tie Consliluicäo, Legislocüo e ,lusiica

Sr. Reny Rabello subinete it aprcciaco do Casa o
ii. 3.549/66, pot via (10 quiti se pretende allerar a Lei n. , 28,

novciTlbro (IC 1947.

iniciativa é legal C ('OflStitLICioflal

I'hindo (levidanlente justificada, nosSO pai'CCCr SC conclui no
a ( I UC a propoSicao th'va Sd' iJ)VOV1th1 Cmii 5C'4Ulidi clis-

ins tcruios ('UI que Sc encontru redigida

Sala José Pioeuça, 14 (IC junho (IC 1966.

!rpcdito 7'701i's, Presi den (' e Fh'h(Ior ---fOil'0 Maqailmães
1	 IHa:	 I(/l!I

1i\I1:1: 	 tJ\ 	 . 	 im 	 'I.!I'I') N.	 3.,-)!9/G6

.'c:,o tie As.siinlos Municipais c Negóeios Iniereslaciuois

() ,jt'tO n. Q 3.549/66. (IC nUtoi'il (10 Sr. Reny Rubello, prr'-
Lent ft ii a i,tr a Lei n." 28, de 22 de novembro de 1947.

Esta Comiss5o cxalninou i Proj'to c, l)aseada em parecer
d a Assesso na l'écn I co-Con sultiva c d a d out a Coin issito de Cons Li Lu i-
çiio, Legislac5n c Justicn, reso1 e opinar favornvelnicn Le it sun
npi'ovacao, cut 2. discussao, nos termos cm ciuc se eneonira re-
(ligido

Sala José Proença, 15 (IC junho de 1966.

,tliazr Chagas, Presidente e Relator - Pires do Luz - Siiwai
Boai'e lI/il l'O.

IAI1ECER PARA 2. 4 DISCUSS,--%O 1)0 PROJET() N.i 3.611/66

(joiniss(io de Conslituicão, Leoisiacäo e Jzisiiça

.\nLms de emitirmos parccer sobrc o prcscnle Pnojcto, enten-
(Ia,iitt de born nlvilnc solicitnr ii (loUta Comiss5o Executiva justi-
lie,t Livn (10 11lCsu10, sob o 1)OlitO tIc vista legal, it que cstava cli'
( Iesaeompanha(lo de quniquen justit kid iva
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Vcrn agora o Projeto corn a fundniion 	 la llwnciollada
Corniss5o, mas esta o fez tao-sornente no sent 	 "ad in inistrativo e
funcional", e no propriarnente quanto ao que foi pedido

ACOflI(CC assini qUe, fli() alingolo o flOS.SO desejo (IC levar fun-(lanlell los Julill u - os ao Projeto, (IC 1110(10 a au torizar a Sua aproVaço,
sornos iflovidos a ija pa recer favortvel, tao-sornen le )OrqllC o mesmo
C Si1flp/esfnejjf, (Wtorj:((/j(,o e tlai 010) CI'ial' iOiperaljvajll(n Ic obri-
gç-So ao Poder Executjyo

E o flOSS() parecer.

Solo José Proença, I	 Ic jut

JXj)f'di(o Tavares, Pi'cs idcij Il - 	 1/aol jr II '/0/c	 lot 	 -
.I('IIo('(//( ,00. 	 .1(1110 .l!(0/(f1/Ou'

	

JI\ II EC, l : I	 l.\ ft\ 	 . 	 1S(:I; 	 () ilt.1t:T 	 N." 3,611/66

Coniissão Execjiljji1i

Objctjva a Coini,ss5o Execuliva, (001 (I I 1 t JrI 0 n .- 3.611/66,
(lIlt' ii ASS('iflhI/ja Le g islatjva condiçoe.s (IC Ot'gafliZat', (IC modo Iflais
autônoino, CilihOra alravés (IC convei) Ill (Jli(' fir I1C1 	 ((lilt (1 P0(1(1
Executivo, (1 Sell COI- Po de Scguranca.

Quando do tramitaçao do t-Cfcrih( 'roj-io bill (vioiss5o do
Jusliça, o Sr. Haul Fernandes, relalor (11( illatel-ja soljcjtou, eni
diligência, se rnanifestassC a Corniss5o Executiva sobre os fundarnen-
los legais da proposic.iIo Prcstou-se, cntSo, a justificativa, 

(IUCesclarecC OS aspeclos (IC C(flVCfliêflC j a (Ia adoçao (10 sisterna que se
bust'a alcançar pelo Projeto . Fundorn('n los juridicos do proposiçao
CflC0fllFlfli-SC nos pl'oprjos textos (ons( j [uC j onajs que (liZern da har-
niOflia dos Po I Cl-CS, Intis tarnhéni da ati tononiia c independ en cia de
calla urn.

Coin Cs [as razocO, opinarnos pela 1( prina çIto (To Piojclo cm
2.' (1ISdU5i10, Comb SC (/flContra redigido

Solo dos fleuniöes Comniss5o Exccul VII, 1) ijillijo (IC 1966

Boiufcjcio de AfldI'iId(f, PrCsidCntc -- - Jobi) I\'apai-o, Relator - --

	

Pin!o Coelho	 .110,0!' /'u!'('s	 1.1(10 lJ01'(/CS 	 .1Ji'io 1110/0 Lu(/rjJ-u

.Iuslificuli(i (10 Projelo N. 3-611

3.(it1/66, cm diligCtICill, a esta Cornis50,

1) (I .Lui(jdr 005. 	 Sob o p00(0 (IC visla adrnimlistrj l livO c

1, 0 
ServiVO (IC scgut'anca (10 ASSC1I1I)ICIO pOdCria ter ullia

las I t/ seguintes soluçOes
-- - ct'iacSo (IC Ufli CO1'p() (IC Seguranca própriO

2. - - instiluiçSO (10 referido servico mClliOnLC convCtliO
rganizacao, atravéS (IC requisicaO (IC gual'(Ia 00 Poder

i' XCCUt1VO

c-t (1 (IC urn Corpo (IC Seguranca pot' 111ei() de Resolu-
110 pai'te in tegran Ic do Pcssoal (Ia Secrctario (10 AssemblCla,

C 111)10 CXpCriCtlCia a(iOtada no Cãrnara dos l)epuladoS . Sabe-SC que
iiiio C a meihor soliicao pelos Cacal-gos (IUC (10 niCSma decoi'I-eriam
('0111 0 passal- do tempo, alCrn (10 flSO mtuta cficiCncia (IC SCU funcio-

I1t(fllCflO
U sistriflo quC adotatnos fldO (Ta a in(liSPcnSavel tranquil!-

I Poder LcgisIIltivO, els quc, funcioflarios (10 Execul ivo, cstão
0' irclas pei-rnaflefltenlefltC sujeitoS a coflvocacao de retorilO.

Quando do rcnüiicia (.10 Sr. Jâfli() Quadros, ficou a AsscmblCia

0011 ((5 
integralltes do scu Cot-po (IC segurlinca, pot' recrUtalfleflto

tt R'(tIl(lO /(0 Poder (IC origern

cxpCr'enca ifl(IiCa, port, ii solucao apresentada no

cit Terã a ASSCIIIbIé j O urn quadt'o de seividoi'CS que poderá

insti'Uir segundo normas de regulanlento próprio, no certeZa (IC
clue do ConVCfllO conStal'SO OS dirctrizeS fund'aiflcfltais porn per-
InOOCOIC funcionarnento - E 11111 sisteifla urn (onto eclCtico seal
ter a responsabilidade (AC InIlilter a prOI)I'ia CUStII StIll Corpo (Ac Sc-
guranca, tetã a AssemblCia, no cfltatl(O, a (-erlezo (Ac cofltifluida(I1',

5(111 ('01(11' 0 i'iSCO de sec despoliciada

1 poder (Ac polIcia da AssemflblCla C prcri'ogatiVa constitUciOnal
(juanto a pessoaS e hens c quantO a scu próprio fun-

cLOUalllUt1l0. Evitar eniraveS a SCU eXcl'CIC1O C objetivo que se

husca alcancai' pot' nicto da propoSicao. Sao estas, em reSUmflO, as

coLa/s que tijiaram a solucSo que Sc preteiidc alconcal' -

/) , )ll i/ l jc/0 il' t iu/x'ada, Prcsiddn t(.'
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PAR ECER PARA 3. 
l)ISCUSSAO ;() Pt )i FI() N. 	 .

Co,izisso (le Fiizancas, 
Orcarnen(o e Tonwdq (IC Co;1((,.s

0 Pi'oji'to (11) Caine, 
01' iufldo ile Win S fl('fli governa nn tat,aprova eonVffl0 cclebraijo mIre o l nH 	

ii,Instjtu0 Bras jJejr() de Beforma Agr5r,n 	 4' 0

Foj api'ovado CW Sefl 	 diS('n 	 . in
Assjzn send(), SOInOS

en 3. 	 (IC parler favor5vej 	 Sun" discuss,-, (), nos teriìios em que Se ('flewi

Sala Tosé Pi'oenca, 15 dc 	
de 196G

Martins Silucira
Rru/n,iuzdo A Iberga i-lu 	 ./os Lii 	 /, . i'ini.

	l0AJtf.:ri	 DE I 	 l) 4 P'() FIN AI,

Coin issao de Redo cdo

0 Projeto n.' 3. 573/66, t.le auIorj4 (Joe (leterrnju 	 a inctus5 	 (Ia d Iseipljith EJii i wC	 do PuJilj,4 eonstitti cSo fibs ('U1'ii&ulos ilas cst.'olas SUp eI' jore.s, foi ap"oviclo nasdiSCI1SSO.S re g in1cnj 5 SCirl enienda.
Assjrn Seildo, SOInOS (IC parceer que se ther 	 d, Corno final, ae eitacso alituxo, (t o e	 ts (li 	 )(n'd( 	 o	 In, p 	 i qun. sujjsta h>ii4in.	 n	 'i

:\., 3, 573/p(;

	

Dc/ennui0 a inc1,is 	 d din f)/H)l) /'nljljeaConstiIujeo zios duni jeulos (1(15 eseo/ 	 Sill) ej'jores.
A A s.se in hleia Leg islativa do Estailo de Minas Gerais decri In

Art. 1." -- As hi n dacOes cu (Icacionais (1() Es ado IeverLICIUjI', fins curI'jcujos (1,1s suas FCSP(civas eseujas Superjores a(liscipjjna PoliJica e Consfl ti içbo, oficjan (to, Segundo a Id, anConselilo Estadt.rnJ de Educaçso

	

l'ar5gj'ifo 	 nico 	 Os cursos superjor ( s que t verem noi() 	 ,
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I) 	 ( ' i'.	 IT, 	 Jn TwiT 	 Ii	 !iw
ni	 IlViiIlefltC, e; es 	 Ins niqn'i'Ior s do ninteiiia entniTtbil, nan

s no Estado, a prov i(leflcia con I jula nesta lei.
3. - 0 Secretbrio do Consetho Esladual (IC Educa-

ilenciara, jUflh() iis Un d a(tCS ('sc()laiCS, a plea a execucao
iIa 	 pi in 4 lbncias con tiulas no aitigo 1.0

Art. 4•o - A disciplina Pot ilima (' Consli luiç5o abrangerii
auta partu' Eebrira sobre reg!m('S polilitOs, iiiostrztnulo a iI1101-

cia (his instituicbes democrat was, C 0(11 ia solire os ton damentos
(Onstitu('iOflOIs 1)rasileiros

Art. 5i -- Hevogadas as disposiço('s ciii cont ririo, esta 1(0

(flh1'11',) 	 a vigor an data de nun pul)licacao.

T Ia ,José Proença, 15 d' junlio de 1966.

i:n; br Meqalt', Prcsidente - Jorge Vargas, Rebitoi 	 Maria

P\BECER DE REI ) AcAo FINAL

Coniissdo de Redacüo

Prnj( to n. 1 3.642 de iniciativa governarner tat, dispOe
-liP in in, t'uçao de ohms publicas, aquisicaO dun ma tcri!nS un equipa-
inentos, concessao de ScrVicOS piiblicos estaduais, conserJilcao de
próprioS (10 Eslado e con tinh oulmas providências.

Exaniinando-o, V('i'itic(lillOS (UC loi aJ)rovado na t.liscussao
i'cgiineiital 0 Substitutivo OfeicCid() pclas doutis Coinissbes de
Conslituicilo, Legislaçao e Justica, dun Scrviço Publico Civil e de
Financas, Oiçamento e Tornada dun Contas.

Assim sendo, somos de parecer que sun ihe dê, como final, a
ilnI!içio atniino, que estó. dun acordo cool o Projunto C 0 vencido, para
qui' ,nii	 n';Ta hii'ma, nija eviado S sancSo

PRO.JETO N.'? 3.642/66

i)ispbe sobre a exccucdo de obras pdhlicas,
(i(IiIisictw de zna1erciis c equipainea/os, conces-
.'o de serviços pSblicos eS1a(lliiiiS, conserva coo
(fe' próprios do Es/ado e con/em outras piovideiiczas.

\ \, 	 déia Legislativa do Estado dun Minas Gerais de-

!'R( )J EI'( )

( . I , ( I
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CAPITIJLO I

Da execucao de obras

Art. I N - As obras da adminjst ricjju ((I[I 'i"/ci(le responsabjljdade excius iva da Secretaija (Ic Es [ado dos Goji ii]]
cac5es e Obi'as Püblicas, c as do adriiinis[iaço iIesc(n(rdj-,] ( ] . I soiia respon sabi jj th,de dc cad 	 )]i] I q]!t coII(5lH)fl(tI'-sc-So

I	 1)0]' ('0flcffll'1cj 
11 POr c0flcUIr(i-1cji Lid1I)ifljsI1[j.

111 por colcia (IC p1'eços;
IV	 Po' a(Ilninistraçso tie orgijo pSI)I ci

§ 1. 	 ScrS obrigatorja a Collcorrêncja
çao de obras de moo [ante superior a 500 (quinian [as) vezp.s o valor
do major salário mInirno vigente no Estado.

- ScrS oIJrjiaIOrja a concoi'i'êllcia a(llfl j fl js[ratjva para
a CXecuçSo dc obta tie Ifloiltan Le iguai ou superior a 100 Peru) c
inferior on igual a 500 (qu inhen [as) VcZcs 0 valor do major salS-110 Ininirno vigcnte no Esta(I()

. 3. - -- Será obriga[ór j a a coleta de prcçoS para a
ctiç5o de ohi'as de inontantc igual OU Superior a 10 (dez) e inferjora 100 (cern) vezes o valor do major sa lSt'io mini mo v igente no Est ii.

§ 4. Poderá set' (lispensada a Meta tie prcços paia a
('xecuçSo (IC ohms (Ic 11101) [ante inferior a 10 (dez) vezes o Vl iiido major salSr j o Ifliflirno Vigelite no Estado

Art, 2 - A ohm pudcrS ser executatia por adminis[rtç
direta do órgSo pSblico, (JUalquer (I UC sea Seti loon [aol e, ficando
prothida a sua adiudicaçso Ott ti'ansfernd. jl a tel'ceiloS, quando

I - colocada em ('Oflcorrêncja pUI)IiCa OU adminjstm'aijvinSo se apresentai' licitantc;

II -- for ('onSidel'a(Ja de urgência, niediamite dcspaclio auto-
l'izativo do Govcm'nacloi, devidarnente j Ustif j cado e6rg5o oficial do Estado;

	

111 - dispuser o Estado de material e rn 50-tie-[1 	 amenlo (IC despesa.

ParSgrafo ñnicO - - Consitlera-se obra ou serviço de urCi-
cia C (IC fleceSSi(iade iniediata e que venha atcndcr as situiçi
resultantes de acidcntes graves ou de calalu j dade pfiblico 1 0 lli (0010os traballios de scguranca dos pi'óprios estatluajs
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ci 3. \ cxccuc5o de obra pot' adrniflistrlicao podet'a

St] iiI(i1(I1 as l'iefeitUi'OS MunicipaiS, (leslie que fiquc eviden-
cii ii a suit capaCi(iade técnica e financeira

I iti'agraf() Ufl1O -- Mcd tante cOflC01'l'dflc1l publica ou admi-

p jI ra iva, realizada na forma (Ia Ie4iSh1c5O em vigor e Coin Pt'évio
,niiti1flcn to do Govel'no do Esiado, as prelcituras Municipals p0-

derSo transfcrir a terceil'oS a cxccucLtO d o s obras que forem tic-

CAPITUL() II

I)tr 'fijll/si('(lO (IC materials (' eq,zipame1ml0.'

ci 4. -	 A aqulsicito dc rnatcriaiS C cquipalncntos desli-

01ii1sadministracS0 ecotralizada 00 descentralizada scm feila:

I - por coflCori'Cfleia pt1i)1iCa;

II - 	 pOr cofl1'O1'1'Cn(''t adiIliIlistlativa

pot' coleta de prccos.

1 . - Set'S ohi'igatSria a concol'l'êllCia püblica Para aquisi-

it 	 iiiatcl'iaiS (IC 1110111 ante superior 	 51)1) (quinllcfltaS) vezes o

valor (to major salSrio ininililo v igen Ic no Estado

§ 23 -- -- SerS ol)l'i gatol'ia a concot'I'Cnciil atlininistrativa paI'a

aquisicau tie inatcl'laiS C ecjUipalllefltos (IC iflOfltllfltC igual ou Sn-

pel'iOl a 100 (cclii) C inferior 011 igual a 500 (quinheflt]IS) vezeS 0

valor do ma jor salai'io minilno vigente no Estado
3. - - Sc'S obi'igatória a coicta (le precos para a aquisicao

tie material e equ ipallieflioS (IC montanteS igual ou superior a 10
((fez) e inferior a 10)) (cern) vezes o valor do mnaior salário minimo
vigenle no Estado.

§ 4. - PoderS set- dispensada a coleta (IC precoS para aqUi-

sicSo de materials C equipalnento s (Ic Il101ittIlite inferior a 10 (dez)
vezes o valot' do major salSri() minimno viiefltC no Estado.

CAPITULO 111

Do COI1CCSSUO tie servicos publicos

\rt. 5. --- A coflcesSbO (IC servicO piblico estadual será

fcita iiiediante concorrência püblica oU a(InlifliStrativit.
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Parágrafo 11nico A Coflcorrência adininistilivabi
adrnitida quando o montante (Ia CoflccSsSo nSo exceder a loll (((UI
vezcs 0 valor do major salário minimo vigente no Estado.

CAPITULO IV

Da conservaçdo (IC proprios esladuais

Art. 6. - - Serao cxccuadas por administraçao dircta as obras
(Ic conscrvaçäo c rccuperaça() (IC próprios estaduais.

Art. 7•0 -- SerSo executadas pela Secretaria (Ic Estado das
Corn Ull icaçies C Obras PLIhI leaS, Oil pelos orgaos a cia StIbOl'(i ma (lOS,
todas as obras (Ic conservaçic, ruparo.s c meihoramen Los (le proprios
cstaduais ou particulares qUC estejam sob a rcsponsahjIidade dos
órgios (Ia adrninistraç5o centralizada, (leVendo ser consignaclas no
orçarncnto anual dessa Secretaria de Estado as verhas nccesstrias.

Parágrafo Ilnico Para rápida execuçiio ilas obras (Ic coo-
scrvaçäo, rcduperac5o e (Ic urgência, podera a Sccrc[Uria de Estado
(Ia Fazen (I a liberal- adian tamentos antes rncsrno (10 ScU rcgistro n
Tribunal (Ic Contas do Estado (IC Minas Gerais, a vista (IC solicitaçSo
(10 Sccrctário de Estado (las Cornunicaçocs e Obras PtThlicas.

Art. 8. -- Scr5o executadas por conta de cada órgSo
administracao dc.scen( talizada as obras (Ic CoflScrVarSo. rcparus c
meihotaijientos dos proprios estaduais ou particuires qIIc cstcjnio
sob sua rcsponsal)ilida( j c, (Icvcndo ser consignailas aos respectivos
orcarnen Los anuais as verhas relativas 00 atcnilimcnto (lessas ohras

CAPITULO V

Da concorréricia ptiblico

Art. 0. 	 A concorrência pñhlica far-sc-h lo(dianLc puhli-
cac5o (IC edital no 6rg5o oficial do Estado.

§ 1.' -- 0 edital será puhlicado pelo linnos uioa vez, no
integra, e (Ieverá ser anunciado, em sñmula, na iiiipicnsa, (,III

edicoes consecutivas m pul)licaç5o oficial.

§ 2. — 0 prazo (Ic apresentaçao ((as proposlas 5(0(1 (Ic 15
(quinzc) dias contados (Ia ultima publicaçao do edital, podendo
0 flICSII10 Set anipliado it iuizo do adm inistracSo
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10 - () edilal d( 1oncorrencma indicara, necessariarnente

din, hora e local da realizacão (In conCorrênc-ifl;

II ---. quern recebcrá as propostas;
Ill — condiçöes de apresentacSo das propostas;

crmtério (le julganiento dos propostas;

V -- (Iescricäo (10 objeto (Ia concorrência;

VI — local cm que sera() presta(las as informacöcs ou for-

OC(iIl((S plantas, instruçöes, espccificacOes c outros elemenlos neces-
sãrios ao perfeito conheciniento dos intcrcsSa(IOS

\1 I - plazo inaxirno para durflprimelit() (to objeto (In con-
(O1i(iiii((

VIII -- valores do Caucao palo I ci Earao pain contrato, qUafl(I()
for (( caso

IX -- condicScs (le idoncidade e (IC capaci(ia(IC legal a
stiii exiid(l (Jos concorrcfltes, bciii corno a pIOVO (IC (1Uitaç50 (IC

In ha tos

X - 	 ( , xigcncma (III (I(clalac50 cXplCSSil (Ic (IiIU 0 liiitaiilc SC

ilIhiIi(L( 	 (5 	 lipOSiçO15 l(4ais (UI ICollIIIOtlI(Ii( S -

CAPITULO VI

1)0 coil ( ' 017( 11 	(ldIitiIlistratiI)0

\ ii It .\ concorrencia adiiimnistrativa scrá fcita mcdiantc

(aria ((Invite, quc contera as cofl(1ic6CS previstas nos itcns I a X,

(10 art. 10 desta id, expd(Iida pelo mcnos a 5 (cinco) firmas, re-

conhecidamente idôneas, c coni 10 (dcz) dias ñteis, no mInimo, de

OflICC((l en cia, vcrificada por protocolo

I a rãgrafo dnico - 0 lirnitc flhIflhIli(( (IC firinas convidados

pO(l(1 ser reduzido para ate 2 (duos) quan(Io no praca, no raDio

((U 00 spcciaTi(Iade, näo houvcr 0 numelo cxigi(10 no artigo

12 — NSo sci- A peiniilido contralar mats (Ic Uifla tarefa,

(CI (Ii(sI na obra OU 5CV iço, coill ulll(1 SO firma, SifliUltOflialllCfl tc ((U

iiao, (1Uondo scu custo global scja superior no lirnite cstabcleci(Io
porn a licitaçao por concorrencia adiflinistrativa.
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CAPITULO Vii

1)o COl(rf ( de pr('eos
Art. 13 	 A coletij de Preços fr-se-S lttcdtanle caiiacin , jS J)e'( Il a, pelo "' C " Os , a 5 (cm co) firinas, I'econhiecj (lamen te idô-fleas, C Corn 5 (clue0) dios Steis, no Iflinimo, de )lfltecedSncj 0, vcrifi-('a (Ia por protocolo

§ 1. 0 limite illIflj(fl tie firittos (Oflvjdads l)ndeI'5 sirri'dtizjdo Dora ate 2 (duos) quando no praça, no ramo Ott no csp-ca lirlat C, n So ljonN,er 0 n S mc'ro ('xigiclo no artigo.
2:' - -- A coii[o (le preços de gencros, niateriijis e cqui-palnentos, haveni ii u1gêfleja poderS sec feita ve

phalmen Ic, inclusive
por [elefonc, Sen (10 as propos las aprcs(n tail as pot' eserj to, qnrindo
(Slit niodalitlade 11)10 cauSal (I) IIw: )(i'ud cod. ((U rirotada peloorgSo que Os liver SOliCjtaçl()

CA Pi'U(L() \'[l I

Da coo cCio

Art. 14 -- Pala arantjr i do ('XC(n(o do (('nhlo pr(t5cofleorrente couc5o cut dinliejt' 	 o 	 ciii [hubs do (livida l)ffl)IjcOe', Lad ual on federal e Clue 5(1'S

sel'victj 
I ; - 	 cOnccSSSes, (IC j(),/0p(diz 	 (t cent() do vriloi' (1(1

no ('X(duçSo tIe obt'as, a (,Ile for cx igi(ia em regtt j a.Ittento e utois a de 5% (cinco por cento) (I(dU
y jda (II (ada PleSo-çiio Conti'atuaj paga ao arrclflatan Ic

111 - nos forncciinentos, de 5% (cinC() 10(1 C('iit) do Valordo ttlotci'jal a sec adqttirido, salvo quand0 a 	 ri I .eg 	 br eminferior Squele cstipulatlo par', ossinotui • i do 'n roll).

CAI1TULO IX

I)o Julgqlfl(',i(o

Art. 15 ---- As concol'rCneias set'S0 (jL!p 	 )11)(5 parecercom j .ssSo designado pot' Secre[Srjo de Estado ou titular (10 61g5o
ifl tcressriclo do odmiji istroç5o ('en [cal izada, cons[

j 101(10 palo Opina 1'a I'eSpl'it()

ParSgrafo un jeo - Con [inuartt em vigor (is (liSposjtjvo 5 tins( n 'OP('liV:s 1(05 	 ( l0Sfli, ilo 	 ora:us 	 Ia	 Illilidi	 tia5 	 I((pnfrn.

	

I	 - -

liz;l( l il ' w!1 5 I) 1(0' i:! 	 mis concorrencia, rCSpeita(iOS OS ii-

unites constaflteS dos artigos l. c 4•9, e seus respectivOS parSgrafos,

1(1)1 lei
Art. 16 -- Nos terlflos do C(IitlI tie concot'I'encia, -,I cornis-

encarr('gada tie abi'ii' C (laSSificrur as propostas flilO podci'a
aceitar, para class ificacilo, aquelas quc estejain cm desacordo corn o
l(S1)i(ti'0 edital

Art. 17 - - NSo SC a(Inuitirao propostas Sc preços Sc que cc-
sUltCt)1 tiescontos sobre OS preçoS on conS içoes oferecidas pot , outro
concorl'entc, nem Sc proponcflte cuja idoneidadc n5o seja reconhcci-
do pelo adrninistracao.

Art. 18 - -- No dirt, hota c local (lesignados no editol dc con-

((lll(fl(lil. a comisSao procedera ao exame (Ia docwnentacao apr(-

soil 	 (los concorrentes c, clii Segui(ia, it abcrtui'a (1)15 propostas.

A corniss5o farS consignor em ata todos Os tiabaihos

((ri (I 	 (ializa(iOS, bein (OIfl() toda C qitaiquer re(lrtlflacao 011 tIn-

)U.O1 ,) S	 (los jitCl'CSSUdOS 110 cOflci1CI1CIO

2: - Esgotado 0 prizO 1)01)1 recet)irnefltO dos propOst)tS,

l	 lPi( t'CCtbi(IOS a(IefltloS OU csclarecilflcflbO.S.

3•1 - Os concortentes prcsentes i'uliricarao, corn os them-
bros (Ia cornissiio, as propostas apresentadas, ficando scm dircito a
qualquer reciamacSo on recurso, tanto Os ausentes cotno Os qUC,

picscntcs, nSo ficarein no imioniento.

Art, it) - Seri-to liminarmente rcjeitadas as propostas que
contivei'Clfl, etn seus textos, r asurrts. C tncndas, horr50, on entrclinhas

Pai'agrafo dnico - As propostas nSo serSo devolvidas aos
ul u r('ssad os

\rt. 20 - SerSo tejeitadas as propostas Clue, pelos prcçoS
01)1(50 0 latlos, S evittencia, detnonstrem a imnpoSSiI)ili(ia(IC ilrt exeCu-
cr10 do obra.

Art. 21 - Entre os proponcntes julgados idôncos c admiti-
tlos S concorrêflCia, 0 vencedor serS aqucle que, ens igualdade Sc
condicöes, oferecer menor preco, salvo se a comissSo julgadora,
p' razSes tCcnicas ou de financianiento, consiilei'ar outt'a proposta
corno a mrtis convenicfltc.

Parágrafo Snico - - Qttantlo 0 ((lilal tic concorrencia a(Irni
tic discrirninacSo por item, a licitaçSo po(icta prever a 1)refereflCiit
Ss pt'opOSlaS (le menores preçoS Data esic item, independentcmcnte do
)c° i1iihiil (10 cotta proposla. Sc a preftreneia niio for prevista. as

IS 	 SI(( 	 il1I)Vj'JVI'Is.



Art. 22 	 Sirio obrigato 1 	 i1(n	 :u IrLi
Cias ou coletas dc' pleç,s, quand() 	 a 	 a' çr l)l'l(( 	 fl]tilpassarcat-, a 10% (dcz per ---' H) 	 ' 	 a-'e us \'''1'S ia praça,00 (101 da iicitaçSo.

Art. 23 - Feita a
esta apresen ta rá, (1(01 ro (IC I() (d -) (Ii as, ida lOu o uo Scere [Orio do
Estado oa ao titular do 61 . 1"5o in te ressado cia ad rn in istraçiio centra-
lizadt iva, no prazo tIc 10 (dcz) dias, eeoIheiO a mais Conveniente,(slabeleeen(1 () a or(Iem das ciemais.

ParOgrafo Unico 	 A decis50 de cjue trata este artigo será
oublicacla no órgio oficial do Estado, devidan-jente fundanientacia

Art. 24 - PoderO a adrninistraç)jo, sempre que consjclerc' con-
vci Rink no interesse pIl)Iico, promover a anulacSo de qoniquer
C()ncorrCncja

Art. 25 Ress(Iv((1a a Coinptêncja cxpreSSa cm iris orgS-
a cas dos 6rg5os da admin;straçso dcSeentra6zada, do julganlcnto da
concorréneja caberá recurso, corn o cfeto SUSpCflSivO, para o Gover-
niidor (10 Estado, no prazo de 5 (cIndo) dias, contados (Ia pubhcaç5o
da decisSo do 6rg5o oficia I do Es tada, fici ndo assegu .ad o ao re-
Corrcnt( () prazo (IC 5 (C(flo) us p:i!a a instruç5o (IC reeurso C
iipre.sen tacjjo (Ic razors

Paragrafo tifliCo - Find s h''/05 (I qoc trala 0 artigo,tcrO o Governztcloi do Estado o pi'azo t 15 ((c uze) dias pa ra julgar
() recurso, (ICVCfldo a SUn due iso Sr puliheada no Oi'gSo ofieial do
Estado, dcv Id amen Ic fu ndamtn tada

Art. 26 - - Julgad a a cofleorrêrlcja C 0 no liavendo recurso, on
s('n lo c's ic (I ecid id o, ser'i notificado 0 ('Oneorren Ic Vi torioso para, (len-
tro de 10 (dcz) dhis, recother a cauçao a que se refere 0 art. 1-1 V

0 respcctio contrato

Art. 27 Nii() haven(I() lieitantes, on nio se dando o compa-
recirnenjo do netificatlo pain a assinatura (to contrato, poderá set'
abcrta nova concorrn cia, de term i nada a execuç)o d a ohm poi- ad-
ni j nisl1'ajo clireta, oil (SC011ljdo 0 COfleorrunte intudia tamcnte ciassi-
licado, (leslie (t oe baja convenjênej 	 pal' a administraçso pu)lieaeslad nat.

CAPITULO X

Da (IiSf)eIIsa (IC COItCorJ'é,,t'ja

Art. 28 - 	 liuspeitado t iiiujle cstabciecjdo no § j.,?do art
1 	 (lesta id, po(Ic'mtio as coneorr&ncias sr (lispensaclas
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I -- pa1'( (X((oça() (IC O1)raS c aquisicSO (Ic materiaiS e equi-
j)arnenlOS quarido, per eimcunstSflCiaS imnprevistaS ou eSPeCiniS, não
for admissivel a demora exigida pelos prazos normaiS, a juizO do
Governador do Estado;

II	 para compra (Ic mnatcriaiS ou gêneros que so possam
scm adquiridos de produtor, empresa ou representante comerCial cx-
clusivos;

III - para as compras feitas a Uniiio, aos EstadosMCmflbr0s,
uos MuniCIpiOS c suns respectiVaS autarquias;

IV - para Os servicos especializadoS quc sO dctcrminadO
profissional oil empresa esteja em condicOcs (Ic realizar satisfa-
toriarnente;

V - quando n5o houver comparecido nenhum proponente a

IicitacSo anterior;
VI - para aquisicão de gêneros alimentiCios nos locais de

producSo, em caso de urgência especial.

§ 1. - A dispensa da concorrência depencierá sempre de
prévia autorizacibo do GovemnadOr do Estado, que fará publicar, no
órgiio oficial do Estado, o despacho autorizatiVo corn sua justifica-
tiva.

§ 2. - A exccucSo de obras puihlicas, a qUC Se refere o incisO
I, serO feita obrigatoriarnente por adininistracibo direta do Estado.

(,-\P1TULO XI

I)isposiçOCS Gerais

-	 Art. 29 --- Nenhuut arrematafltc poderá transferir 0 respectivo
contrato, no todo ou cm parte, scm prévio consentimento do Go-
verno do Estado.

Parágrafo (Inico - No caso de transfcrênCia on cessão do
contrato, o arrcrnatante c o ccssionário responderSo, solidariamente,
1)ema11te o Estado, pelo fiel cumprimento das obrigacibeS assumidas.

Art. 30 - 0 Estado podcrá promover, se as circunstibflciaS o
cxigir('mU, a altcracSo do piano da obra cm andamnefltO.

§ 1.0 - 0 orcarncnto da altcraciio scrá caiculado pelos prccoS
unilarios (Ia obra contrata(la c rcdUZi(i0 proporcioflalniente act valor
(Ia eljudicacibo

2.' -. Sc, no priinitivo orcamcnto, nao estiverern contern-
l)1aI05 os pieces unilari((s n i ccssurios a (labomacao do OOVO orca-
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mento, serSo loinados, pam o cálculo, 
Os lrecos onalios do mteriColocado ao pé cia obra.

§ 3 1 — As alteracoes constaräo de urn termo de aditarnentoao Contrafo

Art. 31 - Não 1)odero 1)ar1icjpi de concorrência, na qua-
lidade de proponentes:

a) o Govcrnacjo i (10 Estado o Vicc-Govci. nacjoi . (10 Eslado,os Secretárjos de Estado, Senaclores, Deputados Fcderajs e Estaduajs;
Os membros dos conseihos, de autarqujas on órgãos descentralizados;
os diretores de autarquias feclerais ou estaduais; (liretores 

dc bancosoficinis on de sociedade de economj i mista; os scrvjclorcs do Estado,
bern corn as socjcclades de pessoas de que participam qualquer das
autor j dades acirna mencionadas;

b) o Prefeito, o Vice-Prefeito on Verea(fores e os funcio-
nários municjpais ou firma de qtie sejam diretores on SóciOs, quan(io
as obras, conccssöes c fornecedores situarern-se nos respectivos 

flniflicIpios.

Parágrafo ñnico - Não poderSo, tarnbérn, participar dc('on-
corrência, na qualidade de proponentes, Os parentes ConsangdjI ( (os
ou afins, ale 3•9 grau, das autc)Ii(fa(1(s (0I1.s(aJI es dos itens 

(I 	 bcleste artigo.

Art. 32 - As obras a se (ii ('Xeetj a (5 j)eIO Eslailo iii eon-
vCnio corn órgãos .da administ1'uç() federal, centraljza(la on descci-
tralizada, obedecerSo integrah-nente as normas e disposicoes desta
lei.

Art. 33 — Passa a ter a segujnte rcdac5o o disposto no item
X, do art. 11 da Lei n. 9 1.043, de 16 de (lezenibro de 1953, corn as
rnodjfjcacoes feitas pela Lei n. 9 1.701, de 18 de (lczernbro de 1957.

"Art. 11 _
	 ..

X — aulorizar as aquisiçoes de material de valor unjtario
superior a 20 (vjnte vezes o major sali11j() Mini -() s'igerl[e noEstaclo."

Art. 34 Aplica-se, no que coub(m, aos abs c (fllra6)s
decorrentes desta lei, o disposto na Lei n.v 1 . 114, (Ic 4 de novembi) )de 1954.

Art. 35 	 Fica o PotTer Executjvo autorizado a regulamefl(a presente lei.

Art. 36 	 Revoguns as (IiSj)0sje6es em eon [iiiio,
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\ri. 37 	 F	 ci (i r:F(l (On vigor na data de sun pu-

blicciio.

SaIa .Jos( Irocnça, 15 de junho dc 1966.

José Maria Magalhdes, Presidente - José de Castro Ferreira,

Relator -- Gerardo Grassi.

P\BECER SOBBE 0 REQUERIMENTO N.9 1.121

(omissão de Educacão e Cullura

() none l)eputado Joilo Luiz de Freitas, através da presente
Promsicao, requer seja encaminhado ao Exrno. Sr. Ministro da
Educac5o urn apelo, no sentido de sercrn toinadas providências
contra o desvio moral da juventude brasileira.

Apos exarne da matéria, concluirnos pela aprovacão do pre-
s(nte Requcrirnento, corn o scu devido encarninharneflto a autoridade
8ltididu

Saja José Procnca, 15 de maio de 1966

Lourival Brasil, Presidente - Agostiitho Campos Nelo, Relator

- Benedilo Xavier - Alaliba Merides.

I'ABECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 9 1.188

Cornissüo de Servico Páblico Civil

Sonios favoráveis a aprovacSo do Requcrimncnto n.° 1.188, de
autoria (10 Sr. Anuar Fares.

Lembrem-se que o instituto da readaptac5o nasceu no fecundo
Governo do Sr. Magalhäes Pinto. Foram todas objetos do mais
acurado estudo. Em alguns casos, delas parlicipou o ex-Secrctário
de Administracão, professor universitário, inteligente, de conduta
ilibada.

() aspecto legal foi curnprido a rigor.
As readaptacbes entrariarn em vigor a contar da data de

SLOt pulilicacao
Entretanto, conforme é do conhecimento geral, rnuitas rca-

(laptacocs, publicadas no órgbo oficial, tiverarn, por determinacäo do
atual Secretário de AdministracSo, seus registros negados. Outras,
porem, após o registro, Liveram suspensos Os pagarnentos corn base
1105 11 V OS (
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E muito feliz C oportuna a in iciativa dos Deputados que
subscreverarn o Requerimento n. 9 1.188. Deve esta egrégia Assern.
bléia Legislativa inteirar-se dos fatos.

Sala José Proença, 15 de junho de 1966.

Cicero Damon!, Presiclente 	 Gerardo G.rossi, Relator -
Maria Pena.

PABECER SOBBE 0 REQUERIMENTO N. 1.251

Comissão de Educaçüo e Cultzirci

0 nobre Deputailo Spártaco Pompeu, através cia presente
proposicao, requer ao Sr. Ministro cia Educaçao recursos financeiros
para a instalaçSo de uma Faculdacle de Medicina na cidade de
Varginha.

A medida é justa e oportuna. Somos, portanto, favorávcis a
aprovação do presente Requerimento.

Sala José Proença, 15 de junho de 1966.

Lourincil Brasil, Presidente - A(auibci Mer?des, Relator - Be-
nedito Xavier,

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 9 1.272

Comissäo Executicici

0 Requerirnento (10 Sr. Cicero Duniont, no sentido de ser
constituida uma comissilo composta de 3 membros, para ir a Bra-
silia, a fim de examinar a rcpresentaçSo do Procurador-Geral da
Repñblica, que pretende extinguir diversos municipios mineiros, é,
a nosso ver, da major oportunidade, pois será de grande prejuizo
para o funcionamento da administraçao estaclual a extinçSo de cerca
de 200 municjpjos.

A despesa que decorrerá da constituiçSo da Comissão é plena -mente justificada pelos altos objetivos cia mesma, que virá ao encon-
tro dos superiores interesses do povo mineiro.

Sala das Reuniöes cia ComissSo Executiva, 15 de junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente - Pluto Coelho, Relator -
Joâo Navarro - Leuo Borges - Mcii'zo Jingo Ladeira - Anuar Fares.
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PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N." 1.273

Coinissdo de Trauisportes, Comuizicacöes e Obras Pñbticas

0 nobre Deputado JoSo Navarro, através da presente pro-
posicSo, requer seja endercçado urn veemente apelo ao Diretor-
-Geral do Departamento de Obras e Saneamento, bern como ao Chefe
(10 citado órgSo federal, em Minas Gerais, no sentido de que seja
canalizado o córrcgo da Serra, principalmente no trecho existente
entre as Ruas Monte Alegre e Edgard Coelho. 0 trecho mencionado
é justainente o que mais perigo oferece ãqucles que residern nas
suas imediaçOes.

A medicla é justa e oportuna, requerendo urgéncia a canalizacão
do córrego. Somos, portanto, favoréveis a aprovacSo do Requeri-
mento em epigrafe, corn o seu conseqüdnte encaminhamento.

Sala José Proença, 15 de junho de 1966.

Raymundo Albergaria, Presidente - Gerardo Grossi, Relator -
Lticio de Souza Cruz.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N.9 1.279

Comissüo Executiva

A nobre Deputada Marta Nair Monteiro, através do Re-
querimento n." 1.279, solicita li Casa fazer constar dos Anais toda a
correspondência relativa ao V Congresso dos Servidores Pib1icos
(10 Brasil, a ser realizado de 4 a 11 de juiho de 1966, cm São Paulo.
Em face da relevSncia cia matéria, de alto interessc piThlico, sornos
pela aprovaçSo cia proposiciio em tela.

Sala das Reuniöes da ComissSo Executiva, 15 dc junho de 1966.

Bonifcicio de Andrada, Prcsiclente - Mario Hugo Ladeira,
Relator - Ledo Borges - Anuar Fares - Pinto Coelho - João
Navarro.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N." 1.294

Corn issäo Execuliva

0 Sr. Gerardo Grossi, através do Requerimento ii." 1.294, pede
Iicenca por 61 (sessenta e urn) dias, para tratar de interesse particular.
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Somos favoráveis a sua aprovaç 	 . par:r (i !t)I j (1() tiiii, SOt)-meternos it apreciacao 1a Casa 0 seguint(S.

PROJETO DE RESOLUcAO N.

Concede licença oo Depulciclo Gerardo Cros.i

A Assembléja Legislatjva do Estado de Minus Gerais pronrulga:
Art. 1.0 - Fica conce(ljda licença, fibs termos do § 50 do art.89 dc Regimento Interno, modificaclo pela Resolucao n. 312, Iicença

ao Deputado Gerardo Grossi, por 61 (sessenta e urn dias), para tratar
de interesse particular.

Art. 2. 9 - Revogaclas as disposjcoes cm contritrio, esta Reso-
lucão entrant em vigor na data de sua publicaç5o.

Sala de Beunioes da CornissSo Executiva, 15 (Ic junho de 1966.

B onifdcjo de Androda, Presicicnte - Pinto Coetho, Relator
Mario Hugo Ladeira - Jodo Ncwarro.

PARECER SOBRE 0 REQUEIUjuEN'j'() N. 1.295

Coin issdo Execuliali

Através do Requerirnento n. 9 1.295, o Sr. \Valthon (ott1rrrt
solicita the seja Concedicla Iicença poe 61 (s(sseflta C 01()) (has,
para tratar de interesse particular.

Sornos favoritvcjs it sua aplovacljo e, pain o irfenido fun,
apresentamos it consideraç5o da Casa o seguink:

PROJETO DE RESOLUCAO N. 9 3.699/66

Concede licença ao Depulado 11 " 11111 0'z CouSin!.

A Assembléja Legislativa do Estado de Minus Gerais pro.
mulga:

Art. 1. - Fica concedida, nos tcrrnos do § 5o do art. 89,
do Regiinento Interno, rnodjfjCa(lo pela Bcso1uç5o n. 312, licdnçn no
Deputado Waithon Gouliat. poe 61 (essentj r urn) Has, pam tr:rtarde in teresse pa rticula i-
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Art 2. - 	 R(voga)Ins a- hisposicoes em contritrio, esta re-
sottiçao entrant em vigor na data (IC sua puhlicacito

Sala de Reunites da Comiss5o Executiva, 15 (Ic junho (IC 1966.

Bonifuczo de Andradu, Presidente - Pinto Coelho, Relator -

	

Mario liii (Jo LIII!) III) 	 1(100 All) 1111(1.

SOI)ME A tNI)IC.\L\() N. 1.082

(]omissiio de Educacüo e Cullura

() noloc I)tputa(Io Batista Miranda, através da presente pro-

pOSI(5(J, )linige apelo ao Exmo. Sr. Governador do Estado, no

sent 1(10 de que seja enviado a esta Casa projeto de lei criando colégio
esta(lUal na cidade de Goinhal

A rnedida é justa e oportuna. Sornos, portanto, favoritveis a sua
aprovacao e conscqücnte encaminh amen to.

Sala José Proença, 15 de rnaio de 1966.

Lourival Brasil, Presidcnte - Atalibo Mendes, Relator -

Itenedilo Xavier.

IAflECElt SOBHE A 1Nl)ICAA() N. 1 1.094

Coniissüo de Educacño e Cuttura

Atravs (I:) presente proposic5o, o nobre Deputado Anuar Fares
solicita ao Sr. Governador (10 Estado cnvie mensagern a esta Casa,
autonizando a prornoc5o dc convênio corn as cntidades mantcnedoras
(IC ( stuI)elecirnentos de ensino médio na cidade de Paraguaçu.

0 Projeto de Lei n.9 3.585/66 o faz para Os estabclecimentoS
educacionais de Cássia, Areado, Baependi, Passa-Quatro e Machado,
coiiro jiistifica o nobre autor. -

Somos, pontanto, favoritveis a aprovacio da In(licacão.

Sala José Proenca, 15 de rnaio de 1966.

PAIIlCIli

Lourwal Brasil, Presidentc - Aqostinlio Campos Neto, Relator

	

- A tuliba M)i)(II.5 	 UCfl(di!O Viri,ier.
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PARECER SOBIIE A INDICAcAO 1 1

Comissüo de Servico Piblico Civil

Por motivos desconhecidos, a atual adininistiaç10 do Estado
silencja ante os clarnores cia operosa classe dos funcionárjos pñ-
blicos.

Parece mesmo insensjvej As flecessjdades e angistia (lesses
laboriosos servidores

0 problem torna-se, a cada dia, pior. 0 frataniento desigual.
SenSo, vejamos:

a) o pessoal do Pocler Legislativo j 	 osui, ((II Ijldalllvllto
nesta colencla Assembléja, projeto que the aullienta Os vencimentosem 60% (sessenfa por cento);

b) encontra-se, também, em tramita9,5o na Assemhlh 1 , pio-
jeto que reestrutura o quad ro (to Poller Jud ico'lrio, Iss( iranilo a
sen pessoal algum aumento;

C) pessoal de five] universilario, do lnai.5l(Iio s(run(flrjo
e chefias do Poder Executjvo obtiveram, através cia recente Lei n.0
4.185, dc 30 de majo filtimo, substancjal melhorja salarial.

Nada, entretanto, podemos dizcr coin relacSo as demais classes
burocrátjcas c ao magistérjo primãrio, do Poder Executjvo

Convém ressaltar que nesses filtimos Sc encontrain taivez,
mais de 50% (cinquenta por cento) do funcionaljsmo páblico es]a-
dual. Devemos citar que os nivejs I, II c III do Poder Executj0
que congregam o pessoal mais humilde, tern sijs vcllc j Iilcnfos inuifo
aquém do salárjo mInimo vigente na Capital

Ora, a alta do custo de vida, apenas no quad rililvsli 1 do cor-
rente ano, foi de 23% (vinte c três por cento), coaforme divulgon o
Instituto de Pesquisas da Facijidade de CiCuejas Econômicas, ila
Universidade Federal de Minas Gerais, corn sede na Capital.

A fome, a desesperanca e o descspeio rondarn muifos Inns
dessas classes, verdaclejro sustcntáculo das repartiçoes pdblicas es-
taduais.

Urge, pois, a medida saneadora, consubstancjaiI1 ciii l)rOiCto
de lei por rerncssa do Sr. Governadoi (10 Eslaclo.
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Pelo aspecto cristio, Ijuinano c social da IndicacSo n.° 1.109,
quc niuito hem mostra o espirito pdblico dos Deputados clela signa-
tirios, somos favoráveis a sun aprovacão.

Sala José Proenca, 15 de junho de 1966.

Cicero Dumont, President(- -- Gerardo Grossi, Relator 	 Maria

Pena.

1ABECER SOBRE A INDICACAO N.° 1.123

Comissão de Educação e Cullura

Atravis (hi prcsente proposicSo, o nohre Deputado Euler La-
fetá solicita o envio de IndicacSo ao Sr. Governador do Estado, no
sentido de quc, no ciclade de Mango, seja criado c instalado urn grupo

eseolar

A rncdida C justa C oportuna. Somos, portanto, favoráveis a

sua aproVacao.

Sala José Proenca, 15 dc junho de 1966-

Lourival Brash, Presidente - Artur Fagundes, Relator —Be-

lied/ito Xavier 	 A taliba Mendes.

PARECER SOBRE A INDTCACAO N.0 1.125

Comissäo de Educacüo e Cullura

Alrav(s Wi 1)1'cscflte proposic5o, o nobre Deputado Mario Hugo
Ladeira inclica no Sr. Govcrnador do Estado e hi CARPE a necessi-
dade de ser tcrminacla a reforina do Grupo Escolar Conselheiro José
Joaquirn da Rocha, dc Rio Piracicaba.

A medida é justa e oportuna. Sornos, portanto, favorávcis a
aprovacao do prcscnte Indicaçäo, corn o scu eonseqüente encaminha-

meiito.

S:da José Proençn, 15 dc junlio (IC 1966.

Lourival Brash!, Presiciente - Agostiiiho Campos Neto, Relator

Ataljbci Mendes - Benedito Xavier.
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PARECER SOBRE A INDICAçAO N. 9 1.138

Coznissdo de Educaçao e Gullura

0 nobre l)eputa(lo Anuar Fares, através da presente proposi-
çSo, indica ao Governador do Estado a necessidade (IC Sc criar 0
Curso de Foi-macao no Ginásio Estadual de Vespasiano.

A medida é justa e opoituna. Somos, portanto, favoráveis a
sua aprovaçSo, coin 	 consequente encaminharnento ao Poder Exe-
Cutivo.

Sala José Proenca, 15 de junho de 1966.

Lourivul Brasil, President 	 Beriedjlo Xavier, Relator - Ata-liba Mendes.

PARECER SOBRE A INDICACAO N. 1.149

Comissão de Finanças, Orcainenlo e Tornado de Contas

Através da presente proposiç5o, a nobre l)eputada Marta Nair
Monteiro formula veemente apelo ao Exino. Sr. Secretário cia
Fazenda, no sentido de determinar o pagamento as seguintes locali-
dades: Jaboticatubas, Caranijal e Rio Pomba, atrasados, respec-
tivarnente, 5 e 4 meses.

Sendo uma proposicão justa c oportuna, opinamos favoravel-
mente a sua aprovacSo.

Sala José Proença, 15 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Valdir Melgaço, Relator -
.Iosé Lujz Baccarini - Rayrnundo Albergaria.

PARECER SOBRE A INDICACAO N. 1.150

Cornissão de Finaxiças, Orcamenlo e Tornado de Contas

Através da presente proposicao, o nobre Deputado Nicanor Neto
Armando formula veemente apelo ao Exmo. Sr. Governaclor do Es-
tado e ao Sr. Secretário da Fazenda, no sentido de autorizarem e
determinarern a remessa de numerário a Coletoria de Rezende Costa,
pois Os funcionários não recebern OS seus vencimentos ha cerca de
seis meses.

hi -

Sendo uma proposic5o justa e oportilna, opinamoS favoravel-

nnI i sua aprOvacaO.

Sala José Procnça, 15 (le junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - José Luiz Baccarini, Relator -

RU!Jfl?uhlil() Alhergaria - Valdir Melgaco.

P\RECER SOBRE A INDICAC AO N-9 1.151

(.oinissäo de Edueacdo e Cullura

() nohie l)eputadO Anuar Fares, através (IC presente propoSicSO,

jn(lica ao Sr. Governador do Estado a necessidade de se criar o
Curso Normal Oficial na cidade de Barroso.

Soinos favoraveis a sua aprovaciio, corn 0 consequente enCa-

ininhaiiiento

Sala José Proença, 15 de junho (le 1966.

Lourival Brash, Presidente - Benedilo Xavier, Relator -

A l((hib(1 Atendes

I'ARECER SOBRE A INDIcAcA0 N.° 1.159

(ornissão (IC Edncacão e Cuhtura

U nobre I)1)u1ado Euler LafetS, através do presente propo-
sicao, iII(Iica aos Sts. Governador (10 Estado e Secretârio da Educacäo

a n ( ((si(lade da criac5o e instalaçiio (le escolas reunidas na eidade
de Rio Pardo de Minas

A medida é justa c oportuna. Soinos, porlanto, favoráveis a

sui 1 1)Iovaçao, CoITI 0 conseqiicfltC encaininhalflento

Sala José Prodnça, 15 de junho de 1966.

Loitrival Brasil, Presidente - Arlur Fagundes, Relator -

-i tulil)U 1I('I1d(S - - 	 Bejicililo Xavier.

1ARECER SOBRE A INDICACAO N. 1.162

(]a;nissãO de Financas, QrcarneiilO e Tornada (Ic Cojitas

\Iravés da prescnte proposiciio, a nobre T)eputada Marta Nair
Monftiio foimula v((!llelIIe alalo 1)) Exino. Sr. SecrctIrio do Fa-
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zenda, no sentido de mandar atual iza r os pI4amen Los (je Gukioval,
atrasados 5 meses; D. Viçoso, 4 nlvscs; Malacacheta, 7 Illeses; JaI)o-
ticatubas, 5 meses; Abaeté, 4 meses; Pores (10 Indaiá, 3 meses;
Tapiraj, 5 meses; Perdig5o, 4 meses; SebastiSo do Gil, 8 meses, CCampanha, 4 meses.

Sendo uma proposicSo justa e oportuna, opinanios favoravel-
mente 11 sua aprovaç5o.

Sala José Proenca, 15 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Jost Lair i?aeraripj, Relator- Vcildir Melgaco - Raqmuncjo Albergaria.

PARECER SOBRE A 1NDICAço N. 9 1.165

Cornissão de Finariças, Orcamento e Tomada de Cantos

Através da presente proposicao, 0 nobre Deputado Spártaco
Pompeu formula veemente apelo ao Exrno. Sr. Governador do Estado,
no sentido de recornendar ao Sr. Diretor da Caixa Econômjca (Ic)
Estado de Minas Gerais 0 cstudo da possibilidade de emprestar a
Prefeitura Municipal de Varginha a importâncja de Cr8 60.000.000
(sessenta milbOes de cruzeiros), corn a finalidade de se instalai a
Fábrica-Escola dc LaticInios de Varginha.

Sendo urna proposiçijo justa c oportuna, opinamos favora-
'e1mente a sua aprovação.

Sala José Proença, 15 (le junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente - Rwjnwncjo Albeigaria, Relator
- Valdi, Melgaco - José Luiz Baccaripi,

PARECER SOBRE A 1ND1CAC,o N. 1.166

Coniissijo de Edacaçdo e Cultui-a

0 nobre Deputado Nicanor Neto Armando, através (La pI'esenle
proposicao, indica aos Srs. Governador do Estado, Secictãrio dc
Estado (To Bem-Estar c Presiclente da Fundaç5o Estadual do Menor
a conveniência de se aproveitar, sob a forma de convênio on outra
modaljdacie, a Escola Agricola Padre Sacramento, da cidade (ic Siio
JoSo del-Rci, para integrar, como estahelecjmento modelo, a Piano
Piloto, na lIfllflPflCia ( 1V SCC (;ia(10 pela I1]CJlCiofla(h) fundaç5o
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A 111((lid1 é justa C 
((1)Ortufla. Somos, portantO, favoràveis a

ua al)IOVacaO, corn o conseqUente encaminhamento as autoridades

inencionadas.

Sala .Josc procnca, 15 (It fliflhlO 1i' 1966.

	

Loulila! Brasil, Pv(Sul(') ft - 	 .1 laliba Mendes, Relator -

BenedilO Xavier.

P\TIECER SOBRE A INDICAcA0 N. 9 1.167

(oiniSSãO de EducacãO e Culluru

() nobre Deputado Euler Lafetã, atravéS da presentc propoSi-
çSo, indica aos Srs. Governador do Estado e Secretário da EducacSO
a convefliência da transforrnacSo das Escolas Combinadas da Fazenda

antiguinha, situada no Municipio de Januária, em Escolas ReunidaS,

corn a denominacSo de FaustiflO Pacheco.

Sala José Proenca, 15 de junho de 1966.

Lourival Brasil, Presidente - Ataliba Mendes, Relator -

Benedilo Xavier.

PABECEII SOBRE A INDlcAcxo N. 9 1.171

Comissão de Educacão e Czi!lurO

() nobi'c l)eputa(l0 João Luiz de Freitas, atravéS da prescnte
prol)osicao, indica ao Sr. Governador do Estado e a Diretoria de
Esporfts a conveniência de ser construida, na cidade de Santa Luzia,

uiva i jioderna pruca de esporteS.

A medida é justa e oportuna. Sornos, portanto, favoráVeiS a

sua 
aprovacao, corn o conscquente encaminhamento.

Sala José proeflca, 15 de junho dc 1966.

Loan vol Brasil, Presidente - Alaliba Mendes, Relator -

Jlcnedi!o Xavier.
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PARECER SOBRE A INDICACA() N. 1.172

Comissão de Educacao c Cultu,(,

0 nobre Deputado Euler Lafetá, através (Ia r(fl[(. pro.posicSo solicita aos Srs. Govcrna(Ior do Estado e 
S""'CIAHO (Ia

Educaçao a criacuo de escolas cornbjnadas cm Angicos \IllnuiJ)f () deSão Francisco, corn a dcnorn jnação (IC Manoel Tibéji.
A Inedida é jUsta e oportuna 	 Opi a un n ptI a si a 	 (nvaçO,corn o conseq[jente enCarninhalnenti)

Sala José Proenca, 15 de junho de 1966.

Lorjpa/ Brasil, Presidente - A rini I u(Iun(/ 	 IleIatoiBezieci ito Xavier - 1 Ia//ba ll(,i((/(',s

PARECIJt S()IHE .\ JNI)I(;,\(;k() N. 1.176

Coin Issãü de Edzicaçao C Cal/upa

0 nobre Deputado Spbrtaco Pompen, através da p Ies(fl[ In-dicacao, solicita ao Sr. Ministro da Educaçso que libere verbas em
beneficjo da Universj(lade do Sul de Minas, corn sede cm Varginha
a fim dc que ali se instate e funcionc a Facul(IacIc de Ciências Me-IjCas, jA fundaija por inicjatjv i da AsSOcj((-() Me(] ica ln Sti]Minas. 	 (Ic

A rnedjda é justa e oportuna .Soins, poilan In, favorév(j S asua aprovaçao.

Sala José Proenca, 15 dc junio Ic 1966

Lourj0l Brasil, Presidente - AIaljb (, Men(/es, He1ifo i -Beiaedjto Xavier.

PARECER SOBRE A INI)1(:Ac\() N. Q 1.177
Corn ISSãO de Finazicas, Orcqnlento e Toinada de Con/as

Através da p resente p roposiçao, a nobre Deputada Mart Nair
Monteiro formula veernente apelo aos Exrnos. Srs. Governadlol' (10Estado e Secrctárjos da Fazenda C din Adrninistraç50, no scnticI dedleterrn j narcni o jaguii 	 a Indas as !ocaIi(Iadcs jC apon ladas e,
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fl jfl(Ia. ts (It: Born Sucesso, BrasOpolis, Rio Novo, Belo Vale, Campanha,
Santo AntOnio do Amparo, Viscondc do Rio Branco, Carmo do Rio
Claro, VirginóPolis, Barra Longa, Brasilia de Minas, Ferros, São Do-
mingos do Prata, Campos Altos, JoOo Pinlwiro, Capim Branco, Ves-
pasialio, Ribeirão Vermelho, JoanCsia, Governador ValadareS e

[)istritoS c Campos Gerais.

Sen do uina proposicOo justa e oportufla, opinamoS favoravel-

mente \ sua aprOVacao.

Sala j OS( l9((((l((. 15 (Ic junho de 1966.

Mar/Ins Sjlt'eira, Presidente - .José Luiz Baccarini, Relator

Rayinuildo Alberyaria — Valdir Melgaco. (N-5o procede (luanto a

Gvernador Valadares)

T'ARECER SOBRE A INDICAcA0 N. 1.180

(:omissãO de Servico POl,lico Civil

0 1)cpula(I0 Spártaco Pompeu, através da IndicacOo n. 9 1.180,

requer seja solicitado ao Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr.
Israel Pinheiro, e ao Exmo. Sr. Secretário Hugo Aguiar promoverem
teste para selecionar guardas-civis efetivos, quc possarn ser noincados
para as 160 (ccnto c sessenta) vagas existentes no Corpo de Segu-
rança da Secretaria de Seguranca Pdblica, conforine estabelece, de

mancira cxprcssa, a Lei n. Q 3.214, de 16 dc outubro dc 1964, cm

vigor, considcrando quc os probleiflaS atincntcs Oquela Pasta cada
dia recrudescem cm responsabilidade, sendo justo qUC se preencharn

Os clai'os apoflta(lOS, para que, corn major cquipc hurnana, possa dar
cobro ao crime, que não ccssa as suns invcstidas contra o rncio

social de Minas e do Brasil.
Exaininafldo a Indicacbo, esta Comissiio resolve opinar fa-

voravchncflte a sua aprovacao, nos termos cm qllc Sc cncontra re-

digida.

Sala José Procnca, 15 de junho (IC' 1966.

Cicero Durnont, Prcsidcntc -- Maria Pena, Relatora - Gerardo

Grossi.
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PARECER SOBRE A INDICACk N ., 1 181

Cornissão de Finanças, Orcanlento e Tornado de Con (as

Através da presente proposicäo, o nobre Deputado •JoSo
Luiz de Freitas formula vcernente apelo ao Exino. Sr. Governador (10
Estado, no sentido de destinar urn auxilio especial ao Conselho
Particular São Dorningos, da Sociedade (IC São Vicente de Paulo,
a firn de ajuda-lo na construçSo do Asilo de Velhos Dona Paula, que
se vai erguer no n. 331 da Run Henrique Gorceix, no Bairro Padre
Eustáquio.

Sendo urna proposiç5ti •lUsIa C opui'tiina, uJ)iflalflus favora-
velmente S sua aprovaç5o.

Sala José Proença, 15 de j im ho Ic 1966

Martins Silveira, Presidente 	 !iatjiniii/o Albergaiza, Relator
- Val(Jir Me1'/(f(0 -JOSe Lutz J](ICC(lilJij.

PAHECEII SOlHE A INDECACAu N . ? 1.187

Corn issdo de Firuwças, Orcornenlo e Tornado de Contas

Através da presente proposic5o, o nobre Deputado Euler
Lafetá formula veernente tupelo aos Exmos. Srs. Governador
do Estado e SecrctSrio de Estado da Fazenda, no scntido de deter-
minarem a liberaçSo da verha de Cri 3.000.000 que foi destinada S
UniSo Municipal dos Estudantes SecundSrios de JanuSria.

Sendo urna proposiçSo justa e Oportuna, opinamos favoravel-
mente a sun aprovaçSo.

Sala José Procnça, 15 de junho de 1966.

Martins Silveira, Presidente 	 Valdir Melgaço, Relator -
José Liii: J3accarinj	 Rayrnuundo Albergaria.

PARECER SOBRE A JNDICA(:AO N.' 1.191

Cornissdo de Finances, Orcarneiuto e Tornado de Contas

Através da presente proposiçSo, o nobre Deputado JoSo
Luiz de Freitas formula veernente apelo ao Exrno. Sr. Governador
do Estado, no sentido de destinar utna verba minima do
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Cr 	 2(1 .01(11 (((III 	 V inte 	 ii jLliSCs	 tic 	 t. nIzcjr()S) 	 S	 PrefeitUia

Municipal (IC Ittiliii't, pa r :1 ajuda-la no in ,  aIacSo de Lima linha telefô-

nita, (0111
telefone pSblico, ligando o Distrito (IC Ipoema a sede do

Man icipio
Sendo uina proposicSo just" C O[)OltUflti, upinaliloS favoraVeh

Iwilte 5 silo apr0V

SOl?? lose Proenc(, 15 de JUII110 tie 196(

,Tlartiiis Silvt'irtl, Presi(lCIltC --.Jos Liii: BaccarilU, Relator -

Unymfl 11 ( to A ibeiquria -- Veldt' Melgaco.

PARECEB SOBRE A INI)ICAcA0 N. 1.194

CouIliS,SãO tie !"ifl(IIlçaS, ()rcaiIl('flto e Tornado (le Contas

\I raves do presente prop0sicaO a nobre l)eputli(Itl Marta Nair
Mon Iciru formula veCilleflEC apelo ao Exmo. Sr. SecretSrio da Ad-

(IC ultiiflar 0 pl.ocessamento do pagamento (las
11jnistiaçao, no scflti(I() 
prolessoras substitUta s c contrata(la 5 do Estado (IC Minas Gerais.

Sendo urna proI)OSicao just" e uportuna, opinafllOs favoravel-

iiitC S sun aprovacao

Sam José Proenca, 15 de junho (IC 1966.

Martins Silveir(l, Presidente - RayiflUIld O A Ibergarili, Relator

Josu Liii: Baccarlili	 Valdir Melgaco.

p \1TECEB SOBBE 0 OFICIO 1)0 SR. FLOBIANO DE PAULA, DA
t'NI\() t)OS ESCOTEI1OS DO BRASIL, DA REGIAO 1)E

\IINAS GERAIS

(o111 i.s.sdo tie 1.iiuuuu((IS, ()rcarneullO e TOIIi(idU de ConSulS

Ii ivCS do presente ofiCio. o Sr. Flul'iafl() (IC Paula, da Uniao

lu j . 5( . oteiroS (10 Brasil, da RegiSO de Minas GeraiS, solicita a esta

\ainbléia reeursoS a firn (IC atender as (lespesas neceSSarias aoS

uls servicos.
A reivin(licaca o é IUS[tI 

e mereeC toda a atencSo dos autori-

unties CO1flPCtCl5, no (IUC (liz respCito 0(1 CtIS() u)ra exarninado.

SahC-SC 
(Tue em juiho do corr(flte ano a UniSo dos Esco-

ci 105 de Minas Gerais maia reali7ill, (fll 
Belo floriZOfltC, vSrioS curSOS
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de C1fps (11 Eseo[ejros c Lobinhos I, (Ill hup (1([u su iiritaçuo ,\' erificanos (s u e a Di rcloi'ja dc E.spoi'Is nUll (lispOc Ile lPrii sos fle-CCSSáriOs para tal enipreenli irnen

Dian Ic do exposto, a Comissjo tie I"inanças, OI'canien(o c
Toinada (le Con las i'Csolvci apresen tar ii ('Ofl5jdcp çao ha Asseni hk j 1,a seguinli'

IN1)ICA(() N. I

Exrno. Sr. Presidente IIU AssenhI;Jj ( LgkI iv 	 10 EslaIlo(IC i\linas Gerais

Os Deputados aIi Xl) assiflados, fla farina regilliental Soliejtaina V. Exa., ouvida it seja efl('aflljnhIa(ia itO Exino, Sr. Gover-
na(Ior do Estado ifl(iicaço no Sentido de Sc atribuir snhvenco
anual i\ Uniao dos Eseotcjjo5 do Brash, dil Rcgiiio (IC Minas Gerais,-I 	 (10 Orcalnc'nto do Estado, a fini (IC que J)OSSa ateiidi9' A 'SSuits (leSpeSas SPlit grand Cs d ificuldadc's

Sala José I'roença, 2 (IC Juniio tIc 196

Ar/nj' I"aqzl,u/es Prcs jdente -- Vuldi,' Me/quco -- iiuymiindoAiberyjar 	 .Jos é Liii: J?lleeurinj	 Mar/ijj.5 ,Szlpejj',

I,

IIJ I 'II i\11'.'I

Ixiii. Si. i'iCSi(ICfltC cia AsscinblCia I, 	 hui 	 H

h , Minas Gerais.

Os DeputaciOS abaixo aSSjfla(I0S, na forma regimental, rcqUerelil
V Exit . , 00vida a Casa, seja encain I nhacio ao Exnho . Sr. Pre-

.,iI('ntc cia Hepáhli('a apelo no sentido de que a vigêflcia gradual tia

i ciornia ti'ibutaria, nos ternlos (10 	 1. (it) art 	 26 cia Emenda

0 nst itucioflal n . Q 18, tenha in icio sornent(' a 	 il I r tic 1968.

SUL( .1 (SC Pi'ocnca, 1. (IC JUflhO di' 1966

011(1' l"aquutdes, Presidente - %'a!dir Melgaco - RayrnundO

I 11,ei'fJ'li'i(	 lose Liii: Baccariiii	 Mart ins Silveira.

\tA'rr-B1A APB()VAI)A

kcqwtit ( Ofl t( ( n." 1,175 (corn ('melihlaS) e Parecel' lie i'edacao

Is Prjeios 	 798, 3.502 c 3642.

PAHECEJI SOIJnE 0 TEI.I(;i1i\ 1)0 Sn. GEH.\ LI)0 PALMEIHA,
VICE_ PBESIDENTE, NO EXEJIC j CI() DA PRESfJ)IN(J . DA ASSEM.

BLEIA LEGISLATIVA 1)0 ESTAD0 1)0 PABA

Cojnissdo dc' Fu,oiieas, Orçainen(o c Toinati, de Gout05

A [raves do presto [ p telegrarna. o nobi'e Depul ado Geraldo Pal-
rnei ra Cornunjea a esla Assembl6ia I iip rovaçiio, por unanirnjcade de
Ilequeriruen to de autoria do Sr. 1)eputad() Gerson Peres, fazendo apelo
-to Exnio. Si' Presitlente cia RepilI)Iica, no sentido lie que a vigCncia
gradual tla i'el()I'flut ti'ihut'ii'ia nos termos do 1.Q do art. 26 cia
Einen(Ia Const j [uc' j onai n. 18, tenha inlejo sornente a partir (Ic 1968.

A Iniciativa tia Asc flhI)lCia Legislafiva do Pará C lie grande
interesse para os Estados-Mcinhi'os , (' PS que a ciisposiça() cia ErnendaConstituejonal fl. 9 18 aiteru p rofundamen Ic a piano de obras (Ills
governos, ja quc Hies i'etii'a parte (IC sua ai'reca(IaçCo trjhutCt-ja

1)iante (10 eXposto, a CoiiiIssj 0 (IC Financas, O1'calrlen[ () eToinadi (IC Con [as resolveu apl'esentar ii ( ' OnSidei'açiio da AssemblCjao seguinte

()t'EST()lS III; uIi)I\I

() 511 '10,W !1( )S( () St. Presidente, poe n)otivo que irri

(XjU(i. ) osteriorulente, clesta 'Iribuna, quero solicitar a V. Exa. que

r((lflOVit it retira(1ii dl) mcu Bequerilnento tie a(liilll)eflto de votação

(II) Bequel'irnento dl) nohi'e Ljder Aui'eliaflo Chaves, que pi'opôC vo-

to (IC congi'atUlilcao corn o Mareehal Costa C Silva, Minisiro cia Guerra,

(((rn o Sr. Pedro Aleixo, Ministro cia Educ'aciio, pelos discurSoS

((0 ufl( iatlos nit ConvencCo Naeional cia ABENA

(I SB . PRESIDENTE -- A Mesa defere 0 pedicio (Ic retirada (I

Li(-([U( ijiflCflto C ('Ofl)Ufll('il ,to ol'a(IOi'

() SB. JOAO BOSCO - () flot)i'e 1)cputit(l0 José de Castro

(5 (V U cncaitiinhan do o Requerifllefl III de minha autoria, que pedia

((ii amen to cia votac5o do Bcquei'ifllefltO do I)eputado Aureliaflo

Chaves Sc S. Exa. passal' it encaminhal' a votaçilO (10 Bequerimeflto

a I )eputttdo A ureliaflo Chaves, (I iS01'il (IC II1iUS tempo?

r
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0 SR. I'RESJDENTE - A 	 1	 ()
(La aud j ênc j a da palavra do nobre J)cputa(Io José dc Castro, considerwi
o defcrirnent d) aps 0 terrncno (Ic suas palavras ; Iflani (V
S. Exa . na Tribun i porquc sabe que a intençio do nobre I)enii
Joao Bosco é a dc n5o afastar deJa o iltistre LIdcr (10 i\1I) I

***

o SR. HELlO GARCIA 	 Sr. Pcesidentc, solicit() da
informar-me Sc V. Exa . jã maudou inclu j r na Ordcrri do i)ia, Requcti-
men to dc ni mba an toria, eonvo(.an(Io o Vice-Pres j d cute (Jo Con-
seiho (10 I)esenvolvirncnto, Sr. Souza Jima, Para coinparceer a esh
Casa. 	 Em Segundo lugar, Sr. Prc sidente, solicitaria a V. Exa
gui' inforinasse 	 Casa se o Projeto (IC aurnento da Magistratur,
(IC cuja votaç5o o Sr. Manoel Costa pcdiu adiarnento p01' (liZ dias,
está coin 	 csgotado . 	 Por oul ro lado, gostaria quc V. Exa
Csclarcccss( quando é quc 0 prazo (Ic 45 (has vence.

o SR. PRESIDENTE - A Mesa informa ao nobre Deputado
Hello Garcia quc o scu Requcrirnenjo, convocando 0 Prcsidcntc do
Conseiil() do l ) escnvolvirncnto, so pode scr considerado como rece-
1)i(Io hoje, porque S. Exa . o en trc gou 11a Reunio Extraordjnárja du

aonlern, quc no tinha Prtc (lestinada a cssc tipo tie expediente
Assin-i, S. Exa . deve convir ciii quc a Mesa ainda n5o tcve condiçOes
rnatcriais para submctcr a aprecia00 do Plenãrio a rcferiila matCria

No toeantc i Questijo dc Ordein, que diz respeito ao Projcto da
\Iagistratuia, a I\Icsa infornia ao nobre l)cputa(Io quc, na pauta (Ic
uiian1iii, 0 referido Projeto estará posto pa 	 a inanifestaçiio Iu
Plenário.

0 SR. J0AQUJ1'l DE iIEL0 FHIII[ - Sr. 14 isidentc . , o
(i uerimcnto do Sr. i)eputado Hoincro Santos, solicitanch) a iuserç
cm Ata, dc um veto (IC coflgratu]açao coin 0 Sr. Israel Pinheiro C coin a
Policia Miljtar, pcla irn plan tacso do Primeiro NicIeo dc Coionizaçso do
Estado, a nosso ver, nSo podcrá set , votado pcla Casa, pois, cm decor-
rência da aprescntacso desse Rcquerirnen o, fizernos urn pronun-
ciamento nesta Casa, fazcndo restriçöcs ao mesino, tie (t ue havia in-
teresse CSCUSO no rcferiiJo Piano (IC Colonizaçao. Assirn, posterior-
mente, fizeinos (icSta Tribuna on Iro pronuncjarncnto c trotIxellI(

151

I) L1'( IU)1((II11ii10 (uiWrv(udo 1(5 flOSSOS (lcfiUflCiLIs e pe(IindO

onstituicao (IC urna Coin issiio PaiIaincntar de In equrito para estU

ar, in loco, os fatos apontados . I)cvo (IiZcI' que ja SC encofitia na

()ifliSSaO (ic .Justica 0 1IOSSO pcdi(Io refetente ii CornissSo IJa

)IefltUr (IC Inquérito . 	 Assini, jiliganloS (IUC 0 Rc(IUcI'imento fiu(()

ser apreciado por csta Casa

SB . PRESII)ENTE --- A Mesa recehc, COlfi 0 (kVi(I() apteco.

0) tic Ordern formulada pelo Sr. Dcputado JOa(IU ifll dc Mclo

Fieirc e, cm SC tiatafldl() (Ic fundaiucnto quc increce estudo a(Iia a
votaçao do Bcqucrilficflt() para analisar a inateiia i po(Ier,

C ) SI(riOl11(uflR', dar urna risposta (lefinitiva ad) nobre l)cputado.

I\1INI'O

o Sr. Prcsidentc eneerru

C Ii	 u 	 la 	 idiii do Di, Ia fleiiiiio seguin



308: Rewiião Exftaordinária da Assembléia Legislativa, em

15 de junho de 1966

ft-. BON1FACI() 1)E ANI)BAI)A, MABI() hUGo
L'J)EIHA E JOA() NAVAI{H()

As 2000 mm, comparecein Os Srs.

Ftcio (IC 	 ndiiila --  Lei-to flOI'gCS -- - (Irio Hugo I.i(lCi1'a

.1 )1() Navarro -• llcnv Bal)eIlo -- Pinto Cociho - - Anuar Fares - -
\ostin1io Campos Neto - A lt air Chagas - Alvaro Salles -AIv iniar
\I uräo -- Artui Fagundes - - Ataliba Mendes - Athos Vieira il(
\iuIrole - - Batista Miranda - - Bene(lito Xavier ---- Carlos Eloy - -
Ca'Ios Megale - - Cicero I)umonl - - I)elson Scarano - - l)erineval

ui nta Filho - Euler La feti 	 Ex peI ito TavareS - - FIuriVal(l() l)ias
- Gerardo Grossi 	 Gomes Moreira - Hello Garcia - - Herinelindo
Paixao 	 I Ioiiicio Santos - Ibrahin' Abi-Ackl - -- Jair() Magaihiles - -
Jaibas Medeiros - - Jehovah Santos 	 Joao Hello - - ,Joao Bosco --

Joao LUiZ de Carvallio -- JOU() Luiz de Ficitas ---- .J oao Vaz - JOI(1Uii1i

(IC Melo Freire 	 Jorge Feriaz - --Jorge Vargas - -José (1C Castro
• lose Luiz Baccarini -- José Maria Magalh5es - Ladislau Salles

LClis Chaves -- - Lourival Brasil - Lucio (he Souza Cruz -- Luiz
.1 tiiiqueira - 1\lanocl Costa - Maria Pena - Marta Nair Monteiro
jarins Silveira 	 Nicanor Armando - - Orlando Andrade - Os-

\N aitlo 	 Tolentino 	 - 	 Otelifl() 	 Sol	 -	 Paulino 	 CiCtr()

CS ( la luz -- Haul Ferflafl(IeS -- llayfliUfl(I() Albergaria - Salim
Nacur - SebastiSo Anasticio ---- Sehastiiio Naseinento -- Sette ilc
Barros - Sinval Boaventula - - Sousa e Silva - - Spártaco Porn pen - -
Valdir Melgaço - \Valdomiro Lobo - - \Valthon (ioularl --- Wilson
Clives 	 Wilson \IO(ICSIO - Wilson (le PaiVa = Wilson Tanure

Corn a prcsenca de 75 Srs. I)epulados, o Sr. P1esi(IefllC
herta a Reuniao

A seguic, C feita a leitura da Ala (Ia Ueufliao anterior, a qua! C
5(111 	 l(5tI)(acs.
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i\IA'1'JRfA A PH()\'\)) \

Requerin0 05 flcS 1.137, 1.143, 1 . 165 c 1 1
En (ficaçoes n.s 1. 052, 1.10)), 1.108 0 1.141
\&tos As P ioposiç 5 (IC Lei fl•Y 2. 625 1,

ENCEHHAIF1'()

Esgotad a n1atrj( para cuja aprecfl((:( 6
sente ReuniSo, o Sr. Presi(Ienk. encerla (is 	

((tJfljjCasa di, Orde,n (10 I)ia da Hounjç, scguinl(

596. Remi.o Orchi'âcia d Assemhiéia Legislativa, em

16 do ,mti o do 1966

)SlI(\t \ 	 )((' 	 %ItS. 	 IUNli'.C1() 	 I)!; 	 ANI)ft\l)\ 	 ((E1()

))UMONT E JOA() VAZ

\.,	 1 l II I () n-un, C lli1)t1ICCC11ffl ((S S's.

I )t)jj jj ,1W i O do Andriula - - Loso Borges - - Mario Hugo Lacleira -
>aVa11() -- Bony Halwllo - - Pinlo Coelho - - Anuar Fares

Agostinho Callul)OS Noto - Altair Chagas -- Alvaro Salles - Alvimar

Iour1io - 	 Artur Fagundos -- Ataliha Mondos 	 Athos Vicira do

\nlradt' - 	 Batista Miranda - - 13onodito Xavier -- Carlos Eloy
Cailos Mogalo' --- Cicero 1)uinon I - - 1)an id (Jo Barros - I)elson

a rano - - Derineval Pinion Ia Fillio -. Expod ito Tavares - Gerardo
Ciossi -- - Gounos Moreira - - IléIio Garcia - -- 1Iorinohifl(lO PaixAo
toinoro Santos - 	 Ibrahini Alo-Ackol - - 	 Jaiio Magalhães

.1(()5 	 M(dClIOS 	 -	 Jphovah 	 Santos 	 - ---JoaO 	 Bosco
(U 

6	 Luiz do Carvaiho --- Joao Va". - Jor ge Ferraz - - Jorge Vargas

1 ((SC Ile Castro - - Jose Luiz Baccarini - - Jose Maria Magaihiles
I I k Chaves ---- Lourival Brasil - - Luicio 	

Luizdo Souza Cruz 
.1 unquoi ia - Manool Costa -- Maria Pomi - Marta Naii' MoiiteirO
Maitins Silveira 	 Nicanor Armando - Orlando Andrade 	 Otelino

So, 	 Paulino Cicero - - Piros da Luz - - Haul Fernandes - - Ray-
on do Albergaria -- Salim N. - - ScbastiAo AnastAc 10 --SebastiAo

',i(jiflCfll() -- So'tte do Barros 	 Sinval Boavonlura 	 Sousa e Silva
Spartaco Pompeu -- \Val(lomil'o Lol)o -- Waithon Goulart -

\\ ilson Chaves - Wilson Modesto -- Wilson do Paiva -- Wilson

Ii (((110

Coni a prisonca (10 63 Si's. 1)oputad os o Sr. Presidento
6(1u1'a aborta a ReuniSo

A seguir, ê lida ,I 	 La do bun iSo an telior, quo 	 aprovada

1 rostric6o5-
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CORRESPONJ)INCTA 1ECI1UtI),\

0 F I C I ()

l3tl() IlolizuOl 	 I	 Ic ilillij,	 h

Exmo. Sr. PlcS j IIulll( . 	I	 \ssf(llItI ( 	Lf	 .HIiv 	 If EIwh(IC Minas Gerais.

Tenho a honra ti 	 ttusi 	 l(( hii 	 II 	 h (111(a) ii.	 1. 2 5 3
tie 13 do corrente, aC011lpallIlaIido caj)i (( (It) fl&(jUuliiiitn 1(1 aprcscntad
P elt) Sr. I)eputad() Geraldo Quin tao, (ncarecn(I(t a necessidade
Clue Seja rcrnetjdo a ('558 augusta AsseinbIt'ja Legislativa o quaclro (6 s
funcionij rjos (I a Corregedorja 	 ca(IC Just 	 , a firn de ser anexado 8))Projeto de Lel n. 3.647/66.

2 - Apraz-me Ievai ao eonhcciliiPnt( ) (IC V. Exa . que o Tii-
hunal de Justiça del ilierou en caminhar mensageni, nos terrnos (1
art. 29 da Lei Constitucjonai n. 14, (1 iSpondo sol)re rcestruturaça()
(to quadro de seus funcionãrios a(Iinin istrativos, nao 0 fazend)) Cool
relaçao aos da Corregedorja de Justiça, em vi etude de a i a I iii
(starein us 611 irios a dc SU6()rd iados administratjvamentc

3 	 In formo V. Exa. (IC que o quad i'o (Ia Corregc I r a I
Justica já estS Sefld() feito par aqucle orgio c sdra suhinctidci
Tribunal Pleno, ti-to logo seja I ransformado em Ici o Projeto ii."
3.647, ora em trarnitaçao nessa Assemh1ji

Na ()pOI'tuflidadp, I'Vnovo a V. Exa. os pioj k ,ja, (I) inlnha alli
estima e (liStinta COflSi(leraç5o

Rrnjnuijido (0,(e(yl('e.s (1(1 Sill'),, Pi- shi•	 do Trihunal 	 ic
.Jutiça Ia l'.slialo dc Aliia. (h mis.

187 -

(If) Eslolo, clii (1l() CUCFRUIII flat conste disciplina referente 55
(hCnc as .lui'iticas on Sociais

Sciii (luvida, a iniciativa é (IC incontcstavdl menlo .

pa. )1ICO( pei'Sp('CtiVU (IC hui'gi) (IifUSa() &ntre 0 I)0' tie pi'inclpiOS ula

Lducaçau Moral e Civica, o Projeto. se  transforlfia(I() ciii lei, (lana aos

I1OSSOS gritIi.ii(lOs, flOS (liversos stOi'Cs do CflSiflO Sl.il)cl'iOn, mnalores
(OtillCCilflCfltOS (Ia CStrliIUi'a politica C jUridica (1(1) Pals. 0 debate de

pr(lI)Icnla (IC 1, 1 1 na ill neza tern, inclusive, i'eflexos (iii uSsun los de
s(guranca nacioflal

Nib potici'iamos, eomo represdntante da Associacibo (Jos Diplo-
iiiados da Escola Superior (IC Guerra, ent idadc qUe se einpenha em
contribuil' pal'a o apl'imflOrarncflt() moral e civ jell do povo brasileiro,
filtar corn a nossa paiavi'a iF' ('StIIflUI() aos l)eputados iflifleiroS,
(plaUdIt Sc I)i'0P0CIT1 a (lar condicucs as nossas ('Scouts p8111 11111 CII-

Imosalildll to COili flOSSOS olijttivos

1 usIa, Si'. P1('SidCfltC, a flOSSli paiav ill de congi'atUlacoes Coil)

a AsscmnbFia Legislativa, no instante cm quit' debate urn Projeto (be
tao magna sign ificaçao

Qucira tranSfiuitii' a 5(115 ilusiecs pai'eS 0 fiOSSO aplauso e
rcclI)a, nesla opOrtunida(le, a rcitcraçao tie DOSSOS piotcstos (IC elevada
tstiuia e distiiita colisideracao

\tcflcjoSallldflte,

(;t'i'tildo Paii'eiras.

I I0IIN.\GEM A DATA NACION.\L P01TUGUESA

NOJIlC(Il(iO (/t' Conissoo
() F I C I ()

,lSSo('Wcott (/05 I) jPl 11uI(/o:( (/0 1:5(010 ,lIpui0(r (Ic

Belo Horizonte, 15 dc junito dc iIhT

Exmo. Sr. President, 	 la A cn1i)Ija 	 1;1(

de
	 do

(IC Minas Gerais.

Tenho Ciênch, ic uc o I)cl(llail( Aurcii:in(( Ciiavc cnc:t-
minhou S Mesa d essa A sscni He ia P ro tb (IC Lei que ohj etiva a C riaç5o
de uma cadeira dc Poli lieu e (]onsli/I,ie(Th 11 iS escolas so pelia 15

0 SR . PIIESII)ENT E - - Dc aCOl'(I() COIl) Rcquerimeflto apro-
vailo na fleuniSo anterior, a I . hora da J.* pane da ReuniSo (IC
hoje foi destina(ta a hOillCfl)lg(111' (3 pOV() portugues, pela passagell) (In
(1818 nacional tie Portugal. Estando presenle na Casa o Sr. Consul
(Id Portugal, fiOiTi(i() uifia ColfliSSaO, coniposta ( Jos nobres 1)eputadOS

Ibrahim A1)i-AckCI, Martins Silveira e .loSo Bosco, para introdti zir S.

Exa . e deli))) is aUtOl'idatiCS Ii gadas ii Coiônia PoI'tkli4uc SI io I

I'))! Ii if).

- - Toina assento S Mesa S. Exa . o Sr. COnsul de Poiia,al ciii

11(1)) I Ioiizoil P.

I



U Sit PRESII)ENTE 	 Tern 	 r. Anti

0 SR. AN\J i\jj
Consul de Poi!iit

Podcij 1 \I
Co 	 [SI ii iuIU 	 k 1111j:11111j:1rnemoraçjo Jortuuci qile Sc chaishl 0 B/a do Thica? PoderiamosflOs, ta1ve a !

) 1'Oviflcia bras j lejra quc wais se iIIiplegnOu (Ia almaPOrtUgucs 	 one illajs Sc J(Ien tificou oln as virtudes portficar i ndiferentes 	 ugues
a esse contexto espiritual que se charna a raça

Jusitana? Certo (file nOo. E por que no? Porque,
Sr. P rcsidcntc, 0 perfil espir j ttiai do 	 O 	

e exaininlI.lIm5,
Var o português nOs C flCOfl .trareirios net( . irês [ópico,s, liunia constOncia c nurna permalIacja quecoflstjtuem Un ialicuio Secular I)ara OS PoVos C Para a llislOrja Ellfixarja flessas três caracftI.isticas Viltuths (l uc n1arcirn o homer,iportugues comuni C qUe assinakirn Os set 's VarOes CxpOn enc ja j s : se-nan a bravura, a boflda(Ic C a (lcvocio 	 Eu diria quc a bravuracomeçj coin Viniato, no alvorecci- de vossa flacion aIida(1(, Sr. COnsul,(IUando, I'CSistiflcl() 0 conqj 	 roinana, aquela figura icn(IOrja irnplan

Lou, para todo o seinprc, naqucie recan to da Europa nina na
nOvel que, pelos tciiip, ha 	 c0o arno-verja tl 	 ii1Ostrii COiflo pO(j c' tlii povoreduzjdo Cm su 	 x ten.sOo t ([iitoli,l da r con tew lo, superfjcj a a0 sua POtria

	

Depois, ('Li VOltan j a a falar da epopOja tic l)oin Scijasi 	 ).luda a a risLocrae lo 	 cja port uguesa, COfl vocadti pcia luta, jarna is I agive
cm estar pI'csen Ic 0 luta, Aquela aven ura foi, realnica Ibihuica 	 urn l'ej Saj (10 con tinente pat-a iillpjafltar Os priflcipjos tic stiafiiosofja cjue co nStitu(In a SUhstOncja (Ia histoi'ja (Ic Portugal.

	

Ell voltarja a (lizer, en tOo, que em Nuno Alvaj'cs a brav
	 al)ofi(iade e a dcvoçoo ilovanlcnte Sc afirinaiti J (liante dc scu si -niso ante os arautos (lOS harOes em Castcla, quc flian(Iavanl S1[.svaI'as siIflbOIji'as (IC desafio, que se ni ttnifcstti a COflsciOncj ihornenu portugues 	 E nOi é sO fliSso. 	 l)izcin os VOSSOS histoija-(lores que, no Ocorrer da bataiha (IC Va lverde, ciii que 0 eXéi'Cportugues, organ jza(lo em sells pianos estratégicosinente co 	 rnarcha vigoros

	

contra sellsadvei-sOnios, houve urn rnornd'nto cm que, 
1,10marcante era a (iiferençi entre Os corn 	 itbaIciies que Nuno Alvandeixa, Pot' urn rnorncito 0 posto de coinanclo para iflV(- a proic-cOo (105 

Céus e pedir quc aqucla,s relIqujas urn espinho ola Coroa 
(ICCristo e urna das rnoe(Ias (IC Judas, 11 --10 p erec('ssem, n0o olesaparec( 5Sell dl) patnjmOiij0 (Spin j Icial dt .sua Pli'ja 	 Con am 	 intla

histrii1t.Y 	 .	 tIn 	 Iii ;t!vcltid(, por urn chefe mi-

lilar prOtico, du clue 11*1) era 1 tia tie oral', 	 E cli (1 , para i PUS-

tt'iidad(' o eXci[l1) l o) do podcr da oraçOO, (Ilzcn(Io quc a hora
tic agh' chegalia QuafldoaSSUIllitI. flOVaiil('fltC. 0 c(miando de SUtIS

tl'oralS, fC-lo (util(1() (IC Itt! V IO1'. tie ttul bravura, tic Lit tjcStclflOi'
gut, Otto obstafite a infcl'iori(Iade flurnel'ica, as armas portuguesas
mai'cai'anl urna vitóriti quc coristitUi 'I'll (los marcOS de afirmacao

(ta sua nacionali(ladc .ApOs CSSCS (iccisivos inoincntoS das bataihas

Ic Aijubarrota e tie Valverde, VC1T1, a sCgUir, 1). Jo'ao I, corn a Casa

'cinantc tic Portugal. Qucin foi I). JoOo I? Que ll, foi l)ona Filipa?

Corn o rcinado tie 1) .Joao I, voltain Os htibitos (Ic moderacao. de
inclita

aUstCI'i(ltOI(' C (leVOd() . Essc casal, que funda para it histOrli( ti 
-nos I). Fernando, exemplO do

gcracao (Jos principeS tie Avis, ticixa 
1 spirit() tie sticrific (U, (Ia hondail 1, (10 cstoicisino; I). Pedro, exemplo
de intcligeflCia e cOragem. RepontandO sobre todos a figura, so-
Itremodo exemplar, (10 Santo c (to herOi (Tue foi D. Henrique

A bela florcscêflcitl (Jos pi'iil(lp('S de Avis deu -,I história de

Portugal urn cOflteU(lO mistico que jaiulaiS loge e jaiflais Sc distancia

Is ul :(L poi'tuguesa
(juc \os direi inais? NOo é iieccSsOl'iU, Si', Prcsidcntc c Si's.

1)c1)1da us, que penlustrCiTlOs totios us capitUloS da histOria tie Por-
tugal para dizer o que significa para Os brasileirOS o Dia da Raça,
1tm'quc, em scguid a, veili a cpopé is as ticscoht'l'tas. E se (IC todo
ntu) nos pudéssemoS orguihar, nós nos oi'gulhariaiflOs, sobretudo, tic
at a fltsil urna criaçao portugucsa

'i. Prcsidefitc, que se podcria tizet' (Ic inais val'IoSO que nos
I zido Portugal, (lul l nos tenlia deixado Portugal? Mais va-

iota, eutOo, seriam cstas linhas fundanientais, caracteriZa(l01'aS, pro-

1155 dtsta grante Naçi'io, quc sOo as lncSfliaS (ill gcntc portugucsa
bondatic, a bravura, a (levocao 0 quc é o Brash, ho e? i urn

ctu(liflhO de todas as raças, de todas as linguas, de todas as religioeS
pain aqui vicrarn povos dc longinciuos sOis C distantes mares e aqui
vivem em cornunidade t'i'atei'na quc 0 cXduiiplO para todo o irnindo. A
qucmn devernos isso? 1)eveiflos a visO 	 1OSSOS eshudistas que,o dos
scgLiifi(lo as linhas dos varOes portuguescS. souberam construir,
aqui, ulna uniclade territorial quc os fatos pollt icos c históricos janiaiS

puderarn f i'agmentar. l)entro deste ternitório soubcramn constrUir uma
estrutUi'a cspiritual que possibjlttou a a"' gar tie totlos os povos,
(las mnais diversas oi'igcns. ])evcmoS, entOo, ao coracOo ti'anqüilo,
ao coracOo magnOnimo do povo brasileiro essa possil)ilidade tie
vivcreili, em ulna mesma cOiTiulfltitidc, liOiii(fiS de vOrias 1)I'Occdencias.

Dcvenios a hl'tiVUl't( (icste povo a dccisi(o (IC inanter intalo

I	 lo histónico quc Portugal 1111' (Icu.
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Deveinos, tanihéin, i sua (lcv(i(a), 	 sti(i51}10 qtic encanlaa gen Ic brasi leira c a gent(_ poitugtics 	 Essa (lcvoçio leiflI)ra nm deVOSSOS i'ci5. (1 prifl1l'ipo dcIcs, JA i'cfci'ido: 	 1)011) Joño I, fundador
da vossa Pátria. Entre os trabaihos do Estado e da guerra, encontra-
Vim tcrcmpo para tradiizjr as bias Mari(w	 lu 	 luvalor ('Spiritual

Sr. Prcsjdcnte falarnos cia contrihu; II
tuguês; falamnis (Ia suil Cout1iJ)ujçio cs I)irju:cI I. (luIi[l(c (10 SCU
cOntexto espi ritual, por quc nao falarmnos do legado Ii tcriirjo que nos
Ie j xou a Pátria portugticsj? Ji'i n ao nos p0(1 cmos "'As (1 Istaneja r dosvosso poetas, dos VOSSOs cron istas, dos vossos ronmancislas, de todosaqucles quc Som1bcrini criar, cm 116s,  o gosto pcla forrna, pelo brilho Ii-Ecrrio, sell ' -se afastaj' das J)rofun(lcz:is das cssêncins. Queria terminal ,esta minha saudacao, lembrando que Portugal está presente em todosnos, em todos Os Women los, c (jtic nina das j)FOvas (Ic Calm ho quc 0 P C) -vo português man ifcsta corn frcqiiêncja ao povo brasilcjl' () é a eaIcgor1(Ia sua rcprcscntaça() (I!PIOn1(tj ( ' )) e consular. Uin de S ens cmhaixaitorcs

receberá den tro de poucos d las, iiqui ncsla Assern)16jc i 0 tIlulo de ci-(la(Io rnineiro 	 Creio quc !ssc significa urna (las nlais fortes pi-ovas
de afinida(he cia genIe mincira c poituguesa E a representacjo queo jovcrn Consul, aquj hojc nos hionrando Coil, a Su', prcsenca, faz cmterra mincira, expressa p rofmmncfaimiciite o rigor ha cscolha da represcfl-taciio di P 101y6tica portuguesa, destinacla a Minas Gerais c ao Brash.

Pcrin j tiime Sr. Picsjdcntc quc, voltantic) aos telnj)os cm que aoSpoliticos c icos hoincn 5 pmi hi i cos era dado (Ic(licar algurnas horas ao go.s-
to pelas boas Ictras, en lcmhrc aqui urn dos cscritom'cs que macs influên-
cia exercei-aiii na mninha gcraçOo. Eça de Qucirós, numn (IC seus liVi'Os,analisa Os costumes politicos de Portugal Fin sua obra A 'las/icCasa de Ramirez, dcstaca dc, na página final, uin (Iiiulog( quc I,-ago
para aqui, porque creio que é hem urn espelho vivo e presente da
a lI'M portuguesa. 	 Bcfcm-jndosc an 	 Jci'Sofligem1i 	 )Iifl)ipal (Ic (liiinobre P 01-1 uguês, d iz urn dos interitteulorts

"0 Titó c o Vidcirinhc

Tern rnulta raça. 	 lns ciii a maca 
(ILIC a salva, cxclamnao Titó.

F a hondadc, Sr. Antonio Vita Lobos ---- atallioti (]ocernentco Padre Sociro. 	 A bondadc, sohrctudo como a do Si- Gonca]o,tamnhérn salva 	 Olha, ñs vczes urn horncrn muito sério, mnuilo puro,
rnuito austcro, urn Catii() quc nunca eurnprju .scniio o (level , e alei ... E lo(laVia ninguérn gosta (de, ilcW 0 l)mOcuIa. 	 Poi' cl ue ?Porqtmc nunca den, flunca perdoou, nunca acaiinhoti, flunca scrviu

I, cu Iadu, uLlli'u, l)\R(i1i, iliscuidailo, quc 1cm defeitos, ([UC tech

(Ui ci s, quc csqucccU mimcsillo o cleVer, que ofcndcu meSmno a lei.

\tas qué? E anloraVel, gefleroSo, (led icaclo, scrviçai, scmnpre
Ii) ii ha palavra (lode, SCiflj)1d ('Olfl Ulfl i'asgo carinhoso 	 E pom'

ii !()(Jos 0 amam, e nao sci mcsmo, Deus old l)dr t b ot , sc Delis também

prcfcre.
Näo estO al, Sr. Prcsidente, toda a aiiiia (to hornem brasi-
ito homern (10cc, suave, tranqiiiio, bondoso, tolerante, quc

iaz corn quc todos dde se apm'oximcmfl c civic Sc façam amigos de

todaS as horns, C sc intcgrefll IIOS S('US 1ji'ubicmas, nas suas angOstias

c muts suas frustracOcs?

Si' 	 Presidcnte, rcrnata () cscm'ilom', c cu faço in inhas as

50:15 ]uil:iVi'aS

"Os ti'Cs amYligos rctomnaranl () ('ahilifihO (IC Vila Clara. No eCu
I ulaIlco nina cstrcl i nhia trcrncltmzia sohrc Santa Mai'ia (10 Craquecic.
E Padre Socii'o, Coil,0 SCU guarcia-sol sob o bi-aço, rccoiheu a Torre,

vagarosarnentc, no silCnc-io c doçura ( 1, 1 tal-de, rezafl(lo as suas Ave-

-Marias, c pcd indo ,I de I)cus para Gonçalo, parci todos OS homens,

1)1jra eamflpos c caSaiS atloimcci(ioS C pa 111 atC ira formosa dc Por-

tugal, tOo chcia dc gi-aca amorOvel, que scmprc l)cndjto fosse entre
as lucius."

SR PRESII)ENTE - Trici a paiaviui o Sr. \Valdonhiro Lobo.

dl SB WAL[)OMIR() 1,0130 --

Esmo . Sr. p rcsicicntc, Exmno . Si'. Consul cia BcpOhlica Poi-
Exmnas - Autoridades, nohrcs Colcgas

Ii cqc, comcmoramnos ci 1)01 (1(1 ROcO PorIu;uesu, evento SO-

ii a 11 (lii) eal'o a() flOSSO Sen tjmcnto (IC hl'ciSi eli-OS

Nenhumn outi'o aSSUfit() podcria rncrcccr major carinho mcu
uk por vOriaS r, 	 .1, e um, razao (IC coraçO): tenho orguiho

iii su r filho dc portugucscs . 	 Aprcn(i I coin siias niaos caiosas 0

:iinanho rude (la terra 	 Corn des aprendi a amar a terra Ofl(1C nasci,
o chao din cpic piSaVa, o solo (lon(lc i-ctii'Ovanios o sustento de nossa
I umiiia

Vejo neles o exemplo tipico dos portugueSeS imigrantes, per-
Olta c compietaniunlc imltcgra)I0S an Brasil. 	 Arnando nossa terra

[1.
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COlU 0 II1CSIIIO C Clillanhiado alibi' ( l Ug 	 •l 	 je grandiosa (histante C bio querida
() (lilt ii) de juiilio é o l)ia 	 la 	 1	 ii 	 IIULJlr UConlemorar (Ow tist j f jCa(lo oi'gullii1 l-aize In ilirviIIIa arvorl. bra-sileiros e portugueses ternos construido corn esforco e arnoi', coin

dedicacao e hornbrjdade o estigma de nossa raça, Os rurnos (Ic no';sosOVOs, 0 Sent ido (I(' flOSSas vidas

Sinto-me hem ao faha r, (.()ill imnensa hon ra, nesta opo ii
(lade, porque, alérn dos Iaços (IC sangut', outros (Jo espiri to me lin a1 gente pOI'ttlgu('sa 	 Coll]() artista que lenhl() orguiho de ser, fui aPortugal várias vezes, lendo ati permaneciclo, (IC certa feita, de 31
a 37, exibindo-ine corn cOrnpanhij)is brasil(jm'as e pom'tUguesas nos Sellsrnaiorcs teatros C cassinos, 	 Conheci, (IC perto, 0 aplauso calorosodc Portugal. Seu riso franco, sua graça itninsa! Convivi, entao, corn
artistas e escritores portugueses Corn eles mnuito a I) rendi, inclusiveP r incipalm('nI(, a l)emfl-quere i' IJOSSas (I uas Piltrias, irin5s em t0110

l)entro da latinidalle, nio conhieco exeinpl() dc iria ior afin I-
dade, (le mais estreita Unhjo, (to que Portugal e Brasil Nossa raçn
guardia COnsigo p CCuliarjcla(lcs as IflaiS interessantes e Caracterjstjc 1.as rnais distintas (las denma is ragas latinas 	 Parece have,' ma ii alina amnizade tie flossa gente, nina SincCm'a ten (lêflCia a	 Ii iiiurn respeito alegre e Siflcero " a s ( livergêncjas ocasionak

Precisarnos C deVelllos dai', na v('r(Ia(le, 10(1)1 1 (I) n
iflemoraçio (to Dia da Raga, para rnostrlrmos no llitiiiilo o esplin-
(br die urna (las mnaiores civilizaçnes cristis; pai'l paten tearino5 (1

10a Nag , que Portugal aju(iou a cons truir, sob o Cruzei 10 { a ubern urn prol c)n garneni() de to(las as sua i)oas qualiclacit's
Se remontarl)s aos prirnórd los din flossa histOrja, l vaii Hencontrar nomes tutelares da gente portuguesa, constru jncto o Brasil.Quern flaO SC Cui'Vl, I'CSPCI loso, ante a figura (be urn Padre Anchieta,catequizando 0 selvagern brasileiro, Par" ( ' 0111 eli' crguei' nossa civ I-1izaco? Batalhado i s ('010(1 Mcni (Ic Se, Tome (IC Souza, Martim A fonso

e tantos outros, que foramn rasganclo florestas, desniatan(i( ) scrtOes,
pani estender, nuni nhilagi'e mnun dial de tin id ade, flossas fron teiras
do Oiapoque ao Chui, falandu Ulila so lingua, ('010 urna so ban(lCj1'i,tenclo a mesrna religiijo e os IflCSmOs Costumes ! Reputo tat faIn COIiIH0 milagre cia raga portuguesa que soube coflstruj 1', Coin amom',oufros, em tantos lugares, implantam'amn corn Sangue C ó(hiO

E, através dos tempos, fliesmflo quando advejo a floSsa 
liii Uplil-dêncja pohitica e fisica, iiio hiouve quehra (IC lacos dc UniCo

bernos que D. Joao VI cirnen ton as bases (he nossa iml dependCn( . 1,procIarna(li pelo valoroso portuguCs e fillio Sell, I1OSS() 1) . Pedro I
o próprio Portugal, COflb() vernos, ('OflStitmju floss.s (')lIniflhio5 pa ra a
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fuluio 	 S(IV 10-005 ile guid e amparo. E que é isso sent-to fruto (ha

raça que compomos?
Em todos Os tempos, a raga portugUeSa foi unia constantC dc

compreeflSãO, ajuda e incentivo par 0 Bi asil e Portugal. Nossos

gowernos scmpre souberarn compreender a afirrnacao (IC urn (testino

cornumn e pelejamamn juntos na rncsmn trincheira!

Ainda ressOa aoS nossoS oUVi(IOS o carinho corn quc o Brasil
recebeu urn Presidentc Carinona, urn Presidente Craveiro Lopes, aSSilil
corno também é de ontCrn o aplauso tributado pela gente portugu'
aos nossos exPresidenteS Juscelino Kubitschek e Café Filbo!

Sinto-rnC bern, Sr. Presidente e nobres colegas, cm proferir, nc
nosSa Casa, esta saudacao (10 LegislatiVO Ininciro ao l)ia din Raça.
Qucremos levar nosSa menSagem (IC aplauso Cquelcs que constituiram a

grandeza do Portugal die hoje, quando ningtiCrn pO(IC negar lugai
de proerninênCia c destaque, na história, C figura marcante do Di.
Oliveira Salazar. Foi C1C que soergueu a NacCo portuguesa do caos

politico e econôrniCo. 	 Combatido por quanlos the atrihuem ten-
dências polIticas (lireitistas, nCo se the pode negar 0 aplauso farto
que é tributado aos homnens quc audaramn sun pCtria, nos momentoS
mais dificeis. Ao falarmos no Din da Raça, nCo podeiflos silenciar
nOSSOS apreco C figura do Dr. Oliveira Salazar, pelo muito que cle
fez por Portugal!

Rendernos nossa hornenagcln C figura do Sr. Presidente da
RepCi)lica portuguesa, Arnérico de Deus Rodrigues TornCs, que
recoihe, no Din da Raca, aqucle carinho que tributamos a urn irmilo
mais velho e cujo pcnsarneflto é tCo-sonieflte o die ver, sempre
juntos. Brasil e Portugal!

Creio interpretar, perfeitamneflte, o sentirnento e o pensamcnto
(le bibs que aqui estCo, quando afirrno que temos orguiho die ser
(in raca lusobrasi1eira! E que aprendeifloS, nas IiçCes din his-
tória e na experiênCia die todos Os dias, o quanto essa raca é irnpmeg-
nacta die arnor an prCxirnO, tie sentirnento cristão par a conducao,
taivcz sentimental demais, die suns coisas!

Aquela cruz que Anchieta trouxe no peito tmansferiu-se para
nossa alma. E aqui ficou a licCo do Evangeiho que dc escreveu nas
areias die Itanhaém. Aqui ainda rcSSoalfl as palavras qUC ele
(lizia, caminhoso e hurnano, ilurnifla(lO C admirCvel, As criancinhas
nuas dims tabas (Jos Tarnoios. SerCo, talvez, as mcsmaS palavras quc
nossas veihas avós pomtUgUeS'aS vCo rezando haixinho, na oracCo
(1C arnor interminCvel pelos netos brasileiros!

Magnifico Din da I-Inca, ao qual rendemos, recoihidos tie
uncão civica, a rnelhor, a mais carinhosa, a mais sincera de nossa

ornenagCflS!
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0 SR. PRESIDENTE - Tern a palavra o Sr. Home i'o Santos

0 SR. HOMERO SANTOS - Sr. Presidente, Srs. Deputados,
Sr. Consul de Portugal, Srs. Membros cia CoiOnia Portuguesa aqui
presenteS.

Causou-me profunda einocão a minha e.scolha Para, em nonic
da Lideranca do Governo nesta Casa, sau(lar o Sr. COnsul e os
meus irrnãos de Portugal, pois son urn dos seus: filho de português,
de urn homern que nasccu na pequenina aldcia (IC Pucariça, Freguesia
de Leiria, humilde, que veio Para o Brasil na certeza de quc, aqui,
colaboraria Para o progresso c desenvolvirnento do nosso Pals. Ha
urn ano, em companhia de alguns Srs. Deputados desta Casa, por
delegaçOo da Mesa Diretora desta Assembléia, cstive visitando a
Europa e percorri Portugal, cercado do carinho, da admiracão e da
simpatia claqueles que nSo fazem distincOo aiguma entre o homem
nascido no Brasil e aquele que nasce na Mãe-Pátria, Portugal. Que
espetáculos magnificos, Sr. Presidente e Srs. I)eputados, pude pre-
senciar, seja em Leiria, Lourdes ou Lisboa, on na pequenina aldeia
(IC Pucarica que ml rever, Para voltar as minhas origens, para sentir
de perto o carinho e a devocOo dos hornens e das rnulheres que, nos
campos, trabaiham para engrandecer aquela Pátria extraordinária,
a querida POtria portuguesa. Sr. Presidente, foi visitanclo Portugal
que senti, verdadeiramente, o valor cia raca e a fibra do hornem
português. Visitei o Castelo de Leiria, onde os portugueses deram urna
demonstraçOo de que realmente amain sua POtria, na tomada desse
Castelo. Os portugueses souberaiu expulsar aqueles que, atrevida-
mente, procuravarn (lorninar, subjugar aquela gente que trabaiha,
incansavelmente, pensando, linica e exciusivarnente, na grandeza e na
prosperi(ladC daquele Pals. Mas, se all presenciei 0 valor de sua
raca no defesa da Pátria, pude sentir na Torre de Belém, em Lisboa,
o valor da gente portuguesa no dominio e na conquista de outras
terras, saindo dessa Torre para a descoberta de urn munclo desco
nhecido, na incerteza de chegar a descobrir urn Pals tño
maravilhoso como e este Brasil, como é a nossa Pátria.

Sc valorosos foram no defesa de seu território, foram-no
também no conquista de outras terras e porn elas levaram Os seus
conhecimentos, principalmente Para o Brasil. Por isso, Sr. Consul
e portugueses que aqui se encontram, é que ell poderia cleixar
de ocupar esta Tribuna, neste instante, em nome da Lideranca do
Governo de Minas Gerais e clizer obrigaclo a V. Exas., aos homens
que clirigem Portugal, aos portugueses clue, comb 0 men pai, para aqui

vierdliL .x(rcend() as ulais hUlTIii(lCS Men pal
rn lniCOU So','

vida no Brasil 
Como0j.regador no Porto do Rio dc Janeiro; fol

pedreiro. sapateiro C 
cozinhejro; foi umn home"' que acompanhou

o progresso de MinaS poi,cOmO cO7.iflhe0 de turma da Cia. Es-
trada de Ferro Mogiana, chcgoU ate UhcrlSfl1'°' oncle nasCi, ievando
para ali o progrCSSo atroVés daqueld Companhia.

Por iSSO, 
Ses. portugueses, n5o ornefl0g° apCfla5 a

 raga

1'tuguesa, maS omeflag('o acima (IC tudo, a minba propria raca
1 

() SR. PRESIDENTE 	 Tern a palV '0 o Sr. Joao B0SC0

o SR. .10,-
,0 BOSCO - Sr. prcsidefl' Sr. COnsul dc portugal

I1USt1'CS visitant que 
nos honrain corn sua visita a csta Casa; SrS.

DeputadosApOS as palaVroS (Jos Incanteced0m nesta Trii)UflU,

clue hem tra(iUZjram o espirito dc que estaiflOS 
posSUl(l° no home-

nagem a Portugal, resta-fl°5 .apefloS traiCr, cm nome do Bancada

(10 Ml)B, tarnbêm a nossa 
0 e fl0 gem e o flOSSO 	

a pàtriareSpeito

qUe ornalnos taflto quanlO a 0if101fl OS portugueses
Portugal, pc-

(1uenino, colocado no ext'° do Europa, forinado pela intO C

(
teflOdo doS SCUS fiihoS, de aO rnUfl(Io Urn eXCIflPlO a(lrniravel (10 (tu

se pO(Ie coflS"'1 cons 	
ferrea, cOlfi into, alcondo sUa baa

deira cm todaS as parkS (10 rnuudo . A coloflizacuo de gronde par

(10 mundlo, a olonhZ0cao de urn gran
nOmerO dc paiSCS SOIUC11

foi poSSiVCi 
pela vontade férrea, pelo ti.ahalhO, pcla perscVcc'

e pelo espirito de aventUra desse nobre e altivo povO.
CPara o Brash, tern sido e 	 soubcra

	

mo vo (IC orgulho o ori 	 (IC

SUU colofltZaca° peloS portUgUe5es
	 corn suor c queque nos 	

m legar UIflO pa-

tria forte, unida, construi do corn esforco e 	
(là 00

mundo urn exemPlo O 	 coionizadol no incentj
niCo dc indePen nCiJ po1itiC0 	

rn a pcoartici-

pacao do prOPriO Eel (10 Pais 	
00 filho

Principe,
Pedro I, Para que declarasse a nossa indepefldênClhitOria de nenh

ExemPlO como esse nSO exiSte similar na s11m pats:
a sugcstao dada pelo pal ao Who,pora que prornovess

C a indepcTh

(Iéfl(' 	 do pals.

Portugal nos l"	 Sequin,
grandeS ensiflamenbos pelo exemPlo, pci

IradicSo de luta c heroism0 Con, 	
n, pela ui(lU(le de seuS filhOS,

ismO C patriotismo.
pela forca moral, (lar 00 

mMull"eXCIflPIO de civ 
portugd serO semPrea o Brash , a patria me, par 	

a patrio_irh1 que

veneramos, admirornos e respeitamos tantU quanto SCUS próprios
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0 SR. PRESIDENTE - Corn a palavra o Sr. Jose Henrique
Barbosa Ferreira, Consul de Portugal.

0 Sr. José Henrique Barbosa Ferreira (Profere discurso
de agradecirnento que deixa de figurar nestes Anais par niio ter sido
fornecida cópia do mesmo).

PALAVRAS 1)0 Sil. PHESII)ENTE

o SR. PRESIDENTE - A Mesa se associa as palavras dos
brilhantes oradores e agradece, cm norne do Plcnãrio, os termos
generosos corn que o Sr. COnsul de Portugal se dirigiu a esta Casa
e congratula-se coin o Poder Legislativo pelo transcorrer desta
homenagem ao povo porluguês, corn aqueles quc construIram a nossa
civilizacOo, quc possibilitaram a dimensOo do território e a unidade
nacional, que ainda firinaram nos atributos do flOSSO povo, sobretudo,
as marcas da dernocracia, etnia e cultura e que, finalmente, edifica -
ram aqui, par sempre, a fé cristO, alicerce de nossas instituicOes.

Agradecemos a presenca do Sr. Consul, do Sr. Presidente do
Centro da ColOnia Portuguesa, do Sr. Secretário do Trabaiho e Cul-
tura Popular, do Sr. Major representante da ID-4 c demais pessoas
ligadas a colOnia portuguesa.

- A seguir, após suspensao e reabertura, a Reuniiio tern seu
prosseguimento normal.

PR0P0S1çOES APRESENTADAS

PROJETO N.0 3.670/66

Declara de ulilidade public, a Congregacão dos
Missiondrios Filhos do Irnaeula(IO Cora(-5o de Maria,
corn sede em Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais (lecreta:
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Justificatit'

Trata-Se de urna Socie(lade (IC caral cc ('St iita 11011 ft II fl .tc a 0.11

e beneficente, scm interCSSCs lucmativos.
Seu urn consiste no trabalho pelo progreSso intelectuaL moral

e social, atravéS (IC 
instrUVaO em escolas priifláriaS secundalias e

superiores; difusSo (IC SiIA)S prinCiPiOS moraiS e civiCoS pela im-
prenSa falada, escrita e televisada filantroPia, pelilS ohms de assis-

tênCia social a toda a classe de neccssitados, scm distiflcOo de raga, cor,
sexo e crenca religiosa, por meio de dispensàrios, ambulatOrios, crc-
ches, asilos e outros setoreS analogoS.

Para tailto, é aprescfltil(la a docunlentacao exigida.

Maria Nair MonteirO.

PROJETO DE LET N. :1671/66

DenOmifla Grupo Escolar Monseflhor José Ro-
berto da Silva o segundo grupo escolar de Ipuiiifla.

A Assernbléia Legislativa do Estado (IC Minas Gerais deereta:

Art. 1. - Fica denOmiflado Grupo Escolar Monsenhor José
Roberto da Silva o segUn(IO grupo escolar de lpuiana, Minas Gerais.

Art. 2. - Esta lei entrarâ em vigor na data de sua publi-
cacao, revongadas as dispoSicoes em contràrio.

Sala das Reun jOes, 16 de junho de 1966.

Lélis Chaves - Sette de BarroS - Raul Fernandes - Martins
,Silveir(I - Manoel Costa - Joao Bosco - João Luiz de FreitaS -

Valdir MelgacO.

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade pablica a Congregaç5o
dos MissionOrios Filhos do Imaculado CoracSo de Maria, corn sede
em Belo Horizonte.

Art. 2. - Revogadas as disposicOes em contrário, esta lei
entrarO cm vigor na data de sua puhlicacOo.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1966.

Maria Nair Monleiro - Hermelindo Paixdo	 Maria Pena
Alvaro Salles - Orlando Andrade - Ibrahim Abi-Ackel,

Justi!iCatiV

i\lonsenhOr José Roberto da Silva é a prilneirO e Onico sacer-
dote filho de Ipuiüfla, professol de Seminâmio, jornalista 

C atual

Vigário de Ouro Fino, pcssOa muito bcnquiSta cm sua terra natal,
pelo scu valor moral e pelos dotes cultumais e sociaiS.

Seguindo, corn carinho, os princiPais acontecilnentos de sua ci-
(lade de origem, Monsenhom José Roberto fez questSO (IC comparecem is

inaugumacao (10 referido grupo, f C stivi(Iude que e inpolgou a cidade,
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confando, aincla, corn a presenca das ScgUintcs atitocidades:
Secretãrio (Ic Govcrno para Assuntos de Acão Social, Deputado Na-
varro Vieira; Prefeito Municipal macjo Pereira Cantáo; Vice-
-Prefeito Cláudio Ribeiro; Professor Sebastiño Costa; vários Srs.
Vereadores, inclusive o Sr. Presidente da Camara Municipal; Dee-
ga(lo de Policia ; Cônego Alderige Torriani, Vigãrio de Santa Rita de
Caldas (MG), virtuoso sacer(lote, a quern 0 povo cognomina de "santo";
Côncgo Luiz Gonzaga Ribeiro, Vtgario (IC Brasopolis (MG) e, final-
mente, a figura tailiI)em inuito querida (Ia cihuIc, o Vigario ()ctivjo de
Lourenço Santa ni

A alegria, niuiifeshula cia kalas as feslividades rializadas no
(1 Ia ila inatiguraçá() (10 flovo estahelecimento (IC ensino, será aurnen-
[aria ainda mais no dia cm cjue esta Asscmbléia estiver comun-
gando corn o senhirnento (Include 1)0111 povo, tIani) o nome de sen
queri(io filho no novo estabelecirnento

Cietnos, portanto, interpretar as aspi raçocs (10 1)OVO (IC Ipuiuna,
dando ao segundo gruq( ('scalar la cidadc (I flaflic de iiiii de sells
ma is ilustres filhos

Lels Chaves.

PRO.JETO N. 3.672

I)eclara (IC utilidade publica a Orqani:a cáo
(7i'is!d de A mprtro Social (0 (7. A S. ) , coin ,.(/C nq
cidade (I' Belo Jlori:onl.

A Assenih1ia legislahiva do I.stado de Minas Gerais dccreta

Art. 1.° -- Fica deelarada dc utilidade publica a Organizaço
Cristã dc Amparo Social (1). C. A . S. ) . coin sdc ((a Ilna lluria6. 244,
em Belo Horizonic.

	

Art. 2. 	 - 	 l('agolas as (Ii5l)OsicO(S (111 (Ii)lraii(, esla lei
entrará em vigor na data dc sun publicacao

Sala (las Reuni,es, 16 de junho de 1966.

Athos Vieira do Andrade - Valdir Melgaço ---- Cicero Damon!
Jorge Vargas	 Set/c do Barios - Expedito Tavares - Gerardo

Grossi -- Odilon Rodrigues.

,Iizs!ificatiiul

A Orgafii7.ac(0 Crish 	 Ic r\!ilpai' 	 ot.I 	 (IL \

em Bela Horizonte, na Run Muriaé, 244, é urna entidade de assis-
téncia social registrada no CartóriO .lero Oliva, sob n. 9s 3.698 e

i.311, eriada cm 30 (Ic abril de 1963.
Vim cumprindo as finalidades previstaS no s scus estatutOS,

dos quais é anexado urn exemplar a cste Projeto.

Train-SC (IC 
entidade quc estâ em pleno funcionuimcnto c sun

diretoria não recebe, a qualquer titulo, nenhuma rernuncracáo, con-

forme colTiprO\'a o atestado anexo ( le Urn MM. Juiz de l)ircito desta

Capital.
A i 0cuinenticai exigicla pain a aprovacao dc projetoS desta

natuieZiC está em ordern c eomplcta.

Näo lii, pOiS, neiihurna razão di ordeal legal quc iiflPCca a sua

aplovacao
Athos Vieira de Andrade.

EMENI).' . I A PIIOPOSTA l)E REFORMA
CONSTITUC1ONAL N.9 28

\c.resceflteSC onde cOflVler

Art. 	
As socie(ladCS cli econoifliii mist', as fundacbes

stabelecirnen tos dc crbdito (10 Estado, nIls suns
educaCiOna is e Os c 
normas regimentais estabelecicias pelas respeCtiVas assemblêia

s, so

podCIa0 elcgcr, para seus órgbos dirigenteS, urn nirnerO de repre-
sentafltes quc nao ultrapasse (lots terçOS (IC) narnero di i-epresefltafl-

Us in(lica(l0S pelo Governo (10 Estado.

Sala das ReunióeS, 15 (IC junho de 1966-

Anuat Fares - Jarhas MedeirOs	 Jodo Bosco.

F'IIF.NDA N. 9 2 A PROPOSTA l)E REFORMA
CONSTIT1JC1O 	 N.9 28

SU1)Sh1tLl 	 no (iliga 2. a express-10: "di Carnal-a Municipal
pela scgUiflt( : "da Assernhléia LcgislatiVa"

i.(spc(hiva 
Sala rias ReunibeS, 16 de junho dc 1966.

Hermelindo Paixöo ---- Jehovah San/0s -- José Luiz Baccarini

(7icerO Dumont.
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Jus1ificatiu

Contrariafldo a s' 	 28 	

brasileira, a Pro-

(IC 
Rcforrna ConstitUCi0fl 	 n." 28 elimifla o cargo de 

VICC-

postaprefci(0,Sem ofcrcCCr uma justificativa plauSivel Para tal medida

(toe, (IC 
qualqUer mafleira, viria destoar da estrutUra admifl1str0t

municipal vigente cm todo o Pals.
recomefid el a escoiha (IC 	

nas inesmas condi

çöes do prefeito, para as suhstitllicöl5 cvefltUOt5 OU definitjvas.

.Iarbas MedeirOs.

k pt)POS'' l)E REFORM \
EMENI)A ()NSTITUd10N 	 N.' 28

"mafl(IUt0S eletivO s '
No art. 2.', cm seguida a expreSsao 

acrCSCCflt 	 a expreSsao "em vigor".

Sala das Rcufliöes, 16 de junho de 1966.

,Iarbas Medeiros	
Maria Pena - Cicero Dumont - Lücio

de Souza Cruz.

Jus1ificatW

A 	
rrigir urna evldCfltC improprdade de re

Emenda visa 	
-

pois o art. 2." da Proposta de Reforma CoflStitUcj0fl
dacão, 	

fläo

esciarece qual mandato eletivo se deva respeitar,
Jarbas MedeirOs.

EMENI)A N.' 6 A PROPOSTA I)E REFORMA
CONSTITUC10N 	 N." 28

No art. 2.", cm seguida a palavra "maioria", acrescefltee

a exprc0: "de dois tercos".

Sala das ReUfliôes, 16 de jUUhO de 1966.

jarbaS Medeiros - Maria Pena - Liicio de Souza Cruz -

Cicero I),in1Oflt

Justificaliva:

Nao Sc justilica que 0 At() I nstitucional cstahcleça quc, Para a
norncaco do prefeito da Capital, se exija o assentimento do maioria
(Ia Asscrnbléia Lcgislativa e, Para a norneaçiio dos prefeitos dos
IflunicIpioS COflSi(lCradOS esthncias hidromincrais, Sc exija assentirnen-
to (Ia rnaioria da Cñrnara Municipal respectiva.

Hermelindo Poixäo.

EMENDA N.9 3 A PROPOSTA DE flEFOflM\
CONSTITUCIONAL N.° 28

Suprirna-se 0 parágr'afo iinico do artigo 2." da Iroposta.

Sala dos Reuniöes, 16 de junho (IC 1960.

Jarbas Medeiros -	 Maria Prim -- .Liieio (Ic Souza Cruz
Cicero Dumont.

Justificativa:

o pariigrafo 2. (10 artigo 2. 9 dispoc que a escoiha de prefeito,
por norncaciio do Covernador e prévio asscntimcnto do Câmara Mu-
nicipal, se dora cm (lctcrminados InunicIpios pOSSUi(IOreS (IC estancias
hidroininc ra is que preencham certas condicOes.

Ora, Sc já näo se justifica, de modo algurn, 0 tratainento de-
sigual cntre muflicipioS (10 mesmo Esfado, muilo menos se reco-
rncnda urn tratainenlo desi,g ual para aqucks em que liaja estilncia
hidromineral.

E COflVCIliPfl Ic, patton to, a supressao (10 refcri(l0 paragrato

Jarbas Medeiros.

EMENDA N." 4 A PROPOSTA DE REFORMA
CONSTITUCIONAL N.9 28

No art.2.", em seguida ii palavra "Prefeito", acrescente-se a
expressio: "Vice-Prefeito".

Sala das Reuniöes, 16 de junho de 1966.

Jarbas Medeiros - Maria Pena	 Lticio de Souza Cruz
Cicero Dumont.
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.Jiis(ificativa:

A Proposta de liefornia Consti lueional n . 28 vi so an esta he-
lecimento de uma nova espécie de eleicäo indireta: a ((OS prefeilos
de estAncias hidroinincrais, a qual se dana por norneaçao do Cover-
nador e previn assentirnento da Cãrnara Municipal

Mas n5o esclarece o art. 2. 1 cia Proposta o quormn ininirno
para a aprovacão da eclilidade, referindo-se vagamcnte a "maioria da
Camara Municipal".

Tratando-se de votar matéria de tal iinportância, corno seja
a escolha do prefeito municipal, reconienda-se adotar a "inaionia de
dois tercos", a fim dc que mostre urna represcntacio efetiva (10 VOn-
tade de uina substancial rnaioria da populacäo.

Jarbas Medeiros.

EMENDA N.° 7 A PROPOSTA DE HEFOBMA
CONSTITUCIONAL N.' 28

Suprima-se o artigo 3. 1 do Proposta.

Sala das BeuniOes, 16 de junho de 1966.

.Jarbas l'Iedeim'os - - !Iai'ia Penn 	 - Lueio de .Souza Cr:,:
Cicero Dumont.

Juslificaliva:

1)isp6e o art. 3." do Puoposta dc Beforma Constitucional n. 9 28
quc "é permitido an Deputado Estadual, corn prévia licenca do
Assernbléia, exercer o rnanuiato de pref(ito uli' 11111() icip,o considerado
estibncia hidromineral".

Ora, evidenternente se trata (IC uuna inovacio CXóti('a, pubs vinia
abrir caminho para que politicos, inteirarnente clesvinculados da vida
municipal, fossem, por razöes de prestIgio on motivos outros de
interesse pessoal, os escolhidos.

Recomenda-se, portanto, a supressibo do inencionado art. 3,c,

Iambus Medeii'os.

EMENDA N.' S A PROPOSI .\ 
ftiIftl

CONSTITUCIONAL N.

AcrescCntC', onde convier:

"Art. 	 . . - A vigeneia do PreSeflte id fie ,,, condiCi0fl

i sU'à 
aproVacuo pelas opulac0e5 intel'CSSO(lflS, através de plebiscit0

na forma do lei,"

Sala das ReuniöeS, 16 de junho de 1966.

J,trbns Medeiros ---- AurelianO (-'haves 	
M(Iria Penn	 Cicero

1),nOflt -- Jorge Fei'rO -- L,'iciO de Souza C
U	

ruz.

Just if icat

A constituicao Federal, cm Sen artigo 28, § 1., prcCeitua que

"poderan ser nomeado5 peloS 	 he
govel'fla(I01' 	 dos Es dOs ou dos Ter-

nitórios us prefeitos das Capitals, 	
m comO dos MuniC1P10s onde

S pelo Estado ou
houver estâncias hidrominbrais quando heneficiadO 

pela UniibO"'
cUI

Trata-Se, bern se ye, de '""a 
ia(Ia(lc, atravéS de norma cons-

sendo de Saljefl'' entretanto, que, se teori-
titucional prograrnátcalnente yâljda, nib é de aplicacan reco1ne11da', pois retira aO

povO dos cidadeS em qUC h 	
ma es hidroindbats a cscotha direta

de seus prefCitoS e vice-pt'ef'°' prâticil anraigada em nosSOS cos-

tumes p
oliticos nos vinte anuS de vigbnCia da Cons

tituicao de 1946

de salientar, tambCm, que a inovacibo propOSta contranba
constitUcbonai brasileiI'a, pondo urn

f 1.ontalmefltd a 
autonOmia de certos mufliCiPi0S, cOlU 0 que se criania urn tratamcnt(

desigual de uns em relacibO a outnoS.
0 Ato InstituCioflal n. 9

 3 sornente estabdicce a nomeacibo, pelo

Governador, do preiCitO do Capital do Estado. Mas a Iegislacão dos
Abs lnstitucionais é tranSitó' Tanto assim que toda ela está sendo

submetid a
 a exame C ref0rmUhca0, atnavés de uma ComiSSibo de

to Sr. Prcsi(ldfltd do I1cpb1ica. Ainda
JunistaS esignada Pe 	

que tal

	

nomeacao venha a prCValeC1 	
se justifica seja cstcndid a a outroS

o Os 
cm que ejStd estância hidromifleraL

innnldbPiOS do EstadO, com 
Em ñitima alterflatha, C democI'atico e salutar ouVir 0 povO

intCF(SSOd0, permitindohC dar a ltiifla palaVra em malCria que

cOfltCifl inovacibo de tarnanha monta.
jum'baS ]bIedeirO.S.
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REQUERIMENTO N.° 1.297

Exmo. Sr. Pr(sidcnIe Ia Ass rnbItia L'gislativa do Estaio
de Minas Gerais.

Solicitamos a V.Exa . ouvida a Casa, cornunicar ao eminente
Governador Israel Pinheiro que o povo de Minas Gerais, através
le seus representantes abaixo assinados, acaba de transmitir ao cmi-

nente Presidente da Repñblica, Marechal Humberto de Alencar Cas-
telo Branco, urn apelo no sentido (Ic que mantenha o despacho do
saudoso minciro, Minisiro Gabriel Passos, cancelando concessöes
dadas a Hanna.

Estarnos certos de que S. Exa., o Governador (to Estado, atento
aos mais elevados interesses do Estado quc dirige, e em consonância
corn o pensarnento da grande rnaioria (le nossos concidadãos, haverá
de se alinhar nessa luta que abre para Minas as sonhadas perspec-
tivas de transformar nossas riquezas minerais em valioso instru-
mento de nosso desenvolvimento, e que permitirá terminar, de uma
vez por todas, corn o secular aiheamento corn que lernos assistido it

exaustão de nossas preciosas riquezas de subsolo.

Belo Horizonte, 16 de junho de 1966.

Sette de Burros 	 Pereira de Almeida	 Reny Rabello -
Maurilio Cambraia João Navarro - Sebastião Nascimento - Maria
Pena - Ataliba Mendes - Alvaro Salles 	 Gomes Moreira - Do-
Iningos Jório	 Anuar Fares - Sinval Boaventura - José Luiz
Baccarini - Jodo Luiz de Ccxrvalho - Al/air Chagas	 Moreira Jinior

Wcildomiro Lobo 	 Cicero Dumont - Alvimar Mourão 	 Carlos
Eloy 	 Expedilo Tavares - Gerardo Grossi - Raul Fernandes
Nicanor Armando 	 Rayrnundo Albergaria - Spdrtaco Pompeu -
Wilson Tanure 	 José Maria Magalhaes - Martins Silveira - João
Bosco - Va/dir Melgaco 	 Ibrahim Abi-Ackel 	 Odilon Rodrigues
- Batista Miranda - Genesco Aparecido 	 Jorge Ferraz	 Athos
Vieira de Andrade 	 Hélio Garcia	 Benedito Xavier 	 Marta Nair
Monteiro - Jorge Vargas Wilson de Paiva João Vaz - José
Mariano - Hoinero Santos - Hermelindo Paixão - Luiz Junqueira
- Paulino Cicero --- Sousa e Silva - - Salim Nacur ---- José de
Castro -- I)elsori Scarano.
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1EQUERI° 	
1.21R

Exiflo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Esta(lO

de Minas Gerais.

Solicitatflo s
 a V. Exa., ouvida a Casa, encarniflr ao ExmO.

Sr. PresidcfltC da RCpñl)lica. Mai'echal Humberto de Alencar CastelO
Branco, o apelo do povo mineirO no sentido dc manter o históriCocancelafldo as conces
lespacho do entäO MiniStro Gabriel PaSSOS, 

SOCS dadas a Hanna .
Os reprCScfltantes do povO mineiro estäO certoS de que S.

Exa., o PresidefltC da Bepfiblica, a quem cabera, por deeisãO do

Supremo Tribunal Federa l
, a solUVãO final de tao iinportante as-

suntO, de ineqUivoCS relevãficia para a econornia de Minas, que en-
volvc interesSCs fundamCflt do própria ernaflciPacao politica e
ecoflôflhica de nossa pátria, levarâ em conta a opiniã0 de milhares de
brasilciros deste Estado que ainda no puderam ouferir, em hcneficio

(IC SCU (lescnvo1vjmt0, Os resU1t(1° (tO fllCflSO riqueZU (IC SCU sub

de legitiflias reiviflsolo, ate aqUi scm o atendimento(liCacoes do 
poV0

mifleiro.
A I)CVSPCCt1VS aberta pelo emineflte patriOta Gabriel PaSS0S,

(
t.\()lVCfidO a Minas e ao Pals as mais valiosaS rcservas minerals do
Estalo, encontra', hoje, em vias de se consolidar defiflitimcfltc,
uma vez quc não podeiflOs descrer (10 patriotiSmo que ira sustentar
a decisãO de urn ilustre militar quc, nas fileira

S do ExércitO, so pode

ter encontrado as mais nobreS razbeS de defesa da nossa soberan
ia

Oflal.como pedro angular da própria seguranca naci 

er a lid intCrPrete dos
Esta Casa, Sr. Presidente, deixaria de s 

aspiracocs do povo que rcpreSenta, se nSo Sc apreSSass e em transmitir

este pedido ao eminefltC Presidefltc do RepbliCa, que hoje, por deciSãO
aoS SCUS j inümeros pode-

o direito (IC ben, dispordo Supremo Tribunal Federal, acreSCcntoU
res revolUCiOnánioS esse de retomar para o Pals 
de uma incomensur el riqUeza que a corruPcao dos grupoS internoS,

a advocacia a (lmifliStra t j , a disp1iC6flc de goverfloS passadoS
permitiram que caiSSe i1egalmCflte corno se conclUl (los vârios
processOS e julgamCfltos, em mãos que, 016 aqul, nao correspond

ram aoS intereSses naCiOflaii
Fundarneflhae, Sr. Presidente, aindu mais este nOSSO apelo,

quandO se sabe que a Cia. Vale do Rio Doce atinge, no momento,
a sua plena capacidade de exploracão, transport

e e comercializacao

(IC 
minérioS e, ainda, acaha de receber vultOSO empréStimo do
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verno alernilo, nurna dernonstracao plena de (ple o Pals se capacitou
para, nessc setor, atingir scus ineihoics objctivos

Belo Horizunte, 16 (Ic junho de 1966.

Selle de Bcu'ros Pereira de Almei(j(i - Reny Rabello -Mqpi/jo Cwnbrjiq -- - Maria Pena -- Alaliba Mendes --- Jodo Luiz de
Carvaiho --- Alvaro Salles -- - Sousa e Silva - •-Sinval Boovenlura - Do-
'ningos Jdrio	 Liii: .Jun(fueiri-( - Gaines Moreirri	 Sc'bastido Nasc;-
menlo -- Paulino Cicero	 Raymundo Albergari( y ---- MartinsSilveira 	 -- Batista Miranda	 Altair Chagas - José Maria
Mcigalhde.s ---- Jorge Vargas - - fado Bosco __  Jobo Navarro
- Ibrahim Abi-.-lckel - 	 Expedilo Tavares 	 Cicero t)ii-
mont - I)alton Canabra,,a ---Spdilaco Pompeii - - Salini
Nacur - - Maria Nair Monleiro -- forge Ferra: -- Athos Vieira de
Andrade ---- -Nicanor Armando -- - Odilon Rodrigues - J.)elson Scarano
- Gornes Moreira -- -- Carlos Eloy - Waldomiro Lobo - Valdir
Melgaco -- Gerardo Grossi - Wilson de Paiva -- I-Iomero Santos
-- - João Va: - -- Alvimar Mourdo -- Rejiedito Xai'er - Anuar Fares

Ilermelindo Paixo ---- José Liii: iTheeaiIiii 	 lose ilforicmo -- -
Wilson Tanure -- - Raid Fernandes.

REQUERIMENT() N.' 1.29

Exnio. Si. Prt'si(IcnIe da AssernhIja Lcgislal iva do Estado
d v Minas Gerais.

0 Dcputai l o alia ixo ass inado "Nuer a V Exa , ouvida a Casa,
seja-ilie conccdida liccnça para tratar (Ic assuntos de interesse par-
ticular, (IC acordo coin § 5.' do art. 89 do Begiinento Interno,
modificado pela BcsoIuçio n.' 312, pclo prazo (IC 61 (sesc nta c urn)(has

Sala das ficuniOcs, 16 de junho (le 1966.

Orlando Andrade.

REQUEF1IMENTO N. 9 1.300

Exiiio Sr. Presidente (ha Asscrnbléja Legislatjva do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja-ihe concedida licença para tratar de assuntos de interesse
particular, de acordo corn § 50 do art. 89 do Hegirnento Interno,

mO(IifiCado p(Ii1 ResolUcãO fl.0 312, P&I() Pr"() (Ic 61 	 sssciita C

urn) dias.

Sala das ReunibeS, 16 de junho de 1966.

Sebastião AnastdCiO.

REQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia LegislatiVa do Estado

de Minas Gerais.
0 DeputadO infraaSSiflado re(juci' urn voto de congratLtlaV0('s

corn o Sr. Marurn Patrus, titular do 6. 0 l)istrito Policial, pela escotha
de seu noifle corno o "1)cicgado do Ano" . Requer mais que, da
dccisão da Casa, seja dada ciência no rnesrno.

Sala das ReuniOeS, 16 de junho de 1966-
Anuar Fares.

REQUERIMENT()

Exnio. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.

0 Deputado ahaixo assinado requer SC congratule a Casa corn
de "Melhor

o Prof. Iloque Carnello, pela coflCeSSao 
(if) diploma

Professor do ano de 1965", que the foi outorgado pela AgêflCia Mi-

neira (IC 
EspetáCUlOS e pela Cultura ArtistiCa e Social (IC Belo Ho-

rizoflt(.
A escoiha significa o i.cconhcCimento dos relevilutes servi-

cos prestados pelo ilustre professor no rncio educacioflal (IC Belo

Horizonte, onde jâ vern militando ha 5 anos. MostroU-Se lider em
sua terra natal, tendo sido eleito vereador aos 19 amos de idade,
quando fundou ali, juntarnente Coin estuclanteS, o antigo Partido
DernoCrata Crist5O.

0 Prof. Roque Carnello inclui erit 	 ua idlia d('scrvct''

sse alto titulo.

Sala das ReUfljOeS, 16 de junho de 1966-

Anuar Fares -- -- José Mariano - Jehovah Santos --- Nicatwt
,Armando -- flamingos .Jório -- - Martins Slvt1ra.
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REQUERIMENT()

Exmo. Sr. Presidcnlc (Ia Asscnihlcia Lcgislatjva do Estado
de Minas Gerais.

Os Deputadus Ouc (' St e subscrcvcrn, Coin 	 no item
I do art. 176 do nosso Regirnento Interno, requerern a V. Exa., ouvida
a Casa, seja consignado flu Ata dos nossos trabalhos urn voto 1e
congratulaçOes corn o jovern mineiro, maestro Carlos Eduardo
Prates, pelo motivo ic ter-se classificado em 1. 9 lugar no Concurso
Internacjonal de Florença, recentemente realizado naquela cidade
italiana, entre mais de 30 maestros de várias nacionalidades.

Requerem ainda que da decisão desta Assembléia seja dada ci-
ência A familia do homenageado, na pcssoa do seu pai, Dr. Carlos
Felinto Prates, residente nesta Capital, na Rua Prof. Antonio Aleixo,
223, bern como ao jornalista Luiz Portugal, resident( , na Rua Es-
incralda, 569, também nesta Capital.

Sala das fleuniOcs, 16 de junho (IC 196(.

Athos Vieira de Andrade 	 Vaidir Melijaco - - bern Navarro
- -- Cicero Dumont ----Selte de Burros --- Gerardo Grossi 	 Odilon
Rodrigues - Expedito Tavares Curios Eloy João Vaz Alvimar
Mourüo -.-- José de Castro - Martins Sih'eira - Héiio Garcia --- Jorge
Ferraz.

Justifiecitii'a

Nurna epoca tao ('Ofl tu ihad a (011(0 a ciii (L UC viveinos, é su-
inamente louvável a atitude (IC tantos quantos se (lcdicaln a qualqucr
ramo de ativida(le cultural a artistica

A MOsica é arte essencialmente espiritualista (I UC eleva C (hg-
nifica a personalidade humana. E arte divina c, por isso rnesrno, será
a iinica artc que terO lugar no reino celestial.

0 Brasil sempre foi berco de exuberantes vocaçOes musicais. 0
exemplo a o renorne deixados por Carlos Gomes vêm senclo scguidos
por hrilhantes discipulos contcmporãneos, que tern projetado o
nome do Brasil no exterior.

Assirn é que a noticia chegada da Itália, (lan(to-nos corita (Ia
vitória alcançada pelo jovem maestro mineiro, Carlos Eduardo Prates,
num concurso internacional de regência, veio alegrar todo a nlun(Io
arlistico de Minas e do Brasil

-

ta-i/tote, filho (le tradiciOflal lamilia ma

tanhesa, Curios Eduardo Prates vem-se destacando como profundo
nhecedor (Ia arte musical. Foi regente do consagrado coral Madri .1
BenasCentista que tantas glóriaS tern coihido cm suas exihicOes

flrasil e em todos Os paises onde se tern aprcscntado 	 Posteri'

rncte, coma bolsista dos goverfloS brasileirO e aleinãO, esteve n
Alclflaflha, aperfeicoando seuS conheCimefltos inusicaiS. Dc regreSSo

ac Brasil, oi'ganizoU o Coral Universitârio desta Capital, que se tern

0 stituido nunla gloria para nOSSaS atiVi(ladeS culturais. Em se-
gui(Ia, foi contratado como rcgente da OrqucStra SinfôfliCa Brasileira
('(Ia Orquestra SinfOfliCa da BOdio Ministério da Educacão, duas das

mais elevadas expresSOe s da vida artIstica naciOflal Em 1964,

participando de urn concurso nacioflal realizado em São Paulo, foi

( tassifica(lo corn() o meihor jovern regente do Brasil.

0 povo brasileiro, espccialmci1 tc 0 povo mineiro, sente-Se
ntante do quilate de

patrioticamente orgulhOSo dc possuir urn represe
Carlos Eduardo Prates. Tern sido ale urn verdadeilo cmbaixado

r da

nossa cultura artistica, proietando o norne da nossa Pátria no con-

((11(1 artistico interflacional.
A Asscrnbléia Legislativa de Minas Gerais, através desta ho-

7((((L(fli 
simpleS, mas sincera, qucr demoflstrar que não the pasSoU

tcsperccl)jdo o mernorâvel feilo do jovern patriciO Carlos Eduardo

wa!ii 	 prestar a honraria merecida.
Pratu. a 	 deseja 

a ii t maniacs, 
16 dc junho dc 1966.

I / lios Viei to (IC t adrade.

l EQIi ElI IM EN'l(

Sl,. I r si Ie nie da AssemblCla Legisliltiva do Estado
I x a

s I)cputados infra-aSSiflados requerern a V. Exa., ouvido
n1ri0, que se digne de consigna r na Ata dos n0SSOS trabaihoS

ui 
voto de congratUlacO corn o Bunco da Lavoura tie Minas Ge-

ais, pelo transcUrsO de Scu 41. 	 fljVerSa110 (IC fundacão.
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Requerem, ainda, que se (lê Ciêfl(ia (lesta (1ccjSo a() ilustre
Presidente daquele concvi ttla(1() estabhcjn iii 0) hancriu, 1)r Gil.
berto de Andrade Farja.

Sala das Heuniöcs, 16 de junlio de 1966.

Setle de Burros - José Maria Magalhaes	 Ilomero Santos
Maria Pena -- 	 Scaruno - Raymundo Atberqaria - Wilson
Tanure - Salim N(I(,,r 	 M(z,weI (]OSI(J	 Lojirival Brasil.

Justificaliva:

Fundado no dia 16 de junho de 1925, pelo saucloso mineiro
Clemente Faria, o Banco da Lavoura de Minas Gerais tornou-se, em
pouco tempo, o major estabelecjmenfo particular bancário do Pals.
Em seus 41 anos de existência, tern prestado Os maiores e mais
relevantes serviços a economja de Minas, sernpre presente a todos
Os setores dc atividla(Ies. No financjamento da lavoura, do cornércio,
(Ia indüstria, de organismos privados e pñblicos, tern dado uma con-
tribuicäo inestjmável para o desenvolvjmento econôrnjco e social do
Estado e do Pais. Por onde quer que andemos, em Minas ou pelo
Brasil afora, encontramos urna agência do Banco da Lavoura, pres-
tando assistêncja financeira as nossas atividades produtivas.

E nao somente o comércio, a lavoura, a pccuária, a indiistria
tern recebido decisiva colaboraçao do Banco. Fiel ao espirito fi-
lantrópico e humano do seu fundador, o saudoso mineiro Clemente
Faria, o Banco da Lavoura de Minas Gerais tern também marcado sua
atuação através do incentivo (las atividades artisticas, alérn de scm-
pre contrjbujr para iniciativas caritativas. Dirigido, hoje, pelo
grande brasileiro, Deputado Gilberto Andrade Faria, o Banco da
Lavoura continuou na sua orientacao firrne e segura, fiel aos grandes
objetivos que nortearam sua fundaçao.

Por tudo isso é que considerarnos de toda justica que esta As-
sembléia se rnanifeste nesta data, aprovando este voto de congratu-
laçöes, que é o reconhecirnento dos hornens piihlicos de Minas Gerais,
corn assento nesta Casa, pelos scrviços inestimáveis que o Banco da
Lavoura de Minas Gerais tern prestado ao nOSSO Estado.

Sette de Barros.
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HEQLJERIMENTO

Exmo. Sr. Prcsideflt( (Ia AsseinblCia LegislatiVa do Estado

Ic Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa. o adiamento de

valaçSo do Projeto n. 3.641, par, a Rcunião seguinte.

Sala das ReuniötS, 16 de junlio de 1966.

Monoel Costu.

INDICACA() N. 1.221

Exrno Sr. Pr&sideflte da Assernbléia Legislativa do Estado

Ic Minas Gerais.

Os DeputadOS abaixo assinados, devidasfleflte apoiados, dentro
das normas regulamentares, requerern, ouvida a Casa, seja feita uma
indicacão ao Exmo. Sr. GovernadOr do Estado de Minas Gerais,
Dr. Israel Pinheiro, ressaltando a necessidade de auxilio governa-
mental a Faculda(1C de Filosofia, CiênciaS e Letras Brasil Central,
cool seth' em Ituiutaba, que preciSa ultimar os
servicos de urna digna instalacão, especialmente no que diz respeito
a biblioteca e laboratóriOS e, nesse sentido, solicita do Poder Execu-

tivo as devidas providênCiaS para urna verba extraordinãria de uns
Cr8 20.000.000,00 (vinte milhöes de cruzeiroS)

Sala das ReuniöCS, 16 de junho de 1966.

Lélis Chaves - Setie de Burros 	 Valdir Melgaco - Martini

Silveira - João Bosco - Manoel Costa - Raul Fernandes.

Justificativa

Itujutaba, urna das mais prósperaS cidades de Minas Gerais,
rentro comercial e cultural de uma região de uns 150.000 habi-
tantes, teve a felicidade de nela ver instalada, no ano em CUVSO, a

Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras Brasil Central.
E urn acontecimeflto que marcará época na história da ci-

lade e da regiäo, pelas vantajOSaS consequencias na vida cultural e
nesno ceonomica de scu pOV()
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Ate entCo, a faculdade mais próxi,n i ficava a um lii km de
clistância, flu cidade de IJbcrlãfl(Ija, o cl ue equivale a dizer que so-inente Os Inais afortunados poderiam ter acesso a curso superior.

Toi-nava-se, pois, imperjosa uma ma jor democratjzaceo do
ensino universitárjo, se guindo-se o princIpio de major descentraui-
zaçCo (IC flosso ensino dc nIvel superior e, por isso, criou-se em
Itujutaba a nova Faculdade de Filosofia, sob a direcCo de urn
mestre dotado, ni-io so do grande cultura, como também de grande
experiCncja na admiriisti-acoo e coordenacOo do ensino em flOSSO
Estado, o Dr. Guillierme B. A. Boeing, o qua] jO exerceu 

Os mais
importantes cargos pOblicos denim do setor educacional.

Espera-se, para breve, a inauguraç lfl de tired io novo, bell]
rnoderno e funcional, (iCstina(lo 0) fulicioll.111lento (Ia ieferida F'a-
culdade.

Ninguem ignora, enuiclan to, que, aliii In irl 0, 0 horn fun-
Cionanienfo do urna Faculda(le, coin tanua vaniedacic (IC cursos como
a do Filosofia, pressupOc o complemento imediat() dc muitissimas ou-
tras obras, especialmente a organ jzação de uma boa biblioteca
para estudos c pesquisas, hem corno a montagem de excelente labo-
ratónio.

Por isso, solicitainos ao Governo, responsOvel pelo ensino em
toclos Os flivels, venha suplementar o esforço cIa iniciativa particular
para solução de uma questOo tao importante, qUit seja a da extenso
do ensino, mesmo superior, aos rincOes mais distantes do Estado e
classes menos favorccidas de nosso povo.

Lélis Chaves.

INDIcACA0 N. 9 1.222

Pei isso, lot aglaciad)) corn a Medalha (lii Inconfidéncua, C-11

Titulo (Ic Cidadão HonorOriO dii ci(liidC do 1)iamflafltifla e cOfli a

( hallua de llonra ao Mérito, do Couto MagalhãeS.

lie outro passo, scu nome foi indica(io Comb
pouch1 (to Minus, proinocito do Servico (IC EClacoes

nossa gloniosa policij Militai.

Tais são os motivos, Sr. President(, que justificamn amnpla-
mienbe nossa proposlcao, quo eSperalTiOS seju aprovadlu pela Casa.

Sala das BeuniöeS, 16 de junho (Ic 1966.

José de Castro --- Wilson de Paiva - Ladislau Salles - Bene-

(1110 .\(IVlt1 	 Sett, , (II ll(frrOS -- Jorge Ferruz.

A scguir, o Sm. PmcSi(t(fltC dim ciêflcia C Casa das seguintes

coMuNIcAcOES

Exnio. Sr. Pm'esidcflte da AsseniblCia LegisbatiVa do Estado

It Minus Gerais.
Os l)epUtUdOs abaixo assjnados, nit forma regimental e ouvida

a casa, vêm i-equerer urn voto do pesar polo falecirnento dii Sn.
Lucir Goulart Freitas, ocornidlO na cidade do Muruaé, no diii 4 (leste,
e quo so (IC ciCncia do mesmo ao scu digno esposo, Dr. Joimo Freitas
Silva, a seus filhos, Sr. Webstek do Freitas Silva o 1)r. JoOo Paulo
(ouuait Freltas, e C sua distinta e tIed icada mime, D. Maria Garcia de

.\ 11(1 I ado.

Sala dims BeunjOeS, 16 (Ic junho de 1966.

o do lIlChlI)(I

POblicas cIa

Exmo. Sr. Presidentc di Assernbléja Legislatjva do Estado
do Minas Gerais.

o Deputado infra-assinaclo requer a Mesa, ouvida a Casa e
assentindo esta, so indique ao Exino. Sr. Governador Israel Pinhejro
e ao Exmo. Sr. Comandante dii Policia Militar, Coronel Antonio do
Pãdua Falcão, a convenjCncja de se promover para o posto de 2.°
Sargento o Cabo José Maria de Oliveira, atualmente servindo
ao 3. 9 B.I., sediado em Diamantjna.

o Cabo José Maria de Oliveira é urn dos maiores doadores
de sangue do mundo, situação quo o coloca na galeria dos benemé-
ribs da causa da humanjdade.

,Sinvai Boaveniura - Manoel Costa - José Maria Magalhdes --

.111(01 Chagas - DorningoS Jório	 Sette de Burros - Batista Miranda
Jorge Vargas - José de Castro -- WaldofliirO Lobo - Martio

Sileeira - Valdir Melgcmço --- Gerardo Grossi - JoCo Vaz -- AlviIn(lr
Mourdo - Hornero Santos — JoCo Luiz de Careaiho - Cicero
I)urnont - Alvaro Suites — RayrnuJidO Albergflricl 	 Jarbas Medeiro

Otelirmo So! - Héiio Garcia - Moreira Jdnior - Waidir Morale

- Ibrahim Abi-Ack el - José Luiz Baccarilli - SpdrtacO Pompeu -
E.rpedito Tavares - Lourii'ai Brasil — João Bosco --- Luiz fun-
queira - Jorge Ferraz - Orlando Andrade - Raul Fernandes -
.JeS( Mariano --- Comes Moreira. F'T
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Exino. Sr. Presidente (],I 	 Legislativa do Estado
(le Minas Gerais.

Comunico a V. Exa. que, nesta data, estou assumindo IS

funcães de Deputado, na qualidade de suplente (onvocado.

Sala das Reuniöes, 16 de junho de 1966.

More ira fit jar.

Exnio. Si'. Presidente da Asseiiiblêia Legislativu do Estado
(le Minas Gerais.

Comunico a V. Exa ., para as devidos fins, no assuinii' as
funçOes de I)eputado. quc Lntegro it do M1)B nesto douta
Assernbléia.

Sala tins Heunics, 16 ic iLIIIhO de 1966.

More ira ,Ji n jar.

***

lExino . Si'. Presidente da Assenihl(a I,cis1atjva (Ia Fstado
do Minas Gerais.

Venho Comuflicar a V. Eva. quc estoti stiiindo, lioje, it

cadeira de Deputado, como suplent(, cin su1)stitiiiçut it inirnbro do
Bancada da ex-U1)N. licenciado.

Sala das Reuniöes, 16 de junho de 1966.

Mao ri/ia (aj,tb i,aia.

Exino. Sr. Prtsidtntt' (lit 	 I.t.js1afjva do Estad()
(le Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado vent cornunicar a V. Exa . que,
nesta data, está assuinindo sua cadeira nesta Casa, em decorrência
do licença de quatro Srs. I)eputados do Bancada (10 ex-UDN, da qual
é a 4. suplente.

Sala das Reuniöes, 16 de junho de 1966.

Odilon It'odiijiies.

21 	 -

do Assembléja LegiSlativa do EstadoExnIo Sr. Presidcflt( 

de Minas Gerais.

ComufliCO a V. Exa. clue, nesta data, estou reassumifldo o

u , u rnandato de DeputadO a esta Assetflbléia.

Sala Ins litlmit O5. It) jUflIO) ic 1966.

Darn itO/OS farm.

Exulo Si. Presideilte do Assefllb16 Legislativa do Estado

th Minas (icraiS.

CoInUfliC0 it 	
Exa. que, nesta data, estou assuinindO as fun-

çirs dc I)eputa(lO, no quali(la(it de supleflte convocado.

Salit dos BeuniOcs, 16 de junho de 1966.
José Mariano.

Exrno Sr. Fitsidctt da Assembléia Legislativa do Est ad

dc Minas Gerais.

() DeputadO infra_aSSiflado comunica a V. Exa. que, nesta
data. usia assumindo urna cadeira de DeputadO a csta Casa.

Sala das ReuniöeS, 16 do junho do 1966.

Dalton Canabrava.

Exmo. Sr. Presidente do Assembléla LegiSlativa do Estado

do Minas GeraiS.

Comuflico a V. Exa. quo, nesta data, estou reassumindo minha
ca(leira de DeputadO a esta Casa.

Sala dos BeuniöcS, 16 de junho do 1966.

Waldir Moralo.
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Exploracao (le Minérjo (le 1(11(1

0 SR. SETTE 1)E BARROS: 	 Si'. Presidenic, Si's.

Ontem, em Brasilia, o STF julgou o rnan(lado (R
que a companhia nova-lirnense Hanna interpôs contra o (lcsjiaclict exa-
rado pelo saudoso Ministro Gabriel Passos, esse Gabriel Passos que foi
urn dos nacionalistas mais autênticos que a nossa Pálria já conheecu.
Gabriel Passos deu, em seu despacho, haseado em pareceres da sua
Assessoria Juridica, como caducas urna série de concessöes da
Hanna para a exploracao do minérjo de ferro, em flosso Estado.
Contra isso se levantou esse poderoso grupo econômjco internacional,
contratando os scI'viços dos meihores advogados do Pals e do exterior.
No Tribunal Federal de Recursos, perdeu por unanirnjdade e foi o
processo, ento, encaminhado ao Supremo Tribunal Federal, em
Brasilia, ciii grau de recurso, estando já, por várjos anos, em estudos.
Ontem, o STF, por empate eni sua votaçäo, encarninhou o despacho at)
Sr. Presidente da Bepáblica para que desse a palavra final sobre o
assunto, assunto esse da maiol' gravidade, assunto que fere, profunda-
mnente, a economja do Estado de Minas e a economia nacional. Es[t
nas mäos de S. Exa., o Sr. Presjdente da Repdblica, dizer Se concorda
corn o despacho (10 saudoso Ministro Gabriel Passos, cassando as con-
cessOes, por caducidade, dadas a Hanna, oil se concederd a essa compa-
nhia o monopOlio quase total (las jazidas de hernatita corupacta de
nosso Estadc>. Corn essa finalidade, tenho a satisfacao de api'e-
sentar a esta Casa Requerirnento, fazendo apelo ao Sr. Presi-
dente da Repüblica. E necessdrio que o povo mineiro saiha que,
quando se trata de assunto de interesse nacional, quando se ahorcia,
desta Tribuna, assunto que fere os interesses do povo mineiro, aqui
na Assemhléia nan existe ARENA, nio existe MDB, nao existem col,-
rentes - A unanimidade dos Srs. Deputa(Ios fica ao lado da defesa
dos interesses nacionais. Basta dizer que, nesse meu Requerimnento,
ja apuserarn as suas assinaturas homnens da ARENA, radicais, revolu-
cionárjos e hornens do MDB; homens da ex-UDN, do ex-PSD, do cx-
PSP. Todos eles, quando se trata de assunto relevanie, de interesse
coletjvo, assunto de importância nacional, estão unidos nurn so bloco,
deinonstrando que a Assembléla de Minas precisa agir e sempre age
coesa, unida, scm paixöes partidárias, SCm ter legendas que nos sepa-
rem. Fiz, também, urn dorurnento, que lerei dentrit em breve, dirigido

1v-

l'rcidiift da (tue o encarninhe ao Governador Is
rael Pinheiro, que fol o fundadoi' da Cia. Vale do Rio Doce, que fol 0

construtor de Brasilia, que tern dito a todos nós que quer defender as
riquezas do Estado, defender a grandeza da nossa Pátria, defender o
Ue 

temos de mais caro, que é o minériO (ic ferro. Já disse que o
(overnadOr Israel Pinheiro foi o fundador da Cia. Vale do Rio Doce
e essa companhia está praticainente a rningua de jazidas. Essa compa-
nhia, qUe tern o Porto dc Tubarão, clu e tern a capacida(lC de exportar
vinte rnilhOes de tonela(iaS, que tern a Estrada de Ferro VitOria-Minas,
( onsiderada como uma das meihoreS estradas de ferro do continente
americanO, corn a decisão do Presidente da RepOblica de manter o
(lespueho do saU(lOsO Ministro Gabriel Passos, esSa comnpanhia p0-

dera sobrevivel'. E cia, juntarnente corn a METAMIG, que é Orgão
estatal, é que vai ter de explorar o minéiio de ferro e, dessa forma,
redimir o povo mineiro, o povo brasilciiO (1a tiiste situacao econômiCa
tnt (jti( se encontra rnei'gulhado.

(I Sr. Sinval B000erllUr(1 Quando V. Exa. apresentou ao
PltndtiO o seu RequcrimflentO e convi(IOU-ifle para assiná-lo, pronta-
mente o liz pois, por várias vezes, rnanifestei rneu ponto de vista a
t)spe o do caso Wi 1-lanna

Nada tcnho contra essa companhia. 	 Apenas acho

nOSSO (lever defender aquilo (tue é realmente naCio-
nalismo sadio. V. Exa., hoje, embora em Partido diferente do
rneu, defende uma tese nacionalista. E cu quero, nesta opoi'tunidade,
ongratu1ar-me corn V. Exa. pelo iinportante discurso que profere em
Ifesa do interesse do nossa econornia. 0 Sr. Presidente da Re-

pnhliea deve cassar, (Ic urna vez por todas, essas concesSöeS per-
niC)(Ya5 aos interesses de Minas e do Brasil.

0 SR. SETTE DE BARROS 	 Agradeco a V. Exa. o seu aparte.

V at. concorda cornigo, pois, quando se trata de interesSeS nüo-
ossoais, não-partillal105, quando se trata de assunto de intei'CSSe
-uletivo, ligado ao nosso Estado e ao Pais, a Assembléia de Minas

inpre se pOe unida. Todos aqui presenteS, Deputados da cx-UDN,
do ex-PTB, do MDB e da ARENA,!'; 	 1 ala tnt a..sintir ()

liequerimento que nOo é politico,
earo, que é a nossa econOrnia.

0 Sr. Hélio Garcia - Assin
major satisfacOO. Mas desejo, neste instante, lembrar a V. I.

a oportunidade de procurar o ilustre GovernadOr (in
Israel Pinheiro, para qu S 	 tnIa'm 	 a Sill

Presid&flte cia RepOblita
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0 SR. SETTE DE BARBOS 	 ht \, !, 1iahn assnuu a Be-querimento•

o Sr. Hello Garcia . . falando ein name de Minas Gerais, como
Cliefe (10 Executjvo. Porquc, sahe V. Exa., os Requer j mcntos aqui
apresentados p0(1cm sofrer delongas na sua tranlitacao. Não tenho
dàvidas de que, se levada a nossa palavra ao Sr. Governador do
Estado, através de seu Lider nes 	 Hiliar essaatitude ainda hoje.

o SR. SETTE DE BABROS - 1'hjtj I.ityj (to Governo
que o faça c solicitarci também A Mesa que ouça, em PknArjo, o pareceroral das COITI jSSACS para pie possarnos encanhjnhar, ainda hoje, essa
mnensagem nAo so ao Sr. Governaclor do Estado -- c o nOSSO Requeri-
mento tern a assinatura de 72 Deputados 	 corno também aoSr. Presjdentc da IIepAbjjca.

Agradcço o aparte de V. Exa. Ninguemii melhor do que o
Governo do Estajo para intcrferjr em flo.sso favor, Governo esse que
tern A sua frente a figura de Israel Pinheiro, o funclador da Cia. Vale
do Rio Doce. Esse Requcrirnn0 é que clarA Animo A Companhja que S.Exa. fundou.

Sr. Presj(Jente e Srs. Deputados, quero registrar nos Anais
desta Casa o teor do artigo, hoje publicado no Didrio de Minus, sob
o titulo "Leihio Nacional". Quei'o, ain(Ia, dizer ao Sr. Presidente e aos
Srs. Deputados que, cerla feita, ocupej a Tribunm (lesta Casa, apelando
para o Sr. Presidenfe da Bephlica no senhicI() de que S. Exa. re-
trocede,sse corn relaçao a urn despacho que havia dado, mandando
que se efetuasse o tombamnento do Pico do Itabirito, urn dos de
major concentracao de hematjta cornpacta do rnundo e que iria
ser destruido pelo Grupo Antunes, que é hoje o dono do monopóljo(Jo rninérjo ern flOSsa terra.

Tenho, agora, a satisfacao de saber que S. Exa., o Sr. Presidenteda JleptThlica, ouviu 0 flosso apelo, voltou atrAs na sua decisAo e
deternijnoij fose reestudaclo o processo. Tenho a impressao de
que, também desta vez, S. Exa. agirá da rnesrna rnanejra.

0 Sr. José de Castro -- Nobre Deputado Sette de BarrosOUvimos, corn a major atençAo e, sobretudo, corn o major respeito, o
discurso que V. Exa. profere em defesa da economja mine ira e em defe-
sa da econornja nacional. Corn o respcj[o que temos c que devernos ao
excelso Supremo Tribunal Federal, poderjarnos afirmar, scm risco de
erro, que a Suprerna Corte do Pais, ao delibem-ar ontem, corn relacão
ao mandado de segurança irnpctrado pela Hanna Corporation sea
en caminhamento ao Presidente cia Republic-a, com o pedido já mdc-
ferido anterjorrnente por un anirnidamje, pelo Tribunal Federal de
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RecUrSOS, talvez tivese perdido de vista a grande responsabuhida(

que inspiroU 0 
despaCho históriCO do saudosO MiniStrO Gabriel

Passos. Temos a certeZa de que, revertendo a matéria no julgarneflto

da PrcsidCnC 	 da RepibliCa, 0 
Sr. Presidente hA de considerar

as razöeS econômicas e de seguraflca nacioflal que inspiraram aquele
th'spacho c, fundamnCfltd0 neSSaS razAeS, sobretu(lo nas raZAeS
tiistOricas que inspiraram a pena de Gabriel Passos, hA de negar

j1 rovimellto e hA de impedir o avancu quc a
 Hanna pretende fazer

sobre o quadrilAtel'o ferriferO de Minas Gerais.
Nobre Deputado Sette de BarroS, receba V. Exa., de nossa

pane, da parte dos Sells cornpanheiroS (IC Bancada, as mais efusiVaS

congratUlacoes pela agilidade que demonStra em levar, no dia ime-
ulgameflto do Suprerno, no Presidente

diato ao j da Rep11b1ica, urn

apelo subsCrito pela srnagad0ra mnaioria desta Casa, para que S.

Exa., (.oiilprc dendo as razors econoifliCa S , a razAcS tie seguraflca

nacional e as razOeS histOricas, mnantenha, por CSSCS e por todos Os

tltulos, o despaCho corajoSO e histArico (10 saudoSo Min
iStro Gabriel

PaSSOS.
0 SR. SETTE DE BARROS -- Nobre Deputado José de Castro,

ê ('0111 
gran(le honra que incorpoi'O scu aparte no modes to disdurso que

pronilflCiO nesta Casa. V. Exa., como pouc0S aqui, tern tornado
alitudes que sO o cngrandeCfl, cOlTi() 

cflgrafl(IeC1 também a Bancathm

que tao bern lidera, quc é ,1 	 Ml)B.
Passo a icr, para que conste dos Anais desta Casa, 0 editorial

publicadO hoje no flidrio de MinaS

"LEILAO NAC10NA1

Coin a jnlgaii1ett 0 ic ontem, pclo Supremo Tribunal Federal,
a Hanna nAo obteve de volta, cm definitivo, aigumflaS conCessOes que
haviam sido declaradas scm efeito pelo cntAo Ministro das Minas e
Enemia, Sr. Gabriel Passos, no din 3 (Ic julho tie 1962."

() Sr. Batista Miranda 
Nobre Deputado Sette tie BarrOS, fe-

licito-(' 1)110 discUl'SO tao oportuno quc vern fazefl(l0, no qua1 defende,
atravéS da Casa do povo de Minas GeraiS, a tese de que o Goverflo da
Reptiblica deve equaCiOfla r e decidir em termOS tie intereSse nacioflal
todos os procesSoS e medidas que devern ser fixadas para a explora-
çao e comerCializacao de urn setor bAsico da nossa ecoflOmia que diz
respeitO, diretamente, A soberaflia nacional. V. Exa. conheCe, como
toda a Casa, o nOSSO empenho no estudo desse problemfla. V. 

Exa.

soes que temos levantadO En-
e enche de es-sabe, por outro lado, das incomPreen

tretantO, a cada dia que passa, rncu coracãO mais s
peraflca quando verifico que o problema que era, no iflIclO, sonieflte



debatido por este modesto Deputado iju a (flI4a a qUaSe Uthi-
nimidade (lCSta Casa. Confio plenamente, Sr. I)eputacto, no patriotismo
dos homens que nos governam. Estou certo cit que o Govcrno cia Be-
piblica, ao receber novamente 0 problem para sua (Iccisão, havcrã
de estuclá .-lo, examiná-lo corn o cuidado necessário e a refIexio que
urn problenia dessa ordeni impoc, ciacks as suas conseqiiêncjas, nib
sO no quadro cconôinico atual, corno também nos dias quc pertencern
As geraçoes vindouras.

Dizia a V. Exa., hoje pela manliã, tibo logo tive conhecirnento
da decisäo da Suprerna Corte do nosso Pals, quanto ao caso Hanna,
quc, na sernana próxirna, eonhejIo5 os terinos riefinitivos do acordo,
eu me proporia, ao ]ado dos colegas da Cornissiio cit Siderurgia c
Mineraçüo, a fazer urn debate ncsta Casa, ao longo de seis dias, a
fim (Ic evidenciarmos, -aos setores do Governo Federal, a soluçäo quu
cntendemos mais urgente, mais correlata corn Os nossos propOsitos (itrepresentantes do povo.

Na sernana próxirna, aqui estarej para, ao lado cit V. Exa. e
de todos Os bravos colegas, (the inicio a esse trabaiho. Qucro acliantar
a V. Exa. e a toda a Casa que, ha ccrca (Ic urn mês, cu me siicnciei
corn relaç5o a csse problem-a, niio propositalinentc, mas porqw,
mercê de Deus, a minha paiavra nesta Casa e a dos Dcputados de Mi-
nas Gerais, jé encontraram repercussibo em todos os setores do Pals,
quando vcntilado o problerna do iflinério (it fcri-o. Entendi, por isso,
que devia, nesta conjuntura, apenas expender 0 rneu ponto cit vista
Iuz cia icgis1aço brasileira, comparac1i coin a iegislaçiio cia Suécia
a Iegislaça() americana. 	 Como disponho clessas legislaçoes, pedi
Mesa que, através cia f)ii'etoriGerii cia Assernhléia, prornovesse a
traducao clesses cstatutos legais, a firn de que, ii luz (lessas Iegislaçocs
que reputamos as mais avariçaclas do mundo, possamos, imparcial-
mente, patrioticamente, indicar ao Governo Federal a soiuçao quc
mais convérn e que repulo basica ao dlesdnvolviiuent() brasileiro.
Muito obrigaclo a V. Exa.

0 SR. SETTE DE BARBOS - Agradeço ao nobre Deputado
Batista Miranda o aparte dc S. Exa., que incorporo corn muito prazer
'to meu discurso, por tratar-se, inc gavelmentc, de urn dos homens
que levantararn nesta Casa o ijroblerna do minério tic ferro e poe
tratar-se, sobretudo, do Presidc'nte (In Cornissijo (IC Siderurgia c
Mineração desta Casa.

Passarci a Icr o final do editorial do Didrio de Minas e
peco que seja transcrito cm sua totaliclade,

"0 caso vai ainda a Prcsidêncja da Repiiblica para decidir se
mantém ou n0o o ato do Ministro, quc se baseou em parecer do

ConsUl11,tI1'0 	 na 	 U Lnci'a, I A151(11 fl(L() U

Jaziconcessocs (hi lavi'a 	 tie Nova Lima,It 	 las (it Luinerlo de ferro nos lugareS deno-

ninados Mutuca, Gorduras ou Pimentel, no MuniciPiO 
e que em 11 de maio de 1960, pelo Decreto n. 9 48.183, haviam sido

i ntregues a Hanna Mining Co., atravéS (Ic sua subSi(liaila brasileira,
a Cia. tic Mineracao Novalimense.

0 ato tie ontem rcprcsenta apenas mais urn episódio na luta
que se tern tie travar pam evitar 0 dominlo total (10 "quadrilâtero
ferrifero" pelos grupoS 1110flOI)ol1Sta5 internationals, associa(I0S coin 

Os

estasde-ferrO brasileirOs. 0 quadro mineral (10 Estado se define
hoje entre os poucoS grupos estrangeiros que o controlain, tie urn

lado, e de outro Os 
interesseS de Minas e do Pals e dos pequefloS e

inédiOS rnjneiros, que vêem cerceada'"
Is pOSSiI)ilidades tic

transportar a sun pi'()dUcaO e (it colocá-la nos merCa(IOS externos

ou mesmo nas 5 ider6rgicaS brasileiraS. A posse das jazi(las está corn
a Hanna Mining Corporation, a Bethlehem Steel Corporatio

n, a

United States Steel, 0 
grupO Thyssen, a Mannesmann, a Mineracão

'i'rindadc, controlada pela ABBED, (It capitais franceSes, belgas, lu-
i ! i rgUestS e arnericanos.

Ate recenteiflente, esses grupos funcionavam isoladarnente,

OuP indo nos rnerca(IOS internaciona is C fazendo a exploracao
jirineral individuallfltfltt. Néo detCifl, porérn, rneioS de transPorte
ferroviârio on sisteifluS portuãrios. Enquanto operaVam suns ja-
ziIa, o Governo Federal fazia investirnetitos macicOs para meihorar

s dispositivo s dii Estrada tie Ferro Central do Brasil e da Gin. Vale do
Iiio Doce, através da Estrada de Ferro Vitória-Minas.0 Porto
r Rio de Janeiro recebe meihoriaS do MinistCriO cia Viacii() e a
':RD aplicou rnais tie 60 bilhOeS de cruzeiroS na conStrUcao do
io de Tubarão, no litoral capixaba, dando a elnpieSU condic
ra exportar, anualmcfltt, cerca tic 20 rnilhöes tie toneladas rnétri

miflCriO dc 
ferro. 0 Porto cit Tuharão foi inaugLirado em mal ç

a o grande elemento que faltava par ti-ar condicOes (It coifll)eti

lernaCional ao rninCriO de ferro de Minas. Mas, pOUcOS tins (lepOls

Ministro Mauro ThibaU, em Belo Horizonte, anUflcioU conic) aCoflt('-
mento dc destaque a assiflatuma tie "protocolo tie intencãeS entrc

a Cia. Vale do Rio Dote e ci Grupo AntuncS." E vinha logo a noticia
Ic Cleveland, Ohio, dizendo clue a Hanna Mining Co., pela sua
subsidiárua, a Saint John del-Rey Mining Co., havia deeldidO asso-
ciar-se as MineracoeS Bmasileiras ReunidaS (Grupo Antuncs) par-a
xplorar o rninério de ferro de Minas, cabendo it empresa americana

un loria do capital.
Esses fatos, secainente niostrados, são significativos. Mas

a1fl maior densidadc quando Sc sabc que o Si-. Augusto Antunes

diretor cia Bethlehe m Steel e repreStflta Os inteiesseS desse grupo
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estrangeiro no Brasil. A flssociacão evin o (Irup()
Antunes dá a esse consOrcjo o monopOijo da exploracao do rninérjo
de ferro. E a sua vinculaçao direla corn a Cia. Vale do Rio Docegarante-Jhe o domInj() cia Estrada de Ferro Vitórja-Mjnas e doPorto de Tuharüo. Conhecendo-se, já, o convênio da CVRD corn a

AFtBEJ) curopéia, verifica-se o pleno e total (lorninjo dos grupos
estrangeiros sobre o minérjo de Minas Gerais.

Por isso e que a decisäo de ontern do Supremo Tribunal teni
de ser considerada corno urn episódio cuja significacao no vai além de
urna onerosa disputa judiciárja 0 esc'andajoso é o silêncio, a ornissão,
a conivência dos Governos (le Minas e da Unio em relacao ao processo
de desnacionaIizaco acelerada que se verifica contra as riquezas
ferriferas do Estado. 0 Governo ye, scm tomar provjdêncjas, a
criminosa violacäo das leis brasileiras que punern o truste e o mono-
polio por parte dos grupos internacionajs, perrnitindo que Se sangre
fundo a cconomja do Pais, nurn verda(Iejro IciIo nacional."

Sr. Presidente, Srs. Deputados, já encarnjnhcj a Mesa Bequeri-
mento assinado pela maioria absoluta, por mais (Ic 2/3 dos membros
desta Casa e, se a proposjcao nao tern a totalidade de assinaturas,
é porque não tive oportunidacic (IC me cncontrar corn diversos co-
legas quc se achavarn fora desta Casa, ou cm viagcrn pelo interior.

0 Requerimento de minha autoria está assinado por mirn e per
72 Deputados de todas as correntes politicas, da ex-tJDN, do
ex-PE, do ex-PSD, do ex-PTB, do ex-PIIP, o que demonstra que o
Legislativo mineiro está come urn so bloco cm clefesa dos maiores
interesses de Minas Gerais e do Pals.

Tenho fé em Deus quc o Sr. Presidcnte da RepOblica ha de se
ilustrar nas nobres razöes que inspiraram o despacho cm causa e, corn
sell patriotismo, dará a Minas e ao Brasil o que lhcs pertence c
o quc Ihes é assegurado por dircito e poe justiça

CrIticas a Proposta de Ref orma Constit,jcional n.' 28

0 SIR. JARBAS MEDEIROS - Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Venho, hoje, a esta Tribuna, trazer o meu rnais veernente
protesto contra a Proposta de Reforma Constitucjonal n. 9 28, que está
sobre a Mesa, aguardando o decurso de prazo pora aprescntaçao de
emendas.

Reajinente, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Proposta dc
Reforma Constitucional n.° 28, quc estatui a nomeação de prefejtos
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,iui: 1 Jh: !i HoiflineraiS (Ic nosso Estado, pelo Go-

verno, atenta, pri iiiciraiflelitC, contra a forrna e, cm segundo lugar,

contra a substancia de toda a sistemátiCa constitUciOflal brasileira,
no inornento. Alérn do mais, Sr. Presidente, parece-nos que
ernenda faltararn redacão adequada, oportuniclade e justica. E urn
assuiltO qUc se debate, hi muito, cm nossa imprcflSa. Parece-nos,
no entanto, que essa Proposta, além de inoportUfla, é intempeStiva
porque, cm periodo pré-eleitoral, vern impossibilitar aos habitanteS
de nossaS estânCiaS hidrorniflerais que escoiham e deliberem, livre-
mente, sobre a e1eico do chefe do Executivo. E heni verdade
que a ConstituicãO Brasileira, em sell 28, § 1., estatui a facul-
(lade de serem nomeados pelos governoS dos Estados ou dos Tern-
tórios os prefeitos das Capitais, bern como os dos MunicIPioS onde
houver estânciaS hidrominerais, quarido beneficiados pelo Estado
on pela Ijnião. Como se ye, portantO, o preccito constitUciOfla' diz
"poderão". NCo e urn preceito imperativO, taxativo, obrigatOriO
muito pelo contráriO, é urn preceito que faculta ao Estado a refe-
rida nomeaVO de prefeitos. Agora, a Proposta de Reforma n. 9 28,
subscrita em prirneiro lugar pelo Sr. DeputadO Sebastião Nasci-
inento, vem gerar urn clirna de intranqiiilidade em todas as estànciaS
hidromiflerais do Estado, porque impede, simpkSmeflte, que esses
mineirOs elejam, livrernente, pelo voto direto, os prefeitos e os vice-
-prefeitos. Além de extinguir a autonomia politica dos rnineiros
das estnciaS, cortando-lhcs o direito inconteSte de escoiha, vem
estal)clecer inOVaçOeS que ainda no aprovaram na prátiCa.

0 Ate InstituciOflal n. Q 3 estabel('ce, simpleSmente, que os
govirnadoreS dos Estados, respeitados os mandatOs em vigor, poderão
nonicar os prefeitoS de alguns MuniciPios c das CapitaiS, rnediaflte
prCvio assentitflefltO cia Assembléia LegislatiVa ao nome propostO.
Dal a estender-Se essa preceituacO a todos os municIPiOs conside-
rados estâncias hidromincrais, vai uma distância muito grande que,
ertamente, nenhurn Deputado desta Casa deveria percorrer, se esti-
VeSSC atento ao curnprimeflto do mandato a quc se propôS ao 

Sc

eniposSar, qual seja, o dc garantir a livrc manifcStacao de vontacie
n povo mineirO.

() Sr. LOcio de Souza Cruz - Aqui estamoS apenaS para nos

( 5eji1I'OS 
ao pronunciamento de V. Exa. em favor da Iivre ma-

i fcstacao 	 Exa., estabelece cssa
(10 povo das cstânciaS hidronliflerais de Minas Gerais.

0 dispositivO constitucionaL citado por V. 
055ibi1idade inas, evidefltemcflte, quando se trata de cidades como

CaxambU, Poços de Caldas, Lambari, Canibuquira, Araxá e outraS
uc tern populacão elevada, nivel intclectUal tambCrn elevado, no

(levc privar essa populacao de escoiher livrcmcflte Os sells pre-
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fcitos. E Sc invocanios 0 elernento hi.H
que essas cidades tern, realmente, (laclo Oti n
quc tern promovido o progresso dessas cornun,n

0 SR. JABBAS MEDEIBOS - Agrade.i.dc V.
Exa. que, mais urna vez, revelarn scu scnso de uporiinidadi ni
apartes que dirigc a csta Tribuna, bern como o scu conhecirninli
objetivo da vida poiltica mincira. Assim, a Proposta de Beforniu
Constitucional n. 9 28 pretende vaicr-se de ama estatuiçäo do Ato
Institucional n. 9 3, quc permite a norncação dos prefeitos das Ca-
pitais, para cstender esse direito, tambérn, aos governadores dos
Estados, na nomeaço dos prefeitos das estâncias hidrominerais.
Ncsse sentido, trazemos urna série de emendas a presente Proposta,
sendo uma delas a que cstabelece a exigência...

0 Sr. Hello Garcia - Nobrc Deputado, já tinha conhecirnento
dessa Proposta, quando o autor da mesma mostrou-ma ao coiher assi-
naturas para o seu apoiarnento. Devo dizer a V. Exa. que sou
contra cia. Não quero cntrar no mérito da mesma, nern no aprirno-
rarncnto a ser a cia feito, conforme V. Exa. diz, relativarnente ñs
ernendas. Votarci contra e farei obstrucao a aprovação da Proposta.
Precisamos de mais eieicôes e no de extingui-ias por ncgócios
escusos, feitos por Deputados daqucias regiOes, para acabar corn as
cieicoes diretas.

0 SR. JARBAS MEDEIROS - 0 aparte de V. Exa. vni
engrandecer as minhas palavras, corn o voto antccipado de V. Exa.
contrariamente a Proposta de Reforma Constitucional n. 9 28.

A prirneira ernenda quc apresentarei, Sr. Presidente. visa
justamente a Icvar o conteñdo dessa Proposta de Reforma Constitu-
cional ao conhecimento e a participação direta, pessoal, ohj'tiva
e dinâmica da própria população das estâncias hidrorninerais.

0 Sr. Lácio de Souza Cruz - Nobre Dcputado Jarbas Me-
deiros: vislumbro na emenda apresentada por V. Exa. o dcsejo
de evitar que as populacöes das estancias hidromincrais se vejani
espoliadas no seu dircito de cscoiher os scus represcntantes, os
seus prefeitos. Estou certo de que, a rigor, ha necessidade dessa
consuita, porque o povo dessas comunas é independente, politica-
mente esclarcci(io e, evidenternente, n5o abrirá mibo da prerro-
gativa que deve pertencer não apenas a ele, mas a todo o povo
brasilciro. Quero, juntarnente corn V. Exa., fazer urn movimento
no sentido da rcjeiçibo total da Proposta, porque, a nosso ver,
cia não é dcrnocrática e fere os foros de civilização das populaçôcs
interessadas.
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Sit .i \ItItAS ME DEMOS - A einenda constitUCiOflal ora
pol nOS VCCII1CUtC ente cornbatida tern ainda a impro-

j)II( 
(lade de querer estabelecer a escolha dos prefeitos por modo

singular e original -- eleicSeS indiretas. As Cârnaras MunicipiliS
upinarao sobre nonles indicados pelo Sr. GovernadOr (10 Estado,
inas nefli sequer essa (JCC1Sa0 das Câmaras C ordenada (Ic forma
( onveniente, poiS nbo Sc 

fain que espécie de rnaioria seria neces-
sibria para isso: rnaioria simples, absoluta ou de 2/3. Nada dii
snhrt maioria qualificada. Menciofla apenas "maioria". Mas Ofld(
a emenda parece atingir o grau de verdadeiro absurdo C naquel
ponto em que prevê a possibilidade de o Deputa(Io Estadual se
prefeito dc estâncias hidrorniflerais por indicacão do Sr. Gover
na(lOr. Teriamos então urna suhverSãO dc tudo que é sistenIátiCaurn Deputado poderia.
em Direito ConstitUCi0fl 	 Por essa enienda, 
corn licenca de sua Assembléia, exercer por tempo indetermiflado
O 

cargo le prefeito, retornando depois a sua cadeira no LegislatiVfl
F,staduab. ift se vê Sr. Presidente, se cumprido o preceito, o tu-
multo que seria a administraca o nas estânciaS hidrorniflerai s do

nosso Estado' No haveria prazo delimitado não haveria garantia
para o prefeito exercer, durante todo o perlodo, o seu mandato.
Assim, durante urn quatriêfliO vários prefeitos indicados poderiam
suceder-se nurn rnandato executivO, o que redundaria em desconti-
nuidade administrativa, em interrupVão de prograrflaS e dc pianos.
cm interrupcãO de providênCias tomadas. 0 que de prejuizo repre-
sentaria a medida para as administrai;5es, das estânciaS hidromifle
rais. a emends no mediu; disso a emenda n5o fez previsO.

0 Sr. Libcio de Souza Cruz - Acredito, nobre Peputado, que

esse dispositiVO é ate inconstitUciona l, uma vez que a ConStitUiV0
Brasileira so permite ao Deputado afastar-Se do exercIciO do man-
dato para ocupar cargo de SecretáriO ou de Ministro de Estado.
Evi(lefltejflente, tal dispositiVo é inconStituCional

0 SR. JARBAS MEDEIROS - Muito bern, nobre Deputadn.

SCo, portanto, cinco artigos que procuram regular toda a

(jn(sIao (In reeleiVão de prefeitoS em apenas cinen nrbiOS, prop"
-se regularizar e ordenar probleina da cornpinxila hl hst que

ectarnos debatendo.
A nossa emenda é supressiVa, no caso da pnsshili(lad( h

DeputadOS estaduaiS exercerem o mandato de prefeito nas estâncias
hidrominerais . A emenda ornite o cargo de vice-prefeito Por essa
Proposta de Reforma Constitucioflal, simpieSmeflte suprirne-Se do
(((pa eleitoral o cargo dc vice-prefeitO. 0 prefeito, em seu impe-
lilnento, seria substituido por urn vereador.
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Aincla dentro dessa sisternãtica in n a 1)11 (('i nina
discriminação odiosa, pois nüo são todas as estãncias iuidrorninirais
que alcançariam esse (lesiderato. Apcnas algumas (lelas.

Enfim, Sr. Presidenfe e Srs. Deputados, trago ao conh(-
('iini'nto (lesta Casa, ncstas poucas paiavras, o meu veernente pro-
tcsto contra a Proposta de Refornia Constitucional n. 28,
conclarno todos os Si's. Deputados para que, ca1orosarnent
cerrern fileiras pela rcjcição total da ernenda, ou pela aprovação
das emendas que a cia apresenfarei, quc, Se não corrigcm o con-
teiido (Ia Proposta, pclo menos the dão urna forma mais correta e
adequada, para que esta Casa possa (lesempenhar corn brilbo e i'om
eficiência as suas funcôes básicas de vigilãncia, no ((1(' foca (US
reais c verdadeiros interesscs do povo mineiro.

Estendo tambérn, nestc momento, aos Srs. Pre1h (ani
buquira, de Caxambu, de Lambari, dc São Lourenço, de Passa-
-Quatro, de Poços de Caldas c de todas as demais estâncias, urn
apelo para que protcstcm contra a meclida consubstanciada na Pro-
posta de Reforma Constitucional n. 9 28, de 10 do corrente, junta-
mente corn todas as autoricladcs municipais c corn o povo das es-
tãncias hidrorninerajs. Quc se manifestem através de abaixo-assina-
dos e teicgramas ao Sr. Governador do Estado, aos Srs. Deputados
e a imprensa do Capital, protestando corn vcemência contra essa
ernenda que fere dc morte sua própria soberania.

0 Sr. Lcio de Souza Cruz - Acrcdito, Dcputado Jarhas
Medeiros, que esta augusta Assembléia rcjeitará a erncnda, porquanto
cia, realrnente, vern ferir os brios, os foros de civilizacäo de cidades
das rnais adiantadas e dos mais cultas do nosso Estado.

0 SR. JARBAS MEDEIROS	 Muito agradeço a V. Exa.

* * *

Aumenlo de Servenludrios do Justica

O SR. JORGE FERRAZ 	 Sr. Presidente, Srs. Dcputados.

O iiustrc Governador Israel Pinhciro cnviou a esta Assem-
bléia mensagem que tornou o n.° 1.079, na qual fixa os vencirnentos
dos cargos (10 Poder Judiciário. Alas, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, o atual Governo continua a praticar aquelc mcsmo erro dos
govcrnos anteriores, on seja, procura seccionar o Podcr Judiciãrio
do Estado, urna vez que manda urn projeto de lei altcrando os y en-
cimcntos dos descmbargadores, juIzes de alcada, juizcs dc cntrãncia
especial, (Ic 1. 4, 2. 1 c 3; entrâncias, juIzes rnunicipais de 1. 4 e 2.
classe, Ha mais dc dcz anos venho reciamando da Trihuna desta
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,\sseinIdIa c1 a U ti-alaiinnh que vêm tendo os funcionáriOS da
Justica, os hornens da Justiça do segundo escalão. Quando se trata
de aurnentar vencimentos do pcssoal do Justica, as mensagens que
vêrn a esta Assembléia tratani de vencinlcfltoS dc desembargadores,
de juizeS c promotOreS e quando, ha telflj)OS atráS, apreSefltaVafli((5
ernenda - quando Deputado ainda tinha perrnissão de apresental

nendas a projetos 	 estendendo aos scrventuáriOS di Justica
aurnento, alegavam, scrnpre, os lideres dos governos daquela épu
qije se tratava de matéria versando sobre aumento do funciOna-
Iisrne. Então, os serventuãrioS cia Justiça não tiverain os seus a

mentos juntamente corn os desembargadores e juIZeS, porque a1c
yarn os governos que os serventuárioS da Justiça cram funcionãr(
publicos.

Alas, quando chegava a hora do aumento do funcionaiisrno
páblico, nós, no uso do direito, procurávamOS atendcr a classe dos
scrvefltuários cia Justiça. Alegava então o LIder do Govcrno flão
tratar do aumento da Justica tal projeto, pois serventuãriO nao e
funcionãrio pablico. Ficavam, então, os cscrivãcs, os escreventes,
OS 

oficiais de justiça a mercê desse vaivém, numa vala comum, e
(hirante muitos e muitos anoS os aumentos foram feitos scm atingir
a laboriosa classe dos serventUários da Justi ça. Quando esta Assem-
bléta aprovava a Lei da OrganizacãO Judiciária, aprovava tambérn
urna tabeia de vencimentos. E o Sr. Governador do Estado devia
saber que, ao mandar mensagem para alterar os dispositivoS da Lei
de Organizacão Judiciária, relativamente a esse anexo, devia este
conter tudo aquiio contido na Lei de OrganizacãO Judiciária, on
seja, a tabcla de vcncimentos dos membros do JudiciáriO. A Lei
de OrganizacãO Judiciãria publica a Tabela n. 0 2, que fixa os yen-
cimentos dos desembargadores, dos juIzes de direito c de todo o
pessoal da Justiça. Por que o Sr. Governador, alterando o dispo-
sitivo da Tabela n. 9 2, da Lei de 0rganizaco Judiciária, no seu
anexo 1. 9, não inclui na sua mensagem todo o contcñdo da Tabela
n.° 2? E porque este Governo faz dcscaso dos servidores do Estado
e contra des pratica injustiça, porque, quando se trata de dar au-
mento aos desembargadores, aqui compareccill os prornotoreS de
justica, para a sua inclusão no substitutivo governarnental. S. Exa.
já devia ter mandado urna mensagein, contendo o aumento para os
promotorcs e serventuarios da Justica. 0 oficial de justiça, que esté
por baixo, que mais necessita de aurncnto, está sendo esquecido por
S. Exa., o Sr. Governador. Ainda hoje, tive conhecimento de que.
por falta de pagamento do aluguel do prédio da corregedoria da
.Tustiça do Capital, tcve entrada no Forum Lafaiete uma aço di
despejo. Ha poueos meses tive conhecimento de que, no interior
(lo Estado, houo '1'an roin sentenc ri do praprio juiz, porqu

n Fstado nan p	 •' 	 , r',Un 	 Pr ((110 si	 .,ra 	 1
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Executivo coin Justica? Por que a prtOCUI)açao 1a ('iovrlflo
agradar somente aos senhores clesembargadores, esquecendo-se dos
promotores, dos escrcventes, dos escrivães, dos oficiais de justiça?
M.-to constituem esses serventuirios, esses servidores (10 Estado,
uina parcela (IC urn Poder, oil seja, a Justica (Ia nossa terra? Mas,
Sr. Presidente, isso vem ocorrendo ha mais (IC dCZ anos C, aifl(Ia
ha poucos dias, quando entrou nesta Casa uma mensagem do egré-
gio Tribunal (IC Justica pedindo aumento, equiparacão dos vend-
mentos do pessoal da Secretaria do Tribunal corn o desta Secre-
taria, tivemos oportunidade de levantar a nossa voz em favor dos
serventuários (Ia Justica, corn apelo dirigido através do Lider desta
Assembléia ao Sr. Governador do Estado, para que envie mensa-
gem a esta Casa, estendendo também 0 aumento para os scrventuá-
rios da Justica. porque no é possivel criar, a titulo de equiparaço
corn a pessoal da A ssrrnhRia, uina (1 ispa rid ade de vencim entos dentro
(10 próprio Pod(r.

0 Sr. Li'icio de Souw Cvii: -- Desejarnos (lar flosso integral
apoio ao discurso que V. Exa. está pronunciando na tarde de hoje
e querernos ressaltar que os servcntuários da Justiça do nosso Es-
tado tern, na pessoa de V. Exa., urn impertérrito defensor de seas
legItimos interesses.

0 SR. JORGE FERRAZ - Agradeco o aparte de V. Exa.,
mas desejaria que o defensor dos serventuários da Justica no fosse
esta Casa, porque infelizrnente os Deputados quase nada podem
fazer em favor de qualquer classe do Estado, em virtude dos dispo-
sitivos do Ato Institucional. Era preferivel que o próprio Gover-
nador do Estado fosse o dcfensor dos serventuários da Justiça.
Infelizrnente, não podemos apresentar enmndas aos projetos do
Governo oU (10 próprio Tribunal.

0 Sr. Sinvdl Boaventura Quero dizer, de p6b1ico, do minha
solidariedade a tese que V. Exa. defende, não somente porque a
considero justa, mas também para que se repare essa injustiça.
V. Exa., corn esse scu ardor, podera sensihilizar 0 Executivo e ver
esse problerna solucionado.

0 Sr. Licio de Souza Cruz - V. Exa. tern razão quando
dernonstra a impossibilidade de se modificar a mensagem governa-
mental, (IC forma a quc csta Casa possa atender aos justos anseios
dos serventuários da Justica. Mas V. Exa., corn o discurso que
cstá pronunciando, por certo vai levar ii sensibilidade do Sr. Go-
vernailor a neccssidacle (ic cnviar, flnS próximos dias, rncnSagefll

ta Casa, l'cpaI'afl(IO essa 1 njusuca, vale dizer, concedendo tainbélu
,uuIento dos vencimefltoS aos serventUários da Justica.

() SR. JORGE FERRAZ - Agradeco o aparte de V. Exa.,
do açj cstoU nleio descrente to governa1i1Cflat nesse sentido,

1 oIque ja tive oportunidade, tao logo dcu entrada nesta Casa a
rcspcctiva meusagem, de solicitor ao Lider do GovernO quc enca-
iiiinhasSe ao Goverriador do Estado o nosso apelo, no sentido de
que fosse atend4da a reivindica(;0 contida no ofiCiO que us serVCfl
tuàrios dirigiram ao Governo, nos seguintes terrnos:

"ExrnO. Sr. Dr. Israel Pinheil'O
1)1). Governador do Estado

Os secretáriOs, auxiliares e funcionárioS do Justica (IC PCi-

iueira instâflCia, abaixo assinadoS, vein, i.csPeit0sate, traZer a
V. Exa. a seguinte represefltacao

O egrCgio Tribunal de Justica do Estado encaniinhou a As-
em 16 de Inaio correflte, nienSagelit, quc tolU0UseinblCia Legislativa, 

o namero 1.083, contendo projeto de lei que i . es1iUtUlO 0 quadro
tOS destes, estabclede seus funciOflários e auineflta os venciflien 

cendo paridade coin os do Poder LegislatiVo, nos terinos do Mo
Institucional n.9 2.

Ndo pôde o egrégiO Tribunal ampliar 0 instituto do paiidade
OtiS tiernais funcionáriOS do Poder JudieiâriO - us de prilfleira
instância - ear obediCflCia ao quc dispöe o art. 62, item II, do
ConstitUicdo Estadual, que para tal ihe restringe a competêflcia aos
órgãos de segunda instância.

Como se verifica, falece ao egrégio Tribunal de JustiVa corn-
petência para propor nOVOS fliveis de vencimcfltos para os serVi-
(lores (Ia Justica de primeira instânCia, cabendo assim, ao Poder
Exectltivo, tal procedimentO.

l'or urn dever de cqüidade, niio se pode eonsidcral justa
oem legal usna equiparacão de apenas parte de urn Poder - pre-
cisamente a sua capula - em detrimentO de sua parte mais flume-
rosa e rnenoS favorecida, que representa a sua base, mesmo porque
a paridade dos vencimefltos entre Os Podcres deve ser total, e não
parcial. A tentativa de levar-se a paridade a apeflas uma porte dos
servidores (IC 

urn mesmo Poder ira agravar ainda mais a dispari-
dade ora existente, o que ira subvertel inteirarnent e a louvâvel

idéia inicial do institUto.
A titulo de sugestão, tomanlOS a liberdade (IC encarninhal a

V. Exa. a tabela anexa, elaborada corn os mesmos critCrioS e pro-
porcoes sempre observadaS nos cargos do Poder Judiciario
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TABELA N. Ja qUc 
eslalilOS v(JL&fldo esse projeto de lei que ira favorcCCr

.mbargadOreS, juizeS c proinotOrcS, reflovO apelo 90 Lidei

do Governo, para que leve ao Sr. GovernadOr o anseio

(0)5 serVCfltUarios da Justica de todo 0 Estado, a Thu (IC que S. Exa.

envie, a tempo de sen inclulda no proicto enviado pelo Tribunal dc
,Hstiça, 	

ensageIfl estendendo a panidade, solicitalla pelo Tribunal,

1 ((S 
vCflCiIflPlltOS dos funclonanios da Assembléia LegiSlativa,

.his)ic 	 )	 nn5O INlado.

Vejic.
CARGOS
	

Slinbolo 	 Cii

	

EscrivSo do Crime de Belo Horizonte ...... 	 PJ-4 	 387.300
Escrivão do Jiiri e das ExecuçOes Criminals

	

de Belo Horizonte ................ 	 I'.J-4 	 387.300
Escrivão da Assistência Judiciária e Aciden-

tes do Trabaiho de Belo Horizonte
Escriväo dos Feitos da Fazenda PUblica de

Belo Horizonte ................
Escriviio do Juizo de Menores de Belo Hori-

	

zonte ...................... 	 PJ-4 	 387.3w
Escriviki da Justica Militar ........... 	 P1-4 	 387.300
Escrivão do Juizo de Menores e da Assistêr-

cia Judiciária e Acidentes do Trabaiho
Juiz de Fora ..................

	

Escrivão do Crime de comarca de 3. entrância 	 I'J-5	 353.IUi

	

Escrivão (10 Crime de comarca de 2. 1 entrância 	 PJ-6 	 319.950

	

Escnivão do Crime de comarca de 1. 4 cntrância 	 PJ-7 	 306. 00))

	

Escrevente remunerado .............. 	 PJ-9 	 291. 100

	

Oficial de Justica .................. 	 PJ-15 	 215.400

	

Tesoureiro ...................... 	 PJ-5 	 353.400

	

Fiel de Tesoureiro .................. 	 PJ-6 	 319,951)
Assistente Social do JuIzo de Menores . 	 PJ-4 	 387. 3w

	Comissário de Vigilância do JuIzo de Menores	 PJ-4 	 387.301)
Chefe do Departamento Administrativo do

	

Forum Lafaiete ................ 	 PJ-2 	 467.250
Chefe da Seçäo de Expediente e Material do

	

Forum Lafaiete ................ 	 PJ-G 	 319.950
Chefe da Sec5o Administrativa do Juizado de

	

Menores ...................... 	 PJ-6 	 319.950

	

Escriturário ...................... 	 PJ-14 	 229.500

	

Datilógrafo ...................... 	 PJ-14 	 229.500

	

Arquivista ...................... 	 PJ-14 	 229.500

	

Motorista ........................ 	 PJ-17 	 199.500

	

,Continuo-Servente .................. 	 PJ-18 	 191.250

	

Ascensorista ...................... 	 PJ-18 	 191.250

Este memorial está assinado por todos os servcntuãrios da
Justic.a da Capital, uma vez que seria impossivel ohtcrem-se as ass)-
naturas dos inurneros serventurios dc toclo 0 Estado."

l A t P (1 P R I,"S

N.Q 1.299

LomissâO Executiva

0 . 	 at 	 (1 riando Andrade, atraveS (leste Requcrirfleflto,

Il i , seja concedida licenca para tratar (IC intcreSS( parti-

L Ula r.
a opor, esta ComissSO opina favoraVCl1lCnt(Nada tendo 

sua aprovacSo
5(U) iii

)')) I)E 	 11 	 ()t,t(:.'(	 3.705 00

concede licenca 00 DepUtcidO Orlando Andrade.

i-:	 . I'(IENTO

A .\sscI1I)hia 1,cgislativa do Estado die Minas Gerais decreta:

Art. 1. 	
Fica concedida, nos tenlnos do § 5. do art. 89

modificado pela ResolucSo n. 312, licenca
itcgiiflento Interno, a 1)epfltadO Orlando Andrade, por (ii (sessenta e urn) dias, para

ti-atar de intenesSe particular.
Art. 2. - RevogadaS as disposicoes em contrániO, esta reso-

IuçSo entrará em vigor na data de sua publicacSO.

Sala das ReuniöeS da ComiSSãO ExecutiVa, 16 de junho de

1966.

BonifáciO de Andrada, Presidcntc - Reny Rabetlo, Relator

- - Mario Hugo Ladeira — Ledo Borges - Pinto Coelho.
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PARECER SOBRE 0 REQUE111IENT	 :tw(

Comissâo Execulita

C) Si. 1)jutado SelistiSo Atnastacin, 	 IV('',
fiTldiltO, SUI1('iIU 	 Ilic S('Ja ('((ii('('(IL(Ia 	 ii('('ii('fl 	 I ) I1'I 	 ti'iai' (It' 	 ifflercsse
particular.

i"1(lI 	 t(11(!( 	 0)0l'. 	 eski 	 (t)1I(i(() 	 opiwl	 IV0I(VIII(('0E(
sua apro\'aro C, jmra 0 i'cici'ido N111, .uhuictt' 	 i'cciac5o da Casa
0 seguinte:

I110JET() DE' HES0LI.'(A() N.' 3.704

Concede liceizca ao Depulodo Sebas(ido .tnos/uezo.

A Asseinbléia Legislativa do Estado (le Minas Gerais decrela

Art. 1. Fica concedida, nos termos (10 § 5.° (10 art. 89
(10 Regimento Interno, modificado pela Resolução a. 9 312, licença
ao Deputado Sebastião Anastc io, mit' 61 ( s('ssen Ii c urn) dias, pa ra
tratar de interesse particular.

Art. 2. 	 Revogadas as (tiSpoSiçOcS (Ill contrarlo. csh reso-
lug5o entrará em vigor na data de sua publicaçSo.

Sala (las Hiuntocs 	 hi (a)IiIiSSao I',xctiliv,i, Hi 	 II' j1111110 dc
1966

Bonifucio de A ndradu, 1 0 i'esi cii Ic	 Re,uj Robe/to, Hclat ii'
----Mario Hugo Lodeira --Li'i,o forges 	 Pitito Coel/io.

t'ROiL'lO N.° 3.562/66

ilida(!C pdbliCa o Ceniro Edu-
)ccoIillece de ut 	

z01 	 Coil1 
sede em Belo

de Belo Hori 

j(ortzonte.

.\ ..\sselliweia LegiSlativa do Estfldo de Minas Gerais decreta:

Fica reconlTlCc0 de utili d a de jiubilca o Centro

oflal di' Belo Horizonte, corn sede em Belo Horizonte.

\i'L 	

sua pub1'

'2. -- Esta lei en_
em vigor a 	 (It' 

ar. voga(la5 US dlsposicOes em contrâri

S,h josé procnca, 16 de jUITLhO de 1961

	

Jose Mona Maga1hues Presidente 	 Jose Jc 	 10,

LI(ltiS((l Miranda.

1 , \lECER DE BEDAcAO FINAL

LomiSS(0 de Redacão

() Pi'o , ct 0
 a. 3 571/66, de autoria do Sr. I)epUtado JarbaS

lMcde11°' (1UC CCO11IC (IC 

utilidade pbliC1 o CoflSe1h0 particulat'

(la SociC(Iath' (It' São Vicente de Paulo, corn scde ens S-510 Guflcalo

do Sapucal, foi aprovado nas discuss S 
regiments. sern emenda.

e se Ihe (IC, 	 final, a

	

SornoS, portaflt0 de parecer qu
	 C01U0 

redacao abai%0, quc estâ de ac-1-110 corn o ProcI0. para que, 
SOl)

(1I( kil'lIrI. se1:I (.flVl:liIO a saflc

1'AHECI-H 1)E BEI)A(,.\() FINAL

Comissão de Redacdo

0 Projeto n.° 3.562/66, de autoria do Si'. I )cputailo Cicero
Dumont, que reconhece de utilidade pdblica 0 Centro Educacional
de Belo Horizonte, corn sede em Belo Horizonte, foi aprovado nas
discussöes regimentais, sern ernenda.

Assirn, somos de parecer que se ]he dC, comb final, a rcdaça
abaixo, que está de acorilo corn o Projeto. para (l uc , soli csta furtii:i.
S('ja envia(10 a sancSo

pB0JET0

teeonhece de utilidi1dt' VII 1,/lea	 I oils, i/i

Pail jell/OF 
do Sociedade de São Vicente de Pat"

sede 11(1 
cidade de São GoncalO dO 

SOP11('0i

\ ,\	 c,,,1ct' Le gislat iva 
(10 EstadO de Minas Gerais decreta

Art. 1.0
 - Fica reconhed0 como jflStjtUlVã0 de utilida

publiC' a 	
ticular dii Socieda(1e de São Vicente de Paulo,

0 COflSC11 Par 
citla(l(' de São Goncalo do Sapucat'



Art. 2. - Revogarn-se as disposiçOu,
esta lei cm vigor na data de sua pulilicaço

Sala José Proença, 16 dc junho de 19

José Maria
- Batista Miranth.

iR1 u:d.

0 SR. JOXO NAVARRO - Sr. Prcsn&nLc. Qnu0j au
rimento de autoria do nobre Deputado Jorge Vargas, de •Q 1.293,
que foi submetido a consideração da Cornissao Executiva e do qual
fui norneado relator por V. Exa., tenho a informar a Mesa que,
consultados os membros daquele órgäo, manifestararn-se des favo-
ráveis a que seja envia(Ja cornissão composta 'Jr trés membros da
Casa a rf o lJ 5io i h N.	 1iyity
requeridu.

:i:. ±H\ A

Requerimento n. 9 1.293.
Requerimento s/n. e do Sr. Manuel Costa, 'Jr adiaincnto da

votacão do Projeto nA 3.641.
Projetos : ciii discussao linica 	 n. '-'3.669. Eiii IA discussäo

- n.9 3.634.
Projeto 'Jr ResoluçTio nA 3.693.

QUESTOES DE ORDEM

0 SR. JOAO BOSCO Sr. Prcsidentr, ;antr
nA 4, de 20 de novenibro de 1965, diz em scu art. 20: "Au congrcs-
sista que não tiver subscrito documento constitutivo de urna das
organizaçOes a serem criadas corn fundamento neste Ato, é fad!-
tado solicitar a sua filiação a qualquer delas, dentro do prazo cli
30 dias, a contar do registro na Justica Elcitoral. NSo o fazenclo,
ficará vedada a sua participação em qualquer Comissiio 'Ja Casa
Legislativa a que pertencer e, bein assim, o exercIcio
missão parlamentar."

Posteriormente, em 13 de dezembro do ano pash.
Cornplerncritar n. 9 6 assim rezou, em scu art. 8.: "A
Depu
fl.9 4.

1i,'i 	
.dagar da Mesa se já foram adotadas

as p o v lências para a exc1UsO, das C0miSS6CS desta Casa, dos
elelliciltoS que não curnpriram o dispostO no Ato Coinpieflienta r n.

4, e no Ato Complemeflta' n. 9 6, no seu art. 8..

0 SR. PRESIDENTE A Mesa cornunica ao nobre Deputado
Joäo Bosco qua, na sua decisão de ordem de 3 de mnaio deste ano,
ieterlflifloU ao servico adniifliStrativo desta Casa fazer pcsquisus
it da filiacSo partidária dos Srs. DeputadOS, llãO apen:'
para fixar qual a compoSicäo das BancadaS instituIdas nesta Cas
em face da reforma partidária do Ato Instituciofla' n. Q 2, con'

para tais efeitos de ordem regimental.
proveito, pois, a oportunidadc para encareCer a Secretari

i E'oddr apresse tais pesquisaS no menor prazo, aplicando 
0

iVOS aqui inenciOfli(lOS 110 funcionaniento dest€ Plenari

* * *

0 SR. CICEPO DLJMONT - Sr. Presidente, V. Exa. infor-
au Plenário, agora, que o pi .azo 'Jr trés dias para apresefltacao

'Jr risiendas a Proposta de Reforina ConstitUCiofla l nA 28, da qual
é prirndiro signatâriO o Deputado Scbastião NascimeiltO, se enccrraiia

meia-fl0it
Data venia, o prazo encerrar-se-á amanha, a isto porque,

o prazo se conta dia a din, nos termos du rnelhor regra
ssua1istiC, exclui-Se 0 prilliciro dia; se a cinenda foi publicada

t,ica-fcira, é evidente qua o terceiro dia do prazo,corn cxclusSo do da
se encerra arnanhã, a rneia-noite, e não hoje, aspublicacSO, 

lioras. Assim, pediria a V. Exa. examinar, em face da Questão
lu 

Ordem qua levanto, a matéria, informando ao Plenârio Se, na
v,ida1c, o praZo nãO terlflifla corno penso.

o SR. PRESIDENTE -f-- A Mesa, tendo em vista a Questão

li 
Ordern do DeputadO Cicero Dumont, transfere-Se para os impe-

ralisuS do art. 2:' (la Rcsolucäo n. 9 732, qud rr7.a 0 seguiiitc: "fleer-
bida a Proposta de Reforma ConstitUCiOflal, palo Prcsidente da
\ssemhléia, scrá ela iinediatameflte puhlicada, ficando sobre a Mesa
,uk) praZo ('IC trés dias, a contar de sua publicacao -"

Ora, sendo três dias a contar de sun publicacãO e sendo o
iu 14 a data de sun publicacão, vera o ilustre Deputado que hoje
krlflifla 0 praZo para a apresentacao (las einrndus it 	 'Jr

fr'rmna Constitucioflal.

SR. CICERO DUMONT 	 Sr. Prcsidenti, scum embaig

hdo rusiaito i autoriclade da dens 	 l
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a atençao de V. Exa. Para o seguinte ponto: o dispositivo da Re-
soluçao 732, citado, não contrarja o principjO Para a contagcin de
tempo, coino regra geral do Direito. 0 artigo lido por V. Exa. diz:
"a partjr do" e não "inclujdo" o prilucjro dia. Assim, parece-me
que, se prevalecer a interpretacao da Mesa, estarã cia, por um lady,
nao conciliando Os dois dispositivos e, por outro lado, sacrifican(l0
0 direito (10 Dcputado de emendar lnatérja tao relevante, era 24
horns; os dispositivos citados, no invés de se excluirein, des se
coinpietam.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa, atendendo ao apelo do nobre
Deputaclo Cicero Dumont, vai buscar uma interpretacao liberal quc,
cm horn nan send () aqucla (fil e o ilustrc parlainenta r (lefend e, po-
(lerá, no entanto, satisfazer aos interesses do Plenário.

Os três dias serijo contados das 14 horns (Ia data da publi-
cação. Assim, Os Srs. Deputados poderão, ate amanhä as 14 horas,
entregar a Mesa emenclas a Proposta de Reforina Constituejonal

Crejo que assini poderemos satisfazer no elninente parla-
mentar, tendo em vista a importâncja da tramitacijo desse tipo de
matéria na nossa vida parlamentar.

ENCEIfl A MENT()

- Nada mais havendo a ratar o Si. Piesidmfl ( (fl((((,(Reuniao e 1a 	 Casa (l ()rdio do I)ifl In Irn 	 ili

309. Reuniào Extraordinâria da Assembléia Legislativa, em

16 de junho de 1966

ll1SIl)I.:NCI\ I)()S SF15. BONIFACIO DE ANI)RADA E
LEAO BORGES

.s 20h10111111, (oI11paIdCdII1 us Srs

1oiijfAci0 de Andrada -- Leão Borges 	 Mario Hugo La-

iIira 	 Joilo Navarro - Reny Rabello - Pinto Coelho 	 Anuai

Fares -- AgostinhO Campos Neto 	 Altair Chagas 	 Alvaro SalIes
- - Alvimar Mourño - Ataliba Mcndes -- Athos Vieira de Andrade

- Batista Miranda 	 Bencdito Xavier 	 Carlos Eloy - Carlos
Iegale - Cicero Dumont - Dalton Canabrava - - Delson Scarano

DermneVal Pimenta FilIio - 1)omingOS Jório - Expedit() Tavares
- Gerardo Grossi - Comes Moreira - Hermelindo Paixão -

ilomnero Santos - Ibrahim Abi-Ackel - Jairo Magalhãcs - - Jarhas
Medeiros -- Jehovah Santos 	 João Bosco - Joo Luiz de Carvaiho

- 	 - Joao Vaz - Joaquim de Melo Freirc - Jorge Ferraz - - Jorge
Vargas - José de Castro - José Luiz Baccarifli - José Maria

MagalhãeS 	 José Mariano - Lélis Chaves - Lourival Brash
Lñcio de Souza Cruz - Luiz Junqueira Manoel Costa --- Maria
Pena - Marta Nair Monteiro - Maurilio Camhraia -- Martins
Silvcira - Moreira Jiinior -- Nicanor Armando -- Odilon Rodrigues

Orlando Andrade 	 Oswaldo Tolentino - Otelino Sol -- Paulino
Cicero - Pires da Luz - Raul Fernandes - Raymundo Albergaria

Salim Nacur - Sebastião Anastâcio - Sebastian Nascimento
Sette de Barros - Sousa e Silva - Spártaco Pornpeu - Walclir
Morato - - Waldorniro Lobo - Wilson Chaves --Wilson Modesto

\Viison ic Pnjvn - 	 Wilson Tanure

-- Corn a presenea de 72 Srs. DeputadoS, o Sr. Presiclente
deelara aherta a Reunhiio.

A seguir, a Ata da Reunião anterior é lida e aprovada scm

test ricoes.
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PROPOSICOES AI'

REQ U ER TM EN T

0 Deputa
0 adiamento c1: 	 DO SR. BONIFACTO
1)01' dez (10) di..

9hl5nhjfl, comparecem os Srs:
Sala das 	 .. 	 ,	 ,. 	 .., ....

H E  U ER I Al EN T 4

Exmo. Si' 	 ...	 '
(IC Minas Gerais.

0 Dcputa...
da discuss() 	 ,,.lr,.	 ..	 .,	 ....., ..
10 (dez) dias.

Sala 	 ....

	

''ns 	 ."s	 . 121,	 87, !.222 	 1 .272, 	 .;
scm n.: 	 's, A nuar Fares e Wilson 1\iu(l('sto, solicitando, 1'A
p ectivamente, adiamento da discussilo dos Vetos ;s Proposiçoes

- Esgotada a matéria da pauta, a Mes
anuncianulo a Oi'derri (10 Dia da BetiriFio s''

2niF1Cj0 de Andi'a(1a - Lcão BorgeS - Mario Hugo Ladeira
RabeflO 	 Pinto Coelho - Anuar Fares

Navarro - Reny 
\ltair Chagas - Aivaro Salles - Alvimar Mourão - Athos

Vie j
ia de Andrade - Aureliaflo Chaves Batista Miranda - Bene-

dito Xavier - Carlos Eloy - Carlos Megale - Cicero Dumo
nt

 Canabrava - Pelson ScaranO - Domingos Jório - ExpeditO
Tavares — Gerardo GrosSi — GorneS Moreira - Hélio Garcia -
Flermelifldo PaixãO - HomerO Santos - Jairo Magalhães - Jarbas

'.IlejrOS - Jehovah Santos - João Bo
scO - Joo Luiz de CarvalhO

,oão Vaz - Jorge Vargas 	
José de Castro - José Luiz Baccarifli

José Maria Magalhes - José Mariano - Lélis Chaves - Lou-

1 j , 
1 Brash - Lñcio de Souza Cruz - LuiZ Junq1ici -- Man

oel

(ota - Maria Pena - Marta Nair MonteirO - Maurllio CatTibrala
Martins Silveira - Moreira idnior - Nicanor Armando - Odilon

0rigues - Orlando AndradeOswaldo Tolefltiflo - Oteliflo
8(1 - Paulino Cicero pires cia Luz - Raul Ferflafldes - Ray-
cundo 1bergaria - Salim Natâcio - SebaSti0cur - SebaSti 0 Anas

asCiment0 - Sette de Barros
	 Si1v2 - SpArtaco Pomi

Waldir Morato - Waldomir 
de Paiva.

- Corn a presenca de Gi
1 c: ra aberta a ReuniãO.

A seguir é lida a Ata cia ReuniO anterior, que é aprovada

5(115 restricoes.
:o havefldo expcdientc a ser lido, passa-Se a

IOMENAGEM A DATA NACIONAL PA ITALIA

' SR .
 PRESIDENTE - A Mesa vai passar a homenagern ao

povo 
italianO, pelo transcurso cia data nacioflal cia Itâlia, no dia
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17. Estando presente na Casa o Sr. Consul 1a Ihilia, Dr. Carlo
Alberto Perego, a Mesa nomcia uma comissão, composta dos Sr.s,
Deptitados Gerardo Grossi, Delson Searano e loan Rosen, para in
troduzjr no recinto o representante da ItOlia, jritane nh cr11 as
dernajs pessoas ligadas ao Consulado. (Pausn

Tern a palavra o Sr. Anuar Fares.

0 SR ANIJAR FARES - Sr. Presidellil Si's. l)cputdos , Sr
COnsul Perego.

Tantos so os ponfos du conlatij i'nhis a Ni0 it:i]iaria, suit
cultura, sen povo, corn a Nat:,,-to brasileira, a cultura e n povo
hrasileiro, que nOo poderia, Sr. Presj(ientr a data nacic)nal do
grande Pals peninsular passar scm que a Assembléja Legislativa
Ininejra prestasse a sua homenagerri As fontes da civilizacão de que
tanto haurimos e onde tantos nos ahehcranaos Näo devo, por dcsneces-
sário, referir-me Os matrizes e Os origens da histOria desse Pals
que, lutando contra tantas adversidades, contra tantos fatores histO-
ricos e politicos, consegulu afirmar a stia unidade, deixando urn
exemplo eterno do poder de Se renovar.

o qile inak impressiona na história italiana. Sr. Presidente,
é o extraordjnOrio exemplo de perenidacie quc alenta os povos
jovens do novo mundo. Por que nOo (lizer, também, o quanto de-
vernos ao povo italiano, nOs, brasileiros? A cultura italiana estO de
tal forma inserida na hi.slOria hrasjli'ira, qni' n5o 116 ningu"m qiri'
nOo atrihua a cia is valores onus ililportanli';f , ioals ulc .I:icailos
dii cultura mundial.

o homern coiiitiiii (oilIic('(' OS SLtIS tIm 	 as. ('OOhic('(' vs
luiStorjadorcs . Nan lu quim nan conloça alguiri VeI'S() dc I)muit&', (IUC
nOn saiba repeti-lo . NOo hO intelectual l)vaSilcir () que ilcixe (IC reco-
nheccr a superior substâncja cia cultura italiana. NOs, que cursa-
mos as escolas de Direito, sorvernos aqucles formidOveis nianan-
dais de ensinamentos de civilistas e criininaljstas; n5o hO granrle
crirninalista que nOo esteja todos OS dias no trabaiho forens. NOn
hO civilista que não seja, permanentemente, citado nos arrazoados.

Quanto 0 presença do hornem italiano no Brasil, nOn é pr y
-ciso dizer oue esta florescenty civilizaçOo (lcv( an braço e 0 int('-

Iigência do italiano uma parccla forrnidOvel. 0 Estado de SOo Paulo
costurna dizer que a obra gigantesca que apresenta an Brasil, ('
impulsionada pelo braco rigido tin colono italiano. Mas flilO é So
a prcsenç-a dos fllhos de italianos, deles descendentes, na vida
püblica brasileira. NOo hO setor de atividade econôrnico-fjnanceji'n
que nOo tenha a cooperacOo de urn italiano on dc urn descendente
de italiano. Mas quero clestacar urn ponto de afinidade que marca,

sohrenlH, ml VIVCIICIU ihulu lmrmusileii'iu

,\iiila ta 
uba1di, que, podernoS dizer, consiulUl a sintesi' tic o

.us uspirmucOu S ne liberdade do povo brasileil'o e (10 povo italiiui,

!)cpois de ter lutado, valorosarnenie, em ieri'aS bi'asjluiras, p

';utrSmlS h i'asileil'as, vi 0 1101111 c, all, i'cnOVa sun legeniia tic he"'

1m' (lc'(lii150 c dc braVura

Sr. Presidente, diSSe, a priflCil)iO, qLIC uin dos asp cbS naaiS

piv,,,, ionantes do poVo italiano ê o poder (IC Ievanlal'-se, brava-

imuunit',
 duos o soer-
in(i()rnitan1Cnht, das suns ruiflaS. E (105 flOSSOS

guilllCfltO italiilflo. Pals batido pub guerra, tcrrivelllleflt(' talado por
( , ()is cxi'CitOS, sofrido como os que mais o foram, 0 pOVO it aliano,

rupos rcfazel'-Se dos tcrriVeis jnvcSti(105 dc que foi vltiina, aprcsenta
-se ao naundo moderno conaO urn exemPlo lie pertillOCia, perSeVd-
rança e djspoSiriuO dc sobreviVer. E apresenta-se corno urn ixemplo

silO 
par, corn urna (lisposicao ilurninada por urna bela fibosofia,

;I ( le que os valores hurnafloS devern prevalecer sol)rc todos

Os 
demais valores. Que vemos? Da ItOlia, arrasada por uma guerra

terrivel, contemPlamos, hoje, uma ItOlia sohraflCeit'a e serefla, aprCSCfl
tando urna politica econOmicOsoCni' que resiste a todos os vendavaiS,

'
'ilmun u ln tb) rnufl(lo que, quando Un) poV() C inSpil'c1(10 pm uuilil

flos0fi 1 ('tlfi(ICfltC de amor, pode viver e dar a tou(l() 0 iiiundo o

exeullPI(( positivo dc uma vida reta. Depois (Jos terriV('iS (has dc
guerro, lutando contra o drama angustiaflte e ncUrOtiZaflt do in-

fbaçOo, cia retomoU Os 
seus rumos, adotando a filosofia crista de-

mocrOtica
Agitando essa l)afl(iejra, encontrillibUs o gl'rifl(l(' professor

universitOrio, esse grande cidaciOo do mundo, quc em sua mocidade,
exilado, esteve no Brasil; falo (Ic Arnintorc Fanfani, autor de pOginmus

Lupidacis Suui)IC ti 
constjtuiçao dri ncicdmOle c a orgmui".mucao dii Rut

blica. OrgulhOme dc tê-lo comb uin dos rncus autores preferidur

reSpOnsave l
 pelas inspiracOes que me tern conduzido na vida p6b1ic;

E (jOY \'('11105 (l('pOi S ul SSO? Anitnaulo pOl' cssc sopl'O (IC i'c

,mm:nO e dc espjritualidadc, (IeStaCR-Se, no canOrio politico, a fiu
unflencial dc GiusepPi Saragat, outro democrata cujas profundOrOflco's cuuttiraiS tern impre55ional0 o mundo contcrnPe 
1111eiroMinist0 Aiiiintore Fanlani é um iflOdCl() perrflaflCfltt

muvuntude, de trabaiho e de conteflSão. Esses hornenS, entre
coral S usia oil sEas qUe tern coii d i'ii tb 	

a II(dimi no sun giuurim SO

destino, revelam o quanto pode a doutrifla dcmocratacr1St0 dar ao
niundo, no momento em que dc Sc debate entre a perplexidade dc
radiCaliSmo, do urn lado e de outro.

Mis (.Oimtu.'lTrpil1005 	 u ui'gmun"aca 	 do Estado italitlflO 	 con-

, iruplcmos também a organizacab da vida ccOf101fliCa itahana. A
mimi momenlo se fala, nos jornais e nas publicacOeS, do inilagre
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industrial italiano . Que é o milagre ita1iaii? i uiii povo que, ha-
tido polo sofrirnento, reduzido econornicainente is condiçOcs mais
infimas, soergucu suas forcas mais profundas e construiu urn parquc
industrial que representa uma (las potências econômicas mais am-
plas, mais originais e mais hurnanizadas dc todo 0 mundo. A orga-
nizacão econômica italiana reponta, nos seus reflexos sociais,
quand() sahemos qiie a Itália dispöe, hoje, de urn regime de previ-
(lência social verdadeiramente exemplar. E, por sec assirn, por pro-
teger o homem nos seus momentos mais drarnaticos e por sentir
o hornem quc pode contar corn as instituicöes sociais nos niomentos
mais alnargos, dc se aplica por inteiro ao grande esforço nacional
(IC afirmaçäo e de sohrevivência.

Sr. Presidente, que os exemplos (]-,I nohre Naco italiana
nio sejam apenas motivo de devaneios literrios e de gozo espiri-
ttial. Quo niio nos (letenharnos apenas na doçura do pré-rafac-
lismo, no monumentalismo ila Jlenascenca e na arte dos rnodernos
pintores e escultores italianos. Que as obras de seus doutrinadores
no sejarn apenas motivo de prazer intelectual. Tragamos Para
o Brasil a essência Pura e viva da filosofia que levantota esse
povo e que 0 impulsionou e que o sustenta entre Os mais
avançados do mundo contcmporneo; quo a It1ia seja, nesta data
comemorativa de sua independência, exemplo (le perenidade, (IC
disposiçao, de obstinaço e de determinaço, par quo possanios
fazer, sempre, e cada vez mais, urn Brasil grande, conlo o fez Deus
no seu território: que o façamos grande no sea destino histórico
e social.

0 SIt. PRESTDENTE 	 Tern a palavra a Sr. Drison Scarano.

0 SB. 1)ELSON SCARANO Sr. Presidente, Si-. Consul
Perego, Srs . vlsi tan Ics (omponentes da coniitiva do Sr CônsuJ,
Srs. Deputados.

Na comeinoi-açiTio da data nacional (La f101ia, sinlo-me irnen-
samente feliz por ocupar esta Tribuna, Para trazer a palavra hu-
inilde, a palavra modesta, de urn deseendente die imigrantes daquele
Pals encantador. Aqui, Sr. COnsul, encontrarno-nos reunidos, nesta
hora em clue a Assemhléia (IC Minas desea prestar a sua home-
nagein 0 ItOlia. Hornenagem justa, porque reconhecemos a grande
contrihuiçOo do elernento italiano Para o progresso cultural, indus-
trial, agrIcola, cientifico e artistico do nosso Pals. 0 Brasil é urn
Pals que podernos considerar a POtria italo-brasileira . A assirnila-
çiio do italiano em flOSSO Pals estO provada em todos as sentidos
do SCEi progreSSo C da sun existência Son da reglilo Sal de
itdinas. regiio que floresecu c eresecu tendo h:scs num:i :igricultura
podci'ot. 	 igi'iciilltira pujarite, (ill C soifl Cut i' (0i1S(LIiilI 	 :ic:iniar 	 0

I (IU 	 (1(S('lI111 SCtIS filhS,
itali:ino, qUC VCIO aciuchis plagas ( 	 I

Fwu rosto
A ItOlia trouxe-nos liçOes pr'IIUI '. I

ç. Sc voltiriflOS C, atraves da hisloria, proc marl a is rc'I ci' (is cu-

sl 00 iflefltOS quo i.cccbeiiloS nas escolas, teremos ccrteza quo o ita-

liano lot o civiiiza(iOr dos povos
Foram as legiOcs de Augusto, no Iinpério Romano, que, cailli-

nhiand a atraves (10 mundo, levaram Os conhecinit'nt05 (IC nina civi-

iizacuii qUe, an éOCa, J O Ci'a tIC progresso i nVelavCl. Hoje, relein-

Ijianilo a(iLi(l(S e. 1i s tn i rnt'n1os, no hO, scm dOvida, urn hornem no
parlarnento quo nao tenha noção exata de que somos nada rnais,
nada menos que urn seguimefltO dos parlamentares rornanos. Foram
mli's a IiçOo c o alicerce em que se estrutUrOU to(]" aquela sede,

Ucli( vontade tie potter o homern, corn suns palavras, traduzir os
aq
SCUS p C nsam('ntOS die liher(bade, COUlO Cicero ticionSti1'0 no Par-

laniento Roinaflo
Ainda, se nos envCrc(iarrnOs mais peto carniflhd) do civi-

lizaçiio, haveremos de chegar 0 conclusao de quo 10(105 os in-
ventos da atualidade jO cram previstoS hO muitos séculos por Leo-

flar'l() In Vinci, c que IiOUVC, inclusive, romances quc transferiafli

para a nlUfl(iO ama nova p C rspectiva de sentirnC11t0, tie grandeza
tie percCpçO(i aitistiCa. JOlio Verne inspirou. naquCle traballia de

l)a Vinci, a avlacao, o sul)iflarifl() e outros instrUmenlos die pro-

gi'ess() qUc se tornaram realidade cm nossa própria época. 	 a

heir',:' 	 a ItOlia . Que heleza a ItOlia!
Sc analisarmos, entOo, os encantoS dc ontcm, poderemos

Ic:ii' 
qile ninguém conseguin suplantar OS pintoreS do époCa. Por

01.1110 ]ad(), so an alisarmoS ,I 
quando nos encontrarl'nOS

iliante daqucic monurnento da Pietà de Miguel Angelo, obra mama-
villiosa que deixou Os arnericanOS pd. rplexos; se nos voltarmoS Para
a Lituratura, deveriamos pedir que a Igreja CatOlica canonizasSe
Dante, comO jO pedircim Os intelcctuais do Italia, porqUe ningiI '1

lamais conseguiU suplantar a Divina Comédia. Al estO a beleza Ia

scntiinento de son povo c, Cm to(Ios os setores, podernoS obser'
(qu(le sentido (IC grandcziI tudo aquilo quo a alma po(le reprodn:' 1
tin hCnCfICld) do próXimo, ciicoflt i01fl05 nil C ncantadoma itObici, a

'os flihos c na iiçiio dos tempos

Nib	 podei-ia. Si-. COnsul, cOlfld) deSCCfl(i(nte dc italian

c ciii hom C nagem 0 POtria dos meuS antepaSsa(ioS. deixar de

'ir 0 Trihuna, nesta oportufli(Iade, Para trazer a minha palavra tic

sauiiaçao c v oLos (IC crescentC felicidade ao sen lahoriosa pova

paiS 
onde nasceramn os meus Pais; pals quo tanta beleza transmitiU

io mufl(1O c lantos cnsiflUm(fl1 	 proporcioliota. 0 Brasil 1'i
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deve a sen Pals muito (IC sen progres:u i 	 10

Trabaiho, inclusive no amanho da terra. A riossa amizade 10

(IC desdohiar-se através dos flOSSOS dcsccndentes, corn a Ifles
fibra (IC nossoS anlepassados e corn a inesnia coop cacao SificI r
porquc o italiano, ao descinbarcar no Brasil, sente-se tiio brasilci
conio aquclis quc aqul têin a fclieidade (Ic nascer. . Loin Pro-me
(7 -,11I'OSS5O usada pelo men satidoso avô : "Sinto me inuito mais 0

sileiro do quc muitos (laqucles que nesta terra (110 aCollicrOlTi C(

Lanto carinho e hospilalidadc, c que nela tiveram a f1cidl(dc
nascer."

0 SR. PRESIDENTE - Tern a palavra o nobre DOpULO
Spirtaco Pompeii.

0 SR. SPABTACO P()MPEJ T 	Sr. Prrstdntc p Srs D
tados, ilustre Coo
rida Belo Horizon

Esta Casa,
iidade que Tnerecc 1I'0()s 	 iIn SUFLt(

do que se engalana, exaltando as qualidades e
estrangeiros quc a]udarain a construir o Brasil.

Ontcm, exaltamos a querida terra (Ic C
quo, rcalmente, estO no sanguc e na came da got to

Portugal é, sent (it'ivida, o eorpo (10 Brasil. F o
eoraçno (Ic Portugal: 1:o(licrnarnentc, urn completa 0 OUtl'() 0
Sc engrilnd(cOm aos olhos (10 mundo, quando se irmanaill C se
as mos para outras conquistas na senda do Direito e da Libir-
(lade. Do Portugal, contar Os feitos (Ic antanlio on hod lernoS ((5

titni, para nOs brasilciros, descendentes irrequictos da lusil
gente, urn orgulbo e uma gloria que nos exalt-nn, nos encantain
nos dorninarn.

Palmas e aplausos ressumbraram (Ic nossos coracOvs fra -
nos, to vermos exaltada ontcrn, nesta Casa, a PMria do Carnö
por esse coraçOo arnante das coisas prilnevas, quc é ü nobre fl i'
tado Anuar Fares.

ilojc, V01t1(I1IOS flOSSOS ollios para Ti imortal ( cterna It-,',I
A I101ia do Direito, (in Libcrdadc, (Ia Arte e do Trabaiho . A IL:
antiga c moderna, do povo latino que dominou 0 mundo do :
sado, e que na atualidade cstá sempre prescntc como a argania
corn quc, scm duvida, se edificaram os povos livrcs, lahorioso
marcantes do mundo (Ic todas as épocas, como (Ic ontcrn e (Ic lu°

Boimi - Trnperio flomano - - hero sublime do Direito ; P
as inleligências (Ia grande IUilia, do lodes 0 	 1
de Lombroso, Ferrari, Carrara, Fern, Carn

1) to co 	 : 	 Dilcilo quo abriu as avenidas (Ia independêflcia
povos tin munilo rnodcrno C contelflpOl'ailCO . A ItOlia,

Prcsidcntc e Srs. DcputadoS, que é urn monuITlCflt() rigidu
ovOs dos séculos, on(Ic a hurnanida(IC ICIII i(lO reitcra(lanIent(

('ur Li s valorcs e as forças fedun(laS (Ia vida hurnana dentro (las

• (OS C (los inipérios

A Itália, Sr. Presidente, que, sent desmerocer os
olros povos pionciros da civilização universal e as outras civili-
• 0(5 (11' tOIPIS OS idiuiics, ganhou todas as pronlocOcs (Ia cultui'a
to saber. lodas as hataihas inerUcflt1LS C c'rucntas dos séculos, (

c SO enipcnharalii Pompeu e Spu'Laco, na (ICfCSS (10 Rei e na

cad11 para a Liherdade, ambos prOCUrafl(lO (lar caiiiinho
rncifl (icntro (Ia soeicdade . Na politica, o pioneiro (Ia unida(I

italiana, Cavour, e Nicolau Maquiuvel, (Ic 0 Principe, ii1)rin(1:
'adas tic luz na voz lie urn nacioiialisrno magnhlico, quc nos d
impelo (Ic Benito Mussolini, sempre buscando engrandccer 0

gnU, (to 011 ( le nascdu toda a nossa culiwa e a floSSTl civilizaco
Da Itália, Sr. Presidente, a Ciência, fazendo-se adinirar corn Torn-

lii, Galvani c Marconi; na arte, Giotto, o pioneiro que pintou
lassacre dos Inocenles; Leonardo da Vinci, da irnortal Mona Lis:
(Ia Ultiina Ceia; MiguclOngelo, da Capela Sixtina; Brarnante, Rafael
onaiello; nas Belas Letras, Mansoni, Edmundo Damicis, o pocta-
oldado Danunzio e Papini; na MOsica, Verdi e Mascagni; e, na
loesiTi, Vii'gilio e Dante; nos monurnentOs antisticOs, quc vencern

i:os e as procelas, Caracala e Roma.

Itália, Sr. l'rcsidente e Srs. Dcputados, pelos scus filhos iltis-
los 50U5 (1OSCCfl(lCfltCS lal)OniOsOS, pela sun gontc i(Iealisla,

s 10 10, 
saPe pci'dLr se ganho, sahe conciliar Lis vencidos C Os

,ynccdores, pelo senso do Dircito e (In Libcrdadc; c scmprc caininha
se1nI)"- marciia na vanguarda, cut 	 (Ia paZ, (Ia tran(Jüili(la(1C

(1' entre todos Os pOVOS (10 inundo

cia, a Itália (IC tO(I05 05 IcilipoS, :l[)CSI(r (Ins incolnprecn'
revcscs c dos imprevistos, não so cansa', c ê uma NaçOo

Lt C 0:1) se faz esperar no amor acendrado a Libcrdade, ao Direito,
aiho.

foi asSiifl que, (lepois do colonii_iidor 1)oriugucs, cia flOS

(10 it para Si-to Paulo essa colOnia italiafla, que coilsrUiU e tdi-
I icou, no arnanho da terra adusta, nos vales do Anhangahad, nas
rnargcns do Tietê, do 

Paraiba c nos vales e nos vergéis flonidos

I(SSTi 
milagrosa terra, esse Estado qUo C Ului palS (1(11110 (10 coi'açao

to li ri: (piP P ess'. iniaculur Sio Paulo, faseinanic pO todos os
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tItuios, na corageni cia sua gonto i ii Fasiii (0 Ii u -a randczas
iiistóricas . E cssa Itália, Sr. Prcsiden to, qUo k)I1ioU pa rtc na con-
solidaçao ila flOSSU in(iependência econôinica, quo, nosto cnscjo,
sauilainos, para dizcr quo para Minas cia tarnIim vcio, cia tarnbéin
aqui chcgou, cia aqui esteve, aqui ostá c (laqui jarnais se apartará.

Jarnais so apartaii pocquc, aqui 001 Belo Horizonte, cst5o us
Savassi, us Marcuia, us Brandi, Os Papini, os Voipini, us Peluzzo,
us Furlotti c tantos outros, atestando c gritando pur atos o goslos
o quanto fizerani c têni folio palo a grandt'za o a prospori dade
cidade dos bolos horizontes

Nesta Casa represento urn povo, unla coinuna, utua cidade
quo recelicu, desdc inuitos anus, muos chcias (Ia dod eaç5o o do
labor do unia colônia italiana, (his nlais clignas, (las mais vitoriosas,
das inais inarcantes. Refirornc, Sr. Prcsidentc c Srs. Deputados,
i colônia italiana da cidade do Varginha, Sul (10 Minas, omle se
iristaiou o encastelou, radicando-se a terra (ladivosa e 1)00, cm thai
idos o vividos, ha inais (Ic 50 anos, c iii estão as familias C OS des-
cendentes (105 Do Lucca, dos Navarra, Biscaio, Pizzo, Fávai'o, Len-
tini, Rotundo, F'orcsti, Fenoci, Zapi, Mazelli, Del-Fraro, Marcelini
o [antas mais familias ilustres e ilignas, que edificararn p01a a
posteridado, corn brasilciros dinâmicos OS varginhenses -
uma comuna quo so tornou a Princesa do Sul, polo trabaiho, por-
quo ama, sobretuclo, o Dircito o a Liborciade, fontes do anlor e do
paz por quo o mundo urn dia, dia feliz este, so saivará.

0 SR. PRESIDENTE - Toni 	 polavia ii Sr. Cñiusul da
Itália, Dr. Carlo Alberto Perego.

0 SR. CAIRlO ALBERTO l'EItC(() 	 Profuic (Iis('IiI'sO (1110

cicixa do conslat' dost&'.s ,\,iais. poe no hr sido ila(Io :1 puhiioacao
Pi0 :1111m.)

I1.'.I.AVIIAS 1)1) S11. i'ltESIl)iN]'l

0 Sf1 PIIESIDENTE -- A Mesa iiiic as palavras hirilhantes
dos vários oradores as suas, de hornenagem a gloriosa Itália, bcrco
cia civilizac5o ocicicntal, aliccrcc do todo 0 rnUfl(iO 1110(10mb C, S01)I'e-

tudo, a mensageira extraordinaria da dcinocracia (rista em flOSSoui
clias, I) l) V0 ()(l(' latito i'olaluirou 1)lr () priigi''sso (10 Na'J() Beau-
leira.

- - .\ Sigilir, a lt('uniao toni SoU pros; guiniieiito 11()ri(na)

I)I()I'OS'I 	
I)E BEFORMA CONSTITUC1ONAL 	 29

.%ssegUra ao Corpo de Bombeil'OS do Estwlo de

JliiiaS Gerais a coiidicãO dc' ejilidade distiillO.

A Asu mhh'ia Logislativa do Estado de Minas Gerais proliluiga

l,ci ConstitUCi0' n.°

\ \l0I1:O l.urisiativa do Estado do Minas Gerais, usando

las a 'i IiuicOuu quo lIic confcI0m os artigoS 150 o 151, fl.9 11. (Ia

Con it I uic5o do Esta(l0, promulga
An. 1. AcroSCcntCSe ao Titulo XIV, das DispoSicöes Gerais

do ConstitUicao do Estado de Minas Gerais, urn artigo coil' a so-

gUilill rcdacao

Art. 	 - A lei dispol'â sobi'e o Corpo (IC Ibm-

001110 entidade djstjnta, asscgUrafi(t() OOS	 ('i

co inponentes, no que for aplicáVel, o disposlo 
iiusta

Constituicau para us funcioflários pdblicos cl\

.\i 1	 galil-Sc as d ispOsicoes 0111 contrari°-
2." -- Bcvo

oslo hi ronstitucional cm vigor na data do sui'

Solo dos ReufliöeS, 17 (10 junho do 196

lose Maria Magalhdles -- Luiz Ju,lqU('i'U	
.111010 .o1/ 's

Lio'io le Souza Cruz 	
Nicanor Armando -- Joâo Lui: de Car,

1)(11110 João Vaz 	 Gerardo Grossi	 SpdrtaCO Pompeii - Batista

11 iranda -- SebastiãO Nascimenlo - Sousa e Silva 	
,ilvimar Mourü

- Athos Vieira de Aridfade - Pluto Coelho — Lélls Chaves
ia -' Joüo Bosco- Oteliiw SohJosé de Castro - Mcuurilio Cannbra 

- - Dalton CanabraPa	
Lourivdi-1 Brasil -' Mario Hu go LadeirO

[)elsOfl ScarallO - Odiloui Rodrignes 	
Waldir Morato --- Martins

José Mariano — Cicero Dumoflt.

.lustificatiVa:

o Corpo do BombeiroS é urna cntida(IC do 
" olvamentO pñbhico,

uti'ilo'nlCfltO voitada, pela sna tracIiS0, a tarefas do Paz.

A sua tunc0 social é imensa - Os servicoS quo presto sun

V(Oln(lontc rciovafltes - Por ossa razuo é quO o Corpo 
(IC BoinbeiroS
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(lcsfl'uta de excelente conceito ciii 	 J

SUUS soldailos SO apareceiii nn q liui

atingidos pela fatalidade,
(len tes de alta gravidad (-

0 Corpo de Bornliu,,
local. NaS Iioi'as de incindios, iiiiiidtçous, ;0aitiuii1oo (It., OS

bravos integrantes da en ti(la(lc nunea falliarn ao cuniprnuuiito do
dever e poem it prova todo o scu hejoismo, a sua dud icaçOo 0
causa publica, a (xpci'iflciu ([,I disciplina La, corn total risco
dc vida e saOde.

Dc tal foi'ina essas iniciativas se intcgrain c se teal iani ha

estrutura social, que SC observa a coflccituuçao, por qualq(le1' urn
do povo, de que o Corpo de Bombeii'os é urna instituicOo distinta,
de peculiares condicocs de trabaiho e regulainentacOo.

?'ouLros l)iiS('. Corpo (I)' 	 lftf;;Il-'if'oS 	 t	 'f 	 '1 fIr 	 (l)t1(jfl'l(IilIl'iIli,'

disvinculado (IC

e simplesmente Cii

Na origeni, 	 .1	 k
liga (IC cidadaos porn Ioi'ufas urguotus tic sail ;tinciito, ciii C) 	 It I (('1
se 'lcviarn solidarizar n urn csforco conium c mcii iato. fl; 	 -
1Cflça da coletividade, dos seus mndividuos e dos seus ben

Estas cons mdci'acoes si jo oportunas para quc se fu 	 in oh'
o presente Projeto de Lci Constitucional ; (lelas se conclui, s(01 	 Ill-

bra de duvmda, a necessidade de assegurar ao Coipo de Br in
a coniliçao de entidade (listinta

	

DO a deiioininaçOo de V/to 	 0

Colégio Cornercial c/c São Lourençn

A Asseinhléia Legislativa do Estado de Minas or-i

Owns/

'I'rata-SC (IC it1CF1CIIi I(-( 0.

a sociedade lourencehlSC
Pedro Silvestrifli dcstaCOU-se, em v(

rnel'eiais daquela próSpera estOfiCia hidrolli flu (/11, n' I)

rado e pci/i capaCi(IU(TC (le se inipOr oiide SULI intcligêilcia e pci

i tt;uia talhassem 0 rumo de utila frutuoSti existêflCia
Pela afinida(lC entre o lionienageado e as CaUSaS (10 pOVO,

tnl' ipallfleflte a educarSO, ao proporlilOS tiI preito (IC grati(IOO,
oS/iC ertCZa lie pi'/iticar ato de justica irrestrita, qUC iuereCerO,

c tradicao Cm casoS serneihantes, a unanime aproVaVa() dc

-103 paiCS
11(10(0'! (/o.!(l

1)1 a dcnOlIIiJiOt'OO de Aspdsii
-1 Amaral 0 Cidacle

/ 0 / ii sli'ifll de Pouso Alegre.

\ ui.ihl'' LegislatiVa do Estado de Minas decreta:

1. 1.0 - A Cidade Industria l de PouSo Alegre, criada pela

	

' 	
600, (Ic 26 (Ic novembro (IC 1965, passa a iIenomiflt1Sc

,\spOsia Amaral.
Art. 2.' -- Esta lei entral'a ciii vigor na data de sua 1)ubli-
t'tr'afi(iO revOga(iaS as disPoSicOeS ciii conti'OFiO.

Ia (1/is flCuni0CS, 17 lie JUflh() (1C 1966.

-, 	 /(' 	 !"Yi.('!iS 	 CliCHCS 	 -	 11 ,I'( 1(1)!) 	 I'

	

(((11' 	 ,,ii'ia1b0 -

Art. 1. y -- Flea denonimnado Pedro Silvestrin I (I
Cotnercial de SOo Lourenco

Art. 21 	 ilevogadas as disposiçOcs 	 H
entrara cm vigor na data de sua publmcaçao

Sala dos ReuniOes, 17 de junlio (IC Iho

Mu;ioel (:031(1 -	 .103 C Marwrio --- SoC , HO 	 ,HO' If)
(r f//H/C, ,t!(;' 1 C-/f' 	 IJnli/l(( (/1(10 	 Loni tin! 	 1;7f/Cl/

0 PrO)cto io'
l.( Cosa VISit a prcstar Uflia sngcia lionic naguin 	

1

\spOsia Amaral, ui/la (las m'aiS ilustres darn its (Ia eldade di' Pous
1orc. que acaba de falecer, pertefleefltC a I ratlieioflill familia (10

Si;i tie Minus.
rtuA cxtifltU foi niodclo de vicics dolilesticits, portLlil(ira de

,,iieriida cducaVao, finura lie inafleih'aS e espirito genumnhliefltC

V0050.



(IccilLo . Foe iiiaiS (le uIia vdZ, o cgrêgiO Suprdlno ti

fll luilcial ia Sc inanifestou pela constitucion jth0ld do alud iL

liptorna legal, estando, portaflto, al)CrtaS as portaS (Ia legalol'ern de supel I

palo querninvoCar a apIicacaO daqUcle diploma. PadeC 
legal OS deteriflin ç0rs ilas reParticoes qUd negani a apliCacao

	

Seria aItarnent1 recomcnd 	
que 0 ExeCUt1v

I11CSI1IO ilccreto. Esta(lUal acatasSe, scm pestaflejar, as decisSes maiOrcS, (lando prOvi
de (Inc MinaS Gerais respeita a or(lelfl constituciOmul vigente, OSS(-

gurando aos servidore s o acatamenbo (Ic 	 legitirn

	

suas 	 as aspirac6es C

li t garantidos por lei.
\ Emenda podc ser aprovilda na preseflte lcgisli1tU, porquc

eniofltFc nenhuin impedirnento nos textoS legaiS cm vigor.

A RevolUcao (le -11 
(le Marco, pdlos seus atOS coflStitU°°'5

mais drâsticOS, não revogou, em nenhuiflb oportuni
tiade, 0 § 3•1, do art. 141, (la Constituicao Federal (Ic 1046, (tue

scguiflte e está em pleno vigor
icara o direito adquiri(10, 0 ato uridic0

A lei não prejud 
e a cOiSU julgada."

A Ernenda em apl'eco se estriba no DecretO Lcgislativo Fe-
deral n. 18, (Ic 15-12-61, sancionado pelo Scnador Auro (Ic Moura
Andrade, sefl(lO o objeto do rnesmo compcteflcia 

CXC1US1VU (10 Con-

lCSS0 
Nacioflal, de aCoV(l() corn o item V. do art. 66, (Ia constituicSo

Fcdcral (Ic 1946. 0 Po 	
Legislativo (le Minas (eraiS (leve, pOI.-

unto, exarnifla1, corn todo escrdpUlo, a Ernenda proPOSta que
considerada perfeitamente constitucional e (Ic grande interesse para

ibnegado classe (10 fflC1OflaliSmo estadUal
Algumas reparticöes (10 Estado se negam a assegurar 

OOS

$t. i.
vjdorCS essc sagrado direito, garaflti(lo pela CoflstitUlcb0 Cabc.

a ni ajcstak (10 Poder LegislatiVO rninciro, dc 
ill i:t

Ira(licOcS, corrigir esSa anornalia, (Ic clarnorosa injustica
E, para a tranqiAilidade dos Srs. Deputados, podemOs

	 cgUitn

(1(iC () egreglo SUpi-d11b0 'rrit)unal Federal, OF fli is (Ic nina vcz,
LegiSlatLvo n.

SI 
pvoflUflclOu pela constitucionahjnbade do Decreto 

18, cm que se basela a Ernenda propOsta. ChegOU a hot",', portafltulegititm)S dircitos,
It assegurar abs serVi(IOreS estaduais Os seuS 

prcporciond0 ao Legislativo mineiro a opoi.tUni(I0
	 (Ic (lemons

trar, mais uma vez, que cumpre realmcntc as suas fina1i(IadI'5cumpre também a
tiscalizandO e 	

rrigindo as injustiVas, e que 
ConstitUicSo Federal e os dIspOSitiVOS revoluci0n105 legais em

vi
Fazem porte dcsta justificativa uma cópia d 

Do ccrcto Legis-

lativo Federal n. iS, (Ic 15-12-61, e Uma cópia (le (IccisaO unâflime

I)edicou giande parte (IC sua Vida a obras sociais C cnlidads
filantrópicas. Era fillia do saudoso Senador Eduardo Carlos Villwnu
do Amaral, tendo prestado os mais relevantes servicos ao scu vent-
rando pai, durante todo o tempo eni qUe dc excrceu, coin nianifcsta
proficiência, os rrlais elevados cargos (Ic representacão politica no
Estado c no Pals, privando entao COffi Os rnaiores cxpoentcs (Iii
intelectualidade C da adininistraçao páblica, notadamentc an ocupar
o Senado, o Palácio do Liherdade, a Presidência (Ic Minas. no qua-
triênio Bernardes.

A Cidade Industrial de Pouso Alegre, como se saLe, é origi-
náriu to Projeto n. 1.373/65, (Ic iniciativa e autoria do in!dico (le
Pouso Alcgrc, Dr. Mirio do Silva Caldas, tendo sido aprcscntadn
a Assemhléia Legislativa pelo Deputado Manoel Costa, transforinan-
(10-Se no Lei n. 3.600, (Ic 26-11-65, deVefl(io, pOis, (lenoifliflar-Se
Aspásia Amoral, conio homenagem (10 Governo dc Minas !i memória
(Ic uma (las mais ilustres figuras (Ia sociedade pouso-alegrense.

Spartaco Pompeii

E1\IEN1).\ N. I A() PHO.JET() N. 3.568/66

Inclua-se onde convier:

Art. - Ficani autoinaticainente anistia(los us servidoits
do Estado que tenham cometido faltas, previstas no letra C, (10
artigo 1.?, (10 l)ecreto Legislativo Federal n. 18, (Ic 15 (le dezelfll)ro
(Ic 1961, no p(rindn ioinpiiendido no 1(110 (I, do art. I ., do niCSlTin
diploma legal.

Sala tIas Ilitiniois, 17 (Ic ,junlio (Ic

José Mario Magalhäes	 Olelino So! 	 Spar(aco Ponipeii
Lu!: Jun quetra	 hello Garcia.

Just!! icativa:

Certas repaitiçocs. P01 dcsconhicctcln a existencia ito 1)ecreli
Legislativo •Q 18, possivelmente por nSo ter solo o incsrno publi-
cado no Minas Gerais, como seria (IC praxc, vêm negando os bern-
ficios que 0 diploma legal assegura aos servidoecs estaduais, can-
sando-Ihes, corno é natural, insatisfacao e intranqiiilidade, uma vcz
(IUC 0 cita(lo (lecreto legislativo estã em pleno vigor, n5o se tendo
noticia, ainda, (Ic que o Senado Federal tenha determinado suit
vigentia extinta. no todo On (lii paiL . Poitanto, (sta ill tegialITIente



(10 Supreino Tribunal Federal, pulilo;ala no J)idrio (I
11 dc 1(0St(( tic 4961, pginas 2 .762 c 2.763.

José Maria Mae1has

E\IENI)A N. 2 A() llP).JET() 	 3

Inclua-se ondc convict'

Art. Os limites dc idade fixados pra co1us pa-
blicos esta(Iuais nun impc(letn que servIorcs federais, (iVis. 01111-

tatiCS 0U autárquicos, beth COfllO servidores IriuflicipaiS, SCjI01 iti-
critos.

Parãgrafo ilnico - - Para 0 concurso (IC motorista (10 FHl
aos candidatos que provarem exercicio no profiss5o por nets
10 anos, ou apresentarern certificado de aprovaçao em concurs
6h1bo tiiittl (!a 	 tfl('iOriStat. S(1 , 1 tltl(1a 	 1 i11a11t50 at 	 a
a 	 7>

-a;>iw 	o,	 j1111110 	 I	 i;u;

José Maria Maqalliues -	 •! 	 >
Luiz .Juriqueira	 IIaJo Can >t

Juslifica/iaa:

A ILI1C11da la>> '-aaltiaa [(tillS at ((lii iIiia>tt>t (iCSItl ( > C JUstt(,
de grande alcaii>-u sat>> I C 4 It IJIICICSSC pa alico, uiiia vcz (uc, pa
i>iitintlo niaior nuincro (le inscriçocs, 0 Estado podeta fazer iiiclhoi
scleçSo tie seus eandidatos e ampliará, tie ecita maneita, a possi.
bilidade para que chefes de fatnIlia,.'is vezes nuiiieiosa, eflC011tIeIti
no Esf.ado urn empiego seguro, 0 que dara tranquilidaile a setis
fiuniliares e proporcionara ao Governo a oportunidade tie obte
relevantes servicos piofissionais, cm face de longa eXperieflci:i.
como no caso (10 motorista. flecentemente, o SAMDU, entidadi
oficial, ahriu concurso para niotorista, permitindo a inscric[io d
candidatos ate 45 afloS . 0 Estatiilo dos Funcionários Puihlicos Fe-
derais iii permite a inscriç5o tie candidatos a concurso scm restri-
côes de idacle, desde que provem 0 excrcicio (ic cargos estaduais
on municipais. Por isso, consideramos justa e oportuna a emenda,
pleiteacla, esperando eneontrar de incus nobres pares franca recep-
tividade e aprovaçño.

.IosH llaiiitt A!rjoI1t>zis

REQUER1MENTO

	

,-aidente tia ASSeflihieta Ia;Il a- at 	 H	 -i

tiefaiS.

1)eputa(Ii( a(l)aiXO flOS termos regiments jndiefl

S. Eas., Srs. Marcchal CastelO Branco, Presidente da RcP11bIiCO3

l[atlLiO(10  o
de Brit, Ministro do Sat1e, a necessidade de screm

e publicadas as readaPhucs e classificacoes do pcssoal

1):ERu.

:-ala dos BeuniöcS, 13 tie unbo de 
1966.

>Iarla Nair MorileirO - João LuiZ de FreitaS
	 José de Castro

5011 de Paiva	 Her1flehuI0 PuixdO 	 ExpCdilO Tavares

oeUlO	 Raid 
Fernandes - Luiz Baccaritti

Vargas - Piiiio C	 slo - Sebasliüo
,t1vinUr Mourão -- Eater La! cid - Wilson 

Mode 

'sldeiO - - Lourit(1l Bra 	 - -- Beitedtto Xavier 	
Jodo Vaz - Pires

Lit: -- - flornero Santos ---- 01 eiiiio Sol ---- Jehovah SanloS - -
i1-arni Tanure --- Oswaido TolenhiltO	

Carlos Elotj - .lrlur Fa-

des -- - GoineS Moreifa - Maria Pena	
LadiSlati Soiles = JarhaS

aICiFOS	 Athos Vie de Andrude 	 Curios Me 	 SulOflgale - - 

- r or -- - Cicero DurnOfli - Orlando Andrade	 - fllalil)O Meiidt'S
- Jose

	

da	 SpdrtaCO PonIPett
Marlins Silveira -- Batista Miran	 - 

na Magalhues,
TnTh flnsco - Patti!

Boavclt itt' 	
'' I

a- t shif icat Wa

1 de clamorosa injuslic a It siItt.>

ardam, ha SCiS longOS anUS. SUtIS cltisSifjcacots dci ill div.

laptacOeS.
As Leis n's. 3780, de 12-7-60, 1 4.242, (IC 7-1-63, quC ihes

- a -' utirain .CSSC 
(hireito, regulamentd5 em segui(la, ate a prescfltc

t'tO nun surtiram 0 efeito ieseiado para miilhtliC5 (IC funCiOflãii0S

SO, aguardam 	
fctivacS0 tie SItU

1111 muita ia/ 
- adquirido

paralisiidos fibs grupOS e cofihiS-
()s pr0CeSS0S acuiflulatios c
- arilhaflCCCTl scm solucaO ha longo tempo.

1-sta situatcuo calilU 1050 de fiossU huiocra e 10 0(101 1h iStr0tiVe

ntlo o cuIh1p1i11 	 do Ici, a atcncuo do atual Presidclhi
preiudicantl() miIhaiCS d('serv i-

	

dos inais dedicados, jà niereCet1 	
t

do RepiI)liCO3 que expeChiU deciCtO regulando normaS c deteruui



nando prazos para conc1uso dos traballl( s Ile ('1assificaç ( ) c rca-
daptaç'lio, pi'azos esses ,ja ultra l)aSsa(Ios

Ternos sido procurados por hum jldcs servidores (10 1)NEBu,
do Ministérjo da Saáde, que insistentemo'nte apelain pata a nossa
ajuda, no sentido (IC SOlUcioflal' a sua afljtjva c angustjosa si tuaça(

A IJnião aprovejtou niilhares de funcionários, desviando-(
pal-a funçocs de cargos mais clevados - eni face de suas apti(Io(
C conhiecirnentos técnicos - que (leSe nip cnharain coin vficiêncizi
coniprovada c granofe ec000mia para 0 Pals. Reconhecido 0 Sco
mento, foi-lhes assegurada, pela Lei 3.780, (Ic 12-7-1960, a classi-
ficaçio ou readaptacao na funçio que exerciam efetivamente. J1
SC1S longos anos, scm ter para quem apelar, esperarn que 0 (veIm
Ihes faca ,justiça.

Sabemos, por informacocs, quc entre to(Ios os M j nisleiios, is
funcionái'jos do Ministério (Ia Saide, principalrnente (10 I)NEOii,
são os mais prcjudicados e os quo' menos tern merecido a at(nn
das autoi'iolaoIes competcntes

Coin a intcnsificação (105 trahalhos de expurgii (IC vu'is
en(Iernjas, pelo emprego de inseticidas de aça() usidliI. i
dade de servidores foj grandernente aumentada.

Na iinposs j hiljdade de nomcacão de J1'oII Iii 1 Cd4aI1l-
.a 00 de urn quadro de seividoi'es quo' atendlesse as ncccssidades
410 Sei-viço, foi autorizada a admissiio de pessoal na categoi'ia de
guardas.

AICni (10 Pe(IUdflo ntilnero de funcionários ('fetivos jã exis
tn1e, o nãrncro (l(' servidorcs foi completado corn guardas que,
i'ealrncntc, se destinavarn a outras funçoes, tais corno: medicos,
Ial)oratoristas, Inotoi'istas, alrnoxarifes, pessoal da adrninistraç5o c
outros quo' percehern gi'atificaçoes para complernentação de salarios
equivalentes us suas funçoes.

Esses servidores, cujas gratificaçoes Ihes foram cortadas,
apelam aos Exmos. Srs. Presidente da Repdblica e Ministro da
Saüde, a firn de que se faca a justiça tao ardentemente (1esuiaLI.

.il;'Ia .\air .110 1? 11110

11F.() LTE III \IEN'I'()

Exnio . Sr. Presidente da AssemblCja lu.iislativa die Lstado
did' Minas Gerais.

() I)eputado que este sub.screve. devidainento :peiade, na
ferrni d('i1d1o11I:11, r(ql((! 	 i V.	 Exn 	 OUVjIh	 Cas, tim vfe 	 h

COIlS 
o Sr. (e11e1'al Dióscoro do Vale, DD. Conan-

1itinc dii ID-4 e Presidente da Campanha de Auxilio aos Inthos

Maxa(illiS, pela iniciativa (le defender C socOrrel', contra invasOl'es

I(.alnlaolOs, os pobres e indefesos indIgeflas que aifl(Ia vivem num
ci'taO (Icsel'tO do grafi(le Est'aolo de Minas Gerais c quo', agol'a, cor-

nTiS 
o riscO de vcrcm invaclidas suas terras por latifundi11'i0S que,

, Ufl(I() 	
diversas C categorizathls fontes,

noticiaS recebidaS olas mass 
das mesmaS, utilizando-Se do rneioS violcfltOS

desejalTl aproPl'iarse 
1 'It

Ii ReuniöCS, 16 de junho de 1966.

'.prtaCO PornpeU - Lélis Chaves - iiernie!indo PaixãO -
Sousa e Silva - José Mariano - Manoet Costa - João Luiz de

(,'djI'(tOliiO --- 

Pinto CoethO - Waldir Morato - Ldeio de Souza Cruzäo Vaz - Moreira
lose Mario 

MagolhãeS - Joâo Bosco - Jo 

junior --	 Do/told (u,iabr01'a - ()tetino Sot.

i EQ U E RI MEN TO

iiu. Sr Pr i'sidCflte da Assemblelu LegiSlativa do Estadid

lu 'tiiiiaS Gerais.

0 Deputado que este subsereVe requer a V. Exa. 
0

onl. para a Rcunião seguiflte, do' votaVuO do Rcqucl'ilflblnto s/n.'.

I I)' putado AureliaflO ChaveS

Sala das RcuniöeS, 17 de junho de 1966-

liorcira Ji'inior

HEQUE1Iu'NlO

Exino. Sr. Prcsideflte dii AssefllblCia Legislativa (10 Estailo

h minas Gerais.

0 Deputado que estc subscreve requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja inserido nos AnaiS desta (louta AsseinhICia urn voto (10'
profufld() pesar pelo falecimeflto do Sr. José i3ento pjnheit'O, 

OCOI'

recefltCmeflte. no MuniCiPio die Congonhas (10 Campo.

Cidadão querido e estuna(lo naquele Munit'iPtO, undo, oluranlo

(IULISC 
30 anUs, (lesernpenhsou as funcöeS de dentista, seu desaparcci-

ldl('nto cauSon real consternacã na sociedade local.o 



]lC(JUc1, aind	 I; 	 SI Ill a 	 (Ii
cciiiiiecitricnto l faiiiila 	 i(ItltaIa, 	 ia lic.SS0a 	 .!la \
itighi Pinhciro, idi iesidentc.

Sala (laS Reunjocs, 17 (Ic junho (IC 1066

.IiHVal(( Jun

HE t) I 	 Ill A I EN I ()

Exino. Sr 	 PrIsidlal 	 Ia 	 \ll	 i(H I.idiliva 	 I	 Hiadu
(IC Minas Gerais.

Os I)eptlta 	 :Il
Constar em Ata 11111 v1ij	 jn.sai 	 I Y ( I () iJ((iIfl(llt() III) PrOf(SStII'
Aureliano Nestor Veado, ororri (in on tent, em n nSSa Capital

r(equererri, tarnhéni, seja 	 iIe in1i!uc'ire,Iu dsle 	 fanillia en-
lu tad a, 1'€'Si(lCfltC nesta Capih l.

Sala das Reuniöcs, 17 dl nulin de i(dL

.José IWuzia i1(((/F7IUUl 	 !?Pf;!n 1!!r'n!'lla	 (i)!iIuIl / 	 Ii' fJu(..

Justificativu:

0 Inagisterl() flhll)(iin 	 RId(' 11111:1 dl	 SIlaS Ip.uitas iiiais IX-
pressivas e atuantes, o Professor Aureliano Nestor Veado.

Nascido a 26 (Ic agosto de 1888, em Congonhas (10 Caniia
(liplomnu-se cm 1911 pela Faculdiule de FarmAcia de Ouro P1

A rnissao (IC educadnr e orientador (In juventude sernpi'
apaixonou. Entretanto, isto niio irnpediu que colocasse a service ii
Villa pUl)liCa 0 fulgor (IC sua inteligência C a Voc ((') 	 a Sl\ jl•
ao povo.

Foi rncnihrn da Côiiiara Municipal (IC Santa 	 a' H
o se-ti mandate, snuhe defender as justas reivind i('açoes da
cilinal ridade

Post eriorinente, I&('lOIiOU Clfl Varios cducaridárjos (Ia Capiii
entre os quais 0 Coiégio Estadual, os Colégios Arnaldo c Afonso Arinis

Scrviu, tainhér), como farmaeêulico e prnfessna 	 11

lie Vespasiano e Curvelo.
Casou-se corn I). Maria da (ilória de Castro V

11 filhos, que soube eclucar corn a austeridade carautciisttca dws
princIpios (ic tra(IiçiiO da familia mincira

0 
Pi'ofeSSO1 Aureliaflo de Castro Veado, deixan

illi paSsa(I() (le CXCfl1PI0S e de lutas

A farnilia enlUta(Ia, poiS, 0 pcS(1l' lie to(IOS os Sells coestad a a

nos, espeCialmente daqueies quc conviveram corn 0 ilustre Profca'I

(' (I(I( l'((' ejwl'ani (flSIl11C l Ins C oriefltacao.

los d	 11 (111(1 	 il (If/Ill 	 I CS

:	 i

1:xllI0. 
Sr. l'l(Si(ICfltC da Assembléla Legislativa do Estado

lie Minas ('eraiS

Ha muitos anos, as classes do inagistcrio priluarlo esells (lircitos.
SUCUtI-

dario carninhafll Par' pass, no que coflcerfle a 

Afora as cii'dUnstaflCias peculiares a cadu carl'Cira, definidas

('10 leis especiaiS, Os bcneflCiOS são i(iêntiCOS para aluiJaS. A Cons
tituicSo EstadUal, por exemplO, faculta aos mestres do CflSiflO pri-
mario c SCCUfl(lâVi0 aposcntado1' aos 25 (vinte e cincO) anos de

t'xercicio, como tambein abono (IC 10% (dez por cento) sobre 0

por quiflqUefliO vencido.
Ocorre, entretantO, que o artigo 18 da Lei n.' .422, 

(IC S

(It UUIUI)l'O (IC 
10(5, vem henefieiar exclusivainente OS ineml)I'os do

inagistério prilflãl'iO. Diz o artigo "o tempo de licenca pam trata-
mento (le saüde, que o professor primáriO tenba gozado on que
venha a gozar, seth seinpre contado como de efetivo exercIciO do
niagisteriO, para os efeitos (IC aposentadorm e adicioflais de qilin-

Ora. as atribuicoes e (leveres do magistérlo primal'iO e dl
são iguaiS. Dc ambos, a função de lecioflar é o priflCt)1

5(UIlfl(hff10 t'SCOPn. 0 artigO acima traflSCrito ilevCria, pois, por eqOidade, 
(5-

tender-se também aos professOres secundário5 A iniciatiVa do la-
Goverfla(lor do Estado, atraVéS de proah

neficio deve partir (to Sr. estud
de id 	 14,que submeta a matéria ao 	

o e exarne dii Assetflhktll

Legislativa, eis que esta, em razão cIa Lei ConstitUc10fl
	 n9

snire IirnitaVöeS quanto as propOsicoes qUe iTflPOrtem em aurnen1°

III (ICSPCSi1 páblica
Islo posto, e na forma regimental, reqUeremos seja indiea(llI

(((5 Srs. GoVCrna(lOr (10 Estado e SecretiIriO de Estado da Educacãn

(flVeflie1 lie, corn a 	
rpossivel urgeflCia, adotarem a povidênCia

,(1 gIrl (II

,lIiil (IllS itInniocs. it) (10 1011110 (IC 1966.
.T/J'l(OS Tiledei'o.s
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INDICAAO N. 1.224

Exmo. Sr. Presidente da Asscrnbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

() Deputatlo (iou tsta SUhSCI'(V(, (levidauluolu 1)00010, lul
forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, seja feita mdi-
açio ao Exuro . Sr. Israel Pinheiro, DD. Governador do Estado,

e ao Exmo. Sr. Secretário Gilberto Almeida, no sentido (IC qUe,
ionsicleranclo o piano de expansSo da rede de ginãsios e colégios
(lentro do Estado (IC Minas, seja criado urn ginisio ustadual na
cidade de Minduri.

Sala das Reuniöes, 16 de junho de 1966-

Spdrtcico Pompeii 	 Sousac Silva - Lelis (/iaues 	 Heine-
undo Paixão -- José Mariano.

Jzislificativa:

Dentro do progralna que Sc tracou o (ovcrnador Israel Pi-
nheiro, de eada vez mais fazer crescer a rede de ginásios de Minas,
vem esta indicacSo que se rcpcte, ja que na administrac5o passada
foi dirigida scm o necessãrio atcn(Iirnento. 0 ensino media cons-
titui, por dispositivo constitucional, norma de realizac5o para o
Govcrno cônscio ile silas responsabilidades num Estado, como Mi-
nas, onde o povo nSo tern conclicOes para custear os estudos de
Humanidadcs. Minduri, cidade promissora (10 Sul de Minas, tciii
esplêndido Indice para reccber esse rnclhorarnento por parte do
Estado. E, sobre isso, ainda é (IC se destacar ser centro agropecuá-
rio e industrial de laticInios corn ponclerávcl c preciosa produção,
dando ao erário arrccadacSo de elevado montante. Par isso, au,
urn ginásio mantido pclo poder pñblico estadual dana oportuni-

e a quc filhos (IC Si tiantus, criadores, agricultores, opera rios
pudessem conseguir n5o so conhccimentos para cursos culturais,
como profissionais, principalmente se for criado corn a dcnomina-
çãO de ginásio industrial ou agrotécnico. Estas denorninacOes mos-
haul a oicntaçao niodei'ni (IC C(lucandarioS (IC ensillO rnedio,
quc constitui a ideal para Minas, onde predomina no momento o
interesse para a implantaçuio de indOstrias e para o aperfeicoa -

ununto e forma(-5o (IC tccnicos agrIcolas C pecuOrios
Cuida-se muito justo que Minduri se .ja aquinhoada tambCm

COin ((0) ginasjo, tl (0)110 aul)flt(((U ( cunfunas de (nullUilas flu-
neiras

0 POTI)J11
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INDICAC AO N.° 1.225

Exmo. Sr. Prusidente da Assernbléia LegislatiVa do Estado
(IC Minas Gerais.

() 1)eputado quc esta suhscrcvc, deVi(IilflTCfltC apoiado, na
forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a Casa, seja fcita mdi-
cação ao Exmo. Sr. Dr. Eduardo Levindo Coelho, DD. Presidente
do IPSEMG, para que os beneficios do Instituto tambCrn se cstendarn
a ascendcnteS de associadoS, vivendo cm companhia dos rncsrnos,
sum rucCl)CF 

pensO(s on :iuxllios ou vauitagefls tie quaisquer repar-
tiç6es pOblicas.

Sala das ReuniOes, 16 de junho de 1966.
Spdrtcico Pompeu - Sousa e Silva - Lélls Chaves - Herme-

liWlO Pciixao - José Mariano.

Justificativa

Na presente proposicäO plciteia-Se que o pai ou rnäe ou avOs
possain scr assistidos pclo serviço rné(iiCo c hospitalar do Insti-
tuto. Naturalmefltc que, corn 0 dcvido comprovante, torna-se justo

e constltui auxilio ao funcionOrio associado, considerando quc sell
ascendentc nSo tenha recursos prOprios provenientes de renda dc
valores ou imóveis, on não perceba pens5o dc reparticoeS on orga-
nizaçöcS autOrquiCas, de institutOS municiPaiS, cstaduais on federais.
Cuida-Se desta extensSo porquc hs casos em que o ascendente do
funcionãrio, provecto, sexageflOriO oil, mais, incapaz para o tra-
haiho, depois de haver vivido na luta pelo po de cada dia, da
sobreviVêflcia, num dia-a-dia de tentativas e hatentes duros, chuga
.10 fim scm nenhunia reserva e vai viver 0 custa do filho servidor
(10 Estado, pertencente ao Instituto. Ora, nurn caso (lesta natur(7,).
que não e comum e ate dc ccrta raridade, entende-se que a aSsis-
tCncia dada ao funcionOriO devc também alcancá-lo. Se o fund
nArio for pagar urn tratarncnto para pal on mae, corn remédios
hospital, acaba arruinando sua vida e dc sua famIlia, muitas VCZCS

na fase de educacOo dos filhos. Quantos não tern visto seus filhos
scm urn futuro melbor, porque a vida de seus pais docntes lhes
exigiu empenharern empréstimoS bancâriOS no Institute , ou cm
hancos, para cumprireni o dcver sagrado de filhos, que nSo podern
ahandonar aqueles a quem devem tudo neste mundo.

Estas so as razöes quc justificam esta indicacão, feita ao
Sr. Presidente do Instituto (Ta Previdência dos ScrvidoreS do Es-
tado, na csperanca dc que as vantagens de medico, hospital e
mCclios sejarn ampliadas aos veihos pais dos funcionâriOS associiut.

SpdrlacO Poiiupeu
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All ECERES

0 Sr. Presidente (Ia CiêflCii 1 (isn (II

CO M UN IC A c AU

Exmo . Sr. Presidente (Ia Asscmbkia I ci Ii 	 I	 Fslado
de Minas Gerais.

Lamento cornunicar a Casa o faleciinento dc I). Maria Can-
dida de Souza, prirnuira Agente Postal da cidadc (IC Iral dc Minas
\Ijj do saudoso mineiro Joaquim Rosa tie Souza, Dona Cola, COflIO
cra cia conhecida, pertencia a trad ic ion al faiti ilia ni inc Ira, ia d icad a
cm Irai de Minas e Monte Carmelo.

Dama de excelsas virtudes de caratci t' Ic caruçiio, ievou
cia uina vida sempre voita(Ia para o lar (' [)aii( a l)i'i(lici( (10 1)1(11,

razão por que era bcnquista ciii Iota a Icgiao (ii) lrariiiIo Miiicio
C (10 Alto Paianaiba.

Foi a priirleira \uiiIc L'o-,laI 0c hut dc 	 hinuus, tt(1!l, dCstc
modo, prestado excelentes e relevantes servicos a União, ao Estado

a cidade (rue tanto amava.

Deixa a extinta cinco filhos: Dr. Aldo de Souza, advogado
dos mais brilhanles e chefe politico, casado corn D. Alba Machado
(Ic Souza, digna Inspetora Municipal em Monte Carmelo; Selvita
de Souza Araájo, 2. 1 Agcnte Postal d€ Iral, aposCflta(la c Casa(la coin
Dr. Alexandre Aradjo, ex-Intendcntc cm Irai e tio do ex-Governador
José de ILagalhães Pinto; D. Ilda de Souza Correia, Escrivil em
Jrai (ic Minas c casada corn o Sr. Abrão de Souza Correia, corner-
ciante, fazcndciro e chefe politico naquele Municipio; Maria dc
Souza, nornialista c Diretora das Escolas Reunidas (Ic hal; Nilda
Ic Souza, casa(ia corn Elias Tofé, industrial em Uherlândia, aiém

de iflI1mer0S nctos e l)isnctos, entre os quais 0 Dr. Antonio de Souza
Araiijo, 1)iretor do Didrio de Minus; Ildcu de Souza AraOjo,
Gerente do Banco de Minas Gerais, em São Gonçalo, c D. Ormi
Lourdes Arañjo Amaral, Auxiiiar de Dirctora do Grupo Eseolar
Joiio Beraldo e esposa do Dr. Aitamiro Amaral, digno Juiz (IC Di-
reito em Patrocinio.

Preslando-ihe csta homenagem, em meu nome pessoal c no
(Ia miniia região, solicito quc dela se dê conhecimento 0 digna
fanillia dnhilla(IuI. fl( pesson do Dr. Aldo dc Souza. em Monte
Carmelo.

Sudut ijz l ,, HutiniOus. 17 dc JUJI110 (IC 1966

Lou rt,'ul Brasil

	PA1IECE1i i'\ft\	
lSCLSS." INICA DO PR0Ji'

(t1S.' 	
ile ConStiliticao, LegislacOO e h

Orcalflc1110 e Tomada de Cool'

I)u 	 ,rI1u 	 vcinamentuhl, o Projeto

obi' 
a (.OflCcSSio tb atixllrn finaflCeiro de Cr$ 

30-000-00() (trio Ii

nilhOCS de cruzeiro s
) 0 Univcrsiia(Ic CitóiiCa de Minus Gerais

A medida é justa e oportufla, poiS SC (lcStifla 0 constrUcão da

sede própria (10 Dirctói'iO Central (IC Estudantes, (laquela Univcr-

Si(liOIC -

Quanto ao aspecto legal e constituclo 	
ProjetO satisfai1, o 

pIcflamt.
fltc o meSiflo ocorrendo corn o que se refere 0 despeSa

jiubliCa
Assirn sendo, flOSSO parecer Sc 

expiCSSa no sentido de que
discUSSao Onica, tal Comb

FrojetO 3.681/66 
deva scr aprovadO cm 

10 
uiiviado ao Poder LegislatiVO.

Sala José Proenca, 17 de junho de 1966.

Martins SilveiTa, Presideflte - HornerO Santos, Relator

ExJ)e(1110 Tenures -- Jeliot)uli SarilOS 	
Raul Fernandes - Sebasliâo

,1rislt1Cl0 - 
Liiiz Baccal'iflh - JarbaS MedeirOS.

IARA 2 .4 DISCUSSAO DO PROJETO N.° 
3621/66

(0;fliSSUO de coxmstiiuicao, LegislOcãO e Juslic°

() I'rujctO n.9 3.621/66, 
de autoria (10 Sr. Maurilitt 	

ititn

lar ao GinOSiO EstadUal de Campo Belo a (lenomin1ca0 h

GinOSiO Estadual José do PatroCiflio Cardoso

A proPOsicao é justa, oportufla C 
constitucbonal daI opiit:i(  -

segunda fuse
nios pcla sua aproVacao, quando discUtida na

	 u no

luri1i0l ciii qUe se encofitra redigida.

Sala José Proenca, 17 de junho tie 1966.

Expedilo Tenures, Presidefltc -- Curios Eloii, Relator 	 Reel

!( I'll all '5 - - ,Jt'hONth Santos -- 
Jarbas Medeiros - Iloniero Santos.
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PABECER PARA 2 . DISCUSSA() I)() PllO.JET() N. 3.626/66

Coinissão de Constiltziçdo, Legislação e Jzzsiiçi

0 Sr. Joäo Navarro apresenta consideraçao (hi Casa o Pro-
cto que recebCu o námero 3.626/66, através do (lila! SC pietende
(tar a denoininacao de Escola Infantil Combinada Nossa Senhora
Ia Boa Viagein ao eStal)CICC irnunto de (flSlfl() 1 a Bua dos Airnores.

1.065, em Belo Horizonte.
A proposiçäo faz-se acompanhar da devida justifieativa e

é objeto de nosso iflCOfl(liCiOflal apoio.
Não haven(Io reparo de qualquer ordern a ser kilo por este

igi() tCdiliCO, flOSSO parecer SC conclui 110 Sdflhi(I() (IC que o Projeto
em cxame seja aprovado em segun(Ia discussan, nos t(rnlos em que
se eneontra elaborado.

Sala José Proenca, 17 (IC junho (Ic 1966

Expedilo Tavares, Presidente e Relator --- Jel,oiuiIi Saji/os
Raid Fernandes - Jarbus Medeiros = llomero Santos.

PARECER PARA 3. 21 DISCUSSAO DO PROJETO N.' 3.588/66

Co,nissão de Cons/i/u içüo, Legislacao e Juslica

1)e autoria do Sr. Doiningos .Tório, o p roeIi (Ill (xitIne (Ia
a Escola Infantil ( tiih5iioIi (Ia (idiOlc dc litt o pollic (IC leo-
nófrica Coelho Silva.

Por ter sido aprovtolo eiiì Ier('eiia diseusao, sell] eiiondas,
somos de parecer no sentido de que o Projeto stji a )l'ovillI() (fl

terceira discussao, tal como foi proposto.

Sala José Proenca, 17 de junho de 1966.

Expedilo Tavares. P1C.SidCfltC --	 Carlos Eloij, Retain' - - Je-
hovah Santos --Jarbos Medeiros - Rout Fernandes	 Jiornero
Santos.

PARECER SOBRE 0 BEQUERIMENTO N.9 1.209

Cornissdo de Transporles, Cornunicacoes e Obras Pdblieas

0 ilustre Deputado Joao Navarro, regifl(fltalf'Ieflte apoiado.
t't(isti 	 .'i('iI 	 foiiou]ohi 	 \'('('lIlelitC 	 11pelo 	 (OS 	 Lxiiios . 	 ST'S.

P1150 miii n 	 a hello hi in a, Mi I)ls! 10 da. Viacao, DirctOrCS ito 1) N EI

(tO DER, no SCfltIdO (IC que a (. onstruciio dii BR-267 seja jfl(IUi(I.

('II I i - i' a	
ohms PriolitiirTas (10 GovCrnO Federal

p i'opoSi10 
é incrit6ria e de alto sentido ec0nÔl11ic0si

a I'I 1 ] 	 v iitii regiao (IC nOSSO EstadO.
eriSomos pela aproVacão (10 Bequm(ntO , oOfl5((lj 	 (IlICfl!(,

SCU (fl(.(Ininhamento

Sala José Proeflca, 17 (IC junho (Ic 1966.

fla u1jinndo A1hergar, Prcsi(Ieflte e Relator - 
Joäo Luiz de

(ori(lIIlO	 -- Gerardo Grossi - Ldcio de Souza Cruz.

1)ARECER SOBBE 0 BEQUERTMENTO N. 1.236

(ouii
iSSdO de TranSI)Orles, Cointuuiteaco°'S e ()bras Pu'Lblie(l.S

0 Sr. Nicanor Armando, at1iIV0 (Ia propusiVS° 
SUliI,

mequel SC]fl Cf (lemecada jdiC açao lbS ExflIOs. Srs. Miii ktro (Ill
Vjuca(1, 1)ivCtOr do I)Cpartamento Nacioflal (le Estradils (1C Bodagern,

(' (( VUInolor do Estado (IC MinaS (krais C l)iictr Cml do !)epalta-

111(111(1 deEstra(las de 	 u(IagCI1l, no 5ntioIo (IC ser coflSftfli(t0, nas

1irxiuIidadCs do Dist (IC S,-10 
SebastiSO (Ia Vitôria, Muli in jpio

de S,50 .1(150 
iIeIR&1, 1)I1SSiIfl(I0 pelo Mono (hIS BandCil'ilhhuls, UIflEl

(strada de no(Iagem qUC liguC a cidadC de CaSSiIC1ita 	 '

S.,-.o 	 del-BCI - - LavriiS, nufli perCUl50 (IC apeflas dez 	 a

111(1 lOS
SolnoS pCla aproVacao do Hequri(1a11

'(('U CnCall1in1(mib0

Sala José Procflca, 17 (IC jUIbIi() (In 1)66

U(liJuuItIfu'0 rh!heriJtInbu, Presidelite -- 	 C 'ii	 '	 I

Jo( o 
liii: de CurvahllO -- LUeiO I/C SOuIzU Gin:.

P \HECER SOBRE 0 BEQUEB1MTO

(/C 'l'i.ouiisPOr!es, Goii1UIl/C(ic0'5 e ()bras Pu 1) lit'os

() 
Sr. Mario Hugo Ladeira, atraVes (Ia pmoposica° 

-,16111a

11 flCjOI1U 
ila, requer SC)1( (fiVl]11, em nome (In Casa, mensagCm (IC

a pelo ao Exalo. Sr. PrefCit() MUfiiCil)tlI (IC Belo Horizon IC, P1LVJ

q tin 	 '	
so1uci0i adoS OS segUifltes prohitIUIIS (I a Capital:

asfut1tat11Cfl1 OU calcannt0 (In Avenida Central, na 
V ita

1"rallCiS(°, ate S BR-262;
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h) 	 coiiipltmentaçij o urgent 	 ds 01)1:15 d:i \viiida Anfônia
Carlos, un altui'a do n. 3.016;

c) 	 inforinoçSo, por gontiloza, ij Asscmbléia Logislativa, SOI)I)
a (IUcSti0 (IC) a1ariauiiento tin Avn iii a Antonio Carlos, inclusive Sot) to
it 111(1 ragein

Souios pela aprovacio II) IO(Iti(i'ifl(ilo I, oflhlSo(jdonl(111(nio,
polo seu encaminhamento.

SalaJosé Proenra, 17 do junho do l!)6(;

Rayxiiutulo .1 lbeillurio, Presidon Li 	 Lueio (/1 	 oii :0 (in
Bolator 	 Gerardo (;r()s.si --- Jodo Liii: do Caruuillio

1ABECER SOBBE 0 BEQUEI{IMENT() N.' 1.253

Cornissdo do Traiispor/es, CornunicuçOes e Obros Publiros

0 Sr. Nicanor Armando, através do Requerimento n.
1.253, encarninha pcdido do informaçöes no Sr. Governador do
Estado e no Sr. Scerrtirio do Coinun icacöes e Ohms Póhlicas sobre
a constrtiçiio ito ponte sohri' 0 flio dos MotI ps, (in Congo Fino. no
Muriiripio ilo Cassilorita C (jUlS (is S(I'ViCoS JO ro:iliz:idos

A propoSiçao é jusla

Somos 1)010 aprovaçw (to ROqLiOrili)riihr u, tonseqiirntonionto,
polo seu encaminhamento.

Sala José Procnça, 17 de junho do 1966

Ruymuiido A1berjaria, Presiticnte 	 foOt) Lai- de Curvallio,
Holator 	 Gerardo Grossj	 Lócio de Soaza Ciii:.

I'ARECER SOBRE 0 REQUEBIMENT() N. 1.256

Coinissdo (/0 Transporles, Couiiziu icacOes e 0 bras P,i blicas

Através (10 Requcrimento n. 1.256, (3 Si. Comes Moreima,
it titulo (IC colabomaçbo, requer sejam encaininliadas no Sr. Prefejto
(Ia Capital, 1)r. Oswaldo Pioruccetti, vrias sugcstöes sobre abertuma
do novas runs, calçainento (IC ()Utras vms pdblicas, hem como ilu-
nuinaç5o puhlica do Run Leopoldo Comes, entre as Buns lara c
Camavelas

.265-

Somos pela aprovaciio (10 Bequeriment o e, conseqiieflt0mduhb0,

pelo seu encaminhameflto

Solo José Proenca, 17 de junho de 1966.

Rayrnuildo AlberiJaria, President( - 	 Joao Liii: do Cari3O1l10,

Relator 	 Gerardo Grossi	 Li'ieio do Souza Gin:.

PARECER SOBRE 0 BEQUEBIMEN TO N. 1.258

ComiSSdO do TranspOFles, Coma nicacOes e ()bras P,iblicaS

0 Sr. Salim Nacur, através do proposicão supra, requer se
oiicw no Exrno. Sr. Ministro da \Tj0ç5o e Ohms Piil)liCaS, 1)r.

Juarez Tévoi .a, no Seflti(l() de quo S. Exa. determine as providên-

CiOS 
nocessáriaS a fim (10 executor modidas quo capacilcin o rein'-

rio do funcionamento (Ia ex-Estrada do Ferro Bahia-Minas, hoje
(lenominada Ramal da ViacSo Férrea Centro-OeSte, pois que a para-
I isaçaO da mesflia criou urn Osta(lO do caIaiflh(Ia(ie pühlica, eni vir-

111(10 
do a populacao por cia servida nao (lispor do outro meio do

transporte, po(berl(l0-SC constiltar, inclusive, fome no cidade baiana
do Caravclas, nas localidodOS do Engenheiro Schnoor e Queixada,
em Minus, quo n5o dispöeifl tie () utr() transporte.

Somos polo aprovacSO do ReqUeriIflento C, consequentemente,

polo seu encaminhalTleflto.

Solo José Proenca, 17 do junho do 1966.

RaywUIldO Alberq(Iria, Presidente - Ldcio de Souza Cruz,

Relator -- Gerardo Grossi - Jodo Luiz tie CarvalIIo

PARECER SOBRE 0 BEQUERIMENT0 N. 1.263

Go!1115Sd0 do Transpor/OS, Go,nnJiiCacOe S e Obras Pu'zb!icas

0 Sr. Wilson Modesto, através do proposicao supra, requet'

5(30 
encaminhado no Exmo . Sr. Prefeit() da Capital 0 00 Sr. Diretor

to Departamoflto Municipal do Transpol'tCs CoictiVos, desta cj(i1dC,
(polo no sentitlo tIe, por necessidade C convOfliencUl, ser tornada
ditria a linha do Ôflil)US que, atualniente, apeflas aoS doniingos, faz

It uiso 00 redor do Lagoa do Pampulha

A propoSilat 	 justa 0 ineritoria
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PARECER SOBRE 0 REQUEBIMEN1O N. 9 1.277

GonhiSSãO de TralisPOrtes, Cornu,licacoes c Obras PliblicaS

() 
Sr. Gcral(lO QuintbO, atravéS da propoSicaO acimfla rneflcl(1

iiada, jequer seja enviado apclo no Exrno. Sr. Ministl'o (in \'iaça()
Ohms PáhiiCaS, soiiCitanc10-ll' provi(tCnS urgeflt('S c II

pain termfliflar a coflstruVao do mom1 
( i t , Estrada (IC Ferro LcoP0I

tuna. de Dorn Silvémio a Nova Era.
SonloS pela aprOvaca() do HeqUerilllinto e, 	

lSC(lU(.nte1mnte,

pelo scu encarniflhamt0.

Sala José ProenVn, 17 (IC junho de 1966.

RaijlflhinCiO AlberYari, Presidcfltl -- Jobo Lvi: de CarpalliO,

HIat i - 
Gerardo Grossi - Li'icio de SouW Crii:.

I)ARECER SOBRE 0 REQIJERI11ENTO N.9 1.280

GomiSSäO 
de Constit1l coo, Legisl(tcaO e Juslica

Nos termos dos artigoS 10, da Constituicao (10 Estait°, 	
3

do HegiiflCfltO Intemno, vbrioS Sis. DepUtados, sendo 0 prirneiro sip-
l)eputado Joaquin' (le Melo Freire, reqUerelam a cons1 

I-

oatârio o
Iuicbo 	

) parlaflwflta r de inqUéritO Para "apUmnl' faHs
(IC urna conhiSSb( Vales dos Bios

pet(i'efltCS a expe1ieflc de Brasilâfl(lia", nos 
	 U rncui

c FoaCatU

1)istribUiU1Ie
 o Sr. PreSi(lcfltc da ConiiSSbO de Justica, pain

ti
littal, a jefemida proposicao Atcntafilcntc, analiSamflos 

Os preccitos

IcaiS 
que regula(11 a matéria e qUC, nesta fase de sun

tmamnitacao, compete_lOS apenas dar-lhC a forma regimental Para

Suit 
aplCciacao pelO Plenário

Redigil o proeto , pOIS, 
agoma, a atrihUicao que nos jflCUIliIt(

Isto, ell , (Iccorlenem dos textoS reginiCnth5 que impbeifl bs Co-

UISSOCS 
TécniCi(s inanufestar nse sobre o mérit() dc proictOs desta

natureZa, somente em fase de segunda discusSão.

Assirn entendendo as dispoSicocs (Ia lei, apreSefltamos Para

p i Ojet() a seguinte redacão:

Somos Pula aprovaça(c do l((Etl(1i1P1(l1 	 P.
pelo seu encarninhamenlo.

Sala José Proença. 17 dc jiiliü il

1?ay:nuiulo .41ber1uxiu, Piesidenie - - Lioio ile ,'oi, :o (rn:,
Relator - 	 Gerardo Gj'ossi	 - .Joäo Lvi: de (]arvullio

PARECER SOBRE () BEQUERIMENTO N.c 1 .265

(.oniissão de Transporles, Conwnicaçñes e Obras Publi eus

0 Sr. Cicero Dumont, airavés (Ia proposiciio supra, requel
se faça apelo no Exino .Sr. I)iretor dos Correios e Te16grafo, coP
I)iarnantina, no sentido de proccder, coin aos estudos ni-
cessários a construção de uma linha telegráfica de Granjas Reunidas
ii elilade de Francisco i)uniont

Sornos pela aprOvaçaO (In Be(IUei'ifll('fl to e, (On seqilentenon
pelo seu encaminhamento.

Sala José Proença, 17 de junho (IC 1966.

Rayinundo Alberjaria, Piesidente --- SalimNaeur, Relator
Gerardo Grossi - João Luiz de Carvaiho - Ldcio de Souza Grit:.

PARECER SOIlBE 0 HEQUEBIMENTO N: 1.266

Cornissão de Coits!i(uiçdo, Legislacão e Jastiçu

Por via do Requerirnento n. 1.266, o Sr. Anuar Fares so1
cita do Governo copia do trabaiho realizado pelo GEIPOT, a yes-
peito do Piano (ii' Colonizaço (10 Vale do Urucula, corn todos OS

seus elenwntos e eonclusbes, e que seja nonieaila unia comiSsan
especial Para estuda-to, cool os necessllrios assessorinnenlos, (IUC cit
mesma requisitain.

lxarninant10-n. vei'ifictiiins (1(11 1) Itqiitriiiicnto 	 ri-ginicntal
e constitucional.

Sornos, pois, peia sua aprovação e que seja tand)eni itpitlii-
mente eflcatninlla(1O ao Poder Executive.

Sala José Proenca, 17 (Ic junho de 1966.

Expedilo Tavares, Presidente - Carlos Eloy, Relator - -
Jehovah Santos -- Jarbas Medeiros - Ran! Fernandes - Hornero
Santos.



I)ARECER SOBIE A INDl(A(, \) . 
I - III

ComiSSdO de TranSP0rteS, ComunicaCbes e Obras 
I'iibljeOS

At 
raves do proposicar) aC	 C ita(Ia o Sr. Geraldo QLI

icquti se3a i fl ( liCii(l0 
ao Exmo. Sr. Goverfladoi ito ESt1(l() a necks-

sjd:l(IC urgente (Ia (.onstrucao C pavtm(ntaVao asfâltiea (IC Ufl 1ra3Ct(

(I) ties (3) (lUi101fl(tF0S (IC 1 stiidi, ligando a C i(la(lC (IC Coroflki

	

Fa1nici110 	 Vila de Sell"
Melo Viana, perteflCefltC bquelc Muni-

1 	 -

SoiiloS pela api'o\'arao do Re(IUC1ilmfho C. C()flSC(l(flt1flt0

pclo S(,U c,ncaminhafhento

Sala José Proenca, 17 (Ic junho de 1966.

RaynlUi1d0 Albergaria, I) i. esl(IefltC e Relator 	 Gerardo Grossi

- judo (IC SOUZU Ciii: - Joao 1,11':
(le Carv(i1110.

I>ARECER SOBBE A IND1CA O N. 1.117

CotfliSSdO 
de Transportes, comunicacoes e Obras Publicas

0 Sr. Jarhas MedeiroS, atraves (Ia propoSicao acimil ifleflelO-
requer seja indica(la aos Exulos. Srs. Governador do Estad()
nada, urgcnte 	 de serelfl

l)irctoi do DER a convefliCfle i0 e 

	

hiilad)s 	 no Seflti(lO do eonclUSãO 	
tO qU(, JO SC

da estrada qUe liga

CuiìSC1h(0 
Lafaiete a pjrangii. Alirma o plopoflen 

icontra t i rraplena(lo o trecho Conselhciro LafaietC CaLls Altos,

is C (s(ncia I
 a ecoflomia (10 regiao a ahertura (10 segundo treello

Colas Altos - Piranga, scm o quo quedara initil lode 
0 esfoico 0tC

;qkii dcspcndido.
So l-nos polo aprovacao (10 Req 

pelo seU encaminhamt0.

Sala Jose Proenca, 17 do junlo kid I 	 -

RuijnhiilIdO %IberijariU, President( - - Lu 	 1	 ntl :1 (,I1

It cIa LI C	
Gerardo Grossi --- lode Liii: de Carol! ii' -

l)ABECER SOBBE A INI)ICACA0 N. 1.118

Co,IisSdO 
de TransPortes, cornuIlicacOes e Obras Pililie(iS

() Sr. GeraldO Quintão, utravés (Ia proposicao acilIlo 
111(1

di(Ola, reqUer seja indicada ao Exmo. Sr. Governador do Estado
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PROJETO DE REs0LucAO N.	 .

Cria coinissão paricirnenlar de iiiquérilo

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minas Gerais promulga:

Art. 1. - Fica eonst tuida unia conhissao parlanientar de in-
quérito, composta (Ic 5 (cinco) membros, para exame e apuração de
fatos referentesàexi. riência de lrasi1ândia, nos Vales dos Rios
IJIUCUIa e Paracatu

Parégrafo unico --- Os ineinliros da coinissao scrio nonicados
pelo Presidente da Assembléia Legislativa, oI)servado o que ilispoe
o	 2., do art. 31, (Jo Rcgiinento Interno.

Art. 2. A comissão parlaiiientar de inquerito devera en-
(error seus trabaihos dentro de 180 (cento e oitenta) (has, quan(i()
ficaré automaticamente extinta

Art. 3." - As COflCIUSO(S (Ia comiSSa() parlainentai (IC inqUe-
jito serilo apresentadas 00 Plenãrie da A.ssenibléia Lcgislativa, no
prazo (10 aitigo anterior.

Art. 4.	 Bevogadas as disposiçoes em contrario, esta tiso-
luçäo entraré em vigor no data ito sua publicacäo.

Solo José Proença, 17 do junho de 1966.

E.rpedito Tavares, I'residente - Raul Fernandes, Relator
Jehovah Santos -. - Jarbas Medeiros	 Hoinero Santos.

PARECER SOBRE A INDICAAO N. 1 1.104

Comissão de Transporles, Comuiiicacöes e Obras Püblicas

0 Sr. Lourival Brasil, no forma regimental, r(quer sejain
endereca(Ias indieaçoes ao Exmo. Sr. Governadot (10 Estado e ao
Diretor-Geral do Departamento do Estradas de Rodagem, encarecen-
(10-lh(S a conveniência C necessidade da imediata autorizacbo para
:I 	 em regime (10 urgência e prioridade, (las obras de pavi-
mcntacao da roitovia Patrocinio 	 Monte Carmelo -- Estrela do
Sul 	 Araguari, cuja implantaçäo se aclia totalmente concluida pelo
PER-MG.

Somos pela aprovaçbo do Requerimen to e, eoflSe(iu(ti (ii iii
pelo seu encaminhamento.

Solo José Proenca, 17 de junho do 1966.

Rayinuiido ,4lber,aria, Presidente e Relator - - .10(U) Lvi: /e
Curia/ho - - Germ-do (;JOSSi 	 - Ltieio (IC .Soiia Cruz.

:iià
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a necessidade (IC ser construi(Ia, eni (Inns cia jas. a est ra(Ia dc pavi-
mentação asfàltica, ligando as cidades de Jaguaraçu e Marliéria a
MG-4, a altura (10 quilôrnetro 57, cm Ana de Matos.

Somos pela aprovaç5o (10 Requeriinento c, consequentemente,
pelo seu encaminhamento.

Sala José l'rocnca, 17 de junlio de 1966.

Rayin:ziido Alberguria, Prcsidente C Relator - 	 Giui-fo (1ossi
-- Lucio de Soziza Cruz -- .João Luiz de Carvallio -

PARECER SOBRE A INDICAAO N.' 1.122

Comissão de Transporles, Comunicacöes e Obras Publicas

C) ilustre Deputado Euler Laleta, através ((a proposiçao acinw,
requer seja encaminhada, ao Exmo. Sr. Governador do Estado e ao
Conseiho Rodoviario (to DER, indicac5o no sentido (In necessidadc
(Sc se proceder, urgentemente, a reparos na estrada quc liga Januaria
a 1iontaIvânia, de VCZ que a rodnv in em refcrência SC (fl( nt In (III

pes.simo estado (IC eonservaç5o.

Sonlos pela aplo%'çao (It) Ileqtieiiiiontn ('. (((I5((6 I(I(nl('Ilt(.

polo sen encaminhamento.

Sah José Proença, 17 (le junlio de 1906

I?ujniuiulo 51lberqurw, Presidente - 	 ( einrdo Grnsi. Hchlbir
boo Liii: de Curvoiho -- Ldeio (Ic Souza (ru: -

PAI-IECEB SOBI-IE A 1Nl)ICAM) N. 1.12G

Comissão de Traiisportes, Coinunicaçoes e Obras Ptb1ieas

0 Sr. Mario Hugo Ladeira, através da proposição supra, requer
seja encaminhada indicac5o ao Exmo. Sr. Govcrnador do Estado
0 ao Sr See retario (las Comunicacöts C Ohms Puhlica.s, eflcaicein-
do-Ihes a necessi(la(tc C a urgencia (le SCm (OflstrUida a 1)((fltc sobre
o Rio Piracicaba, un eida(Ie do inesmo nome, cuJas ohms estilo
pamalisa(las

Son-ios pela aprovaçao (to Rcquerimen(o C. (Oflse(jLOI1 t(lI((i1l(,

pelo seu encaminhamento.

Sola Jose Proença, 17 de junlin de 1960.

Royniuiulo A!berf/(iri(i, President( - 	 Lio-io dc Aou:o (vu,
t total or - 	 (;cruido Gross,	 ,Jodo Liii: (/0 (uriiollio

1)ARECER SOBRE A INDICACAO N.' 1.127

(iomiSSãO 
de TranSPOrteS, ComUfliCacOes e Obrus

(1 Sr. Mario Hugo Lade ira, all, 	
ha proposicao no na ci-

((I Uer SCI' i0i.iiiu1ith1 j fl (ticacR() no Exnto. Sr. (;overflthlor

(ill ESta(I° c' ao Sr. I)iretOi (10 DEE-MG, no sentido 
(IC 5cr ncluida

no Piano MG-A, 1)ara asfaltarnent o , a ligaca() r()(loviaria Seni_PC1X C -

])Oil,
SiIvéri() -- - BR-262, tendo em viSta sun importaneth eCOflÔ-

ill iC a -
Sonlos 	 lc( aprovacao (to Bcque1in1e10 C, (.OflS(S(liiefit(ifl(fl

pelo seu enCamifl1amt0.

Sam José Proefica, 17 de junho (Ic 1966.

RuyfliUI(Cl0 	 jerguria, PI.CSi(it1t( - 	
Luezo tie Sou:a C,ii,

Petal) i - 	
Ger(ir(lO Grossi -- .boiw Liii: ile CurmililO.

I)ARECER SOBBE A lNI)ICA(:- 	 N.' 1 . 129

(oWiSSdO 
de TraliSPortes, conuunicacoes e Obras Pliblicas

() Sr. Spartae() PoiiipeU, atiU\(S tIn p i npO Sicao supra, requel

	

-,,,, tcitii j fl( liCaçao no Sr. 1)iretor_Ger 	
do 1)epartamt0 (IC Es-

It-atlas de Bodagem para que, enqUanto uSo for conclUld
() o asIalt

(11010 
(to mom1 rodoViario quc liga a BR-55 	

ci(Iti(i('(Fe i1 a)) 1)i IS) 	 l 

do Monsenhor Paulo, autorize a conserVa° 	
it(C1hOiI0tI0 da

OStl1I(la 
tie terra que Serve imquele trafcgo.

SoulloS pela apmn)Vn 	 ill Pile	 IH 	 - 	 ill(1

pelo sell encaminham b0 -

Sala José Proefica, 17 ( Ic 	 lit, I

fl((iJIflhlIldO 4/b er(/aria, Presi den ft e Relat nO	 Go r(tr(P( (;VO55(

-- - boo Liii: (be G(iriflhlli() 	 Luicio de Sou:a Cr,,:.

l'\HECER SOBRE A 1Nt)1CA(.-O N. 1.131

(nOt 15500 
de TronsPortes, Comuzi icacöes e Obras PuubliC(iS

() Sr. Nicanol' Armando, atiavéS da p
i. oposicao . acima

innallil, requer seja formnulada i
fl (liCaçao ao Exmflo. Sr. Cover-

na101i to EstU(l0 e no Exmo. Sr. Sccretário das ComufiiCaVOe
S e

ntido da absoluta necessidade de se reconstrui
(ibmaS PñhlicUS, no se 	

m

das MorteS, ligando o MuniCiPiO de São Joan
a ponte SO1)FC 0 Rio 
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del-Rei ao de Ritápolis, na altura do km 110 do Bede Ferroviária
Centro-Oeste (ex-Rede Mineira de Viação)

Sornos pela aprovacao do Requeriniento e, consequ(n Icitiente,
pelo seu encaminhamento.

Solo José Proença, 17 dc junho dc 1966.

Raymundo A!bergoriu, Presidente - - Gerardo Grossi, Relator
- .1050 Liii: de (]urvcllio -- Lijejo de Souza Gre:

PAItECEII 5111W A INI)ICA(, A() N.' 1.133

Goniissdo de l'rwisporles, Coniurzicacoes e Obras lãb1icag

Através do proposiçiio supra, o Sr. Spñrtaco Pompeii reqici
sija frito indicacao ao Exmo. Sr. Govcrnador Israel Pinheiro e oo
Superintendente da CARPE, no senti(10 dc que S. Exas. determi-
nell a conc1us5o do rcforma (10 Grupo Eseolar Brasil, do cidadc dc

Varginha.
Sonios pela aprovaco do Ileciucrimen to e, e oseqOen temtn ft.

pelo seu encaminhamento.

Sala José Proença, 17 de junho de 1966.

Rcqjmundo Albergaria, Presidente e Relator - Geiordo Grossi
Liieio dc Soziza Grit: - --João Luiz dc Garval/io

PAIIECER SOBRE A INI)ICAçAc) N. I , 137

Gomissdo dc Trwisportes, Comuiiicacöes e Obras Pz'iblicos

0 Sr. Nicanor Armando, através do proposiciio supi'u,
recluer seja formulada md icaçiio aos Exmos . Srs . Governador do
Estado, T)iretor do 1)epartamento de Estradas dc Rodagem (I)Elt
V ao l)iretor do I)epartamento de Turismo, no sentido da urgente
necessidade de se realizar a construçbo da rodovia, ligando a cidade
de São João del-Rei a de Tiradentes, numa distAncia não superior a
dez quilômetros.

Sonios pela apIovaçao 	 lliquei'iiiu'ii lo '. ( 0 I1S((IW' ilk'
pelo sea encaminhainento.

Sala José Pioenca, 17 ik' junho de 1906.

Raymundo Albergaria, Presidente 	 - Gerox'ilo Gios,si, IClatot
- 	 .10(10 Liii: (ic Gart'allio	 Liuio (IC .Soo zu Grit

1)ARECER SOBRE A IND1(A(' N. 1 .1 12

ComissäO de TranSpOrles, ComuniCacöe s e Obras Vii b1iea

() 
Sr. SpártaCo PompeU, atraVéS da proposicãO supracitada,

r('qu(r s&,)a feita uma indicacãO ao Exmo. Sr. SecretáriO de Comu-
nicacöeS e Obras PiiblicaS, encareCd11(10 a necessid0(1 urgente
de sec ocelerada a construcbo do prédio do Forum do Comarca de

,Alfcnos.
A medida é justa e neceSSária.
SomoS pela aproVacão da Indicacão e, consc(IiiCfltcmte,

pelo scu encaminhamt0.

Sala José ProenVa, 17 de junho de 1966.

Raymhindo lber ,qaria, Presidente c Relator -

 

Gerardo Grossi

Lucio dc Souza Cruz 	 João LuiZ de CarValllO.

PARECER SOBRE A INDICAcA° N." 1.144

GornissãO de Transportes, ComuniCacöeS e Obras PáblicaS

0 Sr. SpârtaCO PomPcU, na forma regimental, requer seja
toimuloda indicacãO ao ExmO. Sr. Governador Israel Pinheir,
para que S. Exa. se digne rccomendar A CARPE coloque em regilile
de urgencia as obras da reforma do imóVel onde deverá funciOnar
o Colegio Of icial Vital Brasil, na cidade de Campanha, no Sul tie

Minas.
SornoS pela aprov aç ao do In d icaçi() e, (onsequcnt(h1t(

pelo scu encaminhamet0

Solo José Proenca, 17 dc junho de 1966.

RayniUIldO Alberijaria, Prcsideflte e Relator - Gerardo Grossi

- Liicio de Souza Cruz - Joâo Luiz de CarvalliO.

PARECER SOBRE A INDICAcA0 N." 1.145

ComisSâO de TranSpOTtes, GomuniCacoes e Obras Pliblicas

AtravéS do Indicacão n. 1.145, o Sr. Spãrtaco PompeU
'requel' seja soljcitado ao Exmo. Sr. Governador do Estado que
recomende a Secretaria de Estado de ComuniCacôes e Obras Pñblicas

o reiniciO das obras de uma ponte sobre 0 Rio AjuruoCa, entre os

MuniciPiOS de São Vicente de Minas e Andrelâfldia, cujo término vem

sendo protelado ha váriOS anos.
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Somos pela aprovacao (Ia In d icaç5o e, conscqiidntcmente,
pelo seu encaminhamento.

Sala José Proença, 17 (Ic junho de 1966

Raymundo Albergaria, Presidente e Relator 	 Joüo Liiiz de
Carvaiho	 Gerardo Grossi - Lizcio de Souza Cruz.

PARECER SOBRE A INDICAçA0 N. 9 1.152

Comissão de Transportes, Comunicacoes e Obras Páblicas

0 Sr. Anuar Fares, na forma regimental, requer seja formu-
lada indicação ao Sr. Diretor do Departamento de Estradas dc Rn-
dagem, Dr. Eiiseu Resende, sobre a necessidade de se proceder a
cobertura asfiiltica cia rodovia Barhacena - São JoSo del-Rei, nota-
damente no trecho Barbacena - Barroso, onde o trãfego intensivo
de caminhöes provenientes da fñbrica dc cirnento para os viirios
pontos do Pals exige uma pavirnentaçao mais adequada ii carga
que, diariamente, por ali transita.

Somos pela aprovacSo da lad icacao e, conscqdenlemcnte
pelo sen encaminhamento.

Sala José Proença, 17 de juiilio (Ic 1966.

Raymundo Albergaricx, Presidente - Gerardo Grossi, Relator
João Luiz de Carvalho - Lácio de Souza Cruz.

PARECER SOME A INDICACAO N. 9 1.153

Comissão de Transportes, Comunicaçöes e Obras Páblieas

0 Sr. Spártaco Pompcu, através da Jndicação n. 9 1.153,
requer seja formulado apelo ao Sr. Governador do Estado, para
que recomende ao Diretor do DER, encarregado de executar a rodovia
asfaltada entre Três CoraçOes e Cambuquira, seja o serviço de im-
plantacao e asfaltamento iniciado no prineiplo (Ia Rua Bencdilo
,Alves, no Bairro da Cotia.

A proposição é justa e meritória.
Somos pela aprovação da Indieaç5o e, consequenleniente,

pelo sen encaminhamento.

Sala José Proença, 17 de junho de 1966.

Razirnundo AIbeijaria, J'residente - Gerardo Grossi, Relator
Jodo Lvi: de Carvall,o -- Licio de Souza Cruz.
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PARECER SOME A INDICACAO N. Q 1.158

Corn issdo de TranspOrtes, ComunicaceS e Obras Páblicas

0 Sr. SpârtaCo Pompeu,.através da proposicSO supra, requer
Iseja formulada indicacão ao Exmo. Sr. GovernadOr Israel pinheiro,
para quc recomende ao DER executar a obra jA orçada c autorizada
dc nmpliacão da ponte de concreto arma(iO sobre o Rio Verde, no
%IunielPiO de Varginha, no ramal rodoviáriO asfaltado que liga
aquela cidade a Rodovia Fernão Dias.

Somos pela aprovacSO da IndicacSO e, consequcntemenite,
pelo scu encaminhame11to.

Sala José Proenca, 17 de junho de 1966.

RaymundO Albergaria, Presidente - Gerardo Grossi, Relator

- Jodo Liii: de Carvaiho - LILcio de Sduza Cruz.

PARECER SOBRE A INDICACAO N. 9 1.161

Cornissdo de TranspOrteS, ComunicacöeS e Obras Piblicas

0 Sr. Nicanor Armando, através da propOSicão supra,
requer seja oficiado aos Exmos. Srs. Governador do Estado c Secre-
târio dc Estado das Comunicacöes c Obras Pñblicas, encarecendO
-ihes a necessidade de serem tomadas providênCias energicaS e ur-
genies para realizar a constrUcão da ponte sobre o Rio das Mortts,

as proximidades da Estaciio de Ibitutinga, na estrada dc São JoSo
del-Rei a São Tiago.

Somos pela aprOVaC) d 	 Tfld1C 	 C. (011Sed1liCfltlCflt(

pelo sen encamiilhamento

Sala José Proenca, 17 (Ic junl 	 (IC 196U

R1nUfldO Albergclria, Presidente - Salim Nacur, Relator -
Gerardo Grossi - João Luiz de CarvaihO - Lácio de Souza Cruz.

PARECER SOME A INDICAc AO N.9 1.163

Corn issãO de Trans portes, CornuniCacöes e 0 bras 1'iiblicas

U Sr. Spártaco Pompeu, atravéS da proposicilo supra, requer
,-ca Icita indicacão an Exmo. Sr. Dr. Mario llhering, Presidente
(Ia CEMIG, para que seja instalado o servico de fornecimento de
forc-e 1U7. a cidade dc Carmópolis.

A propuSic a() C hujualla c regunental.



-- 277

- 276

Soinos pela aprovacao (Ia Indicacão C, COflSC(IUCfltCfllCfl(C,
pelo seu encaminhamento.

Sala José Proenca, 17 de junho (Ic 1966.

Raymurido Albergai'ia, Presidente - Gerardo Grossi, Relator
- Joâo Luiz de Carvaiho - Lzcio de Souza Cruz.

PARECER SOBRE A INDIcAAo N.9 1.170

Comissão de Transportes, Comunicacöes e Obras Pib!icas

Através da Indicacao n. 9 1.170, o Sr. Joäo Luiz de Freitas
solicita seja endereçada ao Diretor do DER, Dr. Eliseu Resende,
)indicacao no sentido de que mande asfaltar ou, pelo menos, encas-
caihar, dentro do menor prazo possivel, a estrada que liga a BR-262,
A altura do quilôrnctro 63, a cidade de Born Jesus do Amparo, numa
extensão de apenas sete quilômetros.

Somos pela aprovaçiio da Indicacao e, conseqiienternente,
pelo seu encaminhamento.

Sala José Proença, 17 do junho de 1966.

Raymundo Albergaria, Presidente - Liicio de Souza Cruz,
Relator - Gerardo Grossi = João Luiz de Carvaiho.

PARECER SOBRE A INDIcAçA0 N.9 1.178

Comissâo de Transportes, Comunicacöes e Obras P6b1icas

0 Sr. Spártaco Pompeu, através da proposicão supra, requer
eja feita indicacão ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinhciro, no
entido de determinar providências Para ser construIda, nesta Ca-
ital, em terreno do Estado, na Praça da Liberdade, uma creche
revista pela Lei n.° 3.898, promulgada em 22-12-65 e publicada no

Didrio do Asse,nbléia em 24 de dezembro de 1965.
Somos pela aprovaçiio da IndicaçiIo e, conseqiientemente,

pelo sen encaminhamento.

Sala José Proença, 17 de junho do 1966.

Raymundo Albergaria, Presidente - Salim Nacur, Relator -
Gerardo Grossi - João Luiz de Carvaiho - Lácio de Souza Cruz.

MATERIA APII()VA!)\

RequeriniCfltoS: n.s 1.259, 1.272 e os seguintcS, scm iiümero

(10 Sr. Artuar Fares, no qual pede seja dedicada a 1. 1 Parte

(Ia Ordern do 1)ia (Ia Rcuniäo (Ic 21 (10 corrente Para homenagear
o Dia da Unidade Alemã;

do mesmo parlarnentar, pcdindo urn voto (le congratUlacöes
corn o Prof. Roque Carnello, pela conquista do diploma de Meihor
Professor do Ano do 1065, conferido pela Agencia Mineira de Espe-
táculos c da Cultura Artistica e Social de Belo Horizonte;

ainda do mesmo Deputa(iO, solicitando voto do congratulacöes
corn 0 Sr. Marurn Patrus, titular do 6. Distrito Policial, pela escolha
(le seu norne como Delegaclo do Ano;

do Sr. Ataliba Mcndcs, quc solicita voto dc pesar pelo fale-
cimento do Sr. João Alexandrino dos Santos, ex-Prefeito do Novo
Cruzeiro;

do Sr. Artur Fagundes, pedindo voto de congratulacöeS corn
a Srta. Virginia Barhosa, ebeita Miss Minas Gerais, voto esse exten-

sivo a seus Pais e a populacão de Montes Claros;
do Sr. Athos Vicira de Andrade, em que reqUer voto do

congratulacöes corn o jovem Maestro Carlos Eduardo Prates, por
sua classificacão em 1. 9 lugar no Concurso Internacioflal de Fbo-
rença, do qual participaram mais de 30 maestros;

do Sr. João Luiz de Freitas, que solicita voto de congratula-
çöes corn o Juiz de Menores da Cornarca do Belo Horizonte, Dr.
Moacir Pimenta Brant, pela portaria proibindo menores do 18 anos
em prograrnas de radio e tclevisSo e censurando os video-tapes

ofensivoS a moral da sociedade;
do Sr. Sette de Barros, que pede consigflacSo em Ata de urn

voto de congratulacöes corn 0 Banco da Lavoura, polo transcurso
do scu 41.9 anivcrsário;

do Sr. José de Castro Ferreira, LIder da Bancada (10 MDB,
pedindo as congratulacöes da Cosa corn o Correio da Manliä, pela

passagein de seu 65. 9 ano de fundacão

do Sr. João Bosco, em que pede voto de congratulacöcS corn
o jornal Ultima Hora, pela passagern de sell 15. 9 aniversâriO,
dando-se conhecimentO da decisão da Casa aos Srs. Danton Johirn,
DiretorPrCSi(lent0, e Dauro Mendes, Diretor em Minas Gerais;
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do Sr. José Maria Magalhuies, solicitando voto (le pesar pelo
falecimento do Sr. Aureliano Nestor Veado, ocorrido nesta Capital;

do Sr. Moreira Jdnior, em que solicita voto de pesar pelo
falecimento do Sr. José Bento Pinheiro, ocorrido em Congonhas
do Campo;

do mesmo parlarnentar, pethndo adiarnento de votação do
Requerirnento do Sr. Aureliano Chaves;

do Sr. Spártaco Pompeu, que pede seja consignado em ALa
urn voto de regozijo corn o Sr. Governador Israel Pinheiro e corn
o Sr. Secretário da Segurança, pela assi natura do Dccreto n. 9 9.725,
em maio do corrente ano;

do mesmo Deputado, pedindo \OU) de ('('gozijo ('010 o Sr.
Israel Pinheiro, por haver (Icterminado a cxccuçao, p('lo PER, de
serviço de terraplenagem para construçao do a1'tnazn1 gigante do
IBC, em Varginha;

do mesmo parlamentar, pedindo ciuc a Casa Sc congratule
corn o Sr. Gen. Dióscoro do Vale, digno Comandante cia ID-4 e
Presidente da Campanha de Auxilio aos Indios Maxacalis, pela
iniciativa de dcfendê-Ios dos invasores c de prestar-Ihes socorro;

ainda do mesmo Deputado, em que solicita voto de congra-
tulacöes corn a Sra. D. Coracy Pinheiro, que, como Presidente do
SERVAS, iancou em Minas a cainpanlia "I)ê agasaiho a uina ci'iança
pobre neste inverno";

do Sr. Jarbas M('dciroS, (foe pcde Sc consignc eni Ata urn
voto de congratulaçöes corn o Sr. Governador do Estado e corn o
Sr. Secretãrio da Agricultura, pclo convnio assinado corn o Minis-
tério da Agricultura, visando a instalaçuo de cntrcpostos em Cain-
buquira;

cia Sra . Maria Nair Montciro, quc solicita volo de
 corn os Srs. Governador do Estado, Secretário da Segu-

ranca Pdblica, Comanclantc da Forca Püblica, Comandante do 50
Bataihão, Chefe do Policiamento Ostensivo, Chef e do Estado-Maior
da Policia Militar e Secretário da Educacäo, pela demonstraçäo de
alto espIrito piiblico, fazendo instalar nesta Capital o policiatnento
militar nos estabelecimentos de ensino primário;

do Sr. Waldomiro Lobo, pedindo as congratularöes cia Casa
corn o Sr. Oswalclo Pieruccetti, pela campanha quc vern desenvol-
vcndo no sentido de embelezar a cidade.

79

Pareceres de redacio final dos ProjctoS n 9s. 3.573, 3.561

e 3.562.

Projetos em 1.' discusSão, 3.635, 3.640, 3.658, 3.659, 3.677

e 3.679;

Projetos de ResolucãO n 9s. 3.698, 3.699, 3.703 e 3.704.

NOMEACAO DE COMISSAO

Para representar a Assernbléia na I Fcira de Invcstidorcs do
NorcicstC, a pedido do Sr. Jorge Vargas, a Mesa nomeia comiSsão
compoSta dos seguintes Srs. Jorge Vargas e Orlando Andrade,
pela ARENA José Maria MagalhSeS, pelo MDB.

QUESTOES DE ORDEM

o SR. .IOAO 1I0SCO - Sr. Presidente, havendo levantadO,
ontem, Questão de Orciern relacionada corn a aplicaVäO de dispoSi-

tivos (10 Ato Cornplementar n. ,, 4, solicitaria a V. Exa. me infor-
masse Se os elementoS nomea(loS para esta comiSSão especial que
V. Exa. acaba de designar já cumpriram o disposto no art. 20
do Ato Complementar fl.9 4 e no art. 8. 9 do Ato Cornplemeflta

n.9 6.
O SR. PRESIDENTE - A Mesa inforifla ao nobre DeputadO

que, resolvendo a Questão de Ordem do nobre DeputadO Geraldo
Quint5o, informOu a Casa que o assunto deveria ser observado sob
dois angulos: inicialrneflte, sob o ângulo parlamentar e, posterior
mente, quando se tivessen'i todos os elementos comprobatórios, sob
urn ângulo rnais global, em que se levaria em conta o registro dos
candidatOS nos iivros dos partidos.

Segundo cleclaracãO que o ServiVo Administrativo (lesta Casa
pôde aferir, através de contatoS pessoaiS corn os Srs. DeputadOs,
Os 

dois primeiroS nomes aqui menciOfla(ios pertencem h ARENA
e o terceiro nome ao MBD.

No entanto, a questão ficarâ devidamente resolvida quando,
nestes dois dias, a Mesa receber, por parte dos seus servicoS admi-
nistratiVoS, os dados que Tnafl(1OU buscar junto as novas agremia-
çöes partidárias. Al, ento, csta Casa poderá estar ciente, de ma-
neira definitiva, dos novos quaciros partidárioS. Mas, no momento,
baseia-Se apenaS em dados coihidos do PlenáriO, na sede do Poder
LegislatiVo, sem o que teriamoS que parar nOSSOS trabaihos e este no
é o interesse do Ato Institucional n. 9 2.

* * *
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0 SR. HELlO GARCIA - Sr. Presidente, solicito a V. Exa.
informar ao Plenário corn qual quorum foi aprovado o Requeri-
mento, convocando o Dr. Souza Lima para prestar esciarecimentos
ao Plenário.

0 SR. PRES1DENTE A Mesa vai verificar, nos assenta-
mentos dos seus auxiliares, o nthnero de Deputados presentes na
votacão e aprovacão do Requerimento mencionado. A Mesa informa
que a presenca é de 67 Srs. Deputa(los

* * *

0 SR. MANOEL COSTA - Si. Presidente, o Ato Instilucional
n.9 2 estabelece, no seu artigo 4•0, o seguinte:

"Ressalvacla a competência da CCiiiiara dos Depu-
tados e do Senado e dos Tribunals F'ederais, no que
concerne aos respectivos servicos administrativos, com-
pete exciusivamente ao Presidente da Rcpühlica a mi-
ciativa das leis que criem cargos, funcöcs ou empregos
pñblicos, aumentem vencimcntos ou a despesa piThlica
e disponham sobre a fixação das Forcas Armadas.

Parágrafo dnico - Aos projetos oriundos dessa
competencia exciusiva do Presidente da Repáblica nao
serão admiticlas emendas que aurnentem despesa pre-
vista."

A Lei Constitucional n. 14, por nós votacla, no sou art. 29,
transcreveu, ipsis lileris, o mesmo dispositivo que you let:

"Ressalvada a compctência da Assembt(ia Legis]a-
tiva e dos Tribunais Estaduais, no que concerne aos
respectivos servidores administrativos, compete exciusi-
vamente ao Governador a iniciativa de leis que criem
cargos, funcöes on empregos p6b1icos, aiimenteni venci-
mentos on a despesa püblica on disponhain sobicafixa-
çio do efetivo da Forca Policial.

Parágrafo ünico - Aos projetos oIiUfl(los (Ia COil-
petência exciusiva do Governador do Estado, nio serão
admitidas emendas que aumentern a despesu prevista."

A douta Comisso de Financas, ao examinar o Proj(lo n.°
3.641, estabeleccu, em seu art. 2., a vincuIacio do art. 128 (Ia
Lei 3.214 corn esta lei. N5o é a vinculaciio consti lucional, quero
deixar hem claro

Ora, Sr. Presi(leflte, it ernenda (10 Deputado Artur Fagufl(lC5,
na ComiSSãO de FinancaS, aumenta a despeSa do Projeto que deve-
rernos votar nesta hora, razSo pela qual, para que não se decida
de piano e para que esta Casa tenha urn profluflCiamento harmôniCo
corn a sua tradicão e born nome, requcrernos a V. Exa. a retirada
do Projeto da pauta, a urn de que seja o mesmO remeti(lo a CO-

missao (le Justica, que deverâ pronUflCiarse sobre a
nalidade a que nos referimos.

O SR. HELlO GARCIA - Sr. Presidente, a Questão de
Ordemn levantada pelo ilustre Deputado Manoci Costa, Lider do Go-
verno, foge a questão, porque S. Exa. afirrfla que o Ato InstitUCioflal
proibe aumento de despeSa. Mas o que estarnoS fazendo e o que a
nobre DeputildO Artur Fagufldes fez, na ComiSSão de FinancaS,
foi apenas manter urna vinculacão jâ cxisteflte. E aqui jâ foram
votados projetos, corn ernendas iguaiS a esta, (10 DeputadO Artur
Fagundes. Por isso nao vejo motivo para que V. Exa., Sr. Presi-
dente, atcnda a Questão de Ordern do nobre DepUtado Manoel
Costa, rctirando da pauta o Projeto e devolVCfldOo ii ComniSsãO de
Justica.

0 SR. PRESIDENTE - A Questão de Ordem ievantada peio
nobre Deputado Manoel Costa é de alta relevâflcia. De fato, o
Poder Legislativo não pode adotar emendaS que aumentem despe-
sas, em face de projeto oriundo do Poder ExecUtivo. Como

, porérn
o nobre Deputado Who Garcia apresenta argumeflto contráriO ii
Questão de Ordern do nobre Deputado Manoel Costa, que, de passa-

I
e em principiO querernos dizer que achamos ter procedeflCia

a Mesa, obediente s deterrniflacöes constitUcionais e procurando
(tar ao assunto urna solucãO condiZente corn os imperatiVos da lei,
recebe c defere a Questão de Ordem do nobre Deputado Manoel
Costa, rerneteflIo a proposicao a ComisSo de justica, para sobre
o assunto opinar, quando, entan, pO(I (m .ibi Mesa, de mafleira defi-

nit i va. resolver a questao.
o SR. HELlO GARCIA - Sr. Presidente, qimando V. Exa.

(lefert a Questão de Ordem do nobre Deputado Manoel Costa, de-
terminando a remesSa do Projeto a CorniSsäo de Justica, e como
(Teve estar-Se esgotandO a seu prazo, que é de 45 dias, eu solicitaria
que V. Exa. informasSe qua' serã o prazo previsto para a CorniSSãO
ftc justiVa, no presente caso.

O SR. PRESIDENTE - A Mesa vai remeter a Projeto n.9
3.G41 a ComissãO de Justica e esta deverâ opinar dentro do prazo
estabelecido na ResolUcãO 754, que é aquela que regulamenta a
tramitaVão dessa espécie de propOSicäo.
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REGISTRO DE PRESENA

A Mesa comunica aos Srs. Deputados que se encontra no
Gabintc da Presidência o atleta mineiro Eduardo Goncalves de
Andrade Tostiio em visita a esta Casa, numa homenagem do
esporte ao Poder Legislativo.

ENCERRAMENTO

Nada mais havendo a ser tratado, o Sr. Presidente encerra
os trabaihos e dá ciência a Casa da Ordem do Dia da Reunião Se-
guinte.

598. ReuniãO Ordinâria da Assembléja Legislativa, em
20 de junho de 1966

IHES1l)ENLlA l)OS SRS. BONIFACIO DE ANDIIADA, MARIO
HUGO LADEIRA, ANUAR FARES E JOAO VAZ

As 1015rnifl, comparecem os Srs.

BonifâClO de Andrada - Leão Borges - Mario Hugo Ladeira
Joio Navarro - Pinto Coelho - Anuar Fares - Agostiflho

Campos Neto 	 Altair Chagas - Alvaro Salles 	 Alvimar MourãO
- - Athos Vieira (le Andrade - AureliaflO Chaves - Benedito Xavier
- Carlos Eloy - Carlos Megale - Cicero Dumont - Delson Scaraflo

- 	
ExpeditO Tavares - Hélio GarciaDermeval Pimenta Filho 

HermelindO PaixãO - Hoinero Santos - Ibrahim AbiAckC1 -

jarI)aS Medeiros 	
Jehovah Santos - João Bosco - Joäo Luiz de

Carvaiho 	
Joao Vaz - Joaquiifl de Melo Frcirc 	

Jorge Ferra".

- Jorge Vargas - José Mariano - Lélis Chaves 	
Lourival

za Cruz - Luiz Junqueira - Manoel Costa
Brasil 	 Lücio de Sou 
-- Maria Pena - Marta Nair Mon

teirO - Maurilio Camhraia
Martins Silveira - Moreira Junior - NicaflOr Armando - Odilon
Rodrigues - Otelino Sol - Paulino Cicero - Raul Fernandes -
RaymufldO Albergaria - Salim Nacur - Sette de Barros - Sousa

Silva - SpártaCo PompeU - WaldomirO Lobo - Wilson Chaves
Wilson Modesto.

Coin a presenca de 55 Srs. DeputadOs, o Sr. Presidente de-

clara jberta a ReuniãO.
A seguir é feita a leitura da Ata da Reunião anterior, a quai

é aprovada, scm restric6eS.

CORBESPONDPNCIA RECEBIDA

MENSAGEM N.° 1.099
Belo Horizonte, 20 de junho de 1966.

Exmo. Sr. Presi(lI1flt(' da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.
Tenho a honra de submeter, por intermédiO de V. Exa., ao

alto pronUnciam't0 dessa egrégia Assembléia Legislativa, o incluso
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Projeto de Lei que dispöe sobre a criaçSo de urn colégio normal
oficial anexo ,to Ginãsio da cidade de Medina.

A presente iniciativa contém providência que encerra (leSdO-
bramento do piano educacional adotado pelo Governo, que objetiva,
através da expansSo da rede escolar oficial, oferecer it juventude
mineira condicocs propicias ao prosseguimento de seus cstudos.

Dc outra parte, é de se ressaltar que a cidade de Medina,
pela densidade de sua populacao escolar, se credencia aos estImulos
que a proposta anexa consubstancia.

Vaiho-me do ensejo para renovar a V. Exa. as expressoes de
eievado apreço e distinta consideraçao.

Israel I'inheiro, Goveinador do Estado

PHOJETO N. Q 3.707/66

Cria urn colégio normal of iciol onexo ao
Ginásio Estadual da cidade de Medina

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica criado urn colégio normal oficial anexo ao
Ginásio Estadual da cidade de Medina.

Art. 2.° - Para atender ao disposto no artigo anterior, ficam
criados no Anexo II, da Lei 3.214, (Ic 16 de outubro de 1964, 7
(sete) cargos de Professor de Ensino Médio, nivel XV, de classe
singular; 2 (dois) cargos de Inspetor dc Alunos I, nIvei III, e 2
(dois) cargos de Continuo-Servente I, nIvel II.

Art. 3•9 	 As despesas resultantes desta lei correrio pelas
verbas próprias do orçamento do Estado.

Art. 4•9 - Revogam-se as disposicoes em contrário.
Art. 5•9 	 Esta lei entrará Nfl vigor na data de sua publi-

caç50.

OFICIO
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metcu considcracSo (lesta Pasta o texto do Bequerirncflto n.9
711/64, de autoria do Sr. DeputadO José de Castro Ferreira e outros,
contendO reivindiCacao no sentido de que fossefli adotadaS medidas
corretiVas nas estradas municiPais desse Estado, coflstafltcS 

(lOS

COflVêfl1OS firmados cntre a Central Elétrica de Furnas S.A. e di-
versas prefeitUras do Sul de Minas.

Para melhoreS esclarCCimeflto S a V. Exa. e aos deinais ilus-

tres parlamefltarcs intercssados, fiz anexar 80 presente uma cópia

do oficio n. 9
 DG/5.124, de 30 de maio ültimo, em que a DirecãO-

-Geral do Departamento Nacional de EstradaS (IC Rodagem escia-

rece, entre outroS inforrfleS, de Sconhecer os convCnios em causa,

escapando, por outro lado, a sua jurisdicSo, a obrigatoriedade de
executar obras em rodovias pertcflCefltes ao Ambit() adininistratj\'o

municipal
Sirvo-me do ense3O pant apresentar a V. Exa. 

11(1I P10

lestos de elevada estilfla e distinta consideracao.

JU(1Fe	 T(iVOI'U, MifliStl'() ila ViaVaO C O1)raS 1l)1iCa

"MYOP -- I)EPARTAMENTO NACIONAL DE, ESTRADAS
DE BOi)AGEM

30 de maio de 1966

i)o 1)iretOr-Ge1' (10 Depa1.tam0 Nacional de Estradas (le Rodagern

Ao Chcfe de Gabinete do MinistériO da Viacäo e Obras PiThlicas

Ass.:
	 ConserVacão de estradas municiPais.

Ref. 	 Proccsso fl.9 65.467/64 - DNER.

Anexo: ProcesSO n. 9 24.938/64 - MVOP.

Sr. Chefe do Gabinctc,

Brasilia, 13 de junho de 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa (10 Estado
de Minas Gerais.

Tenho cm rn5os 0 ofIcio n. 1 3.534/64-MAT. de 30-11-64, atm-
yes do qual 0 ent5o Sr. Presidente dessa egrégia Assembléia sub-

RestitUo a cssc Ministério o ancxo Processo n. 9 24.939/64 -

IiVOP, que trata do Requerimento n. 9 711, do Sr. Depuhido José
dc Castro Ferreira e outroS, aprovado pcla Assciflbléiil Legislativa
do Estado de Minas Gerais, solicitando prOVi(lêflctas no sentjdo de
screm adotadaS medidas corretivaS nas estradaS referenteS aos con-
VêniOS cntre a Central Elétrica de Furnas S.A. e diversaS prefei-

turas do Sul de Minas.
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2. A respeito, cahe esciarecer quv csk I)epartamtnto (lesco.
nhece os convêrnos em causa e escapam a sua jurisdicão rodovias
de caráter municipal.

3. Ouvido a respeito, o Departamento de Estradas de Rodagem
do Estado (IC Minas Gerais informon o mesmo a esta autarquia:
que se trata de estradas niunicipais, estranhas a rede cuja conser-
vacão compete ãquele DER, recebidas pelas respectivas prefeituras
em época posterior àqucla em que o assunto foi abordado na Assem-
bléia Legislativa.

Valho-me do ensejo para reiterar a V. Sa. protestos (IC estima
e consicleracäo.

Eng° Algacyr Guimaräes, Diretor-Geral."

OFICI()

Em 31 de junho de 1966

Exrno . Sr. Presidcntc da Assenibléia Legislativa (10 Estado
de Minas Gerais.

Através (10 oficio n. 800/64/1,1, de 20-4-64, o cnt5o Presi-
dente dessa egrégia Assemhléia subnieteu a apreciacäo desta Secre-
lana de Estado reivindicaçoes objeto (Ta Indicaçao n. 9 445/64, de
autoria (10 Sr. Deputado Gilberto de Almeida e outros, compreen.
dendo a reconstruçSo da linha-tronco ic telégrafo para o Nordeste
de Minas e, preferencialinente, a mudanca da Diretoria Regional do
Departamento dos Correios e Telégrafos de Diamantina para Te6t-
filo Otoni.

Objetivando propiciar os devidos esciarecimentos a V. Exa.
e aos demais ilustres parlamentares interessados, fiz anexar ao
presente urna cópia do oficio n. 9 226/4. DT, de 26 de maio filtimo,
em que a Diretoria de Telégrafos (10 D.C.T. comunica as provi-
dências já levadas a efcito para a reconstruçao (IC sua redc te1cgrt-
fica em vánias partes (to Pals, bern como cxpöe a inviahilidade de
ser transferida a Diretoria Regional (be Diarnantina.

Aproveito o ensejo para apresentar a V. Exa. Incus pI'Ot(SI((S
de elevada estima e distinta consideração.

Juarez lauoru, \Iinistro (Ia Viacio e Ohras PUI.Ii(US
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DEPARTAMENTO DOS 	 E

Oflcio n.5 226/4. 1 DT
Rio de Janeiro, m 26 (le mUlO dc 19()

1)o Diretor (IC Telegrafos

Ao Diretor (IC AdminiStraVao (10 MVOP

Assflflt o : IteslitU! proceSsO

1)iretor

RestitUO o ProceSSO 8.273/64, do protoColo (lessa Secretaria
(be Estado, relativO a Indicacão 445/64, apreSefltatla a Assefl1bI6i
Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Ao ensejo, cabe-me esclarecer que este Departafllcnto, dentrO
das dlsponibilidades corn que conta para as despeSaS de rnão-de
-obra e de aquisicãO de rnateriaiS técniCOS, vem, na incdi(Ia (10
possIvel, atacando intensamente a reconstrUcão de sua rede tele-
grafica cm diversas partes do Pals.

2.
Assirn é que, em várioS Estados, inclusive Minas Gerais,

a i.ccuperacão, cm media, (la rede tclegrâfica é de sessenta por

cento (60 0/fo), 
sendo de salientar que, na Diretoria Regional de Juiz

(le Fora, essa meihoria atingiu noventa por cento (90%)

3.
No tocante a transferêflcia da sede da Diretoria Regional

(lOS Correios e TelégrafoS de Diamantifl a para Teófilo Otoni, cum-
pre-me esclarecCr que a medida C desaconselhâvel tendo em vista
as inforrnaVöes c pareceres emitidos a respeito.

Aproveito a oportunidade para apresentar a V. Sn. meus
pruteslus dii mais alta estima e distinta consiileraVSo.

Erig Carlos Affonso Figuelras, Diretor (IC TelCgrafOS."

0 F I C I 0

Au Exmo Sr. Presidente da AssemljlCia LcgislatiVa (to Estado

de Minas Gerais.

Tcnho a honra de encaminhar a V. Exa., pain SCI' apleScfl
tada a augusta Assembléja LegislatiVa, se possivel pela Mesa, a

emenda ao Projeto n. Q 3.647, que i.eestrutUra o quadro da Secretari

do Tribunal de Justica.



288 -

As razOes (la apresentaco (I) (((((ada (StaO sohejamente
positivadas na justificativa que a acompariha.

Na oportunidade renovo a V. Exa. os protestos de minha
alta estirna e distinta consideração.

Ruyinu;xdo Goiiccilves do Silva, Presidente do Tribunal (IC

Justica do Estado de Minas Gerais.

"EMENDA AO PROJETO N.Q 3.647

Acrescente-se onde convier:

"Art. n.9

A fixação de vencimentos, feita pela presente lei, somente
será aplicada quando n5o reIuzir vcncimenlos que tenhani sido
estabelecidos em outras leis."

Justificativa:

(10 nohic De 	 Reny Rahello e t 	

I

111(1 \0l() 
de congratUlacocs corn esta ProcUra(t0rI

(Ia rcaliZacao do recente CongreSSO de Promotor 
DjvjflóPOliS, neste EstadO.

E corn o mais vivo org 	 usli-ulho que receho ess 	 :t 	 h fill-

gula (lessa augusta Casa, de veZ que repreSenta vcr(la(I(i10
mulo aos futuroS rnovimefltosd essa natureza c, por outro lado,
contando este órgão corn o inestimâV apoio do Legislativo mineiro,
saherâ garantido o pleno êxito dos conclaves jâ prograiiad0s, corn

((bjctiVO 
de demonstrar a vitalidilde de sta instituicilo, na defesa do

interesse pábiico e de nossa socicdade.
Peço a V. Exa. a gentileza de apreSCfltaT os rneUS sinceros

agra(ieCimt0s aos ilustres autores do Rcqueriiflento, agradeci-
menlo este extenSiVO aos dernais integrantes do LegiSlativo Estadual.

Ncsta oportunidade renovo a V. Exa. os protestos de minha
c'lCVa(Iii estirna e respeito.

Joaquilli 1'eIreiI(I C,oiicalveS, 
Procurador-Geral do Estado.

0 art. 51 da Lei n. 3.901, de 22-12-65, o qual fora vetado
pelo Governador do Estado, mas teve o veto rejeita(lo, confoime
promulgacäo constante do Didrio do Legislativo de 15-6-66, fixou
novos niveis de vencimentos para alguns funcionários do Tribunal
que sejam bacharéis em Direito.

Esse texto legal é posterior ñ remessa do Projeto n. 9 3.647
pelo Tribunal de Justica e fixou os vcncimentos daqueles funeio-
nários em bases superiores a constante desse Projeto.

Em conseqüência, a aprovação do Projeto em sua redacibo
primitiva irnplicaria reduzir os vencimentos fixados para aqueles
servidores pela mencionada Lei, o que, além de injusto, scria pouco
humano nas atuais condicöes de vicla do funcionalismo.

A Emenda, portanto, nao tern finalidade de aumeutar venci-
mentos, mas sim, e t50-somente, o objctivo de evitar reduçibo do
vencirnentos, já fixados por aquela Lci

OFICIO

Belo Horizonte, 14 (Ic junho do 1966

Exmo. Sr. Presidente da Assemhléia Lcgislativa do Estado
de Minas Gerais.

Tenho a honra de acusar 0 rccebirncnto (10 oficio (1CSSO douta
Presidência, no qual V. Emu. (tIc (011100 ica clue, a rcquerimeiito

OFICIO

Rio de Janeiro, 13 de junho de 1966

[,xmo. Sr. Prcsi(iente (Ia Assembleia Legislativa do Estado

lie Minas Gerais.
RecebernOs, encarninhado pelo Sr. Deputado Anibal Teixeira,

ion abaixoassmnad0 de residentes na EstacO de Ipaba, da Estrada

( le Ferro Vit6riaMina5, solicitafldo providêfleias para que o trern
rapido, da rcferida estrada, Iaça urna parada naquela estacão.

0 assunto foi devidamente exarninado pcloS órgãos técnicOS
Ia companhia, que concluiram pela impossibilidade de atendimeflto

(1(1 
pedido por rnotivOS de ordem operacional e econôrnic.

Os trens rápidoS, cm todas as ferroViOs, caraCterjzamse,

111 i nc ipalmente, pela rapidez do tempo de percUF5O condicãO in-

(.
ornpativel coin urn exCeSSO (le paradas. Destiflarn-Se tais trens a

servir es
taVöes e cidades de grande movirnento de passageirOs que

possam compensar, econornicamt 0, o ÔflUS das paradas.

HA outroS trens, do rnenor custo, destinados ao atendimeflto
(las estacöes do pequeflo movirneflto, corno é o caso cia EstacãO de

Ipaba. motiVoS, rnuito agradeceria a V. Exa. fazer ehegarPor esses 
ul i1u lr 1)upiilildfl as nossas escusas PO r no poder ir ao en-
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contro dos desejos dos moradorcs (IC Ipal)a, (Jos quaiS Sc fez inter-
prete.

Aproveitando o cnscjo, aprcscno a V. Exa. as cxpressöes
do meu alto apreco e consideração.

Oscar de Oliveira, Presidente da Cia. Vale do Rio 1)oce

TELEGRAMA

Mariana, 7 de junho de 1966

Exmo. Sr. Prcsidcnte da Asscrnbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

Comunico VossCncia csta cidade (Ic Mariana scm encrgia
elétrica ha trés semanas pt Fracassadas providências normalização
service e conseqüente exaltação ânimo popular pt Floje comércio
indiistria bancos fecharam suas portas protestando estado de coisas
pt Autoridades temem violCncias pt Apclo VossCncia sentido enten-
dimento Direcao CEMIG para ligacão imediata c provi(ldncias de
segurança piThlica pt

Atcnciosas saudaçöes,

Joio Chaves Sarnpaio, l'refcito Municipal dc Iariana

PIIOPOSI(OES APHESENTADAS

PROJETO NY 3.708/66

Concede o lilulo de Cidaddo Honordrio de Mi-
nas Gerais ao Minisiro Juarez do Nasci,nenlo Fer-
nandes Tdvora.

A Assembléia Legislativa (Ia Eslado (IC Minas Gerais dccreta:

Art. 1.9 - Fjca concedido o tItulo de Cidadão Honorârio de
Minas Gerais ao Ministro Juarez do Nascimento Fernandes Távora.

Art. 2. - 0 tItulo a que Se refere o artigo anterior será
entregue em reunião solenc (Ta Asscinbléia Legislativa.

Art. 39 	 RevogadaS as dispos10 	 i( it uI( lii
enIrala cm vigor na data de sua publicacao

Sala das ReuniöeS, 20 de junho de 1900.

Pauline Cicero - Carlos Eloy	
BencclitO Xavier - SpdrtacO

Pain pen	 Martins Silveira 	
Delsoll ScarallO - Wilson Chaves

- Jehovah Santos - Valdir Melgaco - HornerO Santos - Moreira

n ior.

Jus!ifiea1U'0

() 
cidadao Juarez do Nascilfleflto Fernandes Távora nasCeU

(rn 14 de janeirO de 1898, na Fazenda Embargo, MunleiPiO de Ja-
guuribe-Mirim Estado do Cearâ, onde cursoU as primeiras Ictras,
no mr e em duas escolas particUlares, de 1906 a 1910.

Fez o curso ginasial no antigo Externato Pedro II, do Rio,
InternatO do PatroCIflio (em Minas Gerais), concluindoo cm 1914,
no Ginásio Julio de CastilhOS (no Rio Grande do Sul).

No ano seguinte, em 1915, matriCUlou5C na Escola PolitCcniea
do Rio de Janeiro, deixandO-a logo depois, em 1916, para sentar
praca no Exército c inatriCUlarse na Escola Militar do 1caIcngO,
uo curso, para a Arma de Engenharia, conclu jU em 1919, lornali-

do-se aspirante a ouicial cm 30 de dezelflbro daqucle ano.
Logo após, o jovem Juarez Tâvora tomoU parte aliva (ni

todos os movimentos revoluciOnãfos que agitaram a vida do Pals,
entre 1922 e o-c0I090 de 1930: na revolta militar (IC juiho (IC

1922, no Rio; na de juiho de 1924, em São Paulo; na de novemhro
(Ic 1924, no Rio Grande do Sul; c na de oUtUl)rO de 1930, no None
do Pals.

Durante esse periodo, esteve afastado das atividades normais
In Exército, ora combatendo, ora prcso, ora foragido, ora exilado.

Cursou compTementarm1te, cm 1935, a Escola de Aperfei-
çoamcnto de OficiaiS (Arma de Engenharia) . Dc 1936 a 1938, a
Escola do Estado-MaiOr do Exército. E, cm 1951, a Escola Superior
ilc Guerra.

Em setembro de 1952, atingiu o penültimo posto da hierarclUia
inilitar em tempo de paz - Genera1deDi\'0 - tendo sido trans-
ferido, a pedido, cm setembro de 1956, par a reserva de primeira
(lasse, no posto de Genera1deEXert0, apóS mais de quarenta (40)
anos de atividade militar.

No decorrer de sua carreira, teve Juarez Távora oportunidade
militarCS, entre as quais: Auxiliar dede exercer jnümcraS funcöcS 
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Instrutor do Curso de Engenharia cia Esoia 1\Iilitar do Realongo
(1922); 1.-Engenheiro da Comissilo Construlora de Estradas de
Rodagem nos Estados de Paraná e Santa Catarina, como Suhcoman-
dante do L Q Batalhäo Rodoviário (1934-1935); Engenheiro-Chefe cia
mesma Coniissuio c Coinandante do citado Batalhäo (1939-40); Chefe
de Subsecão do E.M.E. (1941); Adido Militar a Embaixada do
Brasil em Santiago do Chile (1941-1943); Comandante do 1. 9 Bata-
lhão de Transmissöes (1944-1945); Chefe do Gabinete da Diretoria
de Engenharia do Exército, em 1945-1946; Diretor de Engenharia
do Exército (1946); Suhchefe do Estado-Maior do Exército (1947-
1948); Comandante cia 6. 4 RegiSo Militar (1949); Representante do
Brasil na Junta Interarnericana de Defesa, em Washington (1950);
novamente Diretor de Engenharia do Exército (1952); Cornandante
da Escola Superior de Guerra (1953-1954); Chefe do Gabinete Mi-
litar da Presidência cia Rcpüblica (Governo Café Filho) e Secre-
tário-Geral do Conselho de Seguranca Nacional (1954-1955).

Foi tambérn Juarez Távora designado para diversas funcöcs
civis: Ministro da Viacão e Ohms Pñbiicas (novembro de 1930);
Delegado do Governo Provisório junto as Interventorias do Norte
do Pals (1931-1932); Membro da Cornissão de Estudos Econômicos
e Financeiros dos Estados e Municipios (1932); Ministro da Agri-
cultura (1933-1934); Mernbro da Cornissão de Investirnentos, do
Ministério da Agricultura (1948); coordenador das atividades de
vérias autarquias subordinadas a Presidência da Repüblica (1954-
1955); Secretário-Geral do Conseiho de Coordenacão do Abasteci-
mento (1954-1955).

Em 1955, foi candidato a Prcsidentc da Repñhlica, figurando
na chapa, como candidato a Vice-Presidente, o Sr. Milton Campos,
exGovernador do Estado de Minas Gerais.

Entre as medalhas e condecoracöes corn que foi agraciado,
figurarn: Grã-Cruz da Ordem Nacional do Mérito; Grande Oficial
da Ordem do Mérito Militar; Grande Oficial da Ordern do Mérito
Naval; GrS-Cruz do Mérito Militar, corn distintivo branco, de Espa-
nha; Grã-Cruz cia Ordem do Condor dos Andes, cia Bolivia; Grande
Oficial da Ordem Al Mérito, do Chile; Comendador da LegiSo do
Mérito Mhlitar dos Estados Unidos; Cavaleiro cia Legião de Honra,
cia Franca; Medaiha de Ouro do Servico Militar; Medalha de Guerra.

Juarez Távora pronunciou numerosas conferências sobre pro-
blemas nacionais e tern publicados os seguintes livros: A Guisa de
Depoimeiito (notas a margem das Revoluçöes de 1922 e 1924); 0
Minisiro da Agricullura Perante a Assembléia Nacional Constifuinle
(discursos parlamontares); Petróleo Para o Brash (1955); Produção
Puma o Brasil (1956); Atomos Para o Brash! (1958); Or.qanizacão
Puma a Brasil (1959) e, finahnentc', Urna Politico (IC Desenuolvi-
menlo Para o Brash! (1962).

Durante sun gcstão no Ministério cia AgriCt1ltUra foram pro-
nlulga(1OS os dccrctOS quo disciplinavarn as ativi(lades da miflCrac0,
cia utiliiacão dos cursoS d'ãgua e cia utilizacão do 

flOSSO parqUe
o Codigo de Aguas

forestal. Respectivamento, o Cocligo do Minas, 
e o Codigo Florestal. Tambéni em sua gestão I oi reformulado ono Brasil,
cstudo sobre o rocloviarismo brasilciro, sendo reveladO, 
no final do sun adrniflistracao naquela Pasta, o Piano RodOVial'i0
Nacioflal, cm virtude do estudoS a quc mandara pr000der dh

1930. U presente ProjetO, Sr. Presidente, Srs. Deputados, justciL'

nina 	
desonvOlvimento naciOflal. AtUalmefitO, flóS

vida do lutas pelo 
iniucil'OS percebemo S

 a atuacãO dinârnica do alual MinistrO da
ViacaO, Gen. Juarez Thivora, no sefiti(1O do tnsificnr 

Os trabalhos

de concluSão da BR-262 (ex-BR-31), rodovia vital para o descnV0
vimcfltO do Estado do Minas Gerais.

NAo tern sido limitados os esforcOS desenvOlvidos por S. Exa.,
a urn do dotar Minas Corals dossa nova artCria por onde cscOará
a producäO de uma vasta area mincira, atualrnefltc estrangulada em
sua come rcialiZaco, por falta (le urn instrurnentO escoadOuro dos
produtoS oriundos do labor intenSo cia populacão dinânhica e tra-por onde cruzarâ, corn a sua
baihadora quo VIVO na faixa do terra 
fita asfáltiCa, a BR-262.

Justificase, portanto, a con cessao do titulo do Cidadäo
HonorâriO de Minas Gerais ao atual MinistrO Juarez Távora, em
virtude não apenas de sun posicãO morncntànca, nias peloS vinculos
quo, desde a juventUdO (em Patrociflio), nos ligam ao cida(laO con-
rense quo traduz as aspiracöes nacioflais, em rnoefltOs 

drisiVOrn 	 S

do regime dernocrâtico brasileirO.
Sua luta para derroga r a Veiha Rcphlblica continua ile pi,

do seu sacrificio e o denodo corn quo se rcvcloU
pni o exetflplO 
dCSdC 

os bancoS escolares, em flealengo, miriistram condic6es pam
que esta AssCmbléth aproVe 0 Projcto (111c 	 (IC sub-

nieter a sua conSidOmacao.
PaiiliflO Cicero

REQUEB1ILNTO N. 1.302

Exmo. Sr. Presideflte da Assembléla Legislativa do EstadO

do Minas Gerais.
0 Doputadlo quo este subscrevc, na form regimenta l a cons-

liIlWiOflflt TC(lUer CP1 
endcrecado convite no Exmo. Sr. Secretário



lEQUER1MENTO N. 1.305

Prcsi(ICflte da Assemb m Legislativa do Estado
EX1o() 	 Si

1',i'raiS.((1' 	 l''''' 	 -
U Deputad0 abaixO assinado, na conformi(1e do art. 89

do(. giI
nent0 InternO, vem requerer a V. Exa. The 

SCm CO1'

urna liceflca por 61 dias, para. tratar 
dc a1ln1

Sala das Reuniöes, 20 de junho dl' 19(t)
.•Utir C11119its
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de Estado da Saücie e Assistência, Dr. Austregésilo de Mendonca,
para que compareça perante a Assernbléia Legislativa para prestar
esciarecimentos sobre sua atuaçiio a frente daquela Pasta. S. Exa.
deverá marcar dia e hora sug('!'iIl do-se', pori'ta, e dcsdc' jt. ai (IatIs
dc 22 ou 23 do corrente mes.

Sala das Rcuniöes, 20 de jtIUhi() (ft 166

Homero Santos 	 Manoel Costa	 Marlins Silucira - Carlos
Eloy 	 Paulino Cicero - Jorge Vargas - Odilori Rodrigues
Jarbas Medeiros	 Maria Pena - Al/air Chagas	 Athos Vicira de
Andrade 	 Jehovah Santos -. Raymundo Albergaria 	 Sousa e
Silva - João Bosco - Alvaro Sal/es - Anuar Fares 	 Carlos
Megale - Otelino So! 	 Ibrahim Abi-Ackel 	 Wilson Chaves -
Alvimcir Mourdo - Dermeval Pirnenla Fitho -- Jorge Ferraz -
Aureliano Chaves - Va/dir Melgaco 	 Cicero Dumont 	 Set/c ilL'
Barros - Jodo Luiz de Carvaiho.

REQUERIMENTO N. 1.303

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinaclo, na conformidade do art. 89
do Regimento Interno, vcm requerer a V. Exa. ama iiccnra por
61 dias, para tratar de assuntos particulares.

Sala das Reuniöes, 20 de junho de 1966.

Sebastido Nusci,neiilo

REQUERIMENTO N.° 1.304

Exmo . Sr. Presidentc cia Assembiéia LgisIativ do Eslad()
de Minas Gerais.

0 Deputaclo ahaixo assinado requer a V. Exa iicenca por
61 dias, para tratar de assuntos particulares.

Sala das Reuniôes, 20 de junho de 1966.

!Iélio Garcia

REQUERI1ENTO N." 1.306

Exinc). 	
idefltC da Assernbléia LegiSlata do EstadoSr. Pres 

(IL' Minas Gerais.

eputado abaixO assinado requer a V. 
Exa., ouvida a

Casa c nos tcrnioS do art. 89 do Regifllcflto Intel-no, Hie sej0 D 	 a con-

atar tie intereSSes particUlare5 por 61 dias.
cedida licenca para tr 

Sala this 1jeufli1'S, 17 de junilO de 1966-
Alvaro Sal/es

ftEQUEB1MTO N. Q 1.307

ExmO. Sr. pi'sii1'flt' da ASseln1)1a Leg latiVa do Estado

de Minas Gerais.
0 peputado abaixo assinado requer a V. Exa., ouvida a

Casa C 

flOS termOs do art. 89 do Regiifleflto Interflo, lhe seja cOfl-
cedida liceflca para tratar tie intereSses particulares: por 61 dias.

Sala das RcufliöCS, 17 de junho de 1966.
RaymUfldo Albergarla



11EQ1JERIME)

Fxrno , Sr. PrCSideflte cia Asscrnbléia Lc 	 H

(IC Minas Gerais.

Requeiro conste dos Anais cia Casa urn volo du conH

çöcs coin a Procuradoria cral do Estado C corn os prornOt(1

recente 3. CongreSSo de PromotOreS, realizado em Ubcrlâflduu

66
Sala as BeulliöeS, 20 de junho de 19.

flomerO Sarilos
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REQUERIMENTO N. 1.308

Exrno. Sr. Presidente da Assernhléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado infra-assinado, de acordo corn o 5v do art.
89 do Regimento Interno, modificado pela Reso1ucio 312, requer
a V. Exa. 61 dias de licenca para tratar de interesse particular.

Sala das Reuniöes, 20 de junho de 1966.

Expedilo Tavares

RE0UER1M1

REQUERIMENTO N. 1.309

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado requer a V. Exa., ouvida a Casa,
e nos termos dos § 1., 2. 9 e 5.1' do art. 89 do Regimento Interno,
modificado pela Resolucao n. 9 312, Ihe seja concedida licença para
tratamento de saüde, de acordo corn o laudo medico.

Sala das Reuniôes, 20 de junho de 1966.

Nunes Coelho

IIEQUERIMENTO

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estadr
de Minas Gerais.

Requeiro conste dos Anais da Casa urn voto de congratulacäo
corn os organizadores do Congresso de Esperanto, realizado cm
Uberlândia, Prof. Euler Lomes Bernardes, Diretor do Colégio An-
chieta, e Dr. Carlos Wutke, Presidente do Clube do Esperanto

Sala das Reuniôes, 20 de junho de 1966.

!i'ornero Santos

Exmo. Sr. Prrsidcflt(' da Assenibléla Legislativa do EstadO

de Minas Gerais.
0 DeputadO que este subsCreVe requcr a V. Exa., ouvido o

PlenâriO, seja eonsignado nos Anais desta douta Assernbléia voto
de congratUlacs pela escoiha dos Srs. Antonio Henrique Vilhcna
e Hamilton Caldas de Moura para desemPeflham as altas funcOeS
deDiretor-Superintendente e Chefe do Gabiflete, respeCtiVamen1te
(lii Estrada de Ferro Central do Brasil, corn sede na EstacãO D.

Pedro II, no Rio de Janeiro.
Como vetcranOs servidores da referida estrada em Minas,

aqui prestaram os mais relevantes servicos durante quasc 30 arms,
o primeiro como experimentado engenheiro em assuntoS ferrovi(
rios e o segundo como advogado e procurad0r, lotado no Servicu

,!uridico aqui sediado.
A escolha de dois coeSta(lUaflOs para tao altos postoS muito

contribUirá, scm ddvida, para o meihor ape
rfCicoamto dos ser-

viços da Central do Brasil em Minas, como perfeitoS Coflhe(('01(S

ilas fl(.( . ( . ssidadcs desta rica regiOo do Pals.
flequer ainda que, desta homenageM, seja dado conhccinhento

aos i'eferidOS senhoreS.

Sala das ReuniOeS, 20 dc junho de 1966.
Moreira Jinior
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REQUERIMENTO

Exmo . Si'. Prsi COle (I a ASsclnI)léia Legislativa do Estado
(le Minas Gerais.

o Deputado qUe este subscreve requer a V. Exa., ouvido
Plenário, seja consignado nos Anais desta douta Assembléia voto
de J)rofundo pesar pclo falecimento do Sr. Rosendo Valente Quedes
Lopes, ocorrido na cidade de Juiz de Fora.

Cidadão de raras virtudes morais, foi alto funcionário da
Estrada (IC Ferro Leopoldina, onde desempcnhou por muitos anos
a chefia do escritório da major oficina da referida ferrovia, corn
sede em Além Paraiba.

o seu desaparecimento causou grande consternacão nas ci
dades (le Alémn Paraiba e Bicas, onde desempenhou funçöes na
Estrada, deixando, em ambas, largo circulo de amigos.

Como chefe de familia, foi homem exemplar. A ela, deu tudo
de si. Enfrentou todas as dificuldades para poder educar sua prole,
scm interrupção, embora ha muito minado na saüde por pertinaz
moléstia que ihe acabou por ceifar a preciosa existência na cidade
de Juiz de Fora, para onde se transferiu recentemente, para facilitar
o estudo dos filhos.

Requer ainda que, desta homenagem póstuma, SeJa (10(10 CO-

nhecimcnto a famIlia que ora pranteia a perda do SaU(loso chefe,
através de sua Exmna. viiiva, D. Maria Marques Lopes, residente
na Rua Padre Café, 84, Bairro São Matcus, cmii Juiz tie Fora.

Sala das Reuniôes, 20 de junho de 1966.

!ktoreiI'a Junior

INDICAçAO N.° 1.226

Exmo . Sr. Presidenle do Assemnbleia Legislativa do Estado
(Ic Minas Gerais.

0 Deputado abaixo assinado no formita regiiiiental, requer,
ouvida a Casa, seja encaminhada, ao Exmo. Sr. Governador do
Estado e ao Exmo. Sr. Presidente do Instituto de Prcvidência dos
Servidores do Estado de Minas Gerais, indicação no sentido de que
S. Exas. determinem o quc for de direito, par que os associados
do interior se beneficiem da gratuidade dos exames de laboratório
e de raios X, nos termos do que dispöe o art. 57, parágrafo 6nico,
do Estatutu (10 IPSE1\IG, bcm C0fl]0 deternunern seja aumentaclo o

auxlliO para as consullaS especia1iza5 no interior, ni
corn a instalacSo de urn laboratório de pesqUiSas din 	

a 	 I ft h

de Sio João del-Rei.

Sala das ReufliOcS, 20 de junho de 196h

NicaIior Armando - Cicero DurnOflt 	
./Iot' lh!liuT1a

Marlins Silveircz - Benedifo Xavier.

,Juslificativa

Os associado s do 1PSEMG, apesar do que Ihes assegura o esta-
tutu aprovado pela Lei n.° 1.195, de 23 de clezcmnbro de 1954, corn
as modifiCacoes que lhe foram introduzidas, ainda não dcsfrUtam

( sgarantS legaiS C a(1miflistrat1s, para qUe gozem (IC gratuida(lc

quando preciSafli de exanleS de Iaboratório e raios X.
Em muitas cida(1CS, para cumPrirncnto de se

ll fun assistefl
EMG instalar laboratórios de pesquiSaS cliniCaS,

cial, deveria o IPS porquc elas nSo possUenl nenhurn. Urn laboratório de pcs(iuiSaS
cliniCaS na cidade (le São João del-Rei 6urna rnedida impreS-

cindivel.
O paragrafo dnico (10 art. 57 dcclara

O Tnstituto nSo poderá cobrar de seUS asSOCiaI05, para C0fl

sultas méclicaS, exarnes de Iaboratório, adiografiaS e radioteraPj,
nenhuma outra importâflcia alérn do tiesconto fixado na letra a
deste artigo (Lei n. 9 1.587, de 15-1-1957).

No entantO, o IPSEMG, no interior, tern cobrado dos seus
associados uma percentagern correspondente, rnais ou rnenos, a

50% do valor dos exarneS.
Essa cobranca não obedece aos melhorcs critérioS. Não s

jii stilica. E rnesrno de flagrante ilegalidale.
Por esse motivo, é de ser aprovada a preseflte 1ndiCac0.

NicunOl' A rmafl(lO

INDIcAcAO N.1 1.227

ExmO. Sr. Presidente (Ia Assembléia LegislatiVa do Estado

de Minas Gerais.

Instala-Se no NordeStC hrasileiro, promo
vido pelo Ministério

do Plaflejamento, atravéS dos rcspectivo5 sindicatoS de classe, con-
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cave de empresários, a fim de estudar investimentos naquela pane
do Brasil.

PromocSo clas mais meritórias que trará para a n'gi5o, unia
das mais necessitaclas do Pals, os meihores frutos.

AplicaçSo de igual medida a Minas, nas areas do chainado
Pollgono (las Secas, corno iniciativa do Conseiho Estadual de
Desenvolvirnento, é providência que Se impöe, pela semelhanca
que ha entre a regiiio do Nordeste brasileiro e a area mineira in-
clulda no Poligono das Secas.

lEsto posto, requeremos, na forma regimental, seja indicada
ao engenheiro Luiz de Souza Lima, Vice-Presidente do Conseiho
Estadual do Desenvolvimento, a conveniência de promover concla-
ves em moldes seineihantes, cm nosso Estado.

Sala das Reuniöes, 20 de maio de 1966.

Jarbas Medeiros

Estado como FiscaiS de TrânSitO. Agorae 
(II(,U Ilfl ."

as exigencias e esperam corn certa afii 	
(0iio 0 momento (Ia iloil1eac

Jé 	
iniciarem a atividade valiosa

que estSo seiecionado s e aptoS a 
e neceSsária ao bemeStar e tranqu 	 C

ilidade do povO, vem esta su-

gestSo 110 
Sr. Secretário Crispim Jacques Bias Fortes e ao hefr

do DepaFtamt0 do TrâiiSitO, por ser de justica, atender aos inte-
resseS do povo mineirO quanto a sua seguraflc° não SO no trafego

Corno no resguardo de pedestres. Belo 1-1ori onte t ern
de veiculoS,o movimeflto de trânsitO aumentado para mais de 50% 

C o interior,

cOIfl as autoestrada 5
, o teve tambCm, o que justifica o aurnentO dos

quadros de fiscaiS desta ordem de servicO. Scm fiscalizacao e dis-
ciplina continua e bern feita, nâo se evitam o desastre, a ocorrêfldia de
trânsito, o abuso de veiocida(ie, as infracOes das nornias de que
resulta o acidente fatal e antieCOTlOmjco

SpánlacO Pompeii

INDICACAO N.9 1.229

INDICAAO N.9 1.228

Exmo Sr Presdcnte da Asscinljlcia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Poinpeu, que esta subscreve, devida-
mente apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicacao, ao Exmo. Sr. Secretário da Segurança
Pdblica, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes, e ao Sr. Helvécio Arantes,
DD. Diretor do Departamento Estadual do Trânsito, da necessidade
dc serem nomeados os 465 concursados que se habilitaram ao cargo
de Fiscal de Trânsito, em 1965, considerando n5o so a falta de
clementos para essa funcão imprescindivel nesta Capital, corno tam-
hem no interior de Minas, onde se impöe, pelo desenvolvirnento do
setor rodovibrio, a prcsença de fiscais do DET, n5o so orientando,
como tambérn disciplinando o tráfego de cidades maiores cujos
centros urbanos jã possuern urn movimento de trCfego intenso e
perigoso.

Sala das Reuniöes, 20 de junho de 1966.

Spdrtaco Pompeu - Paulino Cicero - Manoel Costa - Bene-
duo Xavier - Athos Vieira de Andrade - Curios Megale.

Justificaliva:

Desde o ano de 1965, estao ccrca le 465 cidadaos siibme-
lcndo-sc a provas C tcstcs. ((Jill 0 objetivo (IC SCrCfl) admitidos pelo

ExmO. 
Sr. Presidente da Assembl6a Legislativa do EstadO

(IC Minas Gerais-
0 DeputadO SpártacO Pompeii, que esta subscreVe, devida-

mente apoindo, na forma regimental, rcqucr a V. Exa., ouvida a
cacão ao Exmo. Sr. Governadol' Israel Pinheiro

Casa, seja feita indi e ao Diretor do Departamento Estadual de EstradaS de Bodagem,
Dr. Eliseu Resende, no sentido de incluir, no piano ro(lOViário em
claboracao peio atual GovernO mineirO, a ligacibo entre Varginha e
a BR-55, passando nas proximi(1a5 da cidade de Carino da Ca-
choeira, corn o que se encurtarão cerca de 64 km para inumerâveis
cidadcs sulrninCir05 que buscam Belo 1-Tonizoflte.

Sala das RcuniibCS, 20 de junho de 1966.

SpdrtacO Pompeii - Manoei Costa - Paulino Cicero - tflios
Vicira de Andrade - Bejieditfl Xui'ieI' -. (arlos Mcjuh'.

instil icaliVa

Dentro do piano de estradaS vjcjflaiS, dcnoi11inauIl5 StrU(h'

cia agricuitu, evidencia-S e o programa para. o DER do atual (iO-

verno como ma iniciativa pioneira e digna de aplaUSos, pelos
que o inspiraram na campanha de desefl

fatoreS s6cioeC0n6m1c0s 
volvimento de Minas.
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,JuslificcxtiVa

A Academia de Po
de minas (icraiS aIUUlii0h st(i

numa fase nova, realizando sen objetiVO de preParar os policials
(10 Estado para uma cobertura, eficieflte e moderna, a vida 

C ao

patrimôflio do povO. Seu funciOflamet0 repreSenta, nesseS pouCoS
dmifliStracaoIneseS da a do Sr. Crispim Jacques Bias Fortes, uma

conqtliSta de que muito ha de jactar-Se o mineirO, pela formacãO

10 policial cern por cent
demoCrâtico e bern orientado. Au já

funcioflam diversoS cursoS relevantes na formacäO do policial civil
moderno. E o guarda-civil, o fiscal de trânsito, o chefe de (livisao
e de grupo, o subinsPetor, o investigad0', o perito de crime, o

escriVãO e o futurO delegadO (IC policia. Para tanto, OS curticuloS

cstão sendo organizados pelo Conseiho AdminiStratj\'o e pelo Diretor,
e logo terernoS em Minas, consolida(I0, uma escola de policia que
so trarâ gáudio e importàflcia para Minas. Ainda estamoS querendo
dotá-la de outros cursoS espccializados comb OS relatiVOS ao trato

corn tóxicOS, viciados e, ain(la, 0 
cuidado c assistência para corn

o menor abandofladO e o delinqueflte. E ainda estamOS empenhados
na criacão, au, de urn curso dc DireitO para formar policiaiS e

funcioflários do EstadO.
Por isso vem esta IndicacãO para que o Secretârio Linl,1

BarceloS se digne liberar a verba para a constrUcäo da Academia,
em terreno para esse urn destifladO, onde mais urn labomatóIio 

(IC

saber surgira, engrandend 0 a cterna C glorioSa Minas.

Spar!acO J)(iiIiJ)(1i

INI)ICACA() N. 9 1.231

Exrno. Sr. Prcsidente da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.
0 DeputadO SpârtaCO PomPeU, que esta subsereVe, devida-

forma regirnental, requer a V. Exa., ouvida a
mente apoiado, no adOr Israel Pinheiro
Casa, seja feita indicacãO ao Exrno. Sr. Govern 
para que se digne recornenda1 ao Sr. Secrctário dos CornuniCacoes,
Dr. Lima BarcelOs, seja liberada a verba final de Cr$ 100.000.000
(cern milhöes de cruzeirOS), a firn de serern conclUi(l05 as obras
da Colônia Penal MagalhãeS Pinto (Penitenciârii) considerafldo
que o prédio e dependências, onde atualniente se acharn recoihidos
os reclusos da Penitenciária Antonio Dutra Ladeila, estao conulCfll
dos, havendo urgencia, por isso, de terminar aqucla oljra, pala qUC

A cstrada vicinal vai ligar dois eiXOS prefcrenciais de rodo-
vias, ao lado de cortar areas de atividades agricolas por excelência.
Atende ao escoainento da produçiio agricola, alérn de assistir ao
produtor, facilitando-Ihe também a chegada de adubos, sementes,
rnáquinas, recursos de todi ordm de a agricultura niodetna
no pode prescindir.

Esta Indicaçiio ( nina qin onsi derainos Ii pica Coiicsponde
exatamente aos objetivos previstos de servir As zonas (Ic agricul-
tura, ligadas a estrada de Furnas (digo estrada porque ainda não
cstá asfaltada) e a Fernão Dias, num traçado que, revisto e adaptado
A técnica da linha reta, tanto quanto possIvel, nao passa de 15 km.

A viagem de Varginha a Belo Horizonte vai ter 64 km a
menos. A reduçiio do percurso atingirá também todas as cidades
vizinhas de Varginha, como Carmo do Rio Claro, Alfenas, Para-
guaçu, Machado, Passo Fundo, Elói Mendes, Muzambinho, Guaxupé,
Campos Gerais, Trés Pontas, Conceição Aparecida, Farna, Serrania,
Alterosa, Areado, Monte Santo e muitas comunas. Considerainos
essa medicla salutar, sob todos os pontos de vista.

Spdrhieo Pompeii

INl)ICAAO N. 9 1.230

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicação ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro
para que autorize o Dr. Lima Barcelos, Secrctãrio das Comunica-
çöes e Obras Publicas, a liberar a verba que se destina a cons-
trucäo do Academia de Policia de Minas Gerais, cuja efetivacão,
no menor prazo possIvel, possibilitai-á condiçOes pedagógicas c
técnicas mais completas a Poilcia Civil de Minas, para realizar
seus objetivos relevantes, corn honra e provcito para 0 POVO mifleiro
e para a Secretaria da Seguranca Pñblica.

Sala das ReuniOes, 20 de junho de 1966.

Spdrlaco Porn peu - Hermelindo Paixão	 Souse e Silva
Lélis Clia,'es - 	 José Mariano.
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se faca a rnudanca dos presos Para a aludida Colônia, antes
próximas chuvas.

Sala das ReuniOcs, 20 de junho de 1966.

Spdrlaco Pompeu - Sousa e Silva - Hermelirido Paixão
Lélis Chaves - José Mariano.

Justificativa:

A Colônia Penal Governador Magalhies Pinto está na fase
final de sua construçao. Depende tão-sornente da verba de Cr8
100.000.000 (cern milhOes de cruzeiros). No momento, a obra
carninha vagarosa, devido a falta de liberacao de verba para esse
fim. Contudo, corno se destina a receber, antes das chuvas que se
avizinharn, os presos da atual e conhecida Casa de Correçao An-
tônio Dutra Ladeira, sua conclusão não pode ser mais adiada. Ha
pelo menos três rneses, aguarda-se a liheração da verba, Para que,
breve, se vein finalizada urna obra de que a Secretaria da Segu-
ranca muito precisa.

0 Estado precisa, realmente, no regime carcerário, como pre-
conizam a lei, OS juristas e os estudiosos do assunto, recuperar o
detento e o recluso em regime próprio e distinto. Para tanto, carece
das condicOes, as quais, na Colônia Penal que ora se erige nas proxi-
midades de Neves, serão conseguidas. E então teriarnos o
hornem que caiu na maiha do crime submetido a urn sistema de
reclusão que o orientaria para urna nova filosofia de vida. Corn
ambiente, convivência, politizacäo, trato humano e assistido por
todos os modos, estaria estabelecido o esquema da sun reabilitaço
psicológica, intelectual, social e humana.

Urge que essa Colônia, inspirada nos mais modernos métodos
de recuperação do homern criminoso, Se conclua, Para que logo
esteja produzindo seus promissores frutos. Por isso vern esta TncIi
cacao, que é urn apelo veemente no Governo.

Spailaco Pompeii

INDICAcAO N. 1.232

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado Spãrtaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apojado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a

- 3)5

Casa, seja feita indicacäo ao Exrno. Sr. Governador Israel Pinheiro
e no Sr. Secretário Gilberto Almeida, Para que seja feito, data
venia, estudo e se determine providência pela qual scia cria(lO, na
eida(le dc Maitre die Deus de Minas, urn ginãSi() esta(ival, conside-
rando que aquela comufla muito justarnente aspira a lograr urn me-
ihoramento que possa beneficiar a formacäo de sells filhos, prepa-
rando-lhes urn futuro mais tranqililo e mais seguro.

Sala das ReuniöeS, 16 de junho de 1966.

Spdrtaco Pompeu - Sousa e Silva 	 Lélis Chaves - Herme-

undo Paixão - José Mariano.

JustificatiVa

1% da Carta ConstituciOflfl' da Uniao, c também do Estado, 0

dispositivO que estatui ser responsabilidade da administracão p0-
blica a criacão e manutencao dos cursos primárioS e médios par:I
todos. Em Minas, tat como pioneiramente no passado se fez,

corn o Presidente Antonio Carlos, esse dispositivO comecoU a ser
executado, e o atual Governador prornete continuar no mesmo
ritmo. Per isso, neste ensejo, ja que existem rnais de cern cidaites
scrviilas de colégioS on ginOsios esta(lUaiS, vern esta In(licacao que
se acha inspirada no espirito de distrihuicão igualitária que deve
presidir a aco governarnental A comufla acima initicada, Maitre
(le Deus de Minas, vein fazendo jus a urn melhorameflto COfliO

esse, capaz de diminuir as despesaS que cidadãos, corn fami-
tins laboriosaS na vida campesifla, fazem na defesa do futuro de
seus filhos. Assim é que se espera, uma vez aprovada esta sugestão
que se reitera, esteja amanhã mais urn agrupamentO hurnaflo, que
luta e faz o progreSSO (Ic Minas nfl lida agropecuária, servido pelo
sen ginãsio, ensinando e educarulo os futuros cidadios rnjneiroS,

c Minas cada vez mais distinta e rnarcantc.fazenitO-OS mais fclizcs 
Spdrtaeo Pompeii

INDICA(A0 N. 1.233

Exmo. Sr. Presidente cia Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreVe, devida-
inente apoiadO, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicacäO ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro
e no Sr. Luiz de Souza Lima, DD. VicePreside11te do Conselho
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Estadual do Desenvolvimento, no sentido de criar-se uma escola
superior de Veterinária na florescente cidade de Três Coraçöes,
conSideran(lO haver naquela localidade val'ia(IOS fatores a indicai'eni
valiosa a iniciativa em benefIcio do desenvolviinento (Ia regiäo e
do Estado.

Sala das ReuniOes, 20 de junho de 1966.

Spártaco Pompeu - Hermelindo Paixão - Jarbas Medeiros
- José Mariano	 Sousa e Silva - Lélis Chaves.

Justificatiuci:

0 Sul dc Minas POSSU i 0 melhor ga(I() leiteiro do Brasil
E urna bacia leiteira onde a Nacão encontra urna produção de leite
que abastece, ha muitas décadas, os grandes centros de consurno.
E agora, coin as rodovias asfalta(IaS e bern conservadas, a pccuaria
sul-mincira constitui urna riquezu a exigir seu aperfciçoarnentt
teenico, no cuidado cent o sell de raca hoIandcs e jersey,
finn c promissora . Ainda ha criaçiio em municIpiOs inultiplos que,
apesar de bern orientada e modernizada, precisa (le uma assistên-
ia especializada, sornente possivel corn elemento humano formao

prparaclo ein cursos adequados. Nos Estados onde a pecuár
é a(IuIntada (les(lc muito tempo, uxistem escolas,uperioreS de Ve-
erinu Ia. tal como no Rio Grande e Sio Paulo. 0 gado 1)OViflO, c'

valar, suino, caprino, ovino e tarnbérn a avicultura, hoje ern dia,
pedem unia técnic'i, pira haver compensacao na ativi(Ia(1C que é
cornplexa, afanosa e sohretudo cara. Esta tcrn sido a palavra dos
entendidos no assunto. Ninguém se sente corn ccragcrn de enfren-
ar unia criaçiio dispendiosa. sent a garantia (IC urna equipe di

veterindrios. Por isso vern esta Indicacao para a instalacao cit
uma escola superior (Ic Veterinãria em Três Coraçöes, cidade de
e1as tradicöes pastoi'is, central, corn tc(laF as con(liocs para recia

her esse meihoramento.

'parIaco Pompeii

INDICACAO N. 1.234

Exmo .Sr Piesidenfe da Assemhléia Legislativa do Estarlo
de Minas Gerais.

0 Deputado Spãrtaco Ponipeu, que esta suhscreve, devida-
mente apoiado, na formna regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicaciio ao Sr. Governador Israel Pinheiro c ao

Dr. LuiZ (It 	 Souza Lima, DD. 	 cc-l'I(S10t 	 I

Estadual
 do DeseflVOlvjmento, no sentido (Ic ser criada e instalad

na cidade mic Campanha, urna escola superior mic Agioflomia, 
(O1I

siderando a necessidade de rnaiOr niirnerO de agronomos e técnicoS

cspecializados, cujo deficit 
no Brasil é notóriO, justameflte por falta

de escolaS e facilidades Para conseCUcão de curso tao importante

quando se aspira a aprimora r Os proCesSOS ugricola s , a fazer urna

revisä(), se não a mudanca da estrutUra rural (IC Minus, aflacrOfli(

prC(iatória nociva aO crcscimento (Ta producão agricOla, tao dinii-
nuida e anieaçada de urn decresCimo por falta de recUrSOS técniCOS
e rnodeo10a especializada de alto gabarito.

Sala das BeUfliöeS, 20 de junho de 1966.

SportacO PomPea - Hermelindo Paixão - José Mariano -

Sousa e Silva - Létis Chaves.

lust if ical iva:

Campanha, cida(TC mat1iZ (Ia cultura, (1CS(1C 0 tmupeIiO, agora

posSUi 
sua Universidade. Ainda dispbe de urn patrimflôflio (Jos niaio-

ICS e (
Jos mais bent aparelhadoS do Brasil, corn vistas a instalacão

constitui(1a 	 Ic prédioS, gal-
Ilnc(liata(le unia escola superior
pbes, jardins, parqueS, aveni(laS, sItio, 	 la, pracfl de es-

châcara, água (o Rio Santo

Antonio), ginásio rnoderflissimo, refeitOrios, cape
porles, area imensa em terra euitivaL instalacoes 

p C(iagogicas RIO-

lernas, salas de aula, parlat6rio5 anfiteatro, tU(lO do _CoIégio
de Sion, recemfechad0. Sobretudo, é ulna cidade privilegiada cul-

tural e geograficament He 200 anuS 
poSSul recUrSos hurnaflos c

ambiente civilizado Para abrigar universitâHos e estudantes Ciosa
de sua tradicão de rnatriz da cultura no Sul de Minas, foi denomi-
nada AtcuaS su1rniflCira GeografiCa1nte Campanha vai hear
nurn cixo rodoviârio dos inais intenSOS -- Rio, Caxambu, Calpa-
nha; São Paulo, Campanha, Caxambu; Belo Horizonte, Canipanha,

a, CaxaiuhU, Campanha. Est
Caxarnhu C a mpos, Muriaé, BarbacenCampanha as rotas aéreaS de maior impol-
sobre o aeropOrtO (IC Belo Horizonte -- Brasilia
tneia naciOflal Rio - Uberaba; Rio -- 
[rhe de ecfl(licO(5 magnificas Pal-,'o estUdo clima, conforto, civ!-
lizacCO, Cgua, ainhiente social esplêndido, sede 

(IC Bispado, i)iretoria

(los Condos e Teleglafos, cmfliSSora local, jornal e urn poVo l)omfl
e receptiVo. Por isso, recomeflhla 	

essa escola superior.

Spártaco POIflpLti
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INDICAAO N.° 1.235

Exmo. Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apoiado, na forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita indicacão ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro
e ao Sr. Secretário Gilberto de Almeida, para que seja assinado
convênio corn o Colégio dos 1iaristas, na ci(la(lC de São Vicente de
Minas, destinando-se 200 holsas ao auxIlio ñ educaçSo e formaçSo
de curso rnédio, considerando que o Estado, mantendo, como o
faz, mais (IC cern colégios e ginãsios (lcntro tie Minas, estaria
dando urn tratamento (liscrirninatorlo injustificávcl, Sc nao auxi-
liasse tambéin ouLn's (ornunas quc contribuern para o Tesouro
estadual, scm receber essa assistência cstal)CleCi(Ia na Lti Magna.

Sala das ReuniOcs, 16 de junho de 1966.

Spärtaco Porn peu - Sousa e Silva	 Létis Chaves 	 Herme-
undo Paixão - José Mariano.

Justificativa:

Corn o funcionamento de colégios e ginásios oficiais, não se
pode omitir o poder do Estado (IC Minas, corn referência a cidades
que nSo receberarn esse bencficio por enquanto. Deve, como Sc
entende justo e racional, firmar convênio corn estabelecirnentos de
ensino particulares das cidades scrn colégios estaduais e estabele-
cer uma quota dc bolsas, (Iestina(las a educacão c preparo de jovcns,
filhos de operários, funcionários, cornerciários, industriários que
nSo dispoern (IC recursos financeiros para pagar esses estudos, (IC
Si onerosos e, básicos para urn futuro meihor (10 cidadao. Por isso,
vem esta Indicacao relativa a cidade (IC São Vicente de Minas, ondc
Os grandes e vitoriosos educadores Irmãos Maristas possuern urn
colégio, dos mais completos do interior, para que, mediante con-
venio, o Estado vã cm auxIlio dos rnenos protegidos, cujos pais
lutam na vida agropccuãria, para man*-los condignarnente. E nina
providência de justiça que se entende necessãria e que, uma vez
aceita, scrã levada a efeito dentro do vasto piano do Governador
Israel Pinheiro (Ic seguir as pegadas do ex-Governador Maga-
lhSes Pinto, no campo do ensino médio; mais escolas, mais gina-
sios aos rnineiros; mais ajuda, mais auxilio aos rnocos, para
que se preparern intelectualmente e possarn continuar reaiizando a
grandeza e o progresso de Minas. As bolsas ora propostas, no mon-

tunic de 200, atendern a proporcãO da populucãO estudantil e aos
recursos da regiSo, em si pequena, onde o Estado precisa mesfllO
estar presente.

SpditaeO Pompeu

INDICACAO N. 9 1.236

Exrno. Sr. Presidente da Assernbléia Legislativa do Estado
tie Minas Gerais.

0 Deputado Spártaco Pompeu, que esta subscreve, devida-
mente apoia(lO, no forma regimental, requer a V. Exa., ouvida a
Casa, seja feita in(liCacaO ao Exmo. Sr. Governador Israel Pinheiro
C ao Sr. SecretáriO da Educacão, Gilberto de Aimeida, para que
seja assinado convênio corn o Colégio (Jos SalesiafloS, para rneni-
nos, existent na Ci(Ia(Ie tie ParagUacu, Sul (IC Minas, (lestiflando
-se 300 bolsas 00 0uxIlio a educaVao e formacãO (IC CUrS() fliÔ(liO,

e iiiOfltCm c riou mais (IC cernconsiderando que 0 Estado, já qu 	 c 
colégioS estaduals no interior, ficaria dafl(10 urn tratamentO discri-

inatório, se rlão financiaSSe o curSo ginasial (IC jovens mineiroSm sent rucUrsos, pOssiI)ilitan(l0111C5 continuar os estudoS, garantidos
peLt constituicao, tie maneira expresSa C agora em fase (IC eXCcucaO
plena, meclida que deve ser geral e não discriminatoria

Sala das ReuniöeS, 20 de junho de 1966.

Spcirtaco Pompeu - Sousa e Silva - Lélis Chaves - Herme-
undo Paixão - José Mariano.

Justificativa:
Minus agora a possni inais (IC 100 citlatles quc tern scu

ginásio oficial. Eis que a norma constitucioflal entrOU em fase
positiva de execucão. Por isso, aquelaS ci(lades que contribuem
para o erário e não recehem i)CflefiCioS reclamalfl, c corn justa razSo,
porque cstão sendo vitin-las (IC uin tratainentO d iseriminatorio. Para

dc clamoroSa injustica, ilnpöe-Se que o Secretãrio
sanar essa situacSo particulares. a firn de
do EdncacSO realize 	 corn os ginAsiOS 
(jar uma cobertura major e equitatiVa a essa situaçãO do estudo
mé(IiO, ate que a populacSO do granile Eslado estela servida (IC
urn estabelecirnento adequado.

Por isso vent esta Indicacao relativa a ci(IadC (IC ParaguacU
onde os valorosoS e ernéritoS educadores, filhos de I). Bosco. o
SalesianoS, tern urn colégio dos mais completos.

Spdrtaco Pompeii
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INDICAAO N. 1.237

Exno 	 Sr. PFCSi(leflte ila ASS(1i1I)I6ia Lcgis1a1i'a (10 Estado
de Minas Gerais.

A signatãria icsta, abs teirnos iegiIlicn Liii, indica a S. Exa
o Dr. Celso Machado, DD. Secictário ito Fazenda, a necessi-
(lade de dinamizar Os pagamentos no interior, atrasados ha vários
Ineses nas cidades de: Florestal 	 5 meses; Belo Oriente 	 7;
Candeias 	 1; Born Jesus do Gaiho 	 5; Santana dos Monies 	 5;
Vicosa - 3; Rio Pomba - 4; Trés Marias 	 5; Felicina de Acucena
- 11; Iguatama - 3; Pecanha - 4; Lufa (Municipio de Novo
Cruzeiro) 	 8; Cipotânea 	 5; Itaverava 	 G.

Sala (las RcuniOes, 20 de junho de 1966.

Marta Anti Moiileijo

instil icativa:

Sentinio-nos ievoltaclas (()Ifl a situacao quc, no presente,
nossas professoras c tiemais servidores cstaduais enfrentani . So-
frens as Inaioi'cs huniilhaçoes, ao terein dc mendigar dos senhores
comerciantes o fornecimento de mais alguns quilos de gêneros de
primeira necessidade, a fim de que seus filhos, já iSo debilitados
pela insuficiente alirnentaçSo, n5o venham a morrer de inanicSo;
mendigarn na farinScia local o aviarnento a crédito (la receita m6-
dica ; iniplorarn do colégio niais uin mês de toicrancia, Para que seus
filhos possam fazer as provas.

Isso Judo, depois de meio ano, e ate mais, de trabalho, o
mais dedicado, o mais abnegado.

NSo sabenios corno continuarn a trabaihar nessa situacao (le
completa incapacidade fisica e moral.

Consta quo as professoras cia cidade (IC Jequeri plancjani
lima greve, caso nao Ihes sejam pagos seus vencirnentos.

No memento atual, desaconseiho a greve, que poderia ser mal
interpretada. Mas, também, nao se pode obrigar a trabaihar quem
não tern condicoes fisicas, mentais e morais dc o fazer.

Urna pessoa que nSo se alirnenta porque sua despcnsa estS
vazia; que nSo dorme porque estS (lebilitada; que nSo raciocina
porque estS preocupada; que nao pocle enfrentar o comerciante
porque the (love; que nSo pode acompanhar son filho ao colégio
porque esta sendo cobrada; que, afinal, nSo pode rnanter a disci-
plina clil stia SaL) (IC a tila Poiquc fl an tdni contliçöcs n)orais, poderS

liabalhaI? Podci a 0 
GoverflO, em sã conSCiência, exigir que esta

pCSSOO 
trabaihe? NSo, as inestraS não estão indo trabaihar porque

nSo podcm. NSo acre(liLo que, neste inornento tie t1ansicao politiCa

em quo preciSamos colaborar corn o Goverflo na rnanuieflcão ia
nsein em fazer greve.

ordem no Pals, as nossas mestras pe 
Acredito, repito, na incapacidade fisica e moral de sua pre-

scnça ao trabaiho, jarnaiS cm greVe
Para ilustrar nossa justificativa, apresCfltflOS anexaS, cartaS

sse sefltj(iO, solicitando que a Mesa as coflSi'(tue temoS recebido ne 
(icre COmO Iidis (iCSil TribunLt

Maria Nair Miii,Ieil0

"Florestal, 7 de junho It 1966

Exma . Sea. 1)eputa(1a Marla Nail Montei to

Asselflblérn Legislat iva to Eslat to tie \1""s Cc ia is.

Bcb) Horizonte

As profeSSolUS (10 4JFUP0 
EsCo11i Seiatlfi 14ibC110 de llt.iC11dC,

tic Florestal, esperaflcosas na grande iniciatiVa prestigiO e genero-ideflcw
,

pedir-ihe encarecidahi nie que prov
5 datIe de V. Exa., vêm 

u pagaiilCfl1° quc estS em atraso (leslie fevereiro
Não desconhecemos que V. Exa. tenT sido inCaflsavel bata-

Iliatlota pela classe que bulb Iota C sofr', 11I0IliU pelaS piofeSS01S

(to interior.
Ent5o, vimoS confiantes fa

este apelo a V. Exa., corn a

11Xiina uigèflCia' pelo qUe, tiestle jS, agriI(l((S, esclarecendo

noSSaS raZöes.
Conic) macs tie familia, tenlos suportado as maiOrS priVacOe5

passando per transeS dificeiS que so nós, mSes, poderiamos suportar

por amor aos filhos.
QuantO as coiegas que resideni em Pará de Minas e que

viajam quase uma hora Para FloreStal, j nem estSo em condicöes

de fazer vales nas empresas dc ônibus.
Quero lornar cieflte V. Exa . tic que dcsdt agoSt() de 1965

nosso vencimeflto estS sempre atrasado.

Nas festas (IC urn die aflo, 	 tivcmoSatt0fli ulegria

de (jar neal de receber coisa idgurna pela pasSagern do Natal.
Conlo, se recehernos novembro e dezelflbro no principlO de

1966?
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"Belo Oriente, 13 de junho de 1966
Tivernos urn Natal triste, horrivel ate, pois, alérn de estarmos

preocupadIssirnas corn a irnpaciência C arneacas dos fornecedores,
ainda tivernos que manter boa e feliz aparência a firn de alegrar
nossos filhos que ficavam corn lágrirnas nos olhinhos quando viaiii
Os companheiros, cm frente as silas rcsidências, corn belos e earos
presentCs do adorado Papai Noel.

Outra data angustiante foi, para nós, o 1)ia (las Macs.

Afinal, se nao fosse a mütua cornpreensão entre rnães pro-
fessoras e professoras filhas, tudo seria ainda pior.

Alguinas colegas, apesar (IC näo sereni casadas, mas arrimos
(1C farnilia, outras que pagani colegio fO(Ia os I riiiios, (I iSjflISCIUfli-5(

a tornar (linheiro emprestado

Mas, coitadas, cairarn cm p101 situacao ; o iiiazo csgotou-se,
Os credores no perdoarn II1CSIIIO, C 0 grupo transformou-se nurn
verdadeiro "muro de larnentacöes".

Ao invés de urn bando animado e alegre de tagarelas pro-
fessoras, transbordantes de cntusiasnio pelo rnagisterio, aqui so se
ye e ouve a todo instante:

"Olhe rneu sapato, quc 1(01101; já flat) suporto inais aqueles
hilhetinhos; não posso esperar mais, estou precisando de dinheiro."

Como ye V. Exa., parece urna pilhéria da professora que
escreve, mas não, D. Marta, a situacão é ainda muito pior.

Esperamos, portanto, que faca urn pedido ao Sr. Secretário
da Fazenda, a firn de regularizar o pagainento aqui ein Florestal.

Pois bern, D. Marta, faca a caridade de conseguir para nós
o que representa quase urn óbulo cm relaçao ao vencirnento de
V. Exa.-Para não perder o direito de recebê-lo, muitas vezes
fomos ao trabalho suportando doencas, outras vezes deixando
aquilo que nós temos de mais precioso, Os nosscs fllhos, aos cui-
dados (IC rnercenárias descuradas (IC seu (lever, que os maltratam
ate.

Elevamos nossos 1)edi(ios a Deus Todo-Poderoso pela felici-
dade eterna de V. Exa., em companhia (IC sua farnilia.

Subscrevo-me corn toda estima e elevada consideração, assi-
nando pelas gratas amigas de V. Exa.

Atenciosamente,

(a)"

Assernbléia Legislativa do

Edy Gon(;alVeS Lima, Diretora das E.R. de Belo Oriente,
MuniCiPi0 de Belo Oriente, e dernais signatArias dirigilno-no s a V.

Exa. a firn de pedir sua valiosa intcrvCflV() junto ao Govcrnador
do Estado, Sr. Israel pinheiro, a firn de soluciofla r o probleifla que

nos aflige desesperadamente atraso de vencirneflto s. Já faz 7 (sete)

meses que não recebemos nOSSOS vencimentos. on meihor, estamOs
em junho e este ano na(la recebernos . A situacão é alarmante . 0

(UStO (IC 
vida subiu assUstadO1amtc c, para 

0

professorado7 as

vendas, as casas cornerCiais, Os 
armaZéflS estäo de portas fechadaS.

rnarnoS dinhi ernprestado, Os

Ninguém tolera esperar rnais. Sc to 	 ero 
perteflCe e nadajuros são de 8%a 10%. Reccbcrnos aquilo que nos duro tolerar urn absurdo deste. Profes-

(IC juros pelos atrasoS.
50lc(S 

pobres, macs de famnilia no interior de Minas passam fome.
Vaiho-me de V. Exa. para intervir junto ao Sr. Governado r a tim

de pôr em dia flOSSOS vencimentos
Certas de merecermos, mais uma vez, seiis valiosoS 

prCstilfloS.

sul)ScrevernonOs corn profundo respeitO C adrniracao

Belo Oriente, 13 de junho de 1966.

(a) 14 assinatUras"

"Exrna. Sra. D. Marta Nair Monteiro

DD. Deputada a Assernbléia Legislativa.

Belo Horizonte 	
CandeiaS, 13 de junho de 1966

Exma. Sra. Deputada
Tenho acoinpanhado 5mm campanha em prol do funciofla-

lisrno estadual, para aumentO irnediato e pagamefltO do atrasado ao
funcioflalismo que vern sofrendo amargamen te a alta constante do

custo de vida.
Curnpre-me, de jfllCiO, 

agradecer a V. Exa. em norne dos
funciOflários de Candeias. Quero, nesta oportunidade, fazer alguns
esclareCimem1t05 para que a nobre Deputada poSsa ter co il lice

exato do que estâ acontecefldo.

Exma. Sm. Deputada Marta Nair MonteicO
Estado de Minas Gerais.
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Vimos no jornal 0 ionic de Candeias etc., etc. A l)elegacia
ile Itapeccrica marl dou fazer o levantarnento do deficit na Coletoria
local em ndmeros redondos. Era de Cr$ 24.000.000, ate maio. In-
Cluifl(lo junho, passaria para Cr$ 30.000-000 e tanto Resultado
chegcu agora urn iiiinguado suprirnento, (10 nosso 	 conlieci-
niento, (Ia oi'ileni de Ci 2.000.000.000 ((lois inilhöcs) , que vale
dizer quc quase nSo dá para pagar urn mês. A foiha menor de
uma reparticSo, dificultando a própria Coletoria a efetuar o paga-
niento flas (ofldiçoes ac inia citads. ( ilc Cr$ 30.000.000 mais ou
menos.

Assim, Sra. Deputada, não fomos beneficiados, conlo foi
publicado em jornais, corn a verba liberada pela Secretaria da Fa-
zefl(la, para pagarnento no interior.

Esperando que V. Exa. compreenda a nossa situac5o, que
é desesperadora, apresentamos nosso reconhecimento.

Respeitosamente,

(a)"

"Born Jesus do Gaiho

Sra. Marta Nair Monteiro

Assembléia Legislativa 	 BH.

Os funcionários eSta(lUaiS desle Municipio vg tendo seus
vencirnentos atrasados já 5 ineses vg consideiando momento atmi
crescente e constante aumento de custo de vida vg neste caso agra-
vado seriarnente pclo corneiClO que para icceber sine die dobra
o preço (IC cada utilidade vg apelam para o elevado espIrito de
justica que anima a esciarecida compreensão de Vossência e pedem
sejam expedidos suprimentos em atraso pt SDS (a) Maria Marta
Lima de Carvaiho vg Inspetora Municipal pt Sevanir Dutra de
Carvalho vg Chefe Posto Higiene."

"Santana (Jos Monies, 15-6-66

Marta Nair 	 AssemblCia Legislativa - RH

Estamos sem crédito; não recebemos ha cinco meses -
(irulo Escolar Di. Joan Nogucira, de Santana dos Monies."
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"VicoSa, 1.9 de junho de 1966

l'rezada e ilustre coletta, Presideflte cia APPMG e l)eputada

EstadUal, Marta Nair Monteiro.
Confiantes em SCUS 

mCrjtos, cm sUa brilkante atuacSo que
admiramos e aplaudirnos sempre, quer no âmbito da Associacão,

eilibléta Legislativa, vimos solicitar e, comoquer na Tribufla da Ass 
argUmento, expOr 0 seguiflte

SolicitacS0 que a sua VU?. V iI)rafltU Sc Iaca oUvir, tanto na

AssemiiblCi0 Legislatl\' a coiflO perante (IS órgSos admnhniStrativos
de pagamento (lOS nOSSOS

competeflt(S, reclaiiiando contra o atraso 
\enCiifleflt0S, no interior do Estado.

Argumefltacao CSSC 
atraso vem causando sérios transtornos

em nossaS vidas. Aqui em Vicosa, o atraso é de trés meses, mas
ha colegas, princiPa11flte profesSoras rurais, que não recebem ha

quatrO, c jflCO meSeS, ou mais.
Como a senhoia sabe, hoje o crCdito para subsistêflcia C

praticiiiflefltC a vista, dada a iflStiil)L11(1U 	 dc

alirneflticios.
Em conscqh.iCflcia, já tern seu crédito, junto aos fornecudores

(IC 
gêneroS, limitado urnas e cortado outras. Quase todas as pro-

fessoraS so contai n
 corn seus vencimentos para se mantercm, inclu-

sive muitaS flães (IC 
familia que manteni sozinhas os SeUS lares.

i uma calamidatle que a senliora pode comiibatcr c vcflC1

corn abnegacão

0 que esperamos

(a) 34 assinatUras"

"Rio Pomba (MC), 13 (Ic junho de 1966

Exnla. Sea MarIa Nail Moflteit0

DD. DepUtada Estadual.
As professoras primãrias e funciOnálias dos Grupos Escola-

res São José e Padre Manuel de Jesus Maria, de Rio Pomba, que
assinam este, achandOse em situacão de pendria devida ao atraso
de pagamentO de 4 (quatro) meses de vencimentos (fevereirO,
marco, abril e maio), estSo vivendo sériO (Iranla. Os arma-
zéns da cidade já não concedem mais crédito ao funcionaliSmO do
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ensino primário. Professoras seriamente doentes, necessitando de
tratamento urgentc, vein pedir-Ihe, corn o máximo empenho, unia
providência junto ao Exnio . Sr. Govcrnador do Estado e demais
autori(hL(Ics intcrcssa(Ias no assunto, a firn de quc solucionem ur-
genteinentc esta situaçao aflitiva unviando necessarlo suprnncnto a
Coletoria local.

(a) 58 assinaturas"
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AguardandO, Pa ra breves (lills, urna soluçäo em favor dos
professolas sacrificadas, aqili IIIC pOflh() an sell inteiro dispor.

Atenciosamente,

(a) pelas professoraS

"Felicina dc Açuccna, 9 de juiho de 1966

"Rio Pombu

InforrnaçOcs obti(Ias junto ñ Coletoria Esta I LIII 	 c Ic notes
atraso de pagamento dos grupos escolares locais:

Grupo Escolar São José

Total mensal do foiha de pagainento do estabelecimento: Cr$
6.430.267 Importância total do pagamento em atraso ate a pre-
sente data: Cr$ 31.699.491.

Grupo Escolar Padre Manuel de Jesus Maria

Total mensal do folha do estabelecimento: Cr$ 2.691 .715 -
Importância total do pagamento em atraso ate a presente data:
Cr$ 13.364.637.

Importância total dos dois grupos, em atraso: Cr$ 45.064.128.
A Coletoria local, por intermédio do Delegacia Fiscal a que

está subordinada, faz, mensalmente, os pedidos de suprimento ne-
eessários, os quais, se sempre atendidos, solucionariam o problema
do atraso sempre crescente em nosso MunicIpio."

"Três Marias, 5 de junho (Ic 1966 -- Oficio n. 9 13/66

Exma. Sra. D. Marta Nair Monteiro

Dirijo-me mui respeitosamente a V. Exa. a fim de solicitar-
11w, em bencficio (las professoras (10 C. E. Presidentc Juscelino
Kubitschek de Oliveira, de Trés Marias, Municipio de Barreiro
Grande, seja fcita reclarnação contra o atraso do pagamento das
mesmas, pois a maloria C arrimno de fainilia

0 atraso de pagamento as professoras já estã no sell quinto
mês.

A aI)aixo assinad a. 1)ire1 ova Suhst 11111 a (to Grupo Escolar Cris-
tiano Machado, de Felicina, MunicIpio dc Açucena, reforcando o
pedido que fez a V. Exa. ha poucos dias, por rneio de urn tele-
grama, vern pedir a V. Exa. entendirnento corn 0 Sr. Secretário
do Fazenda, a fim de que seja enviado urn suprirnento de, pelo
rnenos, Cr$ 80.000.000 (oitenta inilhöes de cruzeiros), para. a Cole-
toria de Açucena, que nada paga ao funcionaliSmo pdblico do
Municiplo, desde agosto de 1965.

Estamos, portanto, corn quase 11 mneses de atraso. Ternos
lido várias cartas de funcionários de outras localidades dirigidas
a V. Exa. no mesmo sentido: pedindo suprirnentO. Nenhuma,
porCrn, já atingiu o atraso de que estarnos sendo vItimas, no Muni-
ciplo (Ic Açueena.

1)izer dos necessidades e do falta (IC ci'C(litO corn Os negoci-
an tes, arniazenistas, farrnacCutiCoS etc. seria (ICSflCCCSSaI'lO, pois
V. Exa. sabe que, se as professoras de Guidoval, D. Viçoso, Mala-
cacheta, Jaboticatubas, Abaeté, Dores do Indaiá etc., que estão corn
3, 4 e 5 meses de atraso, passam pelas maiores privaçöes, que não
dirernos nós, corn quase 11 meses?

Ha pouco a signatária deste reccbeu urn cartão do Si'. Israel
Pinheiro e junto urna inforrnacão prestada pelo Sr. Secretário da
Fazenda, (IC que havia rcITleti(IO, COT data dc 24 (Ic abril, urn SUpIi-

mento para a Delegacia de Ccl. Fabriciano, destinado a Coletoria
de Açucena. Mesrno estes Cr$ 30.339.079 näo dariam para pagar
mais de uns 5 meses, pois o Sr. Coletor alega precisar de Cr$
80.000.000 para pôr ern dia o pagamento de funcionArios.

Agora fornos informada, pelo próprio Coictor (Ic Açucena,
de que recebeu apenas Cr$ 12.000.000 (doze milhöes de cruzeiros)

A vista disso, apelo para a compreensão de V. Exa. e espero
suas enCrgicas providências nesse senti(IO.

A cantina do estabelecirnento é suprida de açücar, came de
I,oi, sal, cafC, macarrão, fubA, arroz etc., quase exclusivarneflte
por donativos espontâneoS dos hondosas professoras e servente
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soras das E.C. de Lufa, MuniCiPiO de Novo CruzeirO Os 
.iiIirnOS

vencirnefltos que recebemos foram os referentes no mês de novern-
bro de 1965. EstarnOS no rnês de rnaiO e o Coletor diz que não
sabe quafl(10 efetUarâ os pagamefltos Alega que 

050 tern dinheiro,

porqUe o MuniCiPi0 é pobre e a renda nãO é suficiente. Alega
ainda que, quando pede suprimento, recebe aproxirn1am(mte a
terca parte do que pediu. A queixa e geral: somoS macs de famIlia

e, Sc exerCe 	
é poiqUC preCiSamOs

mos a profissaO de professor 
dos nossOs vencirnentos Sc roubarnos de nOSSOS filhos as horas

neceSSârioque lhes perteflCem é porqUe isso é Ausentamo°s do
lar para que posSamOS corn Os OOSSOS vencimentos, custear Os es-

0 custo de viola subju, Os colegioS suhiram
tudos dos nossos filhos. 
suas anuidades e nSo esperam Os pagamefltos Estamos em situacão

djfjcjl, sornos pobreS, sern poder resolver a situacSo.
	 Seri que

Serâ que somOS obrigadaS
trabalhamos e nSo teremOS recomPensa'! 
a retirar nossoS filhos dos estudoS? Será que nSo terão direito a

Estado nSo cumpre seus deveres para co-
instrucSo, so porque o
flOSCO? Ain(la é de nos afligir 0 

Icrni)rar que, quando o CoictO)"

efetuar o pagameflto, serâ apenas de urn mês. E assim que semPre
aconteCe. Como fazer? Pensamos quc o Governo do Estado tern o
gravisSimo dever de olhar para a classe do professorado. EstamOS
em urn lugar scm nenhum progreSSO, trabaihando pela criancada,
desbraVafldo a ignorâflcia deste meio e nesta empreSa nSo somosCS-
remuncrados, nao recebernos a recomPensa material dos nO5SOS
forcos. Recebemos somente a recompensa interior, causada pelo
cumprimento do dever, por levar luz a 

OOSSOS alunoS, ma', do

Estado nSo vernos nada.
Sabefldo que V. Exa. tanto se hate pela causa 

(10 pihS0

rado, confiada 	 n prestIgiOo Se
politico, vimoS confiafltes entre-

gar
esta causa, porque sabemoS que nSo o fazeiflos em 

vSo.

Querernos que OS OOSSOS vcncimentos 050 Se atmasein ttinto, qU(id'fllS

a sua interVeflcao para que recebamos logo to(los Os vencimentos

atrasadOs.CienteS de que sereiflOs benevolamente atendidas, apreseTh
tamos-Ihe os nOSSOS mais sinceros agradccimentos.

(a) 4 assinatUras."

"Cipothnea, 13 de junho de 1966

Exrna. Presiderite da AssociacSO de Professor('

Saudacoes.
Diante da grave situacSO que atraVeSSalnOs, venho apresefltnl

. ProfesSolas dos GrupoS CristiaflO Machado 'nossas qucixas 
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Faltando-nos OS veflciiiiefltos, COflif) adquirir tais fllCI'Ca-
dorias? As criancas n5o toleram tomar simplesmente 0 leite e 0
trigo laminado enviado pelo C.N.M.E. Assirn, ate essas pobres
criaturinhas mal alimentadas estão sendo vitirnas de tamanha in-
justica.

AgUaIIan(Io (III tU(!() SilaS enei'gicas 1)rOVi(tCflCiaS I' (Onfialla
na sun caridade e prestlgio, aqul fica o mcii apelo aflito e urn
abraco de gratidão

Atenciosamente,

(a)"

"Iguatama, 15 de junho de 1966

Marta Nair Monteiro - AssociacSo dos Professores Prirnários 	 BH

Solicitarnos providências pagamento atrasado 3 meses; pro-
fessores em dificuldade . Grupo Escolar Paula Cirva1ho, dc Igua-
tama."

"Pecanha, 15 de junho (Ic 1966

Deputada Marta Nair 	 Run Rio (IC Janeiro, 430

EdifIcio Capixaha - - 3. andar - BH

Professoras prirnárias Pccanha conhecedoras scu grande de-
votarnento eansa relerida elasse confiam seus csforcos reiterar
solicitacão (lirigi(Ia ao Sr. Governador sentido autorizar pagamento
seus vencimentos atraso quatro meses pt Atenciosas saudaçöes pt

() 	 (SSiI)aItIIaS (lIS (liI(IolaS.

"Lufa, 21 de rnaio (Ic 1966

Exma. Sm. D. Marta Nair, Dl). Deputada a Assernhléia Legislativa

do Estado de Minas Gerais - Belo Horizonte.

Prezada coestaduana, cordiais saudacoes corn votos (IC feli-
(i(II(IC

'I'eiii esta I) Oi)JCLiVO dc iiedii a hustLe cornpatriota a sua
valiosa intervencSo no caso que passamos a narrar: somos profes-
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Francisca Pedrosa, de Cipotânea, cstão impacientes a espera do
pagamento de seus vencimentos, que já se elevam a cinco meses
de atraso.

Tenho acompanhado, através (10 Jornal da Professora C (10
Diário do ,4sseinbléio o seu granle prcstigio e incansãvel vsforco
em favor da professora . Espero em que, por interme(liO de V. Exa.,
nosso prohiema será resolvido.

Já apelamos ao Sr. Governador, ao Sr. Secretário da Fazenda
e ao Sr. Presidente do Assemhléia, mas ainda niio foi resolvido 0

nosso caso.

Aguardando provolencias de V. Exa . (Iespcço-I1Ic agra(I (Cilia

(a)"
"Itaverava, 17 lie junhio (Ic 1966

Deputada Marta Nair Monteiro
Assembléia Legislativa - BH

Confiando sua bondade profcssoras Escolas Reunidas Conse-
Iheiro Antilo Itaverava pe(Icm Vossência providenciar pagamento
em atraso desde janciro 1966 pt Atenciosainente agradecemos pt

(a) 11 assinaturas"

"Itaverava, 17 (Ic junho dc 1966

Professoras Fortaleza dc Minas corn seus vencimentos atra-
sados fevcreiro T11,60 sol icilani gentileza SilOS providencias p1
SaudacOes.
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Exmo. Sr. Presidcnte da Assembléia Legislativa do Estado

de Minas Gerais.
0 DeputadO inffa-assiflado comunica a V. Exa. que, nesta

data, cstá assumindo sua cadeira de Deputado a esta Casa.

Sala das Rcuniöes, 20 de junho de 1966.

José Fernandes Fitho

Exmo. Sr. Presidcnte do Assembléia Legislativa do Estado

die Minas Gerais.
0 DeputadO Pinto Coelho comuniCa a Casa o falecimento

da Sra. Olga Rola, ocorrido sexta-feira, dia 17, nesta Capital, soli-
citando seja inserido na Ata de nossos trabalhos urn voto de pesar
pelo infausto acontecimeflto.

S
ovidência seja dado conhcci-olicita, ainda, que dcssa pr

mento a famIlia enlutada, a Rua MaranhãO, 923.

Sala das Reuniöes, 20 de junho de 1966.

Pinto Coelho

ORADORES

(a)" 	 Carla de Esctarecilnefltos

- 	 A seguir, 	 Sr. Presi(Ienle Ii iencia 0 Casa (lOS .segumntes

COMUNICAOES

Exmo. Sr. Presidente da Asscmhléia Legislativa (10 Estado
dc Minas Gerais.

0 Deputado que esta subscrevc, na forma regimental, comu-
nica a V. Exa. que, nesta data, cstá reassumindo sua cadeira.

Sala das ReuniOes, 20 de junho de 1966.
José Bolelho

0 SR. JARBAS MEDEIROS:

- Sr .Presidente, Srs. DeputadOs. Virnos, hoje, a esta Tribuna,
trazer ao conheCimeflto (la Casa a carta para a qual, desde já, pe-
dimos transcricão em Ata, subscrita pelos Srs. Geraldo Lana Gui-
1(.lariics c José Vid igal Filho, respectivalnente Presidente e Vice-
-Presidente do ex-PSD do MunicIpio de Piranga, relativa ao recente
pronunciamentO do Sr. DeputadO Federal Pedro Vidigal, concer-
nente a ato do Governo do Estado quc designou (liretora para 0

grupo escolar local.
Como se (lepreende pelos dizeres da referida carta, dirigida

ao ilustre e digno Sr. ViCGoVCrflU(l0r [) j0 Canedo, no tinha razão
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o Sr. Deputado Pedro Vidigal nas assertivas exaradas na rumorosa
entrevista.

Para meihor ciência, passarnos a icr a missiva que é a
seguinte:

"Exmo. Sr.

Vice-Governador Pio Canedo.

Surpresos corn os tcrmos da carta aberta que ]he dirigiu o
Deputado Pedro Vidigal, corn afirmativas pelo mesmo feitas corn
relaçao a polItica do nosso MunicIpio, sentirno-nos no clever, a hem
da verdade, de declarar a Vossa Excelência, na qualidade de
Presidente c Vice-Presjcjcnte de Diretórjo do ex-PSD de Piranga,
0 seguinte:

a) ncm durante a uiltirna campanha, nem em qual(luer outro
momento, neste MunicIpio, foram Sua Excelência e o Governador
Israel Pinheiro chamados (IC corruptos ou de ladrOes, por quem quer
que seja;

b) Os ex-pessedistas de Piranga não se sentiram atingidos
pelo ato do Governo que substituiu a diretora de urn dos grupos
locais. nern Sc opôem ao mesmo. prirneiro, porque SC trata de no-
rneação feita pela ex-UDN no Governo passado; segundo, porque
tal ato veio ao encontro dos interesses dos alunos do estabeleci-
mento; terceiro, porque sabemos que, pelos critérios estabelecidos
entre a ARENA e o Sr. Governador, o ex-PSD de Piranga, nao
tendo alcançado dez por cenfo da votaçiio do MunicIpio, não tern
direito a atendimento politico por parte do Governo;

c) clesejamos, por firn, apresentar a Vossa Excelêncja a
nossa palavra (le solidaric(ia(ie e afirmar-Ihe ctue neste Municipio
sell 	 Sempre mereccu e continua merceendo o rnelhor apreço.

Piranga, 12 de junho de 1966.
Geraldo Lana Guimaräes, Presidente do ex-PSD
José Vidigal Fillio, Vice-Presidente do ex-PSD
(firmas reconhecjdas)"

* * *
Minus Gerais e a SUDENE

O SR. JORGE VARGAS - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Na noite de hoje estaremos - Os Deputados Orlando Andrade,

José Maria Magalhaes e cu - (liriginclo-nos a Fortaleza, para
entrarmos em contato corn os participantes da I Feira de Investi-
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dores do Nordeste, a realizar-se naquela cidacie, sob OS auspicioS
da SUDENE e da Confederacão Nacional da Indüstria.

Trata-se, Sr. Presidente e Srs. Deputados, do prirnCiro en-
contro de investidores da area da SUDENE, a realizar-se na
Capital do Ceará. Infelizmente, a area da SUDENE em Minas Gerais
ainda não está preparada para receber os investimentos agricolas e in-

dustriais e é born que Sc esclareca o POVO inineiro e esta Casa da
importancia desse órgäo para o nosso Estado.

Infelizmente, os mineiros e também alguns representantes
do povo ainda não conhecem de perto o alto significado desse im-
portante órgão, que poderia ser a alavanca mestra a proptflsionar
o nosso desenvolvimento industrial, retirando vasta area do nosso
Estado do subdesenvolvimento e da miséria.

Para que os Srs. Deputados e o povo mineiro tenham uma
idéia (Ia irnportancia desses investimenlos e o quanto (le recurSos
Minas Gerais está perdendo, basta alinhar alguns dados referentes
As nossas potencialidades. A area da SUDENE compreende 120 mu
km2. corn a populacão de mais de 900 mil habitantes; dispôe de
energia elétrica de Três Marias e de outras pequenas fontes; dispôe
de estradas de ferro, rodovias, de linhas aéreas, de navegação no
São Francisco, nuiva extensão (le (lois inil km, ligando Minas Gerais
a outros cinco Estados; dispöe (le 2 milhöes de cabeças de gado e
é responsável por 60 0/c (Ia pro(luçao ic algodão. Alinhados esses
dados, quero declarar que para Minas Gerais existe apenas urn
projeto aprovado pela SUDENE o FRIGONORTE - que, na etapa
final (le sua construção, terá 4 bilhôes de cruzeiros de capital,
sendo que 2 bilhöes são subscritos através cia SUDENE.

Esse frigorifico disporá de capacidade para abate de 400
bovinos e 100 suinos por dia.

Além disso, aregião dispöe de grande quantidade de minério,
estando programada a instalacão de uma grande indistria de zinco
As margens do São Francisco, para aproveitamento do minério de
Vazante de Januária; uma indistria de ferro-liga para Montes Claros
e algumas outras indiistrias de menor porte.

Não se comprcende que uma area de 1\Iinas, corn mais de
900 mil habitantes, corn 120 Mil km2 , não tenha urn representante
na SUI)ENE para defender os projetos c cuidar dos inte-
rcsses de Mmis naquele órgac) . E de se admirar, também, que
Minas ni-to tenha, ate hoje, urn economista ml urn element
capacitado perante aquele órgão de caráter regional, que é a SU-
DENE, para promover o estudo dos projetos do interesse do povo
mineiro. E para que o povo mineiro se conscientize da importância
da SUDENE em Minas Gerais, 6 born que declaremos que existem,
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no momento. 500 bilhöes de cruzeiros depositados por investidores
A ordem da SUDENE. Desses 500 bilhöes de cruzeiros, foram apli-
cados apenas 2 bilhöes, importância irrisória, pois sabe-se que,
em Minas Gerais, existern as meihores condicoes básicas para irn-
plantação dc indñstrias, pois, além de energia e comunicaçöes,
estarnos muito mais próximos cia zona Centro-Sul, que é a dc
major capacidade de absorcão de produtos manufaturados e de
utilidades.

Enquanto existern 210 projetos industriais já aprovados para
outros Estados na area da SUDENE, apenas um projeto, o do
FRIGONORTE, ja foi aprovado para Minas, o que dernonstra o
nosso desinteresse c o nosso clespreparo para rcceber os beneficios
da in dust rialização.

Dentre Os projetos aprovados para o Nordeste, esto Os
de várias inclástrias de base, indñstrias quc gcrarao outras
e que me1horar5o 0 jnthce do desenvolvirnento da area da
SUDENE. Entre os projetos aprovados para outros Estados, está
o da COPERBO, fábrica de borracha sintética em Pernambuco; o
da USIBA - Usina Sideriirgica da Bahia, que está recebendo ca-
pital da Vale do Rio Doce, porque nSo existe nenhurn projeto in-
dustrial de siderurgia do interesse de Minas aprovado pela SUDENE.
Isso obriga a Vale do Rio Doce a fazer investimentos em outras
Areas do Pals, diferentes das do nosso Estado. Existern ainda, já
aprovados, os do duas cervejarias: uma para a Bahia, outra para Per-
nambuco, várias indtistrias de óleo e indñstrias têxteis para os
Estados de Pernambuco, Ceará, Rio Grande do Norte, Paraná, Piaui
e outros Estados do Nordeste. Charno a atenção dos representantes
do povo para que nos apóiern nesta missSo, na qual esperamos
expor aos investidores as condiçOes favoráveis de Minas, no tocante
As vias de transportes, a energia elétrica, e outras condiçöes favo-
ráveis ao estahelecirnento de projetos agro-industriais em Minas
Gerais. E born que o povo rninciro fique ciente de que a culpa
de näo termos os projetos aprovados não cabe, propriarnente, a
SUDENE. Cabe ao povo mineiro, aos governantes e aos próprios
representantes mineiros da area da SUDENE, porque ate o mo-
menlo não temos o preparo necessário, ou ao menos urn economista
para cuidar dos nossos projetos, nenhum representante junto a esse
importante órgão, para cuidar dos interesses de Minas. Esperamos
quo, dos 500 bilhöes de cruzeiros já depositados a ordem da SU-
DENE, não sejarn aplicados aqui apenas os 2 bilhöes do FRIGO .

-NORTE.

Chamamos a atenção dos Srs. Deputados e do povo mineiro,
espccialrncnte do Sr. Governador e do Consoiho de Dc-
senvolvirnento, para quo Minas Gerais, através dos seus
órgãos competentes, nomeie alguém para representar o Estado

junto a esse órgão de caráter regional, para defesa dos inte-
resses mineiros e a melhoria de condicôeS de vida dessa grande
região do Estado de Minas Gerais.

Ao regressar de Fortaleza, apreselltarernos ao povo mineiro
os estudos e as sugestöes necessáriaS ao meihor aproveitarnento dos
recursos da SUDENE em nosso Estado, visando a mobilizacão de
nOSSaS potencialidades agricolas e in (lustriais, para quo extenSa area
mineira vença o subdeseflvolvimenito.

* * *

Assisléncia 	 1O.-odontol6gica no Interior

0 SR. SETTE DE BARROS:

Sr. Presidente e Srs. DeputadoS. 0 Didrio de Minas di-
vulgou noticia de que havia irregularidade na Secretaria de Saiidc
quanto a nomeac5o de medicos e clontistas, segundo afirrnou o nobre
Deputado Who Garcia, quando foi citado o meu nome como urn dos
grandes beneficiadOs naquela Secretaria. Quero declarar, alto
o born sorn, quo apenas indiquei ao Sr. Secretário do Sañde urn
medico e urn dentista para uma cidac1czinha modesta do interior de
Minas quo me honra por ser minha terra natal, quo é Santa Cruz
do EscalvadO. Esses dois lugares de medico e dentista estão a
disposicão, não so do Sr. Deputado Hélio Garcia, mas do qualquer
outro Deputado quo consiga urn medico ou urn dentista para aqucle
MunicipiO. Pessoas nao vinculadas ao meio rnédico-social, não do
Minas, mas do Brasil, sabem que não existem medicos e dentistas
suficienteS para cobrir todos os municipiOS e que não é fácil con-
seguir-se urn medico para clinicar no interior do Estado. Creio
quo aqueles quo denunciaram o nobre Secretário AustregésilO Ri-
beiro do Mendonca väo, naturalmente, apresentar nl:lrnero inco-
rnensurávcl de medicos e dentistas para seremn contratadlOS e pros-
tar servicos no interior. Sabemos que, dos 722 municIpioS minei-
ros, mais do 400 cstão scm médlicos, scm dentistas, corn a
populacão completamente abandoflada, no que se refere a este setor
bâsico e hurnano da saüde piThlica.

vai prestar urn rolevante servico ao
porqUe essa Oposicão so mantém

medicos e 60 e poucos dentistaS.
arregirnentados mais do 400 me-

A OposicSO desta Casa
Estado de Minas Gerais,
contra a contratacãO do 60
Naturalmente, deverão ser
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(licos para sercm contratados corn vcrha própria pelo Estado de
Minas Gerais, nas localiuladcs oncle n-5o exista urn so medico
on urn so dentista. Nao é so em Minas Gerais que ocorre
o prohlcrna, mas em todo o Pals. Falo na qualidade dc medico
sanitarista que son, pelo Ministério da Sañdc; falo na qualidade
de homcin que passou 10 anos no Instituto (Ic Manguinhos e que co-
nhece o problema medico em nossas comunas (10 interior. E grave

e gravlssirno: ha urn deficit de 60 mil medicos. Quero ver
como esta Asscrnbléia vai resolver a situacCo de Minas Gerais. NCo
vim a esta Tribuna a pcdido do Sr. Secretário da Saiide, nern do
Sr. Governador Israel Pinheiro, que tern nesta Casa o seu LIder para
defender a sua administraçiio. Tenho certeza de que o Sr. Sc-
crctário da Saüde cstá disposto a vir a esta Casa a qualquer dia e
a qualquer hora para debater esse assunto dc magna importftncia
para o Estado de Minas, pois é urn assunto do povo quc, abandonado
no interior, an(la seni cond icOes de extrair urn dente, em mais d
400 municIpios. Lamento que se qucira fazer polltica cm tomb de
uma coisa sagrada e nobre como é a samde do povo. Rcpito: fiz
duas indicacöes ao Sr. SecretCrio da Saáde, Prof. Austregésilo de
Mendonca, pedindo urn medico e urn dentista para a ininha modesta
e abandonada terra natal quc é Santa Cruz do Escalvado.

***

"GinSio Estadual Coronel .JosC Afonso (le A1muci(la

Sacramento - Minas Gerais

Exino. Sr. Dpilla(l0 Ciero Dumont, Dl) 1)j , ( , Sj(1(-1l1c e 41tuIa is

rncIUt)rOs d 	 ii1a Cols: 	 Civil

Assembléia LegiSlati\ a

Aguardanlos, corn cofli! ança, ,cu parCC(r favoraVel ao Prol e -

to de Lei n.9 3.568/66, publicado no orgão oficial Minus Gerais em

sua edicão de 18-3-66.
O mencionado Projeto é a esperanca futura de todos aqucles

quc vein trabaihafl(lo corn amor e dedicacibO cm favor da eduCa0
(W pO\0 mineiro

Os agradeCirne1t0s rcconhecidos dims professoraS

Aracy Lopes Pavanelli	 Gorilla Noveliflo - Maria Salete

Cabral	 Celia Maria de AlmeidcL - Gloria Gomide Almeida -

(seguern-Se nlais 12 assinaturas) ."

"Ginásio Estadual de Tornbos

Tombos - Estado de Minas Gerais

Tomnbos, 31-5-66
Problemas do Prof essorado Mm eiro

limo. Sr. Deputado Athos Vicira de Andrade
0 SR. ATHOS VIEIRA DE ANDRAJ)E: 	

AssernbiCia Legislativa

- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Trago ao conhecimento desta Casa correspondCncia recebida
do interior do Estado, rclativarncnte ao Projeto de Lei n. Q 3.568, que
apresentei a consideraçSo da Casa, o qual visa a beneficiar profes-
sores do ensino médio. Darei conhecimento a Casa de ofIcios rece-
bidos do Ginásio Estadual de Tombos, apoiando a nossa iniciativa,
bern corno de (locumcnto recehido do GinCsio Estadual da cidade de
Sacramento, assinado por professores tiaquele estabelecimento. E
ainda de urn manifesto cncarninha(Io ao Deputado Cicero Dumont, assi-
nado por 46 professores do MunicIpio de Joibo Monlevade, dando
apoiamcnto ao nosso trabaiho. Os documentos são os seguintes:

Sr. DeputadO

Em atençibo a s/corrcSP0fl(lCm (IC malo de 1966, corn re-

Iaçibo ao Projeto (le Lei n. 9 3.568/66, aprcscntado por V. Exa. a
ssembiéia Legislativa, informamoS que levarnos na meihor conta os

thzeres da rncSlTIa e .jm tornamos as providencias SoliCitadam, I)CIII

como pe(IirnOS o apoiO para a aprovacibo (10 Projeto ao Deputad()
Joao Bello, que representa nOSSOS interesSes nessa Casa.

Scm m ais, subscrevernonos atencioSamente.

Lacrlede Campos Ilosken, Direlur do (jflSi0 Estadual (IC

Tombos."
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"Joao 110111evade, niaio de 1966

Exmo. Sr. Dr. Deputado Cicero Dumont
M.D. Presidente da CornissSo de Serviço Piblico Civil
Assembléia Legislativa do Estado
Belo Horizonte

Aprescntaino-nosuV V. Exa Coibbo profcssoras (10 interior dc
Minas Gerais, na nova cidade de Joäo Monlevade, distante de Belo
Horizonte 112 kin por asfalto.

Populaç5o do Municipio: 45.000 haljitantcs, senclo 18.000 cm
i(la(lC escolar; 50% (Ia populaçSo está al)aiXO dc 16 anos.

Eramos professoras priinárias na Cia. Siderñrgica Bclgo-Mi-
neira ate novembro de 1965. Essa grandiosa Companhia manteve,
clurantc 27 anos, OS SCIS grupos escolares do cidade.

Eramos professoras particulares, reconhecidas pelo Estado.
VInhamos, desde então, ensinando aqui corn muita eficiência, sendo
considerado o nivel dos grupos escolares como dos meihores do
nosso Estado, on do Brasil, pode-se dizer.

Monlevade CICSCCU e rapidaiiiente se povoou tie elementos
humildes, traziclos, em sua enorme maioria, de meios onde não die-

garam os benefIcios da instruçSo. Hibitos primitivos, clesconheci-
mento do valor da missSo cia professora, desapreco pela cultura cons-
tituIram, por longos anos, fortes obstãculos a ac5o cia escola.

Muito csforco, muitas cleccpcöcs, muitas lági'imas cuatou
o desbravarnento do solo, no qual vicejarn, carrcgados tie floecs c
frutos, seis grupos escolares. Muitos funcionários de nIvel univcrsi-
tário (engenheiros, por exemplo) da citada empresa siderürgica ti-
veram, corno professoras de ensino primãrio, estas que hoje solici-
tarn dos Poderes Legislativo e Executivo, corn hurnildade, urna lei
de amparo (contagern de tempo).

Em novembro de 1965, o Estado e a Companhia fizeram convC-
nio. Ficamos contratadas pelo Estado. Surgirarn ent5o várias cOmJ)ii-
cacöes. Fomos a Belo Horizonte, no dia 29 (IC floveml)ro, estar coin 0

Dr. José de Magalhies Pinto, entSo Governador (10 Estado, que gen-
tilmente nos atendeu, depois de apresentarmos nossas reivindicaçöcs:

a) muitas dc nós ultrapassamos a idade (Ic 35 anos, nSo p0-

dendo, então, inscrever-nos em concurso para cidade;
b) algumas possuern o curso regional normal, que tarnbém

impede inscriçSo para cidacle;
c) aigumas são lei gas corn 10, 12 e ate 20 anos de magistério.

- 	 -

0 Sr. Governadior mandou que Sc fizesse uma mcnsagem
abrangendO tudo isso, e garantiiidO-n05 por dois anos o direito de
leciof101', ate que fizCsSCifloS concursO para professora prilnária em
1966, vâli(lo para 1967.

l)epois de rnuita luta, foi assinada a Lei n. 9 4.105, datada tie

2	 ld marco (Ic 1966.
QueremoS pedir a V. Exa., Sr. Presidente da Comissão, e aos

dernais membros da mesma, clemêflCia para nós (contagem de tempo
(le scrvico para urn de aposenta(ioria), aprovando oProjcto do Depu-
tado Athos Vicira de Andrade, de n. 9 3.568/66, que dispöe 50-

bre contagem dc tempo die servico cm cstabeleCimeflto (IC ensiflO
nifit1d0 por servicos pithlicos, mediante certidão fornccida pela cm-
presa BclgoMifleira, a urn die que o tempo de trabalho, anoS e anos.
nao Sc 

perca e clue o nosso ñrduo esforco não tenha sido era vão,

C 
(jOe estes 27, 18, 10 e 12 anOs etc., sejaill conta(loS, o que repU11-

mos como ato de justica.
Estarnos certas dc ciue V. Exa. oihará para esta centcfla detie servico. Que

1iro	 olessras, muitas deLis jã cansadas pelo tempo 
(las j,-, ) sejam relegailaS no csquecimento peios prinCipaiS rcspofl-
save iS ji'LI grandeza da Pátria.

Ciernos na justiça que jã SC fez conhecida de todo o

Bi'asii.
Ser-ilie-ellioS eterflarneflte gratas.

Deus ihe pague.

A ComiSsãO

Coriceicâo A. de Mat os - Iris A. de Matos - Maria de

Lourdes Oliveira Souza 	 Luzia Melo Goiicoli'eS - Muria Leony

Silva Oliveira 	 (segucrn-se mais 41 assinatul'as) ."

Aproveito esta oportunidade par relembrar a Casa que, na
seifl000 

paSsa(ia, tive ensejo tie ahorciar, desta Ti-ibuna, o asstinto
referente a exonemacão de quatro inspetoras municipaiS de ManhuacU.
Naquela ocasiSo, afirinei a esta Casa que o fato era grave c quc a po-
pulacão daquele MuniciPio estava reagindo contra a atitude arid-
trâria do Sr. Secretário da EducaVão.

Coniprovundo as palavras por nós pronunciadas naqucla opol-
tunidade, pudernos ver hoje, pela ieitura do noso expedielde,
a corrcspondência rcCCl)ida peE) Sr. PresidcfltC (leSta Casa, Vei'I)l
rando o ato do Sr. Sccrctârio do Educacão e apciancio a S. Exa.
no scutido (Ia reconducao claquelas inspetoraS aos scus respcCtiv(
lugaics. Entre eSSa (Olie5p011 (ICflCiO, (1 (SI aeaiflfls urn manifesto as-
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sinado pelas professoras rurais de Manhuacu, urn telegrarna assinado
por medicos daquele Municipio, telegrama assinado por 8 dos 15
Vercadores C CAmara Municipal (IC Manhuaçu e telegraiiia assinado
por dezenas (ic senhoras cia sociedade local, pertencenteshentida-
de clenorninada Sociedacle clas Senhoras de Manhuaçu

Através dessa correspondência, podemos perceber que o
caso cia dispensa daquclas inspetoras deixou de ser particular, para
ser urn caso de toda a populacSo (10 MunicIpio. Ainda no clia 16
do corrente, 36 professores do ensino secundCrio daqucla cidade
deixararn de comparecer as aulas, nurna dcrnonstracSo tic protest(
contra a dispensa feita e de solidariedacle corn as profcssoras dcmi-
tidas, iipelando para o Sr. SccretCrio no scnti(lo dc cl ue fosse repa-
rado o sell ato. Ao lado (lesses cxpeclicntcs, a populaçSo de 1\la-
nhuacu, cm urn bureau instalado no centro da cidade, na Praca 15
de Novcrnbro, corn a finalidade espccIfica de ainparar o dircito cia-
quclos professoras, recolhcu centenas de assinaturas da populacão
local, para urn manifesto a ser enviado ao Sr. Presidente da RcpC-
blica, manifesto quc leio ncstc momento para conhecimento desta
Casa:

"Exmo. Sr. Presidente da RepCblica, Marechal Humberto de
Alencar Castelo Branco:

Nurna dernonstracCo do ignorCncia, politicagem e perSegUi-
çSo, politicos quc nada fizerarn pelo ensino conseguiram, do Secre-
tCrio cia Educação (conforme ato publicado no Minas Gerais de 7
do mês corrente), o afastamento das Professoras Yeda Rocha, Leda
Rocha, Dea Hocha do Abrcu e Maria do Perpétuo Socorro de Oli-
veira, das funçöes do Inspetora Escolar Municipal e Auxiliares de
InspeçSo.

As inspetoras são elementos capazes que sempre prirnaram
pela honestidade e proficiência no desempenho de suas funçCes,
apoliticas e comnpetentes, scm nenhurn deslizo que possa comprome-
tê-las. Ate pelo contrCrio, exageraclamente escrupulosas, jarnais fi-
zcSramn de sua sala (le trabalho sede de reuniöes escusas.

Em face dc tais abstirdos c'ue prejudicarao centenas dc
criancas, o povo de Manhuaçu, em sinai de protesto, respeitosamen-
te, apresenta a V. Exa. 0 presenle memorial c aguarcia enCrgicas
e irnediatas providCncias por parte do ilustre Presidente.

Memorial quo serC encaminhaclo hoje ac) Presidente (la Re-
pdblica, ao Procuraclor-Geral cia Repiblica o ao Governador do
Estado

Procure nosso bureau tie inforrnacöcs no Praca 15 do No-
vemnbro o assine também o manifesto."

Ainda para (.OIll)eC111l,1hO (lestO (asa e do 1)0\0 11611(

Icr a liolcti'fl •Q 3, que foi distribuI(lo a populacSo de ManhUaVU,
1. 3 professoreS e advogadoS, a respCitO do caso dtssubsulitO p0 

professOraS que foram destitUI(IUS de SilOS funçöes de jflS1(tW

ni unicip0S daquele Municipio.

"BolctuiI 11.

Contra a Inioralidiide AdinifliSt1at)''

Ao povo de Manhuacu

DiverSoS profesSOreS do ensino médio e do ensino primáriO

dc Manhuacu, reVC)ltadOs contra o ato impensado C impatriOtico (10
Sr. SecretCrio do EducacSO, quo dispeflSoU as professoraS leda Ba-
cha, Leda Boclia, Dea Rocha do Abreu c Maria do PerpCtuo So-
corro de Oliveira dos iuncCes quo exerciam na Inspetoria Escolar

do Municipio, sairarn a campo, em clefesa clas colegaS () fendidas e

injuSticaclas.
Corno sinai dc protesto contra 0 ato imoral e indigno publi-

co do no Minas Gerais dc 7 do corrente, resolveram as profcsso-
res nCo cofllpareccr, no dia 16 deste rnCs, amanha, aos seguiflieS
cstabelccimentos de ensino

Colégio Manhuacu - ColCgio Comercial (IC ManhuacU - Es-
cola Normal Prof. Hiram de Carvaiho - Ginâsio Estadual do Es-
cola Normal Ofieial (Ic Manhuacu -_ColCgio Normal Oficial de Ma-
nhuacU - Escola l > rii((aVi anCXO Escala Narwol I'rf. Ilimom

de Carvaiho.

hajo 0
Assumiralll urn coniprorniSso solene e v ão cumnpri-lo, 

que houver, custe o quc custar.

Os p i.ofessorcs que lutamn poi' ulna causa justLi, pc1 rnoudi-

dla(1C 
do ensino em Minas, pcla educacSO cia povo brasileiro e pela

grandeza (10 Brasil, não tern mcdo dc cara feEt, nem dc arneacas,

acm de comissöeS de inquCritO.
São altivos e continUarão a se-b.

Nio são c. ovar(lcs e nunca 0 seriio.
Lutarn pelo cumprimento da lei e pela justiça, contra a ile-

galidade e a injustica.
As amCacus não intimi(larao jarnais aqueles quo colocarn Os

interesses do PCtria acima dos sous próprios interCSSOS.

1=
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declara estar soliulária comPOrt(mt'hhb0 pro-
enrrO. DirecãO colCgio 	 ill vg uma vez entender que tal afastalflento traia 	 it'tiiivt'I5

prejuizoS ensinO nossa terra.

DiretoreS Elias BoaiiefltUta e Aloerl Ziizi."

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Meu tempo estâ esgotado.
Oportuflamente, desta Tribuna, farei a leitura dos
dirigidos a esta AssembiCia sobre o in eSnlo isu11

PosicâO do GovernO Frente ao DcSeIll011)111Uh10

0 SR. DELSON SCARANO:

- Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Nossa presenca nesta Trihuna é justamente. Sr. PreSi(iCfltC,
pam comentar o que já, por diversaS vezes, disscmflS a esta Assem-
bléia e a toda a Minas Gerais. Quando analisarnOs 0 prohlelna da
infraestrUtura do nosso Estado, chegafliOS a concluSäO de quc, não
somente Minas Gerais, mas tambérn todo o Brasil se ressente sobre-
maneira da necessidade de uma estrutUra agrária para que tenhamos
as condicöeS naturaiS de sohrevivência, dado o grande descnvolvi
rncnt() populacional que o Brasil ten! experimentado

nos liltiflIOS

tenIPOS, e que ha de crescer vertigifloSamd1 t(' no futuro. iii an:!-
lisamos o fato de que o Brasil, após a Revolucão de 1930, fez cres-
cer a industrializacão nurn ritmo acelerado, procuralTdo suprir
todas as deficiêflCias de producãO industrial.

Pois hem, Sr. Presidente, Srs. L)eputadOS, o que telIlOS obser-
vado e quc nao houve urn trabaillo no scnti(lO (be incr(IT1(IltaI a
producãO agroP!lSt0r, piira que cia pudesse camiflhlal aral('la-
mente ao grande influxO industrial dos nOSSOS tempos.

chegarnos, portantO, a seguinte concluSaO se obseFVanIIlos
coin o dcvido cuidado a nossa pro(lUca() industrial, vcri1iCuIt'I1I
que ela é rnacica, porérn, corn urn grave problerna a resolver: as ho-
mens que são os verdadeiros consumidores desses produtoS manu-
faturaCioS, os homenS que labutam no campo, 

Lila após din,
na agriCultUra e na peCUária, nãO tern condicöes de adqui-
rir os bens de consumo. PoderiarnoS, então, comparar essa

situacao COIl' U (IC 0111 gigantc feito (It' 0(), 11"sCO!fl ((S PC'S de harm.
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Eis o nosso brado - que é o brado do altivo povo manhua-
cuense contra a imoralidade administrativa.

Viva Manhuaçu! Viva o Brasil!

Manbuaçu, 16 de junho de 1966.

1Vilsojz Lie Oliveira	 Elias Boavexilura 	 Nábio rtrgenliflo
I3alisla."

Devo esciarecer a Casa de quc o Dr. Wilson de Oliveira é advo-
gado c Inspetor Federal de Ensino (laquela cidade; o Sr. Elias Boa-
ventura é professor, advogado e Diretor do Colégio de Manlivacu, e
o Sr. Nñbio Argentino Batista é advogado e também professor na-
(lucia cidade.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, dou conheciinento
A Casa (leStCS expedientes e do telegraina que os medicos de Ma-
nhuacu enderecaram ao Sr. Secretário da Educacão c ao Presidente
desta Assembléia, sendo que a leitura deste foi feita no expediente
de hoje nesta Casa. Eis o texto do telcgraiiia:

"Secretário da Educacão
Belo Horizonte - Minas Gerais

Medicos (Ic Manhuacu, reconhecendo eficiente trabaiho Ins-
petoras Leda Rocha, Dea Rocha, Yeda Rocha e Maria do Perpétuo
Socorro, apresentam respeitosamente a V. Exa. veemente apelo para
que sejam rec()nduzidasao ( , IO CIII heiicficio (it' CCfl LIOUS criaflçaS
nossa terra.

Dr. Jorge	 Dr. Michel - Dr. Heron - Dr. Terra."

SoIre a demonstracao (It' solidariedade (I UC Os professores
Lie Manhuacu prestaram àquelas professoras, o Deputado João Batis-
ta Miranda recebeu do Professor Elias Boaventura, Diretor do Co-
légio de Manhuacu, o seguinte telegrama, passado no dia 16 deste
més:

"Deputado Jo5o Batista Miranda
AssemblCia Legislativa
Belo Horizonte - Minas

Colégio Manhuaçu näo funcionou hoje motivo ausência maio-
na professores, quc protestaram contra afastamento ilegal eficientes
Inspetoras Leda Rocha, Dea Rocha, leda Rocha e Maria Perpétuo So-
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Ele jamais teria meios de sustentaciio. Esse gigante não poderia,
de forma algurna, permanecer de pé.

Mais grave ainda é a falta de produç5o agricola, a falta de
incentivo por parte do Governo, o que significa iini aumento Su1)S-

tancial no custo (IC vida para todos aqueles que lutarn corn o salã-
rio rningua(lo, aqueles quc nhio podeiri adquirir 0 ncccssario pam
o sen sustento coin que ganharn no campo. Diante desse quadro
que aflige sobremaneira o Estado de Minas Gerais, nosso Estado,
que outrora mantinha uma posiç5o (IC licleranca e de conquista
em todos os setores, passou a uma posicao de inferioridade diante
dos (lemais Estados da Fcdcraco. Torna-se ncccssária uma niedida
do atual (joverno, que tern em sua direcão urn hornern afeito a
to(los os probleinas quc possam, rcalmentc, refletir-se no panorama go-
vcrnanlcntaL Inedi(Ia esta quc possa levar o nosso Estado ao lugar
que ]he compete de hderança inconteste, graças as grandes potcncia-
lidades econômicas no setor da pioducao agropecuária, no setor cul-
tural, no setor dii saiicic e em muitos outros.

A Sra. Maria Pena - Sentimos irnensarnente, Sr. Deputa-
do, interromper a peça onatória de V. Exa., mostrando t5o gnandes
conhecirnentos sobre o problema que ora retrata. Mas, querernos
charnar a atenção do Plcnário para a auspiciosa visita feita neste
mornento a Assernbléia Legishativa. Trata-se dos alunos do 3. 1, ano
do Instituto de Educaçiio, do curso primário, aconipanhados peha
Prof. Maria do Carmo. Essas crianças vêm a esta Casa coin objetivo
dc vcr como se desenrolam os nOSSOS trabaihos. Peco, então, a V.
Exa. que inciva rn seu (liscurso uma pequena saU(Iacao aos nossos
jovens visitantes, jã que serão des Os futuros representantes dc
Minas. Obrigada.

0 SR. DELSON SCARANO - Agradeço sensibilizado o aparte
de V. Exa., principalmente nesta liora em que cslou procuranclo
mostrar a Minas Gerais quais os objetivos do atual Governo. Sin-
to-me muito honrado em poder falar para essas crianças que s5o,
justamente, a esperanca dc Minas Gerais.

Sahemos que o Instituto (Ic Educac5o, pelo alto padrSo de
cultura eni que desenvolvc o ensino em nosso Estado, é uma prova
evidcntc do muito que podemos esperar desta geraçiio que ha de
constituir, scm dávida algurna, o sustentácnlo do progresso, do
bem-cstar social (10 riosSo povo. Portanto, as Sau(laçOes (ICSte mo-
desto orador, que tern a certeza de interpretar o sentimento da As-
sernbiéia mineira, a esses pequenos alunos que aqui nos honrarn
coni sua prcsença e cncantani as nossas galeruas, so dc agnadci-
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mento. Mnito obrigado a todos Os alunos que aqui cO1flpiirc(1UI

e a professora que os trouxe a Casa do povo.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, continnando o que cstava
dizendo Cifihi referênciil ao prolilcuha (10 (iCSCflV01'hh('flt0 ilii fl0s
Estado, chamo a atencãO de toda a Casa e do povo mineiro para as
reauizacOeS do Sr. Governador (10 Estaulo, Dr. Israel pinhciro, Ii-
mern de comprovada capaci(lade administnittiva, hornelfl quc n)
reauiza nada quc n5o seja prcviarncfltc phanificado quc nio a (a
tura umna obra sequer, a não ser atravéS da téniCa, corn a coop-
racao de técnicos de renome, n5o so do ternitóniO nacionaL 111

die renome internacional. Como exemplo dos gnarl(lcS cmnpreendi-
mentos que é capaz de realizar, citamoS alguns que Sc tornararn rcali-
dade, como a Cia. Vale do Rio Doce, qne está al prestando inesti-
máveis servicoS ao Brasil, e muitos outros ciuprcefldi111cnt05 tanto
no setor agricola, como no setor industrial. Assim, S. Exa. já
dcrnonStroU a sua ampha capaci(hade dc rc11iZi1c0. IflVCSIId() nits
altas funçöcS de Governador do Estado (Ic Minas Gerais, S. Exa.
tern-se preocupado, diuturnarnente, coin 	

cIahora'50 dc urn piano
capaz de fazer coin o Estado de Minas Gerais, cujas atividadeS
se cncofltrarn, Sc 

não totalmente parauisadaS, cm urn ritmno lento, se

transforme, dentro dc urn trahaiho progressiSta, corn a dinamizaciO

dc todos Os setores dii atividade humana.

S. Exa. comeca, neste instante, a demonstrar sua capacida-
(le, atraves do Piano Integrado dc DescnVOiVifl1 dii Begiiio No-
roestc do nosso Estado. S. Exa. demonStra a Minas e ao Brash
que houve urna transformacão nos nossos métodos dc trahaiho
EnquantO flossoS governanteS do passado procuravam as autonid'-
des federals para tratar die assuntoS dc interesse politico, deixan°
Os 

assuntos administrativos a criténio dos nsscSSoreS c Sccrctáni0
dc Estado, S. Exa. cohoca urn piano dcbaixo do braço e viii CXPO 10

As autoriclades da RepñhliCa.
Nessa ocasiãO, quase a totalidade dos MinistrOs que compöcm

o Governo do Marechal Castelo Branco cstiveram prcscntes para ouvir
de S. Exa. urna exposicao corn referenda no aproVcitalli(fho (11'
regiöes que constitucrn a quinta parte territorial do nosso Estado.
E realinente auspicioso para Minas verificar que essa iniciatiV1,
partindo do Sr. Governador Israel Pinheiro, carninha ao encontro
dos interesses das autoridades federals. Deseja o Governo do Estado
fazer corn que outr'aS regiöes (10 nosso Estado men((afl1 tarnI)Cni
pianos dessa natureza, e S. Exa. jâ determinoti mcsnlo a sUii

boracãO.

() Sr. ()!etino So! --- Nohrc cohcga. Nos nh imnos 30 am..

dois 	 ov(1'1111d('i( 	 l(iifl(!lOS tiV011ill	
c (01010 ((nhI''I 1 	 1	 flY'
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dade (IC estirnu1ar as atividades agropecuãrias ein nosso Estailo: o
prirneiro foi o Govcrnador Milton Campos quando, através (10 Sr.
Secretário Américo Giannetti, elaborou e reaiizou o charnado Piano
de RecuperaçAo Econômica de Minas; o segundo foi o charnado Pia-
no Integrado de Desenvoivimento e Transportes, que o Governador
Israel Pinheiro está estudando para pôr, dentro de alguns dias,
em execuçäo. 0 Dr. Israel Pinheiro, corno born mineiro c como
horn brasileiro, cornpreen(Ienclo quc o Estado de Minas Gerais tern
necessiciade dc pianos técnicos e racionais em areas abancionadas,
providenciou o Piano Integrado de Desenvolvimento e Transportes
quo Minas vai oferecer ao Brasil, destmnado a marcar época. Estou
certo de quo este Piano vai dar os rneihores frutos, porque Sc
destina a explorar uma area dc primeira categoria, situada entre
dois grandes centros consurnidores: Belo Horizonte e Brasilia. Minas
vai oferecer ao Brasil o exernpio (le urna coiahoraçao racional e
técniea, destinada a dar ao Pals uma agricultura barata e próspera.

0 SR. DELSON SCABANO - Nobre Deputado. 0 aparte (IC
V. Exa. é rcairnentc muito oportuno. As conseqiiências naturais dc
urn piano integrado como este e outros que estão crn eiaboracüo na
antiga Seeretaria do DesenvoIvimnto, hoje Conselho do Pianeja-
mento, serao as rnclhorcs, pois, realmente, é urn piano quo pode
ter aicancc nacional. E para cornprovar a vcracidade do aparte de
V. Exa. e a sua oportunidade, you icr urn trecho do (TiSCUrSO pro-
ferido polo Sr. Ministro Roberto Campos, em agradecimento a
exposicao feita peio Sr. Israel Pinheiro, do Piano Integrado do
Noroeste Mineiro:

"Investimentos integrados como os aqui propostos talvez
constituarn a chave para urn surto rãpido de producão agropecuá-
na, em condicOes de boa produtividade, ajudando-nos a ciirninar
este angustiante circulo vicioso quo tern sido a sina de todos os
palses em (lesenvolvimento, particularmente quando tentam urn
crescimento muito rãpicio (Ic renda, pela in dust rialização, sern aten-
tar, corretarnente, para a necessidade de urn certo equiiibrio seto-
rial entre produçao agricola e producão industrial."

Veja V. Exa., nobre Deputado, que o Ministro Roberto
Campos, após ouvir a exposico feita pelo Governador Israel Pi-
nhciro, diante (IC todos os Ministros qiie compöern o Governo Fe-
deral, assim se expresson, afirmando quo esse piano taivez seja a
chave nao so para o dcsenvolvimento nacional, mas, inclusive, ser-
virá de exemplo para os paIses da Africa e do Asia quc tern
necessidade absoluta de alcançar urn grande aumento de produçao.

E, pois, corn prazer e aiegrin, que trago a este Plenário uma
palavra de fé e de esperanca. Minas, neste instante, estmi (liante
daquela possibilidade (Ic mclhorarnento corn que todos nós sonha-

mos, em tocios OS setoreS de atividade, agricultura, pccuãria, indüs-
tria, sañde, ensinO. Para a concretiZacão desses melhoraiflefltos,
todos darão a sua parcela de contribUicão, visando a grafl(leZa do
scu MufliCiPiO, (10 seu Estado, de sua Pâtria. E havercrnos de en-
contrar por porte dos setores federals, c mesino internacionais,

que jâ Sc coiocam a disposicäO do Sr. Governa(Ior do Estado, urn
integral apoio não so financeirO, mas tarnhérn aquela contribuicão
(IC trahaiho, die pianeiarneflt0 atravCs do INDA c do IBRA, que já
assinaram coflVêfliO de particiPacO no obra do Sr. Governador
do Estado. Anuncia-sen0 s, pois, urna nova era de bem-eStar social,
de trabaiho, nesses pianos sérios, bern eiaboradOs e que hão de con-
tar coin coiaboracãO dos mineiroS, sem, distincao dc partidos.
(le facçiio religiosa ou de pensameato Acinla de tudo hA de Se
colocar o futuro de nossO Eslado, o 1)e111csla1 dc SLIS lilbos e a

grandcza (Ia Pallia cOlflUIfl

CnItica a Artigo Sobre TuberculOSe

0 SR. WALDOMIRO LOBO:

- Sr. Presidente, Srs. DepUtados.

Ouvi atcntamente OS esclareCimeflt os do Sr. Deputado Delson
Scarano a opinio püblica e, hoje, inclusive, a escolareS. As criancaS
nunca se deve faltar a verdade...

Mas, tenho urn outro assunto a tratar. Depois, voltarci a tecer
novas consideracöes sobre este ponto.

Antes, porém, quero preveflir Os Srs. Deputa(lus sob"001

dos assuntoS que hoje you abordar. Urn deles fala de perto aos

Srs. DeputadOS. Trata-se do seguinte o Estaclo (IC Minas d

ontern, em reportagem sob o tltuio "Indispensâvei mais urn abrigo
tece criticaS aos Srs. DeputadOS. Por isso, peço apara tuberculoSOS", 

atcncäO (Jos meus nobres colegas, poiS, iniciallfleflt(' 1) roce(Ierei a

leitura desta reportagern e depois farci as min
has considcracols

0 artigo de autOria (10 jornalista Edite Viana, publicado on-

teal, (110 19, na prinleira paifla do 7 .1 seço, diz o seguinte
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"Indzsperisavel mais urn abrigo para tuberculosos

Reportagem de Elite Viana

No quadro geral clas histórias tristes lie Belo Hori-
zonte, como lie tO(laS as cidalies grancles, deseuha-se o panora-
ma scm perspectivas do tuberculoso pobre que se desloca dos nfl-
côes do interior em busca de tratamento e sadcle.

Nesta série lie reportagens, quero alertar sohretudo o pro-
prio tuberculoso pobre que par aqui se dirige, querendo trata-
mento e cura, em husca ainlia lie medicos e rerné(iioS gratuitos, lie
internacão imediata etc. A situacão é enganosa e dufIcil, para isso
concorrendo miiltiplos fatores que vbo leslie o dcsprcvcnido enfer-
mo lie uina (las mais cruéis enfermidadcs quc tern dizimado a huma-
nidacle, ate a falta lie cornpreensbo lie autoni(la(lC5 c instituiçbes que
dcv iain normairnente liar, pelo menos, elenicutar assistêiiCia a queni
Ida tanto carece

Drama (10 Lavrador

0 drama (10 lavrador comcca assiin: surgindo Os prirnciros
sintornas cia docnça, proCura medico Ia ci(lade niais próxiilla lie
sun rocinha e este, sem rncios lie suhrnetC-lo a exarnes e tratarnento
adequado, aconselha-o a vir a Capital. Desesperaclo, no prevcr sua
falta em casa e, ao mesrno tempo, reccoso lie contaminar a farni-
ha, acaha vcndcn(Io semi pedacinho de terra, sun vaquinha, juntan-
do umas poticas notas Ic cinco mil c, coin coração rnortificalio,
mas cheio lie esperanca, arranca para a metrOpole. Sc vem orienta-
do, procura logo o Dispensario lie Tuberculose, situado hem all atrás
do Parque Municipal, perto da estação ferroviária. Ao chegar, a
uncionimria faz a sua ficha a cncaminha-o pam o exarne (Ic rains X,

rnandando-o voitar lientro lie 48 horns. 0 pobre homem estava ate
al pensando que lam mandA-lo para urna penso, mas tudo corre
de maneira dcsfavorável A resposta é fria c cruel: nIle ha vagas.

Ignorante da retina do service, nao previa quc, so depois (IC

positivada a doença, passaria dc a ser, nIb so urn doente, mas urn
problema a mais para o DispensOrio. E por quê? E qua existern
dois abrigos lie indigentes na Capital: urn é o Abrigo Belo Hori-
zonte, para os cine nao sIlo doentes, e o outro é o Abrigo lie
Triagem, para o tuherculoso positivo aguarliar vaga em sanatório on
pensibo sanatoria]. Todos clois vivern superlotados.

0 nosso personagcm, que veio do interior c tern algum dinheiro,
procura entIlo uma pensibo, coin mais uns trés no quarto, pam fi-

car mais harato (se for positiVo seu exalne, estarâ cofltamiflando
mais trés) E o que nIle tern liinhciro... este lien na rua mcsmo.
Nada se pole fazer por dc C sCi quanto C riuro para OS funciofláriOs

da sali(IC piil)liCa e par Os mdicos ieeonbicccm C proclamar urna

situaçao ca1aiTiitOSi come esSa, (IC ixa U U os in fri i asia ciunlo, na

ihuva c no lrio.

Mais urn Abrigo

Dai a urgência da construclO de mais urn abrigo. E n5o é
sO. (1 Governo precisa também, corn a mnesma urgCncia, pibr em clia
suas contas co in sanatórioS e pensbes sanatoriaiS, coin quais
rnantém ConvCflio e que, atualmente, fecham as suas portas, nb
mais recebenlio docntcS manliados peio DispensániO, como C o caso
Ia Fundaci'bo Benjamim (luirnarães (Balcia), o imnico hospital qua
recehia criancas tuherculosaS e que nb 0 faz mais, por faith de

paganicnte.
Que fazer agora coin pobres criancinlias? MandO-las lie

volta i s suas casas, scm rneios dc isolamentO dos fuuiliares, iinIa-
rninando todos que as roliciam? Triste realidade!

Petit Ica jia Vaga

Comeca cntho nova faceta do drama do indigente tuberculo-
so: participar Ia comrida violenta pama obter uma vaga em sana-
tone on pensilo sanatorial. Se vein do interior recornefl-
dado no Deputado de sna zona, tern grandes possihililiades
lie passar na frente dos que já aguardam, ha mlias, (lormindlo na run,
ci disputada vaga. Caso nIb searn tomadas providCflcins urgentes
no sentido (IC abnigar o sell antigo eleitor on caho elcitoral, o Depu-
tado sohc a Trihuna c acusa o Deprmrtarncnto lie relapso, desumaflO
etc. Na verdade, o parlarnentar que assirn procede devia gritar, nb
palo scu rccomendalio, mas pela soluçlo geral e humana do pro-
blema.

E se o nosso indigente tubercuboso nao tern ninguéni por dc,

duvido que consign ocupar vaga no sanatOniO on em penisbo sanato-
rial. Acahando a econornia arneaihada coin sacnificio que sO Dens
sabe, ye-se obrigado a deixar 0 quarto Ia pensIo onde se recolheu
co in três, logo que chegou ii Capital. E começn a sun vida de
i-nendigo enferrno, passnndo todas as horns (In 

cxpediPfllC Is portas

(lb 
Dispensário, aguardanhlo uma palavia salvailia dos fnncinuO-

rios... que quase nunCa vêrn."

Sr. Prcsiulerite, Srs . DcputoIn; En 	 ii e, a joinalista tern

iaZIlo Vei a Ca:a quc C liii asSUflIO sabre a qual cliamci a ateflçibO
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dos Srs. Deputados. No entanto, poucos permaneceram em Plená-
rio. Existe mesmo urn grande desprezo dos Srs. Deputados para
probiernas sérios como este.

A informacão de que somente as pessoas apresentadas pelos
Deputados são internadas não é verdadeira. Urn pequcno ntimero de
pessoas é internado em hospitais a pedido dos Srs. i)eputados.
Uns 5%, mais ou menos. Aiguns Deputados procuram atcndcr a
pedidos de internamento de sua região. Mas a maioria dos doentes
fica jogada na gare das estradas de ferro ou na estação rodoviária.

Apesar de tudo, essa reportagem saiu na hora exata. Quero
fazer alguns esciarecimentos para a autora cia mesina Varnos
comecar pelo abrigo que cia diz quc é prcciso construir. Acho
que não ha necessidade dessa construcao. A inforrnação dada a
jornalista não é verIdica. 0 abrigo que está atualmente em funcio-
mento e apenas urn barracão, construido no tempo ein que era Se-
cretário da Sadde o Deputado Salim Nacur. 0 prédio do abrigo,
que tornei no tempo em que era Governador o Sr. Bias Fortes e que
também reformei, mobilici e coloquei em conciicôes de funciona-
mento, foi cedido, pelo Secretãrio Salim Nacur, ao Hospital Cicero
Ferreira, e hi está funcionando. 0 prédio foi cedido corn a pro-
messa de que, no prazo de 30 dias, o Hospital Cicero Ferreira, que
vstava cm construção, já estaria funcionando em seu próprio prédio.

Sabern os Srs. Deputados quc o Hospital Cicero Ferreira é
aquele que funcionava em Santa Teresa, destinado ao tratamento de
doenças contagiosas, corno o tifo, varioia, difteria etc. Onde era
o abrigo, está funcionando o Hospital Cicero Ferreira e, em um bar-
racão io lado, estã funcionando o abrigo e funcionando hem, pois
Ia é muito limpo, ha boas camas, boa cornida e boa direção. 0 Hos-
pital Cicero Ferreira dispöc de funcionârios capacitaclos, como o
Dr. Décio Murta, a enfermeira-chefe, Jane Virgilina, a enfermeira Ar-
minda Pereira cia Silva, que sacm na ambulância recoihendo os
doentes para interná-los, arriscando a sua própria vida ao levá-los
par M. Merecem elogios da imprensa e dos representantes do povo.
Os funcionários (10 Dispensário comparecem IA diariamente. 0 atual
Governo é quc não da verba para a compra de medicamentos. Não
ha fumes para radiografias. 0 Governo abandonou o setor de corn-
bate a tuberculose. Aqui não esta o Delson Scarano, que ainda ha
pouco elogiou o Governo. 0 Sr. Israel Pinheiro não manda termi-
nar as obras do 'Hospital Cicero Ferreira.

A jornalista não foi bern informada; nSo é preciso construir
outro abrigo, é preciso terminar o Hospital Cicero Ferreira e de-
socupar o Abrigo do Tuberculoso Pobre em Trdnsilo. E preciso,
também, que sejarL terminaclas as obras demoradas do Sanatório
Eduardo Menezes, onde ha muito não se intemna ninguérn. Está

em reforma ha mais de 2 anos. Se o Governo ajudar a pagar as
instituicöes particulares, como a Fundacão Waldorniro Lobo, cm
60 dias será posto em funcionanleflto outro abrigo. A Balcia nii
recebe nenhuma crianca doente, porque o Governo não paga a
Fundacão Benjanhiln GuirnarãeS.

E preciso, portanto, terminar o Hospital Cicero Ferreira, para
desocupar o prédio onde funcionaria o Abrigo (10 Tuberculoso Pu-
bre em Trânsito. Sc S. Exa. atender a esta nossa reivindicacao,
virei a Tribuna pedir urn voto de congratulacöcs corn S. Exa.,
pelo ato hurnano que praticará.

A jornalista não tern culpa, pois não conhece (Ic perto 0

drama do tuberculoso. Nós, que bern conhecernoS o assunto, gos-
tariamos de conversar corn essa jornalista. Alias, hoje a procura-
mos, porque cia poderá prestar grandes serviços c tenho certeza de
que esse é o seu desejo. Não estou aqui fazcudo critica algurna que
possa magoá-la. Pelo contrário, a sua atitude é digna
(le aplausos. Quanto a crItica aos Deputaclos, cm parte, ela tern
razão. Mas, por outro lado, muitos Deputados dão ajuda as
instituiçöes de combate a tuberculose e, no entanto, isso não foi
mencionado. A minha Fundação, por exernplo, alérn da ininha sub-
venção, que é integral, recebe donativos de outros Deputados. Quan-
to as outras instituicöes, o Governo nao ihes paga, mesmo as que
constarn do orcamento. Quando Sc pergunta a urn rcprcsentaflte
do Governo, que esteja usando a Tribuna, se o Govcrno vai pagar
as subvencöeS, etc logo responde: "quando tiver dinheiro". Vem
logo corn esta boinba. Esta Casa tambérn é responsávcl por al
gurna coisa. Onde cstá, por exemplo, o Projeto (las subvcncbes?
Alias, eu pediria a V. Exa. que nos informasse, atravéS de seus
assessores, onde esta esse Projeto. Ell refiro as subvencOeS de
65. A imprensa fica pensando que as instituiçOeS as recebem,
quando elas nein sequer foram as rnãos do Governador. Nessa parte,
o Governador Israel Pinheiro não tern culpa. A culpa cabe a esta
Casa. Acabo de ser informado, por urn dos assessores,
que, dentro de poucos minutos, terei resposta a rninha indagação:
por onde anda o Projeto das subvençöes. Sera urn prazer, para
inim, saber se tal Projeto esta para ser aprovado, se ja foi apro-
vado, ou se já se encontra em mãos do Govemnador para que as
proviclências indispensaveis sejamn tomadas.

Assirn, Sr. Presidente, ainda sobre Os Deputacios, devo dizer
que näo é verdadeira a informacäo dada a jornalista de que o
cloente apresentado por urn Deputado passa na frente dos outros.
Mo. 0 mecanismo é feito de mancira diferente, o que pode ser corn-
provado. Todas as semanas, contando-as a partir de segunda-feira,
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pois não podemos considerar Os dorningos, dias cm quo as repar-
ticöes so encontrani fechadas, enviarnos, no primciro dia, boletim
ao Departamento dc Tuberculose, (lizen(Io (10 quantas vagas (liSpO-

mos. Al, cntio, dc acordo corn a nossa informaciio, é quo aqucic
Departarnento nos remote os doentes rnais necossitados, os que so
encontrain em situacão niais grave, as vczes apenas para quo nao
morrarn na run. Assirn é que é feito o trabaiho. E feito corn muita
honestidade. Quanto aos doentos quc vêm do interior, não funcio
nando o Saiiatório Eduardo de 1\lenezes e estando ocupado o abrigo
corn o Hospital Cicero Ferreira, é verdade que a coisa não pode
funcionar as mil rnaravilhas.

E essa a inforrnaciio que deveria ter sido dada a jornalista.
Essa inforrnaçio dcveria ser-ihe dada para quo cia pudesse

informar a opiniao pdblica o que, reairnente, está-se passando.
Bern, feita essa explicacão, deve ser resolvida, agora, a parte em
que o artigo diz o seguinte:

"A situação é enganosa e dificil, par isso concorrondo mul-
tiplos fatores que väo (lesde o desprevenido enfermo do uiiia das
rnais cruéis enferIflida(IeS que tern dizirnado a humnanidade, ate A
falta de cornpreensão dc autoridades e instituicOes quo doviam nor-
mnairnente dar, pelo mnenos, clementar assistência a quem dela
tanto carece."

A jomnalista precisa visitar comigo essas instituiçOeS. 0 Sn-
natório Marques Lisboa dá o que cia pede e mais algurna coisa: dá
tu(io o que 0 doente precisa; o Sanatório linaculada Conccicão, a
rnesrna coisa; e a mnodesta Fundacio Waldorniro Lobo tainbCm dá a
mesma coisa, isto é, quando o doente é internado por nós, damos
tudo. Quando o é ati'avCs do Coverno, 1)010 Dopartamdnto de Tu-
berculose, que promete pagar Cr$ 30 mil por mês as institui-
coos, Os doentes recebemn tudo tamhCmn: chinclo, pente, roupa, me-
médios para combater a tuberculose, rernédios para combater outras
doencas que tenha o doemite. Por incrivel quo pareca, os próprios
medicos, incus colegas nesta Casa, sabem: o doentc tuberculoso sern-
pre tern outras doenças. Pode ser tuborculoso e sofrer (lOS intestiflos;
pode ser tuberculoso e ter tumor em outra porte (10 corpo. Nós forne-
cernos Cs medicarnentos especificos par tuberculose e todo o medica-
rnento nSo-especifico, porque o muedicamndlito especifico ataca outros
órgãos. Por isso, é preciso quo o Sanatório (lisponha do mnedicamentos
nSo-especIficos para combater os cfeitos dos iiie(liCamflCfltOS cspe-
cificos dc combate a tuberculose. Esta é a ver(Iade. Por quo, quan-
do o cloente é tratado em casa, custa a recuporar-se? Porque ole
reeebe estreptomnicina e outros medicamentos especlfieos, rnas, como

estes atacamfl outroS orgSos, ole não so semite hem. Deixa, (utaD, mb
tornar o mc(licaiflCfltO porque näo tern outros rernCdioS para. combo-
ter os males dos remédios especificos, os qumlis custalu caro o
ninguCnl pode eompmam. Amanhã you comeVitr a fazer uma sCric
do esclaFdCiIflCfllOS sobre os preçoS desses romflC(IiOS. Urn vidrinho,
por exemplo, corn 250 comprirnidos custa Cr$ 150.000.

Urn (loenlo, para 0 qual o (loverno do Estado fomnece 30
mil cruzeirOs - forneCe, não; promote fornecer, porqUe este ano
ainda nSo rcCci)i urn tostSo, assilfl COmb as outmas instUUiVö(S
tambCrn nSo receberafli - exige urn tratarncflto quo lien, no miii-
nimo, e ll,150 intl cruzeiroS. Esta C a grande ver(Ia(le. TemosaqUi,
nesta Casa, urn ilustre medico ciuc foi Diretor - alias, U111 1)0111 

1)i-

retor - do SanatOriO JOhn Kubitschel( Dr. Jose Mariano. Gos-
taria quo S. Exa. comprovasse aqUi o que en d i-o . Urn doe quo,
tratado em nina instituiVãO como a nossa, despende uma verba de
150 mil cruzeiros, no Sanatório J011a Kubitschek despenderia 800
mnil oruzeirOS ou mais, corn o mosmflo tratarneflto. Taivez cu não
receba essa confirmflacão (10 flol)me 1)eputado. porque S. Exa. C
urn tanto calado.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa interromPe o orador para
atender a sun solicitacaO sobre inforrnacOes referenteS ao Proloto do
subvcncods do 1965.

Informa a Mesa ao orador quo o Projeto se encontma na Dire-
toria dos ComissOes, onde so prepara 0 sell Parccer par redacão
final. Não toi ainda concluido esse Parecer, l)or se tmatar (to ina
tCria muito extensa e ctue requer major cuidado, dada a comple-
xidade do assunto.

0 SR. WALDOMIRO LOBO Sr. Presidente. Gostaria de
obter de V. Exa. uma outra inforrnacão quando veio para discus-
são e votaçSo o referido Projeto?

0 SR. PRESIDENTE 	 A Mesa providenciará a informacao
para V. Exa.

o SR. WALDOMIRO LOBO - Vou aguardar as informacOes
solicitadlas, pal'a tecer mnimihas considemacOeS a respeilo. Quero pro-
var quo nós aqui tanhl)Cm estamos cochilando e clue talvcz tenlia
mnzSo a jornalista Edite Viana em parte, C elaro - pois y ou mos-
trar timmbCrn quo, em muita coisa, cia não tern razSo, foi mal infor-
mada. Urna ajuda tern que partir tambérn (losta Casa, a firn do
clue sejarn conseguidos os meios necessãriOS porn quo as instituicOcs
possarn atender abs doentes. Todos os Srs. 1)cputadoS sabcm quo
sou umn homnem pohrc Poditi scm milionãrio, (.Tias, urn supermnilio-
nSrio, pOiS ([UCIn Loin Uni III i1hto, IIOJC, 10 toni naihi 	 Qu(ii(bo fui
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tern dinheiro, como se diz, nem para pagar iis pensöcs sanatoriais
e as instituiçöcs que o ajudani, como poderlamos propor, desta Tn-
buna, que o Governo faça urn hospital so para os doentes conde-
nados? Aconteceija tambérn o seguinte: em pouco tempo, des des-
cobririam quc estão COfl(Ieflados, corno acontece nos Ieprosários, nas
chamadas sessOes do ferro-veiho. A situação é de fato angustiante.
A brilhante jornalista Edite Viana começa assim : "Nesta série (IC
reportagens, qucro alertar sobretudo Os próprios tuberculosos po-
bres quc para aqui se dirigem, querendo tratamenlo, cura e em busca
ainda de medicos, remédios e internação etc."

Von concluir, fazendo urn apelo a brilliante Jornalista Edite
Viana, para que ela nos procure, antes que seja publicada urna nova
reportagern sua sobre tuberculosos. Gostaria de levã-la as pensöcs
sanatoriais, ao Sanatório Marques Lisboa, ao Sanatório Irnaculada
Conceicao, aos Sanatónios Maria Urn e Maria ibis, da Fundaçao
Waldorniro Lobo, a firn de que cia pudesse inteirar-se bern da situação
do tuberculoso pobre de Minas Gerais, para inforrnar bern a opinião
püblica, segura de estar informando, baseada na verdade. Quero
agradecer o interesse quc demonstrou no sentido de ajudar us tu-
berculosos pobres. Aclio sincerarnente que esta foi a sua intenção.
Então, que cia nos procure, porque poderá realmente ajudar muitu
Os tuberculosos pobres de Minas c de outros Estados que aqui
aportarn.

Quero, tarnbCin, ape-lar para os Srs. Deputados: não Se esque-
cam, nas subvencOes deste ano, não so da Fundaçao Waldorniro Lobo,
mas do Sanatório Marques Lisboa c do Sanatório linaculada Con-
ceiçäo.

Apelo ainda para os Srs. Deputadus (10 Governo, para o scu
Lider nesta Casa, para o Sr. Delson Scarano, que deve
star muito bern perante o Sr. Governador, no senti(Io de que levern

urna cópia do nicu discurso a S. Exa. e facain corn que o Sr.
Israel Pinheiro determine 0 pagainento das sul)vencOcs a Fundação
Benjamirn Guirnaraes, par que cia possa continuar internando
crianças, aos Sanatórios Imaculada Conceicao, Morro das Pedras e
Fundação Waidomiro Lobo, continuando, assirn, a alcndcr Os tu-
berculosos pobres, ajudando o Governo corno tern ajudado ate aqui,
pois, caso contrário, scremos forcados a fazer tuna procissão dos
tuberculosos pobres abandonados, passando pela Casa, coin destino
ao Palácio da Liherdade, onde se encontra o elogia(Io Governador
Israel Pinheiro da Silva, que prometeu realizar urn governo em ritmo
de Brasilia. Alias, dizern que crn Brasilia não ha tuberculosos: os
de lã são mandados para Belo Horizonte. Isso era o que acontecia
e, certarnente, deve estar acontecendo.
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Gostaria de lembrar a jornalista, tarnbtt'i, que OS dm11 Its da nossa
Funclacao nab são enteiTadbs como in(iigentes . Fazenios urn en-
terro decente, embora isso não valha nada para quelfl já morecu.
Mas, para os que aqui ficarn, é importante, para que não tcnharn a
impressãO de que, ao morrerem, não terão urn enterro decente Ou

irão para a Escola de Medicina, para terem scus corpus utiliza(IoS
pelos estudantes. Portanto, a nossa instituicãO Pa",'o servicO social
(Ia Santa Casa para enterrar o doente. Nada obteinos de graca.

Pois hem, comb dizia, proCUrafliOs então transportar 0 cadã-
ver. Soubemflos que sO po(iCnia ser transportado pdlo rabecão cia pm
hem, uma vez que esse transporte não pode ser feito por carros
particulares. Eles responderarn afirrnativarndllte, mas, depois, tele-
fonarani dizencho que o Departamflento de Medicina não receberia o
cadaver. Para isso, cia necessária ordern (10 Diretor, Dr. Evelyn
Dayrei Lopes. ProcurarnbS o Diretor que, scgUfl(1O SOUI)Cmbs, mu-
rava cm Betirn . Vem então a inlorniaçao (IC que dc (lever"' est a
no sItio. Floje, pela manila, proCtiraiflos enCOfltlá-l() novamente. N
foi possivel. Estava operando e não podia atender. Então me 1cm-
brei de telefonar para a Escola de Medicifla, cujo Diretor, Dr.
Luigi Boghiolo, imnetliatanicfltc autOFiZOU 0 transpbrte (lb Cadaver
porn iã, urna vez quc o DepartafllcfltO (IC Medicinl Legal nab podia
recehe-lo sem autorizacão do Diretor, que não foi encontrado. Di-
zern clue C urna boa pessoa, inns acharnos que dc deveria estar iã
on então deixar alguCm para responder por dc. Depois, sou-

bernos que 0 rabecão não poderia vii; era necCSSái'i() o oficio do
Diretor (Ia Faeuidade (Ic Medicina. Foi uma luta. Os funcibnários
do Secretaria (Ia Seguranca todos em movirnento, inclusive o Sc-
cretário. Por fim, apareceu 0 Dr. José Resende, que tarnbérn nos pro-
curou ajudar. Vejarn, Srs. DeputadoS, quc a coiSa nao C (O

fAcil assimn - Em parte, a jornalista tern raziio, mas c1a preciSa do-

3-ihecer toda a história das nossas lutas e saber conlo trahaihamos
para ajudar os doentes. Não é corno cia disse.

Não acho justo fazcr criticas As instituiçOds quc ojudam ao
tubereuloso. Depois (Ic 24 horns, o cadOver cia rnulher foi enviado i
Escola de Medicina para clue seu esposo pudesse ye-la, pcla Oltirn:t
ivcz, antes (Ic ser leva(ia a sepultura. Porn alguns, isso pouco sign i-
fica. Mas, para urn esposo que está distante, signifiea muito. Vei.
pdha Oltima vez, aquela que foi sun comnpanheira. Varnos dar, pCI))

menos, essa oportunida(ie a urn pohrc trahaihador . - Para conseguil--
mos isso, foi necessário tudo isso que acabei de relatar. Depois,
eneontramos urna reportagem como esta, urn trecho corno este:
"Deviarn normalmente dar assistência a quern dela tanto carece".
Essas palavras foram dirigidas Os instituicOes que combateni a to-
herculose . Nesta porte, (liscordo it jorn:IliSIa, porqUe cli (rrou, mitts
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tenho a certeza (IC que vai reconhecer o scu erro, depois de icr ;eu
discurso.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa vai informar ao orador, como
prometera: o Projeto 3.223, que regula a distribuição das subven-
çOes, foi apruVu(I0 cm 8 (Ic jUflhlO . Encontia-se, pois, na 1)iretoriu
(las CoinissOes par redacao final.

0 SR. WALDOMIRO LOBO - Sr. Presidente, quando ocorreu
a entrada desse Projeto?

0 SR. PRESIDENTE - Em 9 de novembro de 1965.

0 SR. WALDOMIRO LOB() -- Em 9 (IC novcinbro de 1965.
Estamos cm 20 (Ic junho (Ic 1966. 1 )cInoI'uu muito Quanta coisa id
se aprovou aqui!

Acontece quc a imprensa noticia quc as insUluiçOes ieee-
bern polpudas somas através (las dotacoes desta Casa. E o Projeto
está aqui. Foi aprovado no dia 8, porque houve um Requerimento
pedindo para desencrava-lo, de VCZ que estava inofando nesta Casa.
Ninguém se lembrava dele.

Sr. Presidente, niuito obrigado pela informaçio. As paiavras
de V. Exa., se Deus quiser, publicadas no men (liscurso, serviro para
esciarecer a jomnalista Edite Viana. Espero, pois, que cia continue
corn reportagem dessa natureza, ouvindo quern possa realiiieiite
ajudar os (loentes de Minas Gerais C (10 Brasil.

No caso da doente, ha pouco relatado, cia não foi protegida
por nenhuin I)eputado. Vcio do Rio Grande (10 Node. Qual mu-
nicipio Os Srs. Deputados dcsla Assernbléia represcntam no Rio
Grande do Norte? Vejam que eshou defendendo os Srs. Deputados.
Purcec rncntira, mas estou defendendo.

Quando era Presidente da Repáblica o Sr. Café Fllho, o Di-
retor do Scrviço Nacional de Tuberculose era do Rio Grande do
Norte. Todas as verbas conseguidas foram enviadas para o Rio
Grande do Norte. Nio sci se clas ehegarain ate iá. Cab( ao Gover-
no revolucionário apurar isso. Fica aqui a dcnuncia feita por
iriirn. Veriias iguals as (IC Minus Gcrais foram destinadas a uifl

Estado PC(IU(flO (ohio aqucle, C nao digo Minas Gerais,
mas, sim, Belo Horizonte, que interna doentes vindos ate
da Bahia e do Espirito Santo. Vejam os Srs. se tenho on não razão
ao convidar S. Exa., o Sr. Governador Israel Pinheiro, para corn-
parecer a Assembiéia, corno o fiz cm Requcrimento no oha 7 (Ic
junho. Eu o convidel, para que eie pudesse tomar conhecimento
do que verdadeirarnente está-se passando no Estado, não apenas

-

(laquiio que lhc informarn as pessoas quc o i.odciam. E por bum

flISSO, 0 
Requerirnento sumiu. Ele tinha urn prazo le 12 ihas puma

vir a aprcciacão dii Casa e ninguérn fain neic. Mas cu nio me esqueci

del,. N,-,o sei qua1 a razao de não Sc pooler convi(lar o Govcmnaolol do

nosso Estado para compareCer a esta Asseflhi)ICia, Sc govcifladOle

ohc outmoS EstadoS aqui vêm. Aqui é que S. Exa. meccbc o 
SCU

diploma . Por que não podc voltar? Scrà que S. Exa. ficou corn
medo dos reprCSefltantes do povo? NinguCm vai qUCrCF fazem-ihi
inal. QucmchllOS, apcnaS, quc dc 

ouca as nosSaS paiavraS c quc talhi-

hem oucalUOS as dde. 0 1)cputado Delson Scaraflo dissC quc 
dc foi

ao Rio para estar corn o Ministi0 do P1anCj1mCnt0, corn 0 plaiio

(lebaixo do braco. On o braco deS. Exa. C muito grande, 
OU ()

piano, pequeflO. Esperamos que o bmaco seja inuito gmande pan quc
anhO do sell0 I)cpu-

o piano pO5Si( scm 111,11s ou menoS do taun 	 braco.

tado Deison Scarano nao (lisse Sc dc limou 0 I)Iafl() de (Icklixo ito

hraco. Mas (leve ter tirado.
Quc as munhas palavraS, pronunciadas a ip ito di •jiiiI.'l do-

ta Editc Viana, nao venhaun oten(lê-ua. Quei'o agra(lCCCr a oportu-
dade de poder cornentar a sua reportagem, que diz alguiflaS verda-

alvcz cia tenha-Se guia(lo por "for'des C alguunas inverdades. T

çöcS ao rC(ligir 0 sell 	 Talvez dcsconlIecCsS C o Abrigo dos

TubemcUlOsoS Pobres em Trânsito c talvCZ nao conheca, ainola, o dra-
internado nas pcnsöcS sanatoriais. 0 caso IflalS

ma do tuberCUiOso 	 que vein aqUtriste, mais complicailo, C aqucie (10 docntd 	
i puma scr

internado c u,-to consegue. AcontCcC quc muitoS doentes não SãO
internadoS porque não adianta mais semen' irutcmnados c näo per-

que Os 
DcputadoS pasSarn a sua frente. Não se pode contar a oles

que estão condenadOs a morte. Isso seria desunlaflO. A jornalista
peflsãrio atràs ito Paique Municipal. ha Out"()Out"()

disse que ha urn dis 
olispcnsãnio, muito hem montado, na Av. Augusto (IC Lima.

A jornalista so se referiu ao DispensáriO Manoel de Abrcu,
discUrSo, cia fiqueque fica atrás do Parque. TaiveZ, lendo o meu

ncIlior inforrnaola. 0 outro fica na Avenida AuustO de Liula e
atende a outra partc ola ci(1adC. McladC para cadu urn (105 dispeu-
sários. Acontece que o doente, quiundo vern do interior, encontra-
-se as vezes em situacão dificIiima. Isso porque toma medicamentos
em doses insuficienteS, toma de acordo coin closes que conse-
gue, criando urna resistêflCua enorme para o tratamento, o que re-
(iUh1d( Ciii agmavamento oth (locnca. OutfoS (IOCflICS S() remetidos

A Capital, as vczcS, corn atestado de dclegado, afirmandO que SC truth

ole portador de tubcrcuioSc, quando noun 5 (inprc o C. Então, o Sa-
nutorio não pode permit ii a inlerflahll(nto de urna pessol que n o
estoja realmente doenic . Isso 	 Ic .uhhI( 	 spoui hLlid01e purl (Is
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dispensários. Muitas vezes, depois (IC examinado, o doente nüo pode
ser internado. Entüo, tern dc a impressão de que foi preterido.
Ora, nein seinpre se pode dizer a verdade. Trata-se, as
vezes, (IC urn caso gravissimo. Assiin, o doente recebe urn em-
brulliu pequeno de rernédios, para voltar a sua terra e all inorrer.

esse o drama desses infelizes e que a jornalista prccisa conhecer.
IJevo tarnbm dizer que as funcionárias do Departaniento de

Tuberculose nao podern ser acusadas, urna vez que clas lutani cm
beneficio desses pobres infelizes, inclusive, insistindo para quc ar-
ranjemos mais vagas. E coinum recebermos telefonernas dessas mo-
cas, na segunda-feiia, quando de posse do boletim inforinativo do
rniinero de vagas de que dispornos, pedindo para que arranjernos,
pelo menus, mais urna vaga, porque estão em dificuldades para
atender a ulna determinada pcssoa que ali se encontra exce-
dendo as vagas do boletim. Devo também dizer que, dos 116 leitos da
minha Fundação, nem 20 silo ocupados por inclicaçao on solicita-
cão de Deputados. Não é bern assiin, corno informaram a jornalista
Edite Viana. Ela foi ma! inforinada. E prcciso (IUC cia tunic co-
nhecirnento da realidade.

No Governo loassado, o Sr. Magalhães Pinto rnandou pagar
tudo que se devia as pensOes sanatoriais e aos sanatórios, inclusive
dIvidas deixadas pelo Governador Bias Fortes. Pagou-se tudo, mas,
depois que ele saiu do Governo, ninguém recebeu mais urn tostão.
B tostão hoje teili muito valor. Veja, por exemplo, o grande craque
do futebol. 0 tostão nao aparecendo nao adianta. E preciso que
0 tostäo apareca para ter valor. Esta é a verdade. E a brilhante
jornalista Edite Viana precisa conhecer o que muitos dos Srs.
I)cputados tambérn ignoravani. Quando o doente não tern Inais sal-
vação, é desumanidade (lesampará-lo, nias tern dc se proceder dessa
maneira. Eu you explicar: se internainos urn doente que não tern mais
salvação, estamos coinetendo o crime de deixarrnos dc internar urn
outro doente que ainda pode ser curado. Se procedêssemos dessa for-
ma, deixarlarnos de internal- urn quc poderia ser curado, para internar
urn condenado a rnorte. Então, o mais humano é näo internar esse
que não tern condiçöes de cura C internar aquele que ain(la tern
salvação, mas nao dizer nada ao outro; não dizer a razão pela qual
etc não foi internado, pois seria uma desumanidade dizer ao doente
que ele não vai ser internado porque está a morte. Diz a jornalista
que ele vai contagiar os outros no interior. Não é verdade, pois
dc é !nstrui(lo nesc sentido. 0 funcionãrio pede a dc que separe
as suas coisas, que tenha penn de seus amigos e de seus filhos; que
não tussa perto das criancas etc. Agora, se o Governo quisesse, p0-

dcriamos construir, num terreno do Estado, algumas casinhas e res-
taurantes, onde Os tuberculosos, scm saIvaço, pudessem fazer suns
refeiçoes, sem que nos nada ihes disséssemos. Mas, Se o Governo não
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eleito vercadOr, tinha uma loja na 
BU, (la Bahia e 21i 101(5 11:1 

Ca-

pital. Urn deles é aquele da esquifla de Amazonas e Espirito Santo.
na Rua Tupinamhás, que ainda no recehcU constrUcão e quc é
explorado para estaCiOnamento de autornóVs . floic, não tefll)°

mais nada disso. Nem casa própria possuO. Mas constrill dois sa-
natóriOs bonitos, limpinhos e confortáveis par o povO. Não as-
siste razão, portaflto, a jornaliSta quando nos critica - a mini e a
outras instituicöes que cuidam de tubercUlOSOS nesta Capital, com'
o Sanatório Marques Lisbon, onde estho aquclas abnegadas irmnãs
de caridade. Von relatar urn fato, cm respoSta a jornalista. Cbegoll
do interior do EstadO urna pobre tuherculosa grâvida. Fol levada
par o Sanatório Marques Lisbon, o linico que possUl maternidade e

quc, por isso, ajuda Os 
outros sanatórios. As irm5S, au, atendem a

qualquer horn da noite, por isso nSo Ihes cahe quauquer critica.
A crianca já estava morta ha rnuito tempo. Foi retirada aos peda-
ços. Dc sábado para CA, grande tern sidO o trahalho em tomb dessa

TJrn outrO caso: dessa doente yOU 
dar a ficha completa,

doente. sentir 	 mo se luta. Trata-Se d

para que a ihistre jornalista posSa c
Arlinda Maria da Silva - ficha 522, Fundacão WahIOrnffo Lobo
- Assistência ao TubcrCU!0s0 Pobre.

Secretaria:
Av. Afonso Pena, 342, Fonc: 4-0808

EdifICiO do IAPC - 1-9 
andar - Sala, 130/132

Nome: Arlinda Maria da Silva - Cor branca - RcsidêflCia
Ituiutaba - Fazenda Catequeira - Natural Palma 	

Estaclo (10

Rio Grande do Norte - Idade: 3( nos Data do Nascimeflto
21 de junho de 1934 - Estado Civil: casada - EsposO DarniiiO
Vitol'ino da Silva - ProfiSSã0 Ronthìflte - FiuiacaO: Manoci Pedro
da Silva e Maria Freire da Silva - DispeflSârio Oswaldo Cruz -
Data de mt.: 12-3-65 - MotiVO (não tern) em branco - Respon-
save!: Darnião Vitoriflo da Silva - Esposo - Endcr('c° IlOfl(lamlte
da Ford de Ituiutaba.

Essa doente faleceU ontem as 13 lioras.
ComuniCamo-nos corn o sets patrSo cm ItuiutalMl. Iloras

pois, recebemos urn telefoflema do scu esposO, por interrnédlbo do
.patrão pethndo que nSo fossc enterrada a

sill", mas p

(lOCfltC, porqUe dc quc-

s-ia y
e-la antes. Nós responddrnos que ensamflos corno

dc 
chegará aqui? PrecisáVamos então colocar o cadâvt'r nunla gela-

deira. Lernbram0os, então, do Depai'tamcnto dc Mcthcina Legal.
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Anianhä voltarci it Tribuna, corn outros docurncntos que fiti-
tararn hoje a este meu discurso, para esciarecer hem a opinião pd-
blica e os Si's. Deputados e, Sc possIvel, arnolecer urn pouco 0 CO-

raçSo de alguns eleinentos dcsta Casa Darci, inclusive, a rciaçiio dos
Deputados que tern ajudado as nossas instituiçOes c a daqucles que
delas tern-se esquecido, nas subvencies.

Carla do Sr. Secretdrio dci Saáde

0 SR. MANOEL COSTA:

Sr. Presidente, Srs. Deputados:

Valendo-me da oportuniclade do encaminhaniento (IC votacao
do Projeto 3.680/66, em pauta, que dá a denorninacSo de B.
Alice Mendonra ao Ginásio Estadual de Silo Francisco, quero (lar
conhecirnento a Casa de carta que, neste instante, recebi do Sr.
Sccrctário (].I Dr. Ausfrcgésilo de Mcndonça, cm clue S.
Exa., reportando-se as cicnimncias, desta Tribuna formuladas pelo no-
hre Deputado Hélio Garcia, nos encaminha a resposta a esse digno
pariarnentar c se oferece para vir imecliatarnente a esta Assernbiéia
prcstar Os csclareciincntos solic italos.

a scguintc, Ses . i)eputados, ,I 	 rcccbjda do Sr. Ausire-
gésilo (IC Mendonça:

"Belo Horizonte, 20 de junho de 1966

flustre amigo

I)eputado Manoel Costa

Cordial visita.

Torno conhccirncnto, pelo noticiário cia imprensa, de criticas
articuladas, por Deputado estadual, contra a contrataçSo de medicos
c dcntistas pela Secretacia da Sam.ide.

Vcnho, l)OiS, por SCLI atento intermnédio, como Lider do Go-
verno Israel Pinheiro na Assernbléia Legislativa, colocar-me a disposi-
cSo dos representantes do povo mineiro para os esciarecirnentos que se
impöern. Faço-o na defesa de urn piano de trabalho que rnerece res-
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pitO e na reafirrnacao (IC n0ss0s compl'OlUlSSO (0(11 0 s(v(F(j j)I(l(aI)

de comportamcnt o cia Adininistracio nos assuntoS do samde pilblica

Os motivoS de interesse que, obviamente, inspiram a denimn-

cia politica SãO jrrelCVOfltCS, iniis scrVClfl COIllO OlmrtUfl1(tiH, at-a-

yes do prCSença (10 SecretériO nessa Casa, se V. Exa . 
C OS sec's

ilustres colegas me coflCC(ICl(' a imonra do convocacflo, para.amph

cxpoSicil() C 
(lc'hate sobre problemas fundamentals pam Minas

Sen POVO
Devo adiantal que, no caso particular do contratacao, a ti-

tulo precáriO, corn vencirnentO inferior a 400 mll cruzeirOS men-

sais, de 6() medicos C 63 dentistaS, para o interior do Estado, 0 pit

desejO C a colaboracao do própl'io deflUflCjO1tC

Na verdade, tal é o (irarnatico qua(Iro (IC falta (IC assislCllci1l

mCdicodCntária as populacOCs do interior - tanto nos centroS p0-

pulacioflais mais exprCSSiVOs, como nos peqUCOOS rniJnicII)i0
S -- que

convido o Dcputa(1O, sincCrarneflte, a colahoral conoSco, indicando
quantos inC1ic0S e dentistaS consiga, para ini

cdiato aprovcita1iiCflt0

no limite da verba própria, no interior de Minas.
Mé(licO, ha mais de 30 aflos, da Secretaria - que, pela Segun-

do vez, tenho a rcsponsabi1id0 de dirigir - C cOlT' U convivencia

universitária que me possibilita a eátedra de nossas FaculdadeS de
Medicina, confesso a dificuldade que tenho para consegUir profis-

SionaiS disposto S a clinicar no interior.
E e por isso mesmo que estranho a exploraVao pOIlttc1l,

propóSito de atos que envoivcm prohiemi S0cI)l C huloan)) de Ia-

mentávei e pacifica gravidade, cuja soiucSo C tim haperatiVo 
dc

todas as consCnciS
0 ensejO, se me for dado, (IC coflhpal'(( d ii \ii Id(i a I -

bativa, para todos os detaihados esclareCimentos sobre Os contiatoS,

será, alias, proveitoso pala urna an Ii Sc de mat Cria quC, aten I aOl)

contra os nOSSOS sCfltimCfltOS (le soli(larieda(l( humana, rep(-(-Ilk'
uma chaga c urn escSndalo para a nOSSU civilizaciO

Agradeeefldo a V. Exa. a sua atencioSa deferCncia, rearitino
-ihe e aos honrados repreSefitafltes (10 poVO ulineiro, OS iOCUS

respeitoS c cordial estinia.

DepuladO AnsI regésilo R. de Mei,donca, SecrctáriO de E-

tado da Sañde."

Assim, Sr. Presidente, não apresentO nesta hora, o Ruquc-
rimento de convocaciO do Sc(retaliO 	 usIrcg(Silo (IC MCndonc

p0rpme o men colea di limicada, 	 l) & 101!alo Ilonoro Sailtn, Ia

f'z li( 	 udu de lutj(
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Deste modo, terá o Deputado hello Garcia a oportunidade
de inquirir esse Secretário, solicitando esciarecimentos sobre as per-
guntas que formulou.

PARECERES

PARECEB IARA 2. 1 DISCUSSAO DO PROJETO N.9 3.676

Cornissdo Executiva

0 Projcto n. 9 3.676, quc foi proposto por esta Cornissão, dis-
poe sobre horãrio de irra(Iiacao do noticiário da Assembléia iia
Radio Inconfidência.

A medida é oportuna e visa a dar major conhecirnento dos tm-
baihos legislativos, estabelecendo o horário de 15 (quinze) minutos,
em todos os dias ñteis.

Nada tendo a acrescentar, somos pela sua aprovacão em 2.'
discussão, nos termos em que se encontra elaborado.

Sala de IleunjOes da Comissão Executiva, em Belo Horizon -
te, aos 20 de junho de 1966.

Borzifdcio de Andrada, Presidente 	 Arzuar Fares, Relator
Pinto Coelho - Mdrio Hugo Ladeira.

PARECER PARA 3. 4 DISCUSSAO DO PROJETO N.9 3.611

Comissäo Executiva

0 Projeto n.9 3.611, de autoria desta Comisso, autoriza o
Poder Executivo a firmar convCnio corn a Assernbléia Legislativa,
corn o fim de organizar o scu Corpo de Segurança, de modo mais
autOnomo.

Nada tendo a opor e verificando já ter sido o mesmo aprovado
em 2.1 discussão, scm ernendas, somos pela sua aprovaç5o em 3.'
(liscussiio, tal como foi proposto.

Sala de BeuniOcs da Comissäo Executiva, em Belo Horizon-
te, aos 20 de junho de 1966.

Bonifácio de Andrada, Presidente - Anuar Fares, Relator
Pinto Coelho -- Mario Hugo Lade Ira.
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PARECER PARA 3. DISCUSS) l)() Pl)JUT() l)E
RESOLUcAO N. 9 3.612

Coniissão Exccutii'a

0 Projeto, que foi proposto por esta CornissãO, dã o nome

(IC' 
Chuidin Pinheimo (he Limo ii solo do Gahincte do I ._Vice-Pre-

Si (tent C

Por tee si(Io aproVii(l0 em 2. 1 discUSaO ' seni emen (laS, SOUl OS

de pa lie em no sent RIO de que (1 Pro,lv1O seja 0 p1ovado cm 1

i lisdussaO, tiil comb SC encontra rC(ligidO

Solo de ReuniOCS da Coinissiio Executiva, em Belo Hurl/oil-

(C, lOIS 20 (IC 1unho (IC 1966.

BonifdciO de Ajidrada, Presidente 	 Pinto Coelho, Relator

Morw 1111jo Ladeira - Anuar Fares.

PARECER SOBRE 0 REQUERIMENTO N. 1.303

CornissâO Executit'a

Atrav's (10 presente Be 	 mi1?uCricni0 o Sr. Schast 150 Alves

Nasciifleflto pede liccnca por 61 (sessenta e urn) dias, Para

tratar (IC assuntos (IC intei'eSSC 1)allicUIam

Opiflamos P'1° apr0\'0ca (II) 
BCqtiel'iliH1hbo c. llama 1

urn, submnetenlos a apreciacSo cia Casa o seguintc

PROJETO DE REsoLucAo N.9 3.709

Concede licence (II) J)eJflht(tdO sel)(Islicto .1 lies

Nascitnento.

A AsseruhiCia Legislativa do EsIobo l( Minas (olils Ill

mulga:

Art. 1. - Fica concedida, nos termos (10 	 5I ito art. 89

do Regimefltb Imitemno, iiioilificatlo pela Rcsoluciio n. 312, 1 i((fiça

ao I)cputad() Sehasliiio Alves Nasciniento, 	
61 (scssvfl Ia C urn)

iti OS, palo liatar (it interesse particular
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Art. 2. 	 Rcvogadas as disposicöes em contrario, esta re-
solução entrará em vigor na data de stia publicacao.

Sala de Rcuniöes da Comissão Executiva, em Belo Horizon-
te, aos 20 de junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente 	 Aizuar Fares, Relator

Pinto Coelho - Mario Hugo Ladeira.

PARECER SOBIIE 0 BEQUEBIMENTO N.° 1.304

Comissão Execuliva

Através do presente Requerirnento, o Sr. Hélio Garcia
pede liccnça por 61 (sessenta e mu) dias, para tratar de
assuntos de interesse particular.

Opinatnos Pula aprovaçiio (10 Bequerirnento e, Para o refe-
rido firn, suhmetemos ii consideracao da Casa o seguintc

PRO.JET() DE RESOLUC A() N." 3.710/66

Concede liceizça ao Deputado Hélio Garcia.

A Assernhléia Legislativa do Estado (le Minas Gerais pro-
mulga:

Art. 1." Fica concedida, nos termos do § 5•0 do art. 89

(10 Regimerito Interno, mod ificado pela Resolucao n.' 312, liccnça
ao I)eputado 1-kill) Garcia, por 61 (sessenta e urn) (has, Para tratar
de interesse particular.

Art. 2." - Revogadas as (lisposicoes em contrãrio, esta ic-
soluçäo entiarã cfli vigor no data (IC sua publicaran

Sala (IC Reunjoes da Comissäo Executiva, em Belo Horizon-
te, aos 20 de junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente - Aizuar Fares, Relator

-- Pluto Coelho	 Mdrio [logo Ladeira.

PABECER SOME 0 REQUEHI1l'W N." I .303

CounisSdo Exe'iu/ii'

AtraveS (10 pr(SefltC Requerifl)Cfflb 	
(1' 	 I

	licenca pflr 61 (scsseflta C urn) dias. P 'll'a tratal (IC 	 iitos Ir

jIItCFCSS( parti(t1ba1

Opifli(10 	 a0S pela 	 provacä0 (1(1 IlCqLi( jflitflt() c,

ruin fun, S uI)iflCICmfbS 0 apreciacan (Ia Casa 0 segUuIit('

PROJETO DE BEsoLucAo N." 3711/00

Concede licenca 00 Dcpu1do l hair (Jiaf(aS

A ASSCfl1l)i(1l Legislativa do Estado de Minas, Gerais pro-

mulga

Art. 1." -- Fica conee(lida, nos termos (10	 5." (10 art 89

do Regimenlo InIciflo, niodufica(lo 
PC, ,', llesolucäo n." 312, licenca

an l)cpUtado Altair Chagas, por 61 (seseflt a 	 flu) (has, palo tratal

de intcrCSSC particular.

Art. 2." 	 RevogadJS as disposic ö(s ell' contrarlo, esta re-

solucao untrara cm vigor no data (It SilO publicacao.

Bum 	 I lorizon
Sala (IC 

ReuniöCS do Coin is5' Exccut iva cm 

te, aos 20 de junho de 1966.

flo, i i[dl0 (it'	 lflilr(Ui(( 	 'idtntc 	 .i ,W(I 	 iui't',	 I1('b,tt('V

Pinto (o!liO 	 JuIu) Ii ziqo Jitit'iut

PAI4ICEIt S()lt1tE (I IIE().tl'Ii I1ENI'() N., I .1I0

Cornissão Execuhil'u

0 Sr. Alvaro Sallus, corn o presunic flequcrirn(nto.

pedu licelica por 61 (sessenla p urn) dias, Para tratar de intu-

resSC particular.
Nada tcndo a opOr, esta CoinisSaO opina pla sua apro\ tçat

v 	 'Ho fiat. 	 iibiia'Ic 3 i pr(tiac.m Ia Caa



357
356 -

PROJETO DE REsoLucAo N. 9 3.712/66

Concede liceizca ao Depittado Alvaro Suites.

A Assembléia Legislativa do Estado de Minas Gerais pro-
inulga

Art. 1. - Fica concedida, nos termos do § 5o do art. 89
(10 Regirnento Interno, rnodifica(Io pela Besolucan n.t 312, licvnça
ao Deputado Alvaro Salles, por 61 (sessenta e urn) dias, para tratar
de interesse particular.

Art. 2. -- Revogadas as disposiçöes ciii contrário, csia ic-
so1uco entrarA em vigor na data de siia puhIicaco.

Sala dc Rc'uniöes cia Comisso Executiva, cm Bclo Horizon-
te, aos 20 de junho de 1966.

Bonifäcio de AI!drada, Presidente - Ledo Borges, Relator
- Anuar Fares — Mario Hugo Ladeira.

PARECER SOME 0 REQUERIMENTO N. 9 1.307

Cornissão Execuliva

0 Sr. Raimundo Aihergaria, corn o presente Re-
queriniento, solicita hicenca por 61 (sessenta c urn) dias, para tratar
de interesse particular.

Nada tendo a opor, esta Comissilo opina pela sua aprovaçiio
e, I)aI'a o refericlo fim, subniete a apreciacao da Casa 0 seguinte

PROJETO DE RESOLUC A O N.9 3.713/66

Concede iicenca 00 Deputado Raimundo Aiber-
garia.

A Assenb16ia Legislativa (10 Lsta(Io tIC MifiaS Gerais pro-
mu! ga

Art. 1.0 - Fica concedida, nos termos do § 5. 9 do art. 89
do Regimento Interno, modificado pela Resolução n. 9 312, licenra
no Deputaclo Baimufl(io Aihergaria, por 61 (sessenta e urn) c.iias, para
tratar de interesse particular.

Art. 2. - Revogadas as disp içcs 111 (((0)1 (' . 	 .' I

soluçao entiala Cifl vigor flu data de sua publicucSu.

Sala (IC ReuniöeS da ((tlIIi(4 txtttiliV. (Ill 	 litlIttil)

le, :I((S 2)) de junho de It)

Boni[dCiO de A1u1r(141((, I 'tsitt tnt 	 l.t 	 Io iycs. ltiUtui

Anuar Fares	 Mario lingo Ladeiru.

PARECER SOBRE 0 REQUE11I1I."1 N. l308

Cowissão Execuliva

Através do presente Requerilnen In, 	 r	 Lx ))(()1) U

vales peile licença poi . 61 ( scssenta e U111) (haS, paca tiatal

de assuntoS de intereSSe particular.
Opin:unoS pela aproVaca() (to Bequerimefltn. e )II Il 4) iChii (1)

tim, subjiletefiloS a apreciacan da Casa o seguinte

1'ROJE'I'O 1)E BESOLUcAO N. t 3.714/66

Concede licenca 00 DeputadO E.rpedilo Tavares.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Minus Gerais pro-
mulga

Art. 1. - Faa euncedida, nos ternioS do § 5•9 (to alt 89
do BegilliCnto Intei:no, i iIo(IifiCadO pela ResolucSo li. 9 312, licenca

uo l)eputado Expedito Tavares, por 61 (sessenta e urn) (has, para

tratar (IC interesse particular.
Art. 2. - Revogadas as (liSpoSicacS en! conhiaru. (tti ic-

solução entrurá em vigor na data de sua publicacSo.

Sala de ReuniOcs da Comissäo ExecutiVa, em Belo horizon-
te, aos 20 de junho de 1966.

Bonifdeio (IC AIUIFOdU, Piesidente 	 Mario lingo Ludeit(!, l-

lator — Anuar Fares — Pinto Coelho.

PARECER SOME 0 REQUERIMENT() N. 1 .309

Comissäo Executiva

0 Sr. Nunes Coelho. atrilVés (10 pres(n Ic Bequcri iii (flit). ptde

licença parR tratamento (IC sau)Ic
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() Jequeritiien10 (S8 acompanliado (10 lespeCtivo atCStad()
medico. Opinarnos, pois, pela sua aprovaco e, para o referido firn,
suljiiieteiiios S apice macau do Casa o siguinte

PROJETO DR RESOLUAO N.y 3.715/66

Concede licença ao Dc pulado Nunes Coelho.

A AssernblCia Legislativa do Estado de Minas Gerais pro-
mulga

Art. 1. - Fica concedida, nos ternios dos 1., 2. e 5.

do art. 89 do Regimento Interno, modificaclo pela Resoluciio n.9
312, licença ao l)epul lo Nunes Coelho, 1)01' 8)) (oil en to) dias, a

paitir (IC 1. , dc junho (IC 1966, pala tratarnento (IC saSde, nos teilnOS
do laudo fllCdiC() oficial

Art. 	 - Revogarn-se as disposiçaes eni conlrSrio, entifl-
(10 esta resoluçao ciii vigor no data de sua puhlicucao

Sala (le Reuniocs da CoinissSo Executiva, em Belo Horizon-
te, aus 20 di junho de 1966.

Bonifdcio de Andrada, Presidente - Anuar Fares, Relator
Pinto Coelho -- Mario Hugo Ladeirci.

MATERIA APIIOVADA

Em 2. diseussSo, C aprovado o Projelo n. 1 3.611/66

NOMEAcA() DE COMISSAO

- A Mesa nomeia a seguinte Corniss5o que deveiS estar corn
o Procurador-Geral (Ia Repühlica, para rnanter contatos a respeito
do anunciada extinçao de ratios rnurli(ipIOS nhifldiroS

Srs . Cicero Dumont, Lourival Brasil v .Joao Bosco

QUESTAO DE ()I1l)EM

0 SR. JOAO BOSCO - Sr. Presidente, no quinta-Icira proxinla
passitda, em ReuniSo OrdinSria (leSta Caso. levantei Qucst5o (IC Ordem
com base nos Abs Coniplemnentares fly5 4 e 6, relat i\alllCfl Ic ao pro-
bleiiia do definiçao dos Sis . Deputados por urn dos partidos polIti-

cosexislentes, para ClUe j)U(ieSSem 1)L(Fti C I )) 	 (IC (1uaI(1(1ti' coin

desta Casa. Sd clue a Pies j dCiIC ia da Mesa tern encomitiado dilicul-

dades j)U1O 
conSegUir saber quais us Sis. l)cpUtados cjue, ate esta

(IL!tLl, ia se filiarafli a urn dos parti(lc)s
Assifli sendo, c1ueria solicital a V. E". que se dirigksse, pot

oticio, ainda hoje, aos Presiclefltes do ARENA e do M1)B, secöii('/
de Minas Genius, solicitand0_ 1h 	a expe(Iicao (IC certj(ao, Coln 

1)1'

que, creio, não deveria ultrapaSSar 72 horas, inforrnafldo quoiS us

j)arlarnefltarts fleStil AssembiCia c1ue OIC sta (IOta j'," SC iflS( l(V(

sagrein iaçSeS partidarias.

() SR. PRESII)ENTE -- A Mesa Ijecita a sugestao do nobt(

1)eputad() Joao Bosco C detcilli Intl ,'I Secretalit! di Casa qU(, bosea-

( I II no prazo pe(licIo pIo nob 	 lire I)epUtadO, efl(aHflht 5 ii i icçao (I as

duas organ i/tIçOCS partidSIittS i solicitacao flleflCIOfltIhIO pI qul (Ii-

viefil certido a (SLI 1i1sidP01' dos iiitnibroS iii .. ..ilo fltIS r(t(li(ia

agreifliacOes.

EN(E1HAM1'()

Nacla mais havendo a ser tratado, o Sr. Presi(leflte encerra
os traballiOs e dS ciCflcil( S Casa cia Ordern do Dia dii Reuniiio

seguinte.
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