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COMISSAO DE AGIIOPECUARIA E POLITICA RURAL
DEPUTADOS

EFETIVOS: 	 SUP LENT ES

Amilcar Padovani

Antonio Dias

Arthur Fagundes

Carlos Eloy

Carlos Lemos

Christovam Chiaradia

Cicero Dumont

Cyro Maciel

Dalton Canabrava

Delfim Ribeiro

Dênio Moreira

Domingos Lanna

Elmo Braz

Emilio Gallo

Emilio Haddad

Euclides Cintra

EurIpedes Craicle

Fábio Notini

Fábio Vasconcellos

Ferraz Caldas

Genésio Bernardino

Gerardo Renault

Gomes Moreira

Haroldo Lopes

Humberto de Almeida

Jesus Trindade

João Bello

.loao Marques

Joio Navarro

Joo Pinto Ribeiro

Jorge Orlando Carone

José Bonifácio Filho

José Laviola

José Honório

José Santana

Keinil Kumaira

Luiz Baccarini

Mendes Barros

Milton Lima

Milton Salles

Morvan Acayaba

Narcého Mcndcs

Neif Jabur

Nilson Gontijo

Nunes Coelho

Pedro Narciso

Ilaimundo Albergaria

Ronaldo Canedo

SchastiSo Nascirnento

Sérgio Ferrara

Sérgio Olavo Costa

Sylo Costa

Telêmaco Pompei

Vicente Guabiroba

Mentles Barros - Presidente 	 Dalton Canabrava
Joao Bello 	 Vice-Presjcjente 	 Sebastião Nascimento
Telêrnaco Pompei 	 AntOnio Dias
Raimunclo Aihergaria 	 José Santana
Neff Jabur 	 Olavo Costa

G yro Macid - Presidente 	 José Bonifácjo Filho
Comes Moreira 	 Vice-Presjdente 	 EurIpedes Craide
Arthur Fagundes 	 Jesus Trindade
José Laviola 	 Christovan Chiaradja
Mendes Barros 	 Am ilcar Padovani

P(dro NLrC j SO - Presidente 	 SCrgio Ferrara
Arthur Fagundes - Vice-Presidente 	 Joio Bello
!s Santana 	 Eucljdes Cintra
Sthastiao Nascimento 	 Vicente Guabiroba
t):lton Canabrava 	 Kemil Kumaira

COMIsSAO DE CONSTITIJICAO E JUSTIçA
EFETIVOS: 	 SUPLENTES:

\ Ir(4'JiO M(fldes - Presidente 	 Milton Salles
Mi lt o n Limo - Vice-Presjdente 	 Luiz Baccarjnj
Joao Navarro 	 Carlos Eloy
Eticlides Cintra 	 Antonio Dias
Cicero Dumont 	 Ronaldo Canedo
Neif Jahur 	 Joijo Pinto Ribeiro
Ferraz Caldas 	 EurIpedes Craide

COMISSAO DE ASSUNTOS MUNICIPAIS E PLANEJAMENTOS REGIONAIS
EFETIVOS: 	 SUPLENTES:

COMISSAO DE ASSUNTOS DA STJDENE E ESTIMULOS FISCAIS
EFETIVOS: 	 SUPLENTES:
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COMISSAO DE DEFESA 1)0 MEJO AMBIENTE
	 COMISSAO DE FISCALIzAcA0 FINANCEIRA E TOMADA DE CONTAS

EFETIVOS 	 SUILENTES: 	 EFETJVOS: 	 SUPLENTES:

Gerardo Renault 	 Presidente 	 Vicente Guahi i'olja

Fábio Notini - Vice-Presi dent e 	 enês in Bernardino

1)elfiin Ribeiro 	 Nartélio Mendes

Joio Navarro 	 Cyio \Iacie1

Haroldo Lopes 	 l)ñllon Canabiava

COMISSAO DE ECONOMIA E OBRAS PUBLICAS

EFETIVOS: 	 SUPLENTES:

Nilson Contijo 	 Presidente

Sebustiao Nascirnento - \TicePrcsidente

Cyro \Iacie1

NaicClio Mendes

Cliristovarn Chiaradia

Milton Lima

Jorge Carone

Ferraz CaIda

José Bonifácio Filho

José Santana

Milton Salles

Vicente Guabiroba

lIatoldo Lopes

Liiiz Baccarini

COMISSAO DE REDAcAO

SUPLENTES:

Ronaldo Canedo -. Presidente

Elmo Braz 	 Vice-Pi'csidentc

Humberto Alinei da

Fihio Vasconcellos

I)omingos Lanna

Pedro Narciso

Sérgio Ferrara

Sehastiin Nascirnento

Comes Moreiia

Joao Navarro

Jose Laviola

Morvan Acavaha

\Eendcs Barros

.J orge Carone

EFETIVOS:

Milton Salles - Presidente

Luiz Baccarini - Vice-Presidente

José Santana

[)oiningos Lanna

Ainilcar Padovani

José Bonifácio Filho

Neif Jal)Ur

José Honório

Antonio Dias

Fábio Notin

COMISSAO DE FDUCAçAO E CULTURA
COMISSAO DE SA1TDE E AA0 SOCIAL

EFETIVOS 	 SUPLENTES:
LFETIVQS: 	 SUPLENTES:

Joiio Marques - Presidente

João Pinto Riheiro - Vice-Presidente

Euclides Cintra

Morvan Acaaha

Sérgio Olavo Costa

Vicente (;uahiroha

Kernil 1'urnaira

Narceijo Mendes

Jesus Trindade

Neif Jabur

I laroldo Lopes 	 Presidente

Emilio Gallo	 Vice-Presidente

JOSe Honório

AntOnio Dias

GenCsio Bernardino

Wilton Canabrava

Christovani Chiaradia

Telêrnaco Pompei

Cyro Macid

Mendes Barros
COMISSAO DE FINANAS E ORCAMENTO

EFETIVOS: 	 SUPLENTES:

Jesus Trindade

lahio Notiii

Cicero Dumont

Moivan Acavaha

José Santana

GenCsio Bernardino

Pedro Narciso

Vicente Guabirol)a - Presiclente

Nilson Gontijo - Vice-Presidente

Milton Salles

Carlos Lernos

flonaldo Canedo

Luiz Baccarini

5rgin Ferrara

1I'ETIVQS:

Jésu, iiiioi:ule - Presidente

El 'no Pci, -- Vice-Presidente

Cicero Dumont

Cli iislovarn Chiaradia

Joan Pinto Ribeiro

COMISSAO DE SEGURANA

SUPLENTES:

Arthur F'agundes

Comes Moreira

Narcélio Mendes

AntOnio Dias

Keinil Kumaira
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Euripedes Craide - Presidente

Morvan Aca yaba 	 Vice-Presidente

Rairnundo Albergaria

José Bonifácio Filho

Kemil Kumaira

S gio Ferrara

Humberto Almeicla

Cli I'iStOVLIIT1 Chiaradia

Cicero Dumont

Ferraz Caldas

COMISSAO DE SIDERURGIA E MINERAcAO

EFETIVOS: 	 CPLENTES:

AmIlcar Padovani - Presidente

Fábio Vasconeellos - Vice-Presidente

Emilio Gallo

Gerardo Renault

I)álton Canabrava

loii pedes Craide

Joan Bello

i)oniingos Lanna

José Ilonório

Luiz Baccarini.

COMISSAO DE SERvIçO PUBLICO
REUNIAO PREPARATORIA DESTINADA A INSTALACAO DA S.LE€3LATuR1, AS 14 HOAS DE 1.0 DE FEVERETRO DE 1975

Deputados Eleitos e Suplentes

DEPUTADOS ELEITOS PELA ARENA:
Milton Salomon Salles, Carios Elov Carvalito
(iuiiiiaries, Ronaiclo Passos Canetlo, Vicente
Fernandes ( niah iloba, Chrislovain Chinra (1 in,
(it'rai'do I Icnrique Machatlo Renault, José La-
viola Ma Los, José Bonifácio Taiiirn (IC Andra-
dii, Antonio Soares Dias, Artur Fagundes de
Olivei r a, 1)oniingos SOvio Teixeira Lanna, Na y-
tin Mtnies Ferreira, Euelides Pereira Cintna,
afaet Caio Nunes Coelho, Cvro tie Aguiar Ma-

tic], i)ênjo Morejra (Ic Cai'valho, José San-
fan a. de Vasconcelos'\lor elm, Mtirio Assad,
Morvan Aiovsio Acavaba de Bezende, Joéo
Aratijo Fern-az, Fernando Junqueira Reis (IC
Andrade, SbastiOo Alves (10 Naseimento, José
Mendes 1lon6rio, Lourival Bmsil Filtitt, Svlo
iii Silva Costa, JoOo Pedro Gustin, Joan Carlos
I-Li liei i'o tIC Navarro, JoOn Hello tie Oliveira
Filho, Tchélnaco Corinlano Pntiipei, Cicero
Duninni, I"Ohio Vasconeelios , .JOsus TrindadeHairdo, liul liberto (IC Almel tin, Lucio (IC Sou-
7a Ciuz, Joflo Marques tie Vasconrellos, Bay
Iliundo Silva Albergaria e Emilio Ed (iSton 1'Duarte Gallo.

1 ) EPUTADOS ELEITOS PELO MDB: Jo-
n in Manse Azereclo Coutinho, Eunipeties Cmi-IC, Jnao Pinto Riheiro, Dalton Moreira Can,-,-
brava, Sét'gio MOno Ferrama, NIlsori Gontijo
dos Santos, Joio Conies i\loreima, Ilamoldo Lo-
pes (Ia Costa, FOljjo Botelho Notini, W'ilso
Luiz Tanure, Sêrgio Olavn Costa, José Luiz
flaccarini, Sebastjijo Mendes de Barros, Elmo
flmaz S0,11-es , José Ferraz Caldas, .Jorge Or-l:n(lo Moms Carone, Milton lima Filito, Pedro
Narciso, José Neil Jabui', EmIlio liaddad Fi-
Iho, Said Paulo Arges, Kemil Said Kumajma,
(:enésio Bernardino tie Souza (' Amiliat' Cain-
tms Padovani

SLJPLENTES DA ARENA 1)elfiiii (IC Car-
vaiho Iijheiro, Carlos José Leitios, Ataides de
Deus \'iei ma, NOlson José Lombardi, floniel

Anj'1 ,Jnt', Mautilin (IC Mirantia Caiiibraia,lit ito Ptreji:t de Ilezende, Leda Duarte Ma-
lao, J:iiio Pereji-ti da Silva, SehastiOn P1-

(l)nias Mtu'io Huso Ladejr:i (lusla-
o Sn ic II nsa, Nuno Batalha Fnnseca Pinto,\\ eti1nLlo fl Licio Valadares Roberto Luhz Soa-'(S deC' ) It'] o, J csé Quamesnict tin Costa, Hugo(j!lliits, L enefltc> l'elipp 	 (la Silva, Miguel!)(.ill-11l )(:i( -005 tie 01 1V 1:':, Cristiano Alvesri d 	 itl,i Ntlo . Agostin] i o tie Campos,i(t 	 Iitinii' \ ibis lions, Geraido Fonsc'I ::mo A at On it) l('IXeima 1)ias, Alvaro 0l0vjo

\I,R'efc) Andrade, .!oaqUjia Roberto LeOn lInt-
get, lvtin ilorges BoteIlio, Wilson de Paiva,
Otacjlit) Oliveija tie Miranda JeovO Abmahilo,
Alcvr N:tseiiticnto , Vin j cius Afnedeei Miziai-a,
Net-on Dias Ayres. Aldait' \Vovc 5 Pinto,Mai'cos d e Souza, Aristoteles Men dt s Runs,
Francisco d v Paula Fonseca, Walc'hji' Je uil inen( lu Cos a, Amir Clierulli, Nelson Ferrei-
ra ti:i Silva, litilom Luiz da Costa JOnior, Le-
('3'r l'ei'rii ma dii Silva, Antonio Luiz Vilaça
\lendes, ClOut] in Fernandes (IC Farm, Nathan
Machado, Jose Jairo Fonseca, Arnaldo Bar-
boss, ,EnsC Alves Fortes, AntOnio de Menezes
Soares, Jason Duane, Eduardo AntOnio (Ic 0.
Toledo, Adijo de POdua. Dai'ev de Souza
Jima, Fernando Celso (ionealves, Nilo Roeha,
,Jo-C .J:irbas \kn(iOflca Gonzaga, Nicolau tla
Costa Vat, JoCo Gualhei'[o Teixeira, Orlando
Pmoenç'a, Rota hldo Dias Moreira, Carlos Bo-
WTlo lssquei'tio. Luiz Mt'izjt) Anihmosin, 1lai-
utiundo Etittiunilti tie Freitas, Fernando Pa-
chum Damn a Icos, A iii ml as Ferreira de llari'os,
Gyro Callan n , Th iago Avelino d:t Costa, Ro-
binson CrusoC I_ Mttcetlo Mourn, Ewaldo Ci-
cero Cuedes tin SU M Ja.ime Oi-oz i inbo R. tins
Santos, Ha iniun (10 Fernandes de Andrade e
Wattlion de Andrade Goulai't

SUPLENTES 1)0 MT)B: Luiz A1I)erlo Finn-
('0 Junquehi'a, Geraltlo Pereira Sobninho, Ru-
fan da Silva Neto, Alfredo José tie Campos
Me] (), José Maria Vaz Borges, Wilson Viz,
AntOn ho Mendes (Padre), Odilon P,esende An-
tu-ade, AntOnio Goncabves, Luiz Carlos Torres

Martins, M:tnoeI Conegundes (Ia Silva, Ma-
noel ToniC da Silva, Luiz Ahi-abijo Sefair,
Olavtt Leite Ilastos, René Ceu'queira, Fran-
cisco Rodart e, José Satvs Rodmiguts tb Valie
(Cel.), InncCncio Gil Nunes, Jason Bragança
tie Mendonç'a, Adtivio Pins (be Almeida, Ota-
do dit CU A Ma Borges, Hemnani Main, .JosC
Vheira Lucas, Messias (to Nascimento Baja,
loan lialisla l'eixoto JOnior, Firnio (Ia MnI:t
Pacs litlul David Machado, .Jai r (to Nasc i-
men to, An tOn in Felix  Teixeira Fiilio, Raul do
Nasejotento René ( juimanOes, José Gaspttrete,
l),lni:ILnic:ln Feiit' j ssjnin Barbo:i, Jonas hi'-

EFETIVOS: 	 SLTI'LENTES:

F'flESTDiNCIA DOS SBS. 1 ) EPIJTAI)OS SAID
AHOES E JO() FERRIZ

Abertura
0 Sr. ite idente, Deputado Said Arges,

(tecla11 thev[a a Reun ui0 convjtla os Srs
I)eputados Cliristovain Chiaradia e Gomes Mo-
re i t'a pit cii, ntis funcOes du Secretrios, orga-
War a INN dos (liplornados ('leltos e suplen-
Its, C )1ThC(Jr a SUtI leitura

A usia é a seguinie:



iiaiidcs Iltis Adelelii l,eiiiicllo Ziller, Geraldo
\fonso Ic Castro, Paulo Afonso Silveira, Ur-
(!ti i/a 	 Anton i o 	 d I , 	 ] , It tia 	 Alvini, 	 Antonio
dos 	 San los, 	 AntOnio 	 Jorge 	 (Ic 	 Avila,
.1 USC \e]soil I c (ai'Vil ho, I"aLISiO Jorge
de Santana, Paulo Afonso da Mat,' Ma-
chado, José Antonio Bernardes, Edson F. do
',aseimento (Pastor), Paulo Yirgilio Saloiniio,
Eduardo Ronaldo Martini, Joio Francisco dos
Santos, Eugénio Conreiçiio, Waltencir Cabral,
Nacib Beehir, Gerald() Corilovil, José Batista
de Alvarenga, Sila Torres Duarte, David Ca-
iii ilo Desmolins. Roldo Pires de Carvaiho,
Melcliiades Jacinto de Melo, Wilson Ferreira
da Silva, \Eaxiinino Pereira Gomes, Buy Hi-
Her Pinheiro Teixeira, José Zeferino, Célio
Gonzalez Muniz, Alcides Vieira Christo, An-
I ero Martins cia Costa F'ilho, Jesus Drumond
c ClauclinC Silvio dos Santos

Nomeaço de Comissão

A PresidCneia noineia unto cornissilo coIn-
posta dos Srs. Deputados Nunes Coelho, Car-
los Eloy, Emilio Haddad e Luiz Baccarini,
para introduzir no Pienéi'io as autoridades
hOC SC (flCUfl I rain no Sahio Nobre

Composicão da Mesa

A PresidC'nria eonvida para toniarem as-
senlo i Mesa os Srs. Expeclito de Faria Ta-
vares, Seerelério do Interior e Justica, Fe-
presentante (10 Governador (10 Estado; Dc-
senibargador .Joao (onçalves de Melo Jdnior,
Presidente do Tribunal de .Justica ; Desein-
Icargador César do Silveira, Presidente do
Tribunal Regional Eleiloral; e Deputado Chris-
k)\ am Chj:iiad ia, Serreticrio (III Mesa, Cal exer-
ricio.

Comprornisso de Posse

U Sr. President e IC o juramento de posse

"Promet o defender e euinprir as Cons-
lituiçöes e as leis da Hepuhliea e do Estado,
hem

,
em corno (I esem pen ha i', leal e honradainente,

o niandalo que me foi confiado pelo povo
10 in eiro"

Feita a ('llliti a (I a, prestam o juraniento.
iizendo: "Assini 0 Proineto". e assiflafli 0
ternio de posse os Si's. Deputados

Arnilcar Padovani, Antonio Soares Dias,
Artur Fagundes dc Oliveira, Carlos Eloy Car-
valho GuiniarOes, Christovani Chiaradia, Cice-
ro Durnont, Gyro de Aguiar Macid, DOlton
\loreira Canahrava, DCnio i\Eoreira de Car-
valho, Domingos Stivio Teixeira Lanna, Elmo
Braz Soares, Emilio Eddstone Duarte Gallo,
Emilio Haddad FiIlio, Euclides Pereira Cintra,
EurIpedes Craide, FObio Boteiho Notini, FA-
loo Vasconcellos, Fernando .Tunquecra Reis de
Andrade, Genésio Bernardino (IC Souza, Ge-
rardo Henrique Macliado Renault, Haroldo Lu-
pes cia Costa, Humberto de Almeida, Jesus
Trindade Barreto, Joao Arañjo Ferraz, JoAo
Hello de Oliveira Fi!lio, Joi'io Carlos Riheini

Ii' \ V a 1(0, .Joa() (Olin IS Moi'ci'ti, JoAo Mar-
([ui's I le \'aseoricellos, João Pedro (instil, JoAo
pinto  Ribeiro, Jorge Orlando Flores Carone,
.Ios BonifAcio Tarnm de Andrada, José Ferraz
Ca! as, José Laviola Matos, José Luiz Bacca-
rini,,José Mendes Honório, José Neif Jabur,
,lose Santana de Vaseoncelos More'a, Jünia
T\larisc' A'iei'edo Coutinho, keinil Said Ku-
iiiaira, Lourival Brasil Filho, Liicio de Souza
(h'ui, i\IArio Assad, Milton Linia Filho, Milton
Salomon Salles, Morvan Acayaha de Rezende,
Naic'élio Mendes Ferreira, Nilson Gontijo dos
Saiitos, Pedro Narciso, Rafael Caio Nunes
Coe! Ito, Raiinundo Silva Albergaria, Ronaldo
PisOS Canedo, Said Paulo Arges, SehastiAo
Alves do Nascirnento, SebastiAo Mendes de
I irros, Sérgio MArio F'errara, Sérgio Olavo
Costa, Syto cia Silva Costa, Telêrnaco Corio-
lano Pool pci, Vicente Fernando Guabiroba e

1 soii I 1hZ Tanure

U Sr. President( , declara cinpossados os
Si's. 1)eputados ciue preslai'am eomprorniSso
ices! a J-ieuniAo

Palavras do Sr. Presidente Said Arges

Es rico, Si'. Di'. Exped ito (he Faria Ta-
var's, ilustre Secret ,' 	 (Ic' Estado do Interior

.Tustica, representante do Governador do Es-
!olo de Minas Gerais; Exnio. Sr. Desembarga-
or .JoAo Gonçaives de Melo J(inior, DD. Pre-

si lente (10 Tribunal de Justica ; Exrno. Sr. Dc-
seinbargador César da Silveii'a, DD. Presi-
dente do Tribunal Regional Eleitoral; Exmo.
Sr. I )epuado Christovani Cluaradia, DD. Se-
('relario da Mesa (Ia Asseiribteta, eiii eXei'eiCiO
deiriais autoridacles, Si's. CAnsules presentes
a csta solenidade, minlias senlioras, meics se-
iliores, Srs. Depntados

Us postulados democrAt icos se renovani
(iiiando os qur foi'ain eleitos pelo povo, clii

ishIlIas I ivies, se rel'inern sob a egide da lei
(liaiiiaIos As urnas, os nossos coestaduanos
iiinparecel-alfl para 0 cumpriniento de urn
ever civieo, do ciue resultou haver-nos ou-

I argado represc'nta-los no Podei- Legislativo,
hiiilt iinarnente einanado da vonlade livre de
ciii povo tanihCrn livre

Pela segunda \'ez, eahe-nos a honra de
tisl alar urna nova legislatura . F, no cumpri-

,,, ( ,,,to leste clever, conco inembro desta Casa,
('0100 sempre, havemos de zelar por seu nome

sit he rania
Vinios,c om Intinia satisfaci'io de cOflseiCfl-

cia peto clever cuiriprido, reafii'rnar nossa
eoaviceAo de que o eonhinuarernos cumprin-
(Ii) ('0111 eorageni e sent dc'sfalecimentos . No
s y rvic liii semprc' gran (leza; e, no eurflpri-
un to (to clever, tranqili Ii dade (ic eonsciêfl-
cit. U desempenho (le nossas atrihuicOes serâ
si iii pre re g icto de acordo corn Os anseios do
[Cr0, e Os flO5SOS atos liao de seT' senipl'e
Ic's [in ad os ao hem eomuhhi e A grandeza de

Minas Gerais Zelar pela prosperidade de sen
[(((Vt e pc'io enguandee iunento (IC seu Estado
C a pi'inciptil niissiio em ctue se cleverá ccii-
o'nha r o Poier la g islal ivo

110 seinpre urnti i'encvaçAo de esperancas,
se renovtlrli os qutidros governarnen-

tais. 0 Poder Legislativo, parte essencial c
ilfll)i'CSCifldi\a'l (10 (iovei'no, i'dnovad () a l)ai'tir
cic hoje, acolhie ein seu seio as Csperançis de
rnulhares (Ic eidadaos que reclamam rnecljdas

mostm'arn caminhos, vivenclo us problemas
do Estado, tanto quanto OS seUs próprios
problemas.

Nós, qtie falarnos a esse povo ate As
vésperas ( I t's cleiçoes, eOncitancjo-o a cont-
parccer As urnas, nAo p oclerernos desaponta-
-lo . UOSSO (lever S0I)i'etudo vii' em ciefesa
cbs anseios mAxirnos (lesSe J)OVo, (i'(flte na
(lemocracia, Avido dc hiberdadc' e de nina
ustiç'a social mais arnpla.

HA (IC fl05 scm' perrniti(Io, a csta hora,
record a i' as palavras aqu i p ronu n cia cI as a
Ic fe','ei'eiro dc 1971, quancto dii instalacAo
cIa 7w Legislatura, cni que como Presiclente
afirinavamos : "Facanios nina evocactio aos
honiens puhlteos do nosso Pals, para quc',
todos juntos, eonsigarrlos i'estituim' ao Brasil
a situaçao 	 Ic' ptcno dimejtc, de justiça, dc
paz e fu'aternida he"

Regi sIre-se que, a part ii' (laquela data, os
[assos nos tern levado 1 coflsuniai' 0111 pCiid)
t'niocionalmente forniulado, que n5to era so-
mii('nte destc' Deputaclo, que esentualmente
oeuptiva, c'omo agora, a Pi'esidéncja desta
sessao solene, mas de todo o mundo politico
nacioriat c de todos os hrasilc'iros enfimn
Esta Casa mnanteve-se altancira e nolji'e e assirn
pei'Inane('erA, conio senipu'e foi e seinpre hA
de 5(9'

U jUi'ainento aqui feitc) 1110 é mera foi'-
mnalidade, mnas umn trIo de plena consciCncja
Na tefesa das instituiçAes, no guardar as
ConstituiçOes da RepOblica e do Estado c no
(Iesernpenliar o nianclato corn Iealdacle e fi-
dehidade, i'sta a nossa viola c to nossa honra

Scnhores Haveremos de mantei' o jura-
inento e de honi-ar 0 cOnipronlisso E nas
Iomiiadis dc posicAes, nas atitudes e atos do
Polite " c di' calla um (105 set's uiieinbi'os, haIc haver o sentirnento de defcsa cia PAtria,
que hA dc Set' livre, e (IC Uumi povo (tue hA
de set' soljc'i'ano e digno par ticipe tja tiutori-
lade do governo

E a I)eelai-acAo Universal dos Dir'eitos
hlUflianos (Rue concede ao eidadAo a prem'roga-
tiva (le pai'ticipau' clessa autoridade de gover-
no, clegcndt) os SCUS governanti's .A Assein-
lilela Legislatjv l( é pam-te (to governo, repito,
('0110 Pdcm'-Memnbro dos Podei'cs do Estaclo,
originArjo diretamnerite do povo, e tern corn-pronh j ssos dc serv j-lo e protege-b, mantendo
to Icc, cvitanijo a (lesordem, dcfendendo a de-
nloci'ticia, repudianclo o arbitrio c colocanclo
0 llrasil e o Estaclo acirna cbs intcrcsscs pes-
soaus, para quc a lei seja o eaminho, a PAtria
seja o abrigo, c o povo seja feliz enfirn,

0 Poder Legislativo 116 de func'ionar eonio
urn estetoscopio patriótico a mtrear a pulsa-
eao civica de urn povo, HA (IC ser 0 pm'etorio
las defesas la liherdacle. NAo será tim sim-

tiles Oi'gao liorn ologador dc' (lecisAcs, inns uniab6ssola a induear 05 rumos de u1na coheti-vi Ia de
Pois heni, no povo dc Minas, a esta hor'asolne, pi'ornctemos Coflsem'var ('0111 dignidadc

e altivez o encargo e a respOnstml)ihi(i1te que

110(1 ('Oil Ga, pC(IiflIo a Deus que nos assisla
1)ei'mimncntenucmltC nessa tam'efa, pam'a (IUC PUS-
saiflos Ciilflpm'i-ha (I( acoi'do coin os anscios c
ilet'essiIaIt's ctessc' mncsmo povo e ('Omit a nossa
IC minuim Bu'asil ('1(111 vez major, Coilt a t'olaloo'a-
cOo maxima dc' Nina5 Gerais

Suspensão dos Trabaihos

A Pi'esiICmcc'ia suspende a Reuniiio por
(it) nun utos, Para troca de eurnpriuuicnlos, apm'c-
sentando a tolas as autoridacies presentes o
a9i'adecimilento (10 Poder Legislativo pelo corn-
pam'ccimmic'mi Ic a esta solenidade

Eleiçâo da Mesa da Assembléia

A Pm'esidCncia rcahi'e a ReuniOo e passa
A c'leiçtbo dos coniponentes (Ia Mesa pam'a o
liiCnio 75/76, nonicando Secm'ctArios os Si's.
Depuhados Clim'istovtmn Chiarailia e (i0mCs i\lo-rc'ira,

Fei Ia a eliammmtola, colocani o scu voto
na urmia os Si's. Deputados

Aniilct u' Pa lovani, Am'tur Fagundes, Car-
Jos Elov, Clcm'istovam Chiaradia, Cicero Du-
mont, Cvi'o Mtciei, Dalton Can ahm'ava, Dénio
1\Ioi'eim'a, I)omnirigos Lanna, Elmiio Iiraz, EmnI-
ho Gallo, Emilio Haddad, Euclictes Cintra,
I;um'ipe les Cm'ai dc I"Aliio Notin I, F'Ahio 'Vase a -
('c'tlOS, Fernando Junqueii'a, Fem-m-az Caldas, Ge-
nésio Bernardino, Gerardo Renault, Gomires
Moreim'a, lIai'oido Lopes, Humberto (le Almei-
(ta, Jesus I'rindaIe, JoAo Bello, .JoOo Fci'm'az,
Joibo Narcttues, Joao Navarro, JoAo Pinto Bi-
heim'o, Jorge Cam'onc, José BonifAcjo Filico,
.José Laviola, .José Ilonório, José Santana, Jii-
nitm Mai'isc', Kemnil Kumnaii'a, Lourival hii'asil,
Libc'io dc Souza Cruz, Luiz Baccarini, MAm'io
Assail, Milton Limna, Milton Sales, Morvami
Acavabti, NareClio Mcmicles, Neif Jabur, Nilson
Gontijo, Nunes Coelho , Ulavo Costa, Pedro
Gushn, Pedrom'o Nam'ciso, Rairnun do Ahheu'gtiria,
11011,11 ( k ) Ca ned o, Said Arges, Sebast i Oo Nas-
c'imric'nto, Memidcs Barm'os, Sérgio Ferrtrti, Svlo
Costa, Soti res I) its, Tel érnaco Pomn pci, \'icen-

Gua hirohia e Wilson Tanui'c

A Pi'csidCncia (Ietem'mn mu aos Sm's. Scere-
tam'ios pm'oecdercmii A thci'tura da um'na para
vem'i fica cOo dti coi nc'idéneja do n umiiem'cr 1 e so-
IO'et'arla (01cm o nl'mmiiero de votantes.

Resultado da Votaço

\'cm'jficaIui a eo[mlc'ilCncia (10 nubmnem'o de
schrecam'tas corn o ndinci'o de votantes, a p l-c -
sidCncia anuneia o m'esultaclo cia votaç'ibo

Ptim'a Pr'd'sjdenle Deputado DCnio Mom'cj-
m'a, 25 votos; Deputadc JoOo Ferraz, 31 \'otos;ciii bi-anc'o, 3 votos ; votos nubos, 2. Total
Ic volun tes : hi

Paiti I .v VieePm'esidente 	 Deputaclo Fei'-
Ia .Junqueim't, 34 votos; Deputaclo Milton

Sallc's, 24 votos; cmli branco, 2 votos 	 votonub, I 	 Tital de vottntes : hi
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J\IATEIUA DO R1-CESS0 DE JANEIRO A FEVEREIRO DE 1975

Pa ra I .°-S rre i iio : 1)eputado Li'tcio de
uza (iuz, )I volos; voto:; em bronco, 5;

votos nuliII, 2. lolal (IC votantes : 61.

Para 2. - V ie -Preidente : Dcputa(lo
•;ai1 T:oiur y . 58 robs; voto em bronco, 1;
vabos nul;,s, 2. Total (IC votantes : 61

Para 2.-Sccre15rio : De t) uta (lo Said Arges,
55 VOtOS ; em br;;nco, I; robs nulos, 2. Total
be votantes : 61

Parn 3.°-Sccrel5iio : Deputada Jánia Ma-
ii sc. 51 volos ; an branco, 8; robs nulos, 2.
Tot (i (IC votanles : 61

Para 4.°-Sec retarto : l)eputado Pedro Gus-
tin. 57 votos ; Depul olo Vicente Guabiroba, 1;
voto CIII hrall(O, 1 robs nulos, 2. Total de
vaianLs: 61.

ProckmncIo dos Eleitos

A Presidênc in proelarna os eleibos
President ('S I'. Deputado JOaO Fci'raz

I .°-Viee-Presid en te : Sr. Deputado Fern an-
do .Junqueira

2.°-Vice-Presidente : Sr. Deputado Wilson
'Ian ure

I .°-Secret ario : Sr. Deputaclo Li'icio de
Souza Cruz.

2.°-Secret5rio : Sr. Deputado Said Arges

3.-Ser c IS rio: Sr.a Deputada JiSnia Ma -
rise.

4 :-Secret5rio : Sr. 1) ipuba (10 Pedro Gust in

Posse dos Membros da Mesa

A Presidencia ('OflVidO 0 Si-. Deputado
,losu Ierraz a (()Inj)are(cr perante a \ietal

No CXC1'CiCiO do atrihuiçao que Ihe con -
Ore U Reg; inento I nterno, o Sr. Presidente
R id A res (leclara o Sr. i)eput;o bo .Joao Ferraz
(olpossailo ('01)10 Presidente (]-,I Assembléia
It.S1iIiVtI (10 F.sbado iii' Minas Gerais.

0 Sr. I)eputado Joao l'eri'tiz assume a
e empossa Os demais membros

Iei Os para compor a Mesa do Assernhléia

Instakçiio da 8.' Legislatura

0 SR. 1RESIDENTE, I)EPUTADO JOAO
Fi11ltAZ Declaro instalada a 8. 4 Legislatura
ta Asseml.déia Legislativa do Estado (le Minas
(mIs.

Assu too, nesle inslan be, ('001 bastante Lu-
iii iIbaile, a Pi-esidência desta Casa. Espero,
(001 a graca de Deus e a solidariedade de
I 101(5 01; eolega, continuar einprcstando i
iliOtortO (lest; Pode 1a41andeza que é a sun
((;nsban be, zelando por suas rnelhores tradi-
Sts (be civismo e traballio, pretendendo, jun-
tiiiente coin os IIICUS i'ompaniieiros, flaO

(lesvivaTer a COflfR(flO1 (IC nicus pares

EsI eOIfl cellos, os P()deres Executivo e
.Ju(Lc;ar:O, (IC floss:; ide;itidnde de propósitos
e ideals de servir no nosso Esta(io e a nossa
gcii te. em CofiSoflancia (0)10 OS altos interes-
-IS do Pairia brasil(iIIl

Comunicaçôes

Dos Sr, Depu I tubs colupoflentes (In
\ IIENA, indicandl) o nome do Sr. Depulado
(.;l'li-; l-iov pora L;dcr lie seu Partido;

lOS Si's. 1)epub:idos (oil;ponenbes (in MDB,
01 itindo n Olifle do Sr. Deputado Emilio

b :ollod 1) a l 	Li;ler (be scu Partido.

Expediente

OFICIOS

N.° 1, (10 Sr. Govemnadot' liondon Pa-
lieco, infomniand ü, a propósito do Ibequeri-

menlo fl5 1.375, (10 Sr. Deputado Gomes
Morciro, qtie SC \ai empenliar peli inelusSo
do trecho Mumiaé Campos, no Estado do
Rio, no Pro,trania de Obras do PER, para
SCU ttsfal bamen br

do Sr. ' EagalIi5es Pinto, Presidcnbe do Sc-
nado Federal, coununicando (1(150 do Mesa
Diretora ilaqiele LP L.l iSla t j VO, para a 81 Le-
gisbatura

dos Srs. Go 11 lierine Palniejra, JosS Car-
(1050, 1 lonoma to \ittn I) .AIc cu Coubinlio, losS
Luiz CiSud io Correa, Alexandre Collars's Mo-
reira, NO= Bamos, Victor Paz, Paulo Ca-
niargo, Carlos Veras, Darv Dantas, Djenal()ueiroz, Ep lIar 10 Dii bcncourb, Pr;'s (ICOt (s. rev
pecbivainente, (Ins AssemblStas Legisiativas dos
Estados (IC Alagoas, Amazonas, 1-labia, Cearã,
Espirito Santo, MaranhSo, Mato Grosso, Pará,
ParanS. Pernambuco, Rio Grande (10 Norte,
Santa Catarina C Sergipe, colilUnicando dci-
--So das mespt'ctjvas Mesas Di rctoras

do Sr. Roninbo Vilt ar Furtad( I, Secr;'tSrjo-
-Geral do Si nisberio das ComuincarSes, in-
fommando quc a proposiç:io apresenttolo no
Ilenuerimento nn 1 .298, (10 Sr. 1)eputado
Wilson Tanure, ,ser;i levadtt S ('onsideraçS () dorupo que estuda a i'cforinub o'So (10 CStl igoBrasjlc'jro d e 'IrIecoIuIjnjca('öes

do Sr. Jorge Alberto Furtado, SccretSrio-
-tonal (10 Miii istSrio do Trabaliio e PrevidSn-
cia Social, (Jue a respeibo do eliinivaçSo do
prSv ja collcor( bSnri:i (10 elliprega lot' puma a
opcSo, corn etcito rebroajivo, pelo FGTS, ('Ofl-rlui i-SI' one, sendo a opçao ato undo temal devont ode (10 empregado, sun nianifestaçiio atm-gina d imei tos :idquii'i dos pelti elflpresa sobre
a conta viii cijlada aberta em seu nom v;

(10 Sr. Esbevoni Augusbo Pereira, Assessor
'In Ministro dos Transport es, encarn inhando
copla lie ()fjc 10 (10 Diretor-Cemal (10 D\ER
(b ile apresenia cSpia do telex enviado a AS-
•sernhleia, a resp e ;t0 de rcivindicac5o (10 Sr.Deputaio 17,urlide 5 Cint no, atraves dl) Requc-mimento n.' 1.238;

(10 Sr. Clodotildo Silveima, Cllcfe (le Ga-
hint-ic (10 Sli uistSnjo do Previ lSnnia Social,informando que as nrov j dSncias solicitadas,
no Scfitjdo (II! instalaçso lie uni posto (TOno ciff ^lf lc de Santa Luzia, estSo sencbo('X Oil! ma (las

(10 Sr. Gérson (be Ai;reu Silva, President,
(to Tribunal Regional Eleif oral tie Minas Gcrais,

I :inelendo o resulttolo do pleito (iC Ij tic no-
S lilbm() iiltiuiio

- 	 do Sr. Lilicro Massari, D j n(-bor-Gem:(l doI' UERUIIAL, ir'formnando 1)50 SCI' possivel
a solicibaçSo da Casa iclatis'a a alIe-

raçSo (Ill id ode m inimausia para aposenbadoi'ia,
em face (10 art. 4.1 do Lei CoInplementar n.s
11 e (10 parSgrafo ('in ico do art. 165 (Ia Cons-
tituic5o;

(II) St'a. Pea Machado Soitipaio, Asscssora
(111 I'res p lencla do INPS, prestando inborinu-
i'5' solo-c a insttdac5o de urn posto de assis-
ten)' 1 e (IC 1.Inla a5ncia (10 INPS, no Mun i-

de P: trocin io, a propósibo do Requeri-10(11)) nN 1.312, do Sr. Deputado Nilson (ion-
ti,jo;

(Ill illCsIlt3 nuforidade, in foi'mando 11")o
I(0siVel llt(l11I(r a rejvifi(iica;5o (10 Sr.

I)eputado I)Slton C:i nab rava clil vista (10 dis-
0S0 110 ibeni 11 do Oricnta('So de St'rvi('o

nn Sidi 299.67/73;

do Sr. Geraldo Pci's ira do Silva, Due-
It (l'-Gt'l'aI d o I )lill. ('scIaretdnd 0. a propdsito
'1)) lb equeni iiienbn n. 1 .375, do Sr. Deputado
(Uat' 	 SbOi'ejro. 	 1IC 1110 esiS p ITV isto, no
H''ertlIn: (IC bile-:;:; - (IC 1975, o ti'eclio Muriaé

- Canipos

dos Lis. Césai' Silveira, Pr esidente do Tn-
lit-aloilal Eli'itoral; Euripedes Correhi

d e A 100 ri in, Presiden be (10 Tribunal Regional
Eleitoral le S1in Gerais; S€'b)astjSo AnastS-
('ii) de PoliJ:(, Pt (''i (lCfltC do Tribunal (be Con-
[as (I)' Minas Gerais; José Arnérjco MaCCdC(,
(oriegedor (;' .busbça; José Pereira de Paiva,
I) irs'tor (Ii) Ii (('0 1' Corretedor da Seciio Ju-
dir iSria de Mina: (lertils, conlunicando posse
fillS respect ivos cargos;

dos Si-s. Adalber to Pereira dos Santos,
Vice-Prcsi (I(nt t' do Ilepublica 1) irceu Ara5jo
No Ue j r:(. Slinistro dos Ti'anspontes; JoSo Pau-
lodos Ht";; Vel loso, Mini stro do Planejanien to;
.Joeln'ir A'aripe Macedo, Ministro do Aero-
nSutici MSnio ilennisiut' Simonsen, Slinisti'u
(In F'azend;( SIiiv4eaki E';'b;i, Ministro dos Slinas
e Eiiei'gi:; : fla;niunIo 1L:dilha, Governodor (10
Estolo ibo JIb dc Janciro ; Fabjo Fansc;t', Dc-
p010(10 Federal; Panliio Cicero, D eputado Fe-

Lainai't jn Cunha Canipos, Presiilcnte
do lr;ltunal (IC Ali'a;jo de Minas Gerais; Abj-
l:o Mac'li:ido, SucrctSi'io (10 Governo; FCI'nafl-
00 Sicire Velboso, Seci'etSrio (Ta S:iSde; José
l)oningues, Secret :'inio da Administmac'So ;
(1 0 Souza Assuni pç:'.o. Sec retSnjo da Ft(zen (Ia
Oswald () Pierurcett i. Prefeito Municipal de
11tIo lion zon be: Paulo Portugal, Presid en be do
CSrnora Munici pal de Belo Horizon be; Eli mo(Ic And rod', Prusidenle (in Fedci'aç'So dos Tra-
halhadores (I) Coinéicjo de Minas Gerais José
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I P Isen de Mello, Presidente do Federacio do
Coniéi'cio de Minas Gerais; Fábio Araiijo
Motto, Presithntc (10 Federação (las Industrias
tic Minas Gerais, Ccl. Luiz Gonzaga Gaineiro
Sarahvha, Chefe do Estado-Maior da 41 Bi'i-
4a0a de Infantaria ; José Guerra Pinto Coelho,
1 resi ien Ic (10 WSW) Estadual de Educa-
uo; Joao Henriques 1)utra, Presidcnte cia Ca-

iii ara Municipal de i\lon tes Dams; Hidelberto
(o'aiho (IC Miranda, Prefeito Municipal de
S. Jo5o  Evangelisla ; Geraldo Vital Aguillar,
P'esdente (10 Cailiai'a Muniipa1 de 1)iamanli-

.1 oSe Vital (I a Silva, Pies iclente cia Camaro
lun (1 p0l (IC Itahira ; Oswaldo Moreira de

va Cs, Presid en Ic la Camara Municipal (IC
Xanuque ; Sei'afiin Esleves cia Fonseca, Presi-
I cute do Câinai'a Municipal de Passa-Quatro
Sinieo Stelilo de ()liveira, Presiclente cia Ca-
in nra Muon cipal (IC Pai'a de Minas. cunipri-
nicniando pela eieieao da Mesa que dirigi'a Os

liahallios da 1. e 20 Sessöes cia 81 Legisla-
o ra

(los Si's. José de Magalli5es Pinto, Senador;
Euler Martini Brina, Secretuirio de Obras Pd-
hi icas: Eng.( , Geraldo Pereira cia Silva, Dire-
lor-Geral do DER; Gen. Svlvio Otdvio do
Espirito Santo, Comundante (Ia 41 Brigada dc
Infanlaria, agrad ecendo convite para a posse
dos I)eputados eleitos para a 8. Legisla-
I ura

(los Srs. Raul Bei'nardo Nelson tic Senna,
I)eputado Federal: Paulo Mtrio (IC Giudice,
V H' (-B ('ii 01' do I T n iV ersid a (IC Federal (IC Vico-
sa : Howard Daniel, Adido Cultural dos Estados
Unidos ; Alvaro Ahreu Silva, Pi'esidente do
BEPIiEM: Fiamarion Ferreira, Presidente do
CEASA: Tc'rCncio Torres, Presidente cia Junta
Coiner('ial, agradecendo convite para a ins-
I daçuo (lii 81 Iegislatura

PBESIDk,NCIA DO SB. 1)EPUTAJ)O JOAO
FERRAZ

Comparecimento

REUNIAO SOLENE DE INSTALAcAO DA 1. SESSAO LEGISLATIVA
ORDINARIA DA 8.8 LEGISLATURA, AS 14 HORAS DE 1.0 DE MARCO

DE 1975

Instalacão da 1. Sesso Lcgis'ativa
Ordinâria da 8.8 Legislatura

,J050 l'eira'i., Fernando Juiiqtieira, Lido
(IC Souza Cruz, Said Ai'ge, Pedro Guslin, An-
tônio Dias, Carlos Elo y, Christovuon Chiaradja,
Cicero Dumont, Domingos Lanna, Elmo Braz,
Emiljo Gallo, Emilio Haddad, Euelides Cintra,
Fãhio Notini, Fdbio Vasconecilos, Fei'raz Cal-
(las, Genésio Bernardino, (ierai'do Renrit, Go-
Ines Moreiia, Joao Bello, .foao Marques, Joao
Navarro, Jo5o Pinto R iheiro, Jorge Ca ron
Just Laviola, Jos(, Honorio, José Sanlana de
Vaseonec'ilos, 15(11111 kuin:iira, Lourivul Brjsjj,
Luiz IIeeuii'(n I, Mario Assol, Mc'n des 1[,ri'os,
Milton Limo, Milton Salles, NarcCllo \lendes,
Neif Jahur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho,
Pedro 'sarciso, Raimundo Aihergaria, Ronaldo
Conedo SCrgio Ferraro, ieicniao Poinpet, Vi-
elite boa hi ((ha.

Noineação de Conissao

A PresidCncj ( noinela s Sis. !)epulados
Carlos Elov, Eni j ijo Haddal, Nilson Gon[jo
Joio hello, AntOnio Dias e Fin ihio (iallo para,
Cm coIfljSSjjo, introduji'ern pin !lenrjo as an-
loridades e demais convidados pi'esen ks no
SaIiio Nohrc,

Coni Posi Ci(o (I a Mesa

A segui i', eOnv j (a a loinai'euii assen to a
Mesa: o Exmo Sr. Dr. Aljiljo Machado Fillo,1)1). Secret6rio tic Estacic) (10 Governo, e Ii'-p rcsentando o Exn1o, Sr. G overnacloi- (ID Es-10(10; 0 Exnio. Sr. Dr. LCvjfl(Io ()zanan Coelho,I)!), Vice_Governadot, eleito (10 Estuobo (IcMinas Gerais, e i' epresentand() 0 Exino, Sr. Dr..ure1iano Chaves, Governacicu. cleilo (10 Estado(IC Minas Gerais; o Exmo .Sr. I)es(in liarga (brSvlvjo de Morais Leinos, rep reseflt:(ildo o Dc-sembargador J050 Gonealves lie \1i'lo jn ioi-,l)D. Presjcleii te (10 Tr jhiinal de bus I iç'a; 0Exmo. Sr. l)i'. Luiz Filipe Vicira de Meio, Dl).P resi(l pnt C (10 Tribunal R egional (10 Traballio0 Exmo Sr. Deputado Lido (IC Souza Cruz,1)1), Priinejro_ Seci.ctOrjo cIa A sscnu j)iCja Legis-lath'a (10 Estado tIc Minas (iei'ajs

() SB. I ' 1E 51I)FN1'J 	 (I)El1j'l,\D() .IOAO1"LIIl[\z) 	 'I'odos dc W.

Soh a proleeOo de Dens, ini('i:mios ((S
iloss5 liaI(:(t 105 De'laro instalada a Prinii-
ia SessOo Leis1ati Va Orclinth'ja cia Qilava L,_
P jAut uro (Ia .ssenihJCja Legislativa do Estado
lie Minus Gerais.

( Seoe-e a eXe('Ii(o 11 	 Iliiio Au'ional)

Leitura da Mensagem Governamen tat

A Pi'csidii cia con y ida S. Exa . , o Si'.
S 'ce 1010 AhIIio i\Iaeli:oio Filhio, a ocupai'
a Trihln) ( c pi'occdei' ( leittira la '\lensa.[eni

mental.
(I S E . SECII E'I'AfljO AIIILIO MACHA 1)0

I'! LHO Exino, Si'. Deputalo Joiio AraOjo
I"eri'ai., MA Y Pres j (l(flte cia AssenihiCia Le-
.islativa (10 I'stdo de Minus Gerais; Exnio

Br, Jevjdo ()zanaul Coelho, Vic'e-Gove'
na(Iei' (lelto (10 Estado c represenlando
(P vern a ( ( 1' eh' ito Aureliano Chaves; Exino.
Sr. l)eseiohugadoi' Svlvio de i\loi'aIs Lemos,
repre,cntaiu Ic do Si. t )e semharga(foi' .foao Con-
('lIVeS d(' \[eio .Ini br, Presidc'nle (10 Tribu-
nal (IC .It1sI lea (to Estado (Ic Mills Gerais;
F.xuio, SI'. I) P. Luis Fiipe Vieirui (IC Melo,
Presiden e do Tribunal Regional do Trahaflio
Exino, Si'. Br, Ldeio de Souza Cruz, M.D.
Priuuueii'o-Secrel Oi'io 'bi AssemblCja J.egislali-
Va: Srs. I )pu to los; d emais autoi'idades

coin u'arde oi'gulho cpe assonlo a (sIll
TiiI,un:,ain',is nita Trihuna do povo mmci-
Co. Esc' orgublio lranSc'ende de c'moçOo. F
cloI( VPZ qtie aqtii venho, sinto-me no (lever
(IC reaIir qtie vsN eiuuoclio se i'edohi'a quan-
(IC) rlem hi'o coin niUito oi'gulhio (be 5011fillio (IC uni ex-Deputado desta Casa

Aqui c'slou, inais uma vez, no CLI111pri-
MOWO 'It' 11(11 (lIVer C o ilstitue joiiul eonl() i'-
present an le do Exino. Sr. Govei'nadoi- do Es-
tado, Dr. Boiidon Pacheco palo a leilui'a da
i\Iens(eui( a Aseiui IdCi:( Legislativw rc'lativa
ao ann (IC 1974:
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IJcuIoIo':

1S1)l 	 0 ciia1'1a (- CII 101)) Mensacn1 COIl)
1'('', no ('UlIIl)l'illl('lltO (IC 10(115 deverus (IC (o
v'''r. aool 	 lh) i',sIO(lo, l)1('';Io Collins 00
)Il)l\CS 	 (IC 	 (('(15 	 I(1)I'('S('IiI)(I)I('S, 	 (h((IUil() 	 (jUt'
11(i)' rualbar ('1)1 1)101 He Minas Gerais

.)1(( 	 '11)1 ndcouldo ropetir 11CSI)1 111lio-
'1)1(00 (ladOs (!tic	 ((1I)SIUIii (10 (tOp)) (ICSEC
;'III)in('nL f). i('I'I)I'l((-i11(', I0(IOVi)l. 1CfCl'il-IIIC a
kIlOS )ISIJ(.'CtOS 'o j a sinifh'ucIo assume cs-
oo 11 ICli'VO no L)))I)S(UI'SO (11.) iC111110 al)rafl-

1 ' ) 	 (('10 M',0000'iii

('X('i')'O'OI 	 do 	 (lovci'no. 	 all\'t'-iIi( 	 (05
(''''Oi'S5I)5)IS1'.C)I'1(-1S 00 lomb!' POSSC 	 110-

((0)11)11k' 0 (II' colocar Minas (;elais em silua-
1)11) iIC 1)'Il,'Ii() 1111 	 (Si1)1iCI)I( 	 (0111 	 as (lIreill-
70' 	 (10 (I(C1IV0lViifl('flt0 ('()OflOflhiCO e SOCIOI

!)1() 1)1'('t'IOI O ('X-PI'CSidcflk.' General
kaiilio (arrasIazti \1O1iCI palo a Nab 	 kin-

id 511110111)) 11)0 10'SUII)IV)I (IC 11110)
1(10)0 fortimbia .Nnk's, m'c'piesc'ntava I) CSj)i-
I'' ) He 'III 1'1i'0Ci0 CI0CI'000, (0111l)0I)1(C50,
C(1'11l('5() (It CSfol'('(iS (' He 1'CCUI'SOS ViSalld()

i,"SCIIVOIVIIIIt'flI() h)iI'l(iUll)C(( He todos as
0, , ('C_))OS 1 icri'ilorlos (IUC tafllheflI es-

11(1(1') 1TlSp h i10i1)S 110 111(5111) plOposilO C 1(0!-
10,011 pill 011(1) i1osoi politic)) llOçi)dl
(1:0 '11(00 (1o'fi' (II Nacl(o

iorçoCo 1' iC' III1hCCCI 	 (jUC Cssa(; (I! rcti'-
7(1 1)0S1lil)I1')10l (I C0I')'IOIIICflIO pall) Minas
.II'Oi He 1100(ftIOVCiS I)CIiCfiCiOS He 10(10 or-
()11, CC0110Ilii)OS 1 i)11)ifl('C!rOs He cooplli'acao

(' (1).' l)j1l)il1 1é'nica, (II' l)I(I1C1a1i1C1it0 C d
'I'o11açi(o 	 Sou. 101 0150 4rato, tl(I1i0 (jtll)fltO

C 0 P0\'O III! 11)10, 110 Cx-1 1 r('Si(lCUiC Gciicral
1,1(0110 (o'raslazu Medici e t todo I) 5(11
(11' Miiisti'o'; He ESI)id() C )II1iiCfliC5 de in'dittli-
(6cs fcdt'i,u:; He 1111(0 ('xt'(uhiva (' He i10l0.

T)o 1151-1(1 110011, 51(11 I'CCOOI(1'C)1b0 0(1
(lUll) 	 ('1,10111111' ECat:,Io (Ic j ol'l. P01' 111)1)) (111011-
II) t'mii SilO LXC)ICI1CU( [1110 ('Ill [O"OI' (IC :',IinS
(Cials C 1011) 	 '0111)" J))li'li(iplO,UO (IC (nICICSOCI;

fl',CCSSidOIICS IIII11CII')IS no II 110110 National
I )cst'nvolv liil('ll to
MCUSOIUS (' 1Y'OOUIiCI)IIIICIlIO" 1100 ))pCfl)lS

((S (105111 \lCflS1I'1I1, 1110'; 05 He 10(10 0 tralilCur-
SO (IC IliCU pei'lOdO (IC (OVUrnO, tl'l;dUZCiI a
PICOCUl 1000 ((lIe Ii)'' ('lI llthiZlU rI'latiValliC)IIC
a 11ll1iIlOflUi C ii ('0]1)htO')I()I0 (lCvlIl)( ('lltlC OS
'I'r's Pod en's do EsI m To.

Piesid I 1) (11(1(5 ('1(1(005 (IliC (raliscorrC-
'0111 ('111 ('1)11111 He ((('(Ill') C He lihcidaIc No

(j(IC CSICVC '01 (1110110 wKnIL aS pl'O\'iICflCiUS
tivel'amil ('SSC (dd)'iiVO.

B('S()ClIUi. IIUSCUIICI C illbfltiVC CCIII (I
Her 1('.)I5I1.IiV'.) ('''1(015 (]tic Pe;SilbImb'.II'am II
-0)11(00 do tcx(os I)_11I 1 0 ('1)1 COflfOlIlIidl)(ie COOl
OS 'apei'lorcS I I) k'rt'ssvs do POVO llliflCil0

r\() lO)bCI' Ii,ldj('Ill!iO. i)l' O CI,Il' C i ( ' OfliCil(j)lUI
('Oil) IIUVIO i'oiidii'ocs C IHUIllOICS IV1C1OS (Oil)-
((U I IVCiS 10111 0 911110 CXCI'C icio dti magistra-
111(11 c do )iSIl'IhIIICOo (III Just1ca A JIICSIUII
()IOC!Stb(10) li\'C 11)10 coal o Ministcrio Pimbli-
CO. CUJO ICI oi'(4afllCa pule Saucioflar.

-Na Ui',')) (11) LXCCUI IVO, a (lUe IIIC (01)10 11
I lieki SUI)CI'Ilo'. pI'(;IIlOVi 1) IClOiflia dos t's-
ti'atUlIIS, iillj)i1(flhi i a oaCl'allvidade (105 St'l'-
V 101(5, I'','','SCI(l(iflt'i (IS ('01(41)5 He Cheflo a(iavcs

(10 (11)1)111) PCI'IlIllII)'flI)' P 05 flIVCJS He 10)11111-
(It' I'açao, He 111(1(11) ii lull (rizar 0 sei'vidor ph-

Ii eo , Pi'ocedi ('0111 0 I1ICSIIIO espirito rela-
I I\'aI)lCflt no 1lllI((iSk'('!O publico, a (JUN11,
dI'mlIl'o (Ills posshlidadcs dO cr0110, abri p('i's-
loot ivas (IC Ca1'l'l'ira.

A i'c(luçao (10 111(11 !Oafldl(i0 He Governo
((1) ('1(11 )U,S Clii (lilvida, imiiprevislos CII) II1UitO
(II) 1-(' jo est II VO planc,jado, pro,jctado, pro-
(4(')lt(Illdl) 1' 110511) (111) C1OflO(_EI'lUll!S He eXeCl!çao.
i\koloo 0551111, procurei 111111 jIll/ar CSSOS COfl-
0i'(91111(Ii(S C p0550, I(OJt, assegurar que 0
rCSll(flbel(CmnplCCI(iCI' ((1110 (0111 0 respaldo
He Ifl'OJ)'bOS \'ilII.)!li'/UOiOS, He l('cllIsOS econo-
OCt15 (' fmnoaCt'im');sC He C0OpCIa( ,'5O teCflica.

1)essa Ifl:)fll'iia. 11(10011(1 (Tile, cois1i1uindo CSSCS
CII19ICC 11dilIeflIos flCCCSSi)ladCS iliiperatiVl(S (10
(ICS('m1001'.'1100'nto llliflt'iI'O. SCJlllli I'(IOullldOS ((U
('OIl'IUIdOS SC00 (lifiCUi1llld('S -

. 511110(00 f;(zCndl 'O'ia (10 EslIldo, ciii fan
(Ill (4i'l('.0 (I iagiiosiico quv 11 piccetha, foi oh-

[0 He p;'ioridade e urgcn(i)( A0VCCChCI' 0
0)VCr11O, 0 li1011tllflIl' (11) (liVid)) liUUi)IlI sign)-

fic 11,11 13 \'czeS )( 11 rrCC:( (111(10) IIICI1 sal (10 1CM.
A poIiIi(1( fillonceirlI c a ullos ((fib He tiaha-
limo 1)0 tlas ('111 P1ilI1) (onsCau)r;m1n, He 1971
a (1)74, olkTar lodo () (9111(90. ASSOII, ClIl dc-
'/('(flh!'() flillilIC', CSSC 11101111119' jOISSIIVI) 11
1l'C1)-nIar S \'CZC( 111(110') (11) 1111' ('('adacIlO fll(11-

	

J do Ii' j hido , E (jilt', 	 )ICSI)Cs;(s cntiai'am
1 ohclI('('(1' 115 j(I'i(II'i(Il)dCS III')tCnI('S 110 pro-

('( 11;50 (II' (k'SUilO,CIViII1CI1IO C. no liiCSiOO fefllJ)O
(((H' II (1111 Il'il(tIIOliO ill SCII(10 I'CdUZidll 00
(I' 1(11100 pt'rmIIiSsiV) 1. 	 base triI)Ul.lril) CXliIi-
(110--i' 	 9110 (IilalI(iSIlO) IlleslIlo (I)) processo.
(''(10 	 1 I'CY;'dll p6!IIi01( aVllIIlll1dO-'Se Cmli iguld
'''1101),

I) lCSol11't( podo. d1'sSO IOOI1CII'l(,sustentur
1) 	 1(It'itIOC) 	 l('lllliflISIldiVlI, 	 IIIV)'SlIl' 	 110 	 setoi'

(1 1 1(100 	 (10 	 il'IICiIIiVIiS 	 )II''CflVolviICt'flhistas,
(0(191) 	 0 (nhifil(fl(,'(l, (I (lCdibo interno C CX-

C ('OOl()('IU('(l'Ol' (('liSt (CO ('iCli(l( (Ill cri-
(1(0 (1 ihalava

AS loxums rCa's (II 	 (('1') (0(10100 suhiI'alll
'0' 1,4" 	 'mi 1971, 9u(l';I 143 	 )'O( 1971. VIlla

110, 0 11- 11 ,e)') ifl('id(' sokr(' o valor agre-
gwkL dUOS 01 0 i'eflcxo do cicvaçao (10 Pro-
(1111(1 	 1C'9''nI) 	 111111(1 	 l'lifl''i'O. 	 ('01(1 	 IIUI1I('flI)(
1111011)1(1 (IC 5O 	 ('111 1974,

t5''901OI11CIIIC 	 (I Co('ip'(l'Iu(IIim'flt') fiflalicCi-
('0 0-11 fa''ili 5C1111(i() 11111(1 (O11ICXIO (jUC bus-
(100,1 II ('Xp;(nOoo (111 ('c)l1011(IO, 5(1' CSf)) 11110
itc I robuzissc ein Ieriimos (IC l'cpCrcussöes ace-
11'l'lI(101')1O (10 prooCsSO

() S'tar Eii"m',etico 11(41511011 110 1111111 Go-
p011dCl'aVi'l czpails'o): So Siiiio. \'clta

C IgnI'l;7(' A IJSIII)l II!IIi't'ietI - ica )1C
S-' n Sinibo, il"('IUS(\'C S'SI(011fll )1C transinissao
(4-' CEMIG. alt';aiço, ale 1939 investimentos
dj(0,1Cm (10' 7;)) Ildlhucs (1' (bIbles. Minas
)(4-i'Is ((1,11,50 140(1')) He SUj)riIllCIItO onergetico
911', ((((Il VoHa (I - 10l(TC taLsina TerlilcicIl'!-

('0 (4C F(4lirapC, pod)' ullefl)1 ('1115 neccl;,sidnd('s
r PI't'' 	 0 atCll(IuI11C11IO f1itUl'o . Todo

leI'ril''l'io CSt)1( 111(1 C p!'ati(uIIldfitC atilI(4i
(10 jIOl' liflIll(S He II'lmflSlmIiSSIio C (Ic djstrihuiebo
1:' t' l clr j c j ;lade, SoolCilk 110 \1)lC do Jequiti'

I :1111111, di 	 1972 um 1971. (1 115111)10 iIIVCS11U
(ill illu ((CS ( IC (lU/C) lOS jIarul heneficiar 42

11111111)' Ipios Coil) SUpI'iIlit'IltO He cncrgia 	 ié'
111(11.

No setor agricoia, a econom ja aicançou
indices sent precedentts. A area cultivada cx-
pandiu-se cm 11,5%, no ann agi-Icoja He 1972/
1973, C CIII 19%, no He 1973/1974. Aumentou-
-se produclio e PlOdUtividade IflaS n5o SC Oil-
teve esse êxito somente atr;(vés dos investi -
mentos feitos, quo foram considelliveis, flias
tarnhérn através He assislencia técnica, cré-
(I to e seguro rurais, JUstu( poill lea fiscal, pa-
rantiut He preços C He COlII erc I ai j zae j'io e do
clima He confiança aSSegurado no empl-esu')rio,
SC'Jll 11)1 pequenl( OU flu filedia agi'oindbjstrja

Na modcrnizacao e no inovuIrlO dos me-
todos apricO]as, a acllo (10 Govcrno (Icu 0
CXCIIlplo no IniplontocCo dos projt'Ios n'roin-
dustriais infewT"o o H e Cot 1u. no Begiao
(10 Alto ParuinaIlja, C o Projclo Omelto, na
He .Jaiha

Os (lados refercnli's no reviporulmento da
CflICjCU j lflru) C a pi'odue10 fl(L1('m'e j ra 51(0 a"soz('loqil en It's no (luadr o CSI 11(1(11)1 C flllC 1 onal.

A industriaPzaçao uloslra dadui.s cmc cor-
rohorani 0 acerto (Ta C5IrII1CI)j)( udoind, Su.
Porte(III ('cOfloiflja ( Ics p1(15(5 (lCscflvolvjdos
(' 1110111 meSh')) Para II ('Xpu)'iso (' I 111(CrI(' (b

(]as poIses ('In \'ias de desenvolvj-
IlICnIo a ifldUStr j al j z)m('Co He Mina G('rfliS,
sob Crilério5 (IC desconccn I I'aciic, (I vers j f j ca-
('00 C init'riorjz;' i;o. ju con ha cern fatores ii'-
r('vCrsi\'t'is He auto-sii 51 ('111)1(00, 	 Os pa 1q11 ('S
industrials lilerCC (lb ('C(lfjOlIIjd;ld( ('XISI('nte

t'rad p('los iflC't-'[ j vüs fin,0- 11k-os e TI-ihu-
luirios, pek( a. sislênc j a th'cmi ica C lId p l ,'ineia-
I1IeflIo oft'r('('Ii(los PelO (xOVt'rflo, Jul 101) (1UZIIfl

1
nvesIimfl('IlIoS sUpel-iores 1) 60 hil]m (10 cr11-e j ros He 1971 a 1974. Sbio inni s He 479 as

proletos ('Ill fIlse He illlplan 10(00 C 0 Coi'po
do Men SIII4C1fl 05 (ICSIO(a (iCVi(jamenfe

JIepsirunoni_se recordi's no selor \'Jlirjo.
NOo foi nsa, tOdl(via, a pr ocopieCo C 0
nlOVcI (105 unvesjilllt'Ilios plIbliCos quo 111111(4!-
l'aIll 0111 1)111100 (' (juairoc)'njrs (' s'1en! C o!lo
ITliI j ides He cruze j i-os He 1971 a 1974. Na
iocaç'Oo, construcCo e p0vi1!1enl10-0 0 de eslra-
(las pI'ocUrouse, antes de ludo, a imlieqru(c0o
CCOOfll Ic)) C social (lb conlUflidl( lie 00
a meihor cireulacijo de sua riquezlm a 011011111
1')) (IC p11 5pCctivis favOrCCe(lor,is do deseon-
Centruo5o He Stills a[l\'jdadcS ('COhl 'um j('aS

I)t'ixo ('Ill ponto (IC ('XeCfl('Oo o Programa
IN Vias Exprt'ssas, Corn projcto concitmidos
C a viahi jj dade represen 10(11) 11(10 sUporte de
C0flVC los e ajustes CCOnOIl!icos, financeiros
e Ié'nicos - As Was t'XpI'essas SIlO 0 grande
paSso 11 (101' paim a expansbjo 111(1111Th ida C 10-
Clonal dos centios Urlolnos IIOIIS populosos,
a (Olfiecar da Grande BH.

- No S)(ne;(menbo basico, SisIdIllu) opera-tIVO fo j alilpi j ado e ganllou nova Pi'rsPedtivaha ex ecuçbj o He serviços He 1)1)1,1)) e ('sgotos.Sucessoruj cIa COMAG, 11 CO1ASA teve seu
apitai ulumentado He 5 1fljli1es paim 350 (flu-]höe 5 He cruzeiros

A criaç5o cia TELEMTG, I'CSUltu(jlte (10IJCl'felto en trosamento CoIn o Min j stérj0 HasComun jcn. 0s, conta corn recursos bastantes
Para sup eXpafisSo clue pIevC 202 niil flOVos
terminais ( a dntrl((la He rna js lie cern ci-
dacles mineuras no sistcrnareta 	 (IC discagem di-

0 abas tecimento e a comercializaç5o de
produlos Il Ortigranjcjros e da produçao agri-
Coil) (liverSificada est5o hem equacuonados
atravCs dl) CEASA Centrajs de Ahastecj-
lfiCflto S.A. - que conta corn unla Area cons-
((tIldul He 58.400 nletros quadracios e dispöe
1(11110 He 1111111 61'Ca total He trés milhöes de
ilit'Lro; q'Jadrados Para expandir-se,

A Educal,'iio, CIII fase He rcforrna (10 ensi-
no, tCl1dC Para a villa pr5tica c a profissiona-
hzacbo. Volta-se, canto em quase todos as
poises (TO fllUfldo, pai'ul as ohjetivos tie dar a
Crialura 1)111111111)1, as inStrurnentos COln qUC
sahir na esdulil) SOCIal C COin (pie conquislai'
a seguranya do futuro.

A dCspcsa reahzacla no setor, He 1971 a
1074, é ('slimlIda em urn billiSo, flovecentos
o trinta C olto nlulhSes, setecentos ci noventa e
sole iìul t quinhentos e outenta e ciois cruzei-
ros. Outi'os dodos respon dern favom'avelrnente
nos rcsultados dessa aphcaciio dc recursos.

A base fisica do ensino teve na CARPE
1) OXCdIitOiO( He urn programa que SC traduz
00) c0115[I'Ii('So C ulIllflijul("5(3 tie Cefllelluis (IC
p'Cdios escolunocs, 0 Programa PREMEN foi
('eai oIl do (11)1111 gran (IC Cxito

A Mc'llsaq('rn nlostra tamijérn resullaclos
11111(1(1 ('101(110119-s fla 510)11 (las atividades CUIttl-
1 ,0(5 Ac ontralaç5o (10 Projeto Viana He Lirna
pa 1'aam-e5t;(uI')'-5O He Ouro Preto e Mariana,
a cI'lar0 do COSIm Guirnar5es Rosa, a institui-
C1'.O (10 Pi'('nmjo LilerSrio GuimarSes Rosa, a
reslaura('ao dos Prisms He Congonhas, obti-
''train nol5vcl repercUssSo.

Nesta sintese C no contexto da Mensagern115, ('II tl't'lI(n l), 11140 mais do que contCm ciii
s(4nlfi(aç5o milaterial. 115 urna Prescnça C ilIfl
propSsilo. A prCsenca que mc Ievou a quase
Iol)llidade dos rincSes, cidades on viias, do
teri'jlorio nhuneuro a fim de auscullar e sentir
(IS 11c'cesSoiades do poi'o . 0 propósilo lie ser-
v j-Io no ni)xjiflo He m j nhas forcas c dc minha
capa(-idade

A 15 He mar-co transmitil'ej o Governo
He Minas (iera j s a men uluStre succssor, o
Cove rnl( (101' Aureliano -Chaves (IC Mendonça.
Nesse (Ill (lircu, Corn 0 corac5o em Paz e a
con;c 'CuNli tranqi 'iiia, quC servi S milIha terra,
Il( 1111111 I)OVO C a minha PStria corn o meihor
que p11(11: oferecer He Illirfl mesmo.

Pal ad (I (111 Lul)Ci'd b (IC, cm Belo Horizonte,1.5 do rnar('o He 1975.

Rojicloji Pacheco, Goveriiacjor do Estado(1, iIinu,5 (;<'ruLs"

Palavras do Sr. Presidente

Ao ('onvocar C) Parlarnenlo Para abrir
11(11 I1OVO ('l)lIIifiho no rumo cia nOrIIlahizacSo
inoiituc j onal S. Ex.", o Sr. Presidente Ernes-
to Geisci, unuIuqul'ou nina nova etapa da re-
i'o!ijcSo brasilcurl(, ja agora eXeCl,ltando o pro-je10 He distens50 polllica

0 homeni, ci n5o a rnSquina, hi a meta.
Poxuue, (101110 leinImra urn He nossos maiores,
() hunman jsrn é o trul(-o caracter jstico do pen-
aIIiCnto politico douitCfllpOrâneo

1( 	
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Ii [!I]]afl i s il lo dee nortear as linhasda 	 ica ia()d1na, SegUc-se (JUC o corn-proln	 nisso que os tcrnos (IC reafirmar é o da
liber(iade e do sisteiria legal (IC governo.

0 tempo -- passailos Onze anos nib
dcbIi[ou 0 Vigor dos pliflcipios (10 flioVinien-Pi rcvo1ucioniro (IC 31 dc marco, new OStornou fliCflOS iII1p1'cSc j fldi\ejs ib cocxjstêncjasocial.

Esses principios Sc revigoram (liUtUrna-
mente, po'que a I iherdade é urna inCessante
hatallia e (leve sec conquistada a cada lriinu-
to. Tanto uue, apesar dos pregoeiros das (IC-
mocracias "populares" C (las dernocrac j as "cor-
porativas", o principj liberal - uma cons-
tante na politica dc Minas näo desapare-
ceo, " as rcnovou-sc Para continuar fcrjndo
a mesma luta contra a opressão.

Essa nova posicilo (Ia vida brasilcira foi
magistralniente (lciini(la por urna (las rnaiores
vozes do Parlamento brasileiro, 0 saudoso Sc-
nador Milton Soares Campos. Dizia entiio
- cs[ibvarnos nos dias dramáticos de 1968 -
que a Revoluçibo hil dc ser permanente como
idea e inspiraçiio para que corn a colabora-
çibo do tempo, invocada pacientemente, possa
produzir seus frutos, OS quais se caractcrjzam,
principalmente, pela mudança conscntida das
cstruturas e (Ia mcntalidadc dominante, seja
no povo, scja nas elites. Era, ainda uma
vcz, a voz de Minas a clarnar em favor da
uniibo nacional, prega(la constantemente pelo
ino1vidvel estadista, o ex-Governador Bias
Fortes, que dizia:

- "Beivin(]jeo para o nosso Estailo, atm-
yes dc ealoroso apelo a todas as suns corren-
tes politicas, a missibo coneiliadora que the
couhe em vibrios momentos da nossa história
Poriliamos a scrvieo da tranqililidade (Ta Na-
cibo as anhigas virtudes de e quilIhrio e pru-
dência (To espirito dc Minas. Sejarnos, ainda
urna vez, a força (IC atenuac5o e apazigua-
rncnto one pod p preservar, em clias do passa-
( 10. a fel il c ; dade e a eoncórdia do povo bra-
sileiro".

A COnvocacijo no Parlamento par a obra
cornurn dc restaura(ijo irislitucjonal reafirma,
Pa singeleza (IC SCtI ('flhiflCiado, que a (Iivis5o
tri partite dos poderes do Estado é urn pos-
tulado imposteripIvel (10 verdadeiro re gime dc-
rnocribtico. Con sarou-o Montesquicu, sendo
de acenfuarinos one os poderes devem scm
ndcpendentes e harmôn jeos entre si. E étiio assinalibvel essa independ&ncia - melhor

seria falar em in t e rdependCneja solidárja -
quo urn podei' nao Se sohrepöe ao outro.

Ao assumimnios a Presidêncja do Poder
Legislatjvo (IC Minas, (leclararnos que nosso
propósito 6 o dc colahorar par que Os trCs
Poderes Execufivo, Legislativo e Judiciá-
rio - possain trahalhar cm recIproca colaho-
racibo, que niio restringe, ern absoluto, a sua
indcpendCncia. Polo contribrio, essa colaboma-
cub e in[erdcpendCncia funcionarn come, urn
sistema (IC frcios c contrapesos, para lembrar
a ConcCituacibo classica de Barbalho.

Assins, torna-se CvidCflte a insportância
(To Parlamento nCsta nova etapa de nossa
vnIa institucional, porquC, oriundo do voto
popular, 0 P0(1cc Legislativo está comprorne-

ido (0111 o regime dCmocribtico, corn a ro-
tatIvi(Iade dos rnandatos e corn o amplo di-
reifo (IC critjca. E rnajs ainda, o sistema de-
111oCrtico, o mais consentânco corn os direi-
los (To homern, impl lea toler6ncia e niboiinposiçao de ju jzos (IC valor próprjos. Isso,
on, iiItirna anClise, resulta na obscrvância do
(Timilogo corno ClCiTiCnto indispensilvel ao fun-
clonamento da dernocracja.

Corno lcgItimo mandatárjo da vontadc
popular, o Parlamento terá (IC descobrir os
novos valores que b.-to de informar a nossa
sida polItica. Entretanto - e a Iição é de
Oliveira Viana - nenhurna reforma social ou
politica tell possibilidade dc vingar e rca-
lizar-se praticamente se niio tern base nas
tradiçocs (10 povo-massa, on se esta reforma
obriga este povo-rnassa a uma atitude nitida-
mimen te contrámia as atitudes consagmadas nos
scus costumes.

A AssernblCia, consCiente dc sua missibo,
meatirma 0 propósito dc tudo fazer pelo born
(lesempenho de suns tamefas constitucionajs.

Ao longo dos ibltimos oito anos, traba-
Ihamos objetivamente na formulaçao de leis
para Os dois primeimos govcrnos da Revolu-
çiio - chefiados, o prirneiro, polo saudoso
estadista Israel Pinheiro e o segundo, por
S. Ex., o Sr. Governadom Rondon Pacheco
:ihmindo os caminhos dc Minas para urn novo
surto (IC desenvolvimento.

E tudo famernos, daqui por (liante, para
ofemecer a S. Exa., o futuro Govemnador Au-
reliano Chaves dc Mendonça, Os instrumen-
Los legais para a eonsceuçao de sen progra-
ma politico-administ mat ivo

NCSSC quadmo (IC menovadas esperanças,
cahcrá ao Poder Legislativo parte importante
dc atnaçao e tr. balho. Confiarnos clii que,
suja (le pamte (Ta Aliança Renovadora Nacio-
naT, seja (IC part( , (10 Movimento Democrático
Brasileiro, o Brasil teril 0 supomte politico pama
a concmetizacao (IC seu projeto (le normaliza-
iio (Icmocribtica 0 suecsso (lesse objetivo dc-

pcndei'ii d:i afirrnaç5o (To podem politico. E
6 par essa irnensa tarefa que nós, homens
(TO Legislativo rnineiro, estarnos convocados.

Hoje, ebmo no passado, a posicão dc
Minas 6 a (Ia prudCncia C (10 equilibrio, e nos
(lirernos "presente" sob a inspiraço dos an-
fcpassados que construimam o arcabouco do
liosSo sistenia jumidico-constitucional

Para essa caniinhada, nibo precisarnos
liuscar sugestöes C exemplos alienigenas.
Pasta elevar o eoracuio e ouvir as vozes da
nossa história.

Sonios Filipe dos Santos, quo Se rebelou
6 para essa irnCnsa tarefa que nós, hornens
contra o absolutismo nurna época muito rnais
perigosa do que esta que estarnos vivendo.

Somos Tiradentes. (JUC sonhou corn a liber-
taçao da Pátria e a fommaco da cultura na-
(lonal.

Somos Bernardo Pereira (IC \'asconcelos,
(Inc. ao ver a liberdade tmansfommar-se em
I ihertinagem, preferiu scm cli ainado dc regmes-
sista, paru rnelliom (lcfcndC-la

Sonios Teófilo Oton i, cain peubo indormido
do lihcralisrno C pioneiro (Ta rnodernizacao
econ6mica

Eis-nos em 1889, e Minas abrindo cluhes
1.epiililicanos pama coinhalcr as instituicöes im-
pellais decadentes

Estarnos Clii 1930, c Minas Sc levanta corn
OS gai'ichos c Os pal: hanos pama impedir a
dcsmoralizacao (his pi'afieas repubiicanas e
insfituir 0 voto secreto.

Finalniente, cliegamos a 1964 qnando, sob
o eomando dos generals OlIinpio Mouro Fi-
llio c Carlos Luis (luedcs c lideranca de Ma-
gaihiles Pinto. Minas cmnpnnlia armas salvan-
(I (I a (1 emocmacia ameac:i (1:1 pelos profissionais
(La agitaçao.

Senhores, nos sonios Minas, eentro (10
Ilmasil. ni-to apenas na conform aciio gecgma-
fica, mas especialnicnle p01' nossa missäo de
cc1nilihiio lbS momcntos (IC (1CCiSa0

Somos a gente mincima, que n5io alice mo
(Ic SilaS preri'ogal iVids de I hcrd idle, (IC mdc-
pcndencia e (IC (ldniocracia

Poique sonsos livres, queremos participar
dcssc grande projeto de construcibo nacional.

1': par esta tarefa fascinante que, corno
cliefe do Podcr Legislativo de Minas, temos
(I pmazcr e a honma de eonvocar tO(IOS Os rni-
ncimos, seni distincao do credo, cor, ideolo-

mcligiao ou partido.
Scnhomes Deputados, estib instalada a Pri-

incira Scssiio Legislativa Omdinibria (Ta Oitava
Lcgislatura (Ta egmCgia As. seiiibl6i:s Legislativa
(To Estado de Minas Gerais.

En cerr am c nto

Aisles dc Cflcerl'am a Reunlibo, esta Pre-
aid6ncia (les('ja rnanifcstar us automidades civis
c inilitares Os agradecimentos do Poder Le-
:is1ativo polo coinpareeimento a esta soleni-
dade, ficando Os presentes convidados a as-
SistiI'('lfl das escadamias do Paluicio da Incon-
Ii (16!i('i:( nO (ICSfi1C da Companli ia d a (buarda
(Pvem'nainental, ens horncnagem no Poder Le

is1ntivo.
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l.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 3 DE MARCO DE 1976

IC

lRESIDI:NCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges,
Jñnia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padova-
ni, Antonio Dias, Carlos Eloy, Christovam
Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro Maciel, Dênio
Morcira, Domingos Lanna, Elmo Braz, Emi-
lio Gallo, Ernilio Haddad, Euclides Cintra,
Euripedes Craide, Fábio Notini, Fábio Vas-
concellos, Ferraz Caldas, Gerardo Renault,
Comes Moreira, Haroldo Lopes, Jesus Trin-
dade, JoSo Bello, João Marques, JoSo Navarro,
Joio Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Boni-
fácio Filho, José Laviola, José Honório, José
Santana, Kemil Kumaira, Luiz Baccarini, MA-
rio Assad, Mendes Barros, Milton Lima, Nar-
eCho Mendes, Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nu-
nes Coelho, Olavo Costa, Raimundo Alberga-
na, Ronaldo Caneclo, Sérgio Ferrara, Sylo
Costa, TelCmaco Pompei c Vicente Guabi-
roba.

Expediente

Oficio do Sr. Governador do Estado do
Rio Grande do Sul, cm que agradece a co-
niunicaçSo da eleicSo e posse da nova Mesa
(lesta Assembléia.

Proposiçôes

PROJETO DE RESOLUcA0 N?

(Encaminhado pela Mensagem Governamental
n.° 01)

Aprova o Termo Aditivo ao Convênio
firmado em 26 de novembro de 1973,
entre o Instituto Nacional de Coloniza-
çio e Reforma Agrnia INCRA e o Go-
verno do Estado (Ic Minas Gerais, para os
fins que mcnciona.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 - Fica aprovado o Termo Adi-
tivo ao Convênio firmado em 26 de novembro
de 1973, entre o Instituto Nacional de Cob-
nlzaçSo e Reforma Agrária - INCRA e o Go-
verno do Estado de Minas Gerais, referente
aos trahaihos de promoç5o, assistCncia e fis-

calizac5o do cooperativismo, visando ao seu
(lesenvolvimento e a aplicacão de legislac5o
especIfica, aprovado pela ResolucSo n.9 1.106,
(Ic 9 de juiho de 1974, da Assembléia Legisla-
tiva.

Parégrafo Onico - 0 Termo Aditivo, a
(LUC se refere o artigo, passa a fazer parte
integrante desta Resoluçao.

Ant. 2.° - Esta resoluçSo entrará em vi-
gor na data de sua publicacão, revogadas as
(Iisposicoes em contrário.

Dado no Palácio da Liberdade aos.....

(Nota cia Divisão de RedacSo e Publica-
ç5o 0 Convênio foi publicado na integra
no Didrio do Legislativo de 5-3-75.)

PROJETO DE RESO LUçAO N.

(Encaminhado pela Mensagem Governamental
n.° 02)

Aprova Convênio e sen Termo Adi-
tivo, celebrados entre o Ministério da
Sadde c o Governo do Estado de Minas
Gerais, para os fins que menciona.

A Assembléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Ficam aprovados o Convênio
c scu Termo Aditivo, celebrados em 21 de
fevereiro e 13 de dezembro de 1974, respec-
tivanicnte, objetivando o desenvolvimento do
Programa Nacional de Controle do Cancer no
Estado de Minas Gerais.

Parãgrafo ñnico - 0 ConvCnio e o Termo
Aditivo, a que se refere o artigo, passam a
fazer parte integrante desta resoiucSo.

Art. 2.0 Revogadas as disposicOes em
contránio, esta resolucão entra em vigor na
data de sua pubhicacSo.

Dado no Palácio da Liherdade aos.....
(Nota cia DivisSo de Redaço e Publica-

ç5o - 0 Convênio foi publicado na integra
no Didrio do Legislativo de 5-3-75.)

PROJETO DE REsoLTJcAo N.c 01/75

Modifica os artigos 92 e 137 da Re-
soiuçao n. 996, de 19 (Ic novembro de
197, a qual contém o Regimento Inter-
no (Ia AssemblCia Legislativa do Estado.
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A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.9 - 0 2.9 (10 alt. 92 da liesolu-
ç5o n.o 996, (le 19 (Ic novcmhro (IC 1971, a
(Iwil contém o Regirnento Intcrno da Assein-
hléia Legislativa do Estado, iassa a ter a
seguinte redaçSo:

§ 2.9 - A cornissijo especial scrá corn-
posta de cinco mcmhros, salvo as previstas
no item IV e no § 1. 1? dcste artigo, as quais
tcriio sete membros, assegurada em sua corn-
posiçiio a proporcionandade do nIllncro de
cadciras dc cada partido coIn rcpresentação
on Assembléja."

Art. 2,9 Ao art. 137 da Resoluciio re-
ferida no artigo anterior ficarn acrescentados
os scguintes parágiafos:

§ 3.9 Para 0 parecer sobre a escolha
do prcfeito da Capital, ohservar-se-5o as se-
guintes norinas especiais:

I 	 0 relatOrio a que Sc refere o item
I do artigo será acompanhado (las notas taqui-
grificas da cxposiç5o (IUC 0 candidato fizer
cin resposta as perguntas que flue forem feitas
pelos membros da comissiio, relativamente aos
prolilemas (10 Municipio dii Capital e progra-
ma (le governo, em audiência previa fixada
corn anteccdência minima (Ic 72 horns após
the scr enregue 0 questionário da comiss5o;

II - o nSo-cornparecirnento do candida-
to a audiência, que serã secieta, irnpedirá a
sun aprovaçao, salvo motivo relevante e jus-
tificado, ruarcando-se nova audiência;

III a doeuincntaç5o exgida cm lei
pam 0 registro dc qualquer cand idato a cargo
cletivo será obrigatoriamente anexada no pro-
(CSSO pelo candidato a piefeito (Ia Capital,
antes (IC proferido 0 parccer.

3. As disposieöes contidas na pre-
sentc resoluç5o silo aplicávcis il escolha (IC
qunisquer nomes que vicrem a ser submetidos
il Assembléia, a partir de 15 de marco de
1975.

Art. 4. 0 P1enrio dii Assemblb ja, por
maioria, podcrâ exigir a aplicaç5o das nor-
urns contidas no § 3.9 acrescentado pela pre-
Sdnte rcsoluçao ao artigo 137 do Regimento
Interno ii aprovaçiio de quaisquer dos nomes
referidos no item XVIII do art. 31 da Cons-
tituiç5o do Estado, no que lhes for cabIvcl,
inclusive que a exposieiio (10 candidato se faca
perante o próprio Pleniii-io.

Art. 59 - Esta rcsnlucSo cntra em vigor
na data de sua puhlicaç5o, fieando revogadas
(ruaisquer (lisposicöcs em contrário.

Sala (]as ReuniSes. 20 (Ic fevereiro de
1975.

Jorge Carone - Gomes Moreira	 Emi-
lio !Iqdda(1	 Luiz Baccarini 	 Genésio Ber-
nardino	 Ddlton Canabrava	 Jodo Pinto
Rib eiro.

Jiistifieacdo - Na forma do art. 206, item
II, da Resoluç5o n.c 996, de 19 de novembro
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de 1971, a qual contém o Regiinento Interno
(Iii Asscmhleia, e art. 31, II, da Constituiçbo
(10 Lstado, e apiesentado 0 pesente Projeto
de Rcsoluçao, que visa il alteraçilo dos artigos

e 137 do mneslno Regimento.

Fsses dispositivos se rcfcrcm us normas
iiIiscrvavci; pela piopria Asscinbléia, cm caso
(IC aprovaçao (Ic nornes par OS cargos pre-
vislos no item XVIII do art. 31 da Constitui-
(:10 (II) Lstiido

1, assini, mnatéria (IC sun economia in-
terna.

Licialnicnte, o Projeto estende its comis-
Sues cSpeciaiS, a dUjo Cargo se cucontra tao
maVc icspOasL.bilidade, disposiçao iii contida

110 Rej4iIIidlltO, Para outros casos, cicvando
O 01101(10 (ft 5CUI, integrantes porn sete, cnSe-
jando-sc, (lcsta forma, maior equilibrio na
(d)ii4at6ria proporcionalidade eni sun corn-
posiçiio, cmii face do namcro de dcputados in-
tcgrantcs (IC cada bancada.

E, por isso niesmo, norma (IC conteddo
(Ternocratico e salutar, asscgurando-se mais
pcifcita exprcssao da vontadc popular.

Em seguida, insere no art. 137 normas
OI)rlgatorias para aprovaçao (10 norne (10 pre-
kilo di Capital, facultativamentc aplicáveis
ocs (IcuililS casos, Sc assirn o decidir a maio-
moo da Asscmnhleia

Estabelece que ao candidato seth apre-
9(11 ta( to quest ionario ao quIll respond era em
exposit:.-to Ii 5C1 feita PCiointe a couiissäo es-
pc inl r cujas notas taquigiáficas seriio ane-
xo (1(5 110 j)IIrcCer a ser pioferido, porn exalne
(10 Plcniirio

Essa sessoo do comissiio seth secreta, mas
f'a asseurado no Plenilrio o previo conhe-
ci mien to (to prograflia dc governo do candidato
e pen samnento sohie os problemas (10 Mu-
o icipio Em face (le tal rcicvo, o nib-corn-
poiecmiento (10 candidato a arid iência impede
Silo aprovacao, ate que dc satisfaca a exigên-
cia.

Tarnbem parece evidente a obrigatorie-
(lade (10 eajididato aprCsentar a Comnissibo os
documenlos exigidos per lei nos candidatos
a cargos eletivos.

Por que excluir-se o prefeito da Capi-
tal da ohrigaçiio de satisfazer OS mnoralizado-
los rcquisitos contidos em lei, para impedir
(lime aventureiros e despreparados vcnharn a
ocupar Os cargos de representaç5o major?

Nibs somos a favor c defendenuos a dci-
coo dircta do prefeito, rnas, se o povo nib
cstii escolliendo, C de nosso dever estabelecer
nornmas para selecionar Os eandidatos

Corn as novas regras rcgirncntais, cerca-
-se a escolha de toda a garantia, para quo
(( prefeito do Capital satisfaça aos anseios
(In populaçao, evitando-se que vcnha a scr tao
druellilcfltC (lesiludida, corno aconteceu no
periodo que ora se expira.

Jorge Carone

PROJETO DE RESOLUA0 N.9 06/75

Modifica o § 2.9 do art. 02 da Reso-
lução n.s 096, (IC 19 (le novenibro de
1971, acrcscenta-lhe o § 3.9 e dá nova
me(laçao no seu art. 137

A AssemblCia Legislativa (10 Estado tie
Minus Gerais aprOva:

Art. 1.9 - 0 § 2.9 do art. 92 (Ia Resolu-
çibo .9 996, (le 19 de novembro de 1971,
passa it ter a seguinte redaçao:

" 2.s A comiss5o especial scrá corn-
posta (Id 5 mnembros, salvo as previstas no
inciso IV c § 1.° deste artigo, que terão 7
meinhros

Art. 2.9 Ao art. 92 da Hesolução fl.9
996, (Ic 19 (Ic novembro de 1971, fica acres-
centado o scguintc parágrafo:

" 3v - 0 comparecimnento, perante a
comiss5o especial de 7 deputados, dos mdi-
cados para os cargos mcncionados no item
XVIII do art. 31 di Constituição (10 Estado
(Ic Minas Gerais dar-se-a em audiencia puibli-
cii, prcviainente ao exalTie dos SCUS nomes
pelo Pleaiirio di Assernbléia Legislativa

Art. 3.' 0 nit. 137 e § dm ResoluçSo
n.9 990, di 19 de novemnbro de 1971, passa
a ter a scguintc redaç5o:

"Art. 137 - 0 parecer sobre as cscolhas
mefCridas no art. 92, item IV, destc Regimento,
constar'a (IC

I relatório sobre o escoihido, corn as
informnaçbes obtidas pela cornissibo, relativas
aos requisitos cxigidos par o cxcrcicio do
cargo;

II conclusibo sobre os clementos infor-
mativos, quc incluiribo a avaliacibo do esco-
ltmido, haseada nas respostas dadas ijessoal-
iiiente p01' dc as questbes formuladas pela
(omuiSsao.

§ 1,9 - A ata da reuniiio nuencionará
apenas o resultado do escrutinio scereto.

§ 2.9 - Não Sc admitirá declaraçao do
voto, cxceto corn rcfcrCncua aos requisitos
legais (10 cscolhido.

§ 39 - A aprovaçibo dos nornes uicará
condicionada no comparecimento dos esCo-
Iluidos a audiCncia (Ia eomissao especial.

	

Art. 3,9 	 Esta resoluçibo entra cni vigor
na data dc sut publicaço.

	

Art. 4.9 	 Revogarn-se as disposiçocs em
contribrjo.

Saha (las ReuniOcs, 3 dc marco de 1975

Nilson Gontijo - Elmo Bra: - Gonies
Morcira	 Sérgio Ferraro	 Olavo Costa
Mendes Barros - Haroldo Lopes 	 Jesus
Trinddi - Neil Jabur	 Euripedes Craide

Emilio Haddad - Jodo Pinto Ribeiro -
Kemil Kumaira 	 Amilcar Padovani ----- Jor-
ge Carone	 Lid: Baccarini -- Euchides

(Jintra - Jodo Navarro - Jimnia ,liarise
Said Argcs - Gerardo Renault - Milton Limo

Ferra: Caldas.

JustificaçCo - A Constituico (10 Estado
(IC Minas Gerais (lispibe, no art. 31, item
XVIII, que compete a Assembléia Lcgslotiva,
cm cariitcr privative, a aprovaço prCvia ila
cscolha (10 procurador-geral da Rcpiiblica,
(105 jiiIZCS e auditores do Tribunal (IC con Las'
dos nicrnbros (10 Conselho Estadual (IC Edu-
cação, dos prefeitos dii Capital e dos niunici-
ijios considemados estâncias hidromincrais,
(10 interventor em rnunicipio e de outros sd'-
vidom'es, quando determinada cm lei

Objetiva 0 dispositivo fazer corn quo a
cseolha de tais autoritades se realize de for-
ma criteriosa, assegumando no povo, atrovCs
dos seus represcntantcs, efetiva pamtieipoçibo
nut ava1iaco (los condicoes pcssoais dos can-
didatos.

Dc pronto se nota a responsabihi(hide
inei'ente a atuacao (Ia comiss5o especial in-
cunibda de apm'cdiar Os nomes iidicados porn
ocupar postos de tanianho relevo, ii frente
de mnunidIpios c instituiçbes do Estado.

Assimn, o auinento do nibnucro (IC rnenibi'os
dii coniiss5o, (Ic 5 porn 7, vem dar-ihie coin-
posiçao adequada a magnitude do torcfa pro-
posta, que cnvoivc responsabilidade das
mnaiores

Por outro lado, silo evidcntcs as razöes
pclas qUais a prescnça dos condudotos perofl-
ti o Plcnibrio (In Assernhléia (levera set , pre-
('edida (10 51(1 cornporccinicnto dionte dii co-
Wi5500 especial. 0 parecer desta sohi'e as
condiçöes dos randidatos ha de ter, comno
mndispcnsavel supcdâneo, as informaçibcs oh-
tidas niediante atento c rninucioso exonie do
capacidade dos escolhidos. 0 curriculo, o
eonhccimnento this pccuhiuiridades ligodos ao
seu mibnus e scus propositos a frente (10 car-
go sao, cntrc outros aspectos, assuntos que
dcvci'ao fazer porte das enti'evistas.

Estamil, cool isso, garantida a quohidade
d:i escolha, (IC maneira a impedii' a ascensibo
(IC PCSSOO5 dcspreparados a posiçöes-chave
no vida publica (10 Estado

0 Pm'ojclo dc Rcsoluçiio quo suhmetcrnos,
ncstc rnomncnto, it apreciacio dos ilustres pa-
res, iniroduzindo alteraçöes na Rcsolu(io n.9
996, de 19 de novernbro (Ic 1971, visa pre-
cisamente a cssc objetivo

Calcado ncssas mazöes, solicitarnos aos
membros dcsta AssemblCia se dignern de
aprova-lo, para quc se produzarn suas ncces-
sibi'ias c oportunas consequCncias.

Nilson Goim!ijo
tI10JET() DE LEI N. 02:75

Declai'a de utilidade pdblicn a Asso-
ciaçibo Metodista de Ação Social de Belo
Horizonte

A AssemhlCia Legislativa (10 Eslodo de
Minas Gerais decreta

Art. 1.9 - Fica reconhccida de utihida-
de pim)hico i( Associaçibo Metodista de .\ssis-

23



Valadares, pal'a solucionar, juntamente corn
a Prcfeitura e it Associacto Médica local, as-
sistencia mne(l!ca aos indigentes;

ri. 6, (10 Sr. Deputado Christovarn Chia-
radia, pedifl(lo seja feito apelo aos Srs. An-
gelo Calmon de Sit e Mario Pacini, respecti-
varnente Presidcnte e Diretor da 4. Regito
do Banco (1(1 Brasil S/A, no sentido de sen
('niada e instalada urna agência desse estabe-
lacirnento mu Elói Mcncles

(to inesmo parlamnentar, que solicita con-
signaca() cm Ata dc urn voto de aplauso ao
Sr. Senador Magalh[ics Pinto, pelo pronuncia-
mento Icito no solenidade de instalacto da
legislatura no Congresso Nacional, e ao autor
do editorial intitulado 0 Didlogo da Paz, pu-
hlicado no Estado de Minas de ontem;

do Sr. i)eputado Jesus Tnindade, pedindo
ue a Casa se congratule corn o ernincntc Se-

nador José (IC Magaibtes Pinto por sua dci-

çto it PrcsidCncia do Senado;
do iiiesiiio parlainentar, indicando it Pre-

si(iencia a necessidade de congratular-se corn
o Sr. Deputodo .IosC Bonifitcio de Andrada por
ma escolba para LIdci' (Ia ARENA e do Go
vcrno

do Sr. i)eputodo Emilio Gallo, pedindo
conslar nos Anais urn voto de pesar pelo
falecimnento do Sr. Lñcio Monteiro de Olivei-
no, tin Silo Doiningos do Prata

do Sr. I)eputado Lounival Brasil, soli-
citando constar cm Ata urn voto dc congra-
tuloçtes coin a direçao e 0 pessoal do Gazeta
(10 Trian,ulo, i'd dada em Araguari, polo trans-
('0151) de son 37,s aniversilrio de fundaçito;

do ineSmmio pai'lainentar, pedindo a inser-
t-to ciii Ato de inn voto de aplausos ao Sr.
Governador Bondon Pacheco, cxtcnsivo ao
St.. l)ii'etoi'-Gel'oI do DER, Eng. 9 Geraldo Pc-
memo do Silvo, pelo inauguraçilo (las obras
de poviioentocto do MG-223, trecho Aragua-
ni-entroneuii;euuto do MG-190, e do MG-190,
,j-echo cut i'onm'a!uen to d a MG-223 - - Monte
C ruiclo -

lh I I :: Y-::. a
cessora da Coiiissio tie Açfio Social (Ia Igreja
Aletodista Central (IC Belo Horizonte, situada
it Rua TUpis, n.s 51, nesta Capital.

Art. 2.c - Revogaclas as (iisposiçOes em
conlritrio, esta lei entrant cm vigor na data
de sua puhhcaçao.

Sala das Reuniites, 3 (le marco de 1975

Comes Moreira - Amilecir Podovani
Cliiistovam Cluciradia	 Cicero Dumont -
Mendes Borros 	 Olavo Costa.

Justificaçdo - A Associaçto Metoclista de
Assistência Social tie Belo Horizonte presta
assistência a todos quo (Ida neccssitarn, scm
qualquer discriminaçi[o (IC credo politico on
religioso, raça on de nacionali(la(Ic. Sua Di-
retonia é constituida de sate membros eleitos
polo Conllio local da Igreja Meto(Iista Cen-
tral de Belo Horizonte.

A Associaçto Metodista tie Assistência So-
cial (Ic Belo Horizonte foi cniada cm 8 de
agosto de 1971. E uma entidade filantrOpica,
scut fins lucrativos, sucessora da Cornissito
de Açiio Social da Igreja Metoclista Central
de Belo Horizonte, quo se rege pelos ctnones
da Igreja qua a acoihe, c tern por finalidade
criar e adrniriistrar obras, scrviços e centros
cornunittrios, de acordo corn a necessidadc
local; prornove cducaciio (le base, orientaçto
voeacional e formaçto profissional, per conta
Propnia on em cooperaçao corn entidacles pit-
blicas e particulares; produz e distrihui lite-
ratura e(iucativa sobre bigiene, boos htbitos
e esciarece sobre Os penigoS dos males soclais;
orienta na foi-rnaçto de futuros lares c na edu-
cacao dos fillies; colahora coin iniciativas U-
hlicas e particulares quo visern ao hem-estar
social.

Por este motivo é quo considerarnos de
inteira justiça a cleclaraç[io de utilidade pit-
hlica dii referida entidade c, para tanto, eon-
tamos corn a colahoraç[io dos nossos ilustres
pares, aprovando esta proposiçao.

Assirn estareinos prestando uma grande
c valiosa colaboraçiio a urna entidade que de
fato merece tal tItulo pelo son alto espinito
de auxilio aos mais nccessi[ados.

Comes More ira

PROJETO DE LEI N.s 3/75

Declara de utilidade pimhlica o Ju-
ventus Esporte Clube, coin sedc na Ci-
(lade de Barto de Cocais.

A Assernbléia Lc gislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declorad; i di' utilidacle
pi'ililiea o Juventus Esporte Clubc, corn scde
no Cidade de Bonito de Cocais.

Art. 2.s - Revogodas as disposicOes em
contranio, esta lei entra em vigor na data
(IC SUO puhlicaçto.

Sala das Iteuniites, 3 de marco de 1975.

11(1101(10 Lopes - Emilio Haddad 	 Go-no's iloriara - Jorge Carone	 Fdbio Noti-
Ili - l?uw:uncjO Albergaria.

ins/if icucito --0 Juventus Esporte Clube
é tuna entdade de sociedade civil, registra-
da 00 livro (IC Registro Civil (IC Pessoas Ju-
rid icas, de Banjo tie Coca j s, onde tern sede,stall fins lucrativos, e tern por finalidade de-
st "VONCr a cducacto fIsica em todas as mo-
aliddcs e promo\-el- reufliOes e (liversOes

cart[ei- esportivo, civico, estético, social
ed oeali, o dill geral . Sua diretoi-ia é cons-

Liluiiia de urn presidente, urn secretitr jo eurn tesoureiro.
Em vista das initmeras atracöes de atle-

tiiuo (fOe 1'iu (Temonstrado it populaçito de
flar,Tti de Cocais, esse cluhe merece toda a
i)SS,i atençiio e apoio.

Ell , caso de dissoluçito tia entidade, o
ldsao (IC Sell patrimnitnio sent revertido a uma

iustituiçto de cardade it escoiha do Conse-
Iiio Delibeiamtivo

Palo exposto acirna, solicito (Ic Incus co-
legas I)aI'ecer favoritvel

Haroldo Lopes

PROJETO DE LET N.s 4/75

Declara de utilidade püblica o Co-
mite de Integraçito Social tie Citrolitndia,
cmii sede e foro em Betirn

A AsscmhlCia Legislativa do Estado tie
Iin as Gerais d ecreta

AN. 1.s - Fica dcelarado (IC utilidade
o CISC - Cornitt de Integraçito So-

cial (IC Citrolitndia, corn sede na Cidade de
Iletim

Art. 2." --- Bevogadas as (liSposiçites em
oritranio, csta lei entra em vigor na data

(L Sila pu1)1 icacto

Sala das Rcuniites, 3 de marco de 1975

Ilaroldo Lopes - Emilio Haddad - Fd-
bio Notiiii - Comes Moreira - Jorge Caro-
Il e R,'nnmundo Albergaria.

Juslifit'uedo - 0 ComitC de Integraçao
Social (IC Citrolfmndia - CISC - C uma enti-
dade civil regmstrada no Cartório Jero Oliva,
do Rcgistro Civil das Pessoas JurIdicas, e
suasedc é no Municipio de Betim. Nto tern
fin'; Iut'rat jvos. Fundado em 17 de novembro
(Ic 1972, son prazo de duraçto é indetermi-
nado. Tcui pot , finalidade prccipua promo-
ver a integraçito social de todos os residen -
irs no sua itrea. Entidade exclusivamente fi-
lanti'oI)ica, assiste a diversas familias, em es-
pecial a cnianç'as quo tern sons pais inter-

ados no Sanatói-io Santa Isabel.
0 ComitC (IC Integracto Social dc Citro-

londia C adininistraclo por uma diretoria cons-
[ituId;i de urn presidente, urn vice-presidcnte,

PROJETO DE LET N." 5/75

Declara dc utilidade pñblica a Fun-
daçiio de Protecito ao Guarda-Mirirn de
Diarnantina.

Sala das Reuniites, 3 de marco de 1975.

Vicente Guabiroba - Lm'mcio de Souci
Cruz 	 Chrislovain Cliiaradia - Mendes Ho-
nOnio - Antonio fins 	 Net] Jubur - -- Erni-
ho Gallo.

Jiistificaçito - A Fundarito de Proteçiio
-to Guarda-Minirn de Diainantina vent prestan-
do significativos serviços it cornunidade, atra-
yeS do aniparo c'ue oferece nos guardas-mirins
daqucla cidadc, contnibuindo, dessa forma,
coin a sui parcela de apoio it infitncia, jit
Ito dcsvalida - Curnpi'e, poiS, asseptmnar a
essa nobre enlidade os rneios neecsstnios pa-
ma (IUC possa exercer sU1 iiiipoi'taflte missito.

Vicente (;tiabiroba

REQUERIMENTOS

N.? 1, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
pedindo quo se faca apelo ao Sr. Governa-
don do Estado, para equiparar Os vencirnen-
tos dos comisstrios de vigilitncia de meno-
res corn os dos delegados de policia;

n." 2, através do qual o Sr. Deputado
Arnilcar Padovani pe(ie licenca para trata-
mento (IC saitde;

n. 3, do Sr. Deputado Lounival Brasil,
(t ue solicita it Casa apelar para o Sr. Dire-
tor-Geral do DNER, Eng.° Stanley Fortes Bap-
tista, no sentido de autorizar a implantaçSo
e pavirncntacito do acesso da BR-267 it Cidade
de Olaria;

n.? 4, em que o Sr. Deputado Mendes
Barros encarece a necessidade (Ic 0 Sr. Se-
cretmirio da Sañde detcrminar corn Urgência
a vacinaciio contra a meningite em Gover-
nador \Taladares c vizinhanças;

n.° 5, do mesmo Panlarnentar, mostrando
a imperiosa urgência de o Sr. Sccretário da
Saitde enviar urn representante a Governador

coMuNICAcOES

Do Sr. 1)eputado Lounival Brasil, dando
cii'ncia it Casa do folecimento do Sr. Manoel
Cruz Junior, em Araguani;

do Sr. 1)cputado José Boniftcio Filho, Ia-
mentondo o faiccirnento de D. Maria Augus-
ta Gonçalvcs Teixeira, em Santa Luzia.

Oradores

SAUDACAO AOS COLEGAS

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Pnesidcntc e Si's. I)eputados. Devcria, quan-
(Ii) ()t'uI)O pela pnimeira vez esta Tribuna,
trazer a V. Exas. uma sau(iacao formal, mani-
pulada entre Os aifarrtbios do men gabinete.
Contudo, aprcscnto-lhes escusas, porquanto
sou urn demo improvisador. Prefiro sempre
a palovra iinprovisada, que se origina do men
coraçao, do minima intcligência e do nieu ser.

urn 1.9-secrctmirio, urn 2.°-secrctário, Urn 1.c-tc-
soureh0 c urn 2.-tesoureiro. Essa diretoria
flSO e remuncrada.

Polo exposto acirna, solicito dos nobres
pares parecer favoritvel.

Haroldo Lopes

A Asseinbléia Legislativa do Estado (Id
Minas Gerais decreta:

Art. 1.v - E reconhecida tie utilidade
piihlica 'a Fundaciio de Protecilo ao Guarda-
-Mirim de Diamantina.

Art. 2.9 - Revogarn-se as disposiçoes em
contritrio.

Art. 3." - Esta let entrant cm vigor na
data de sua publicacito.

24 	 9	 25

I



Vetiho, corn toda a nmdestia, mas coni todo
0 ((r.4lJI11o, da Presi(Icnc ia da Cinara Muni-
cipal de Juiz de Fora, on(lc, antes de ser
Presidente, exerci a funç5o de LI(Ier do mu
I'refeito, hoje Senador da Republica, Itamar
Franco.

Trago a V. Exas., neste instante, apenas
a ininha palavra amiga e fraterna. Devo di-
zei'-lhes que fui cria(lo no campo da luta,
da luta leal, da luta aberta, da luta verda-
deira. E, se hoje pertenço ao giorioso MDB
e (]on a esse Partido a minha icaidade, iligo-
-ilies, também, (IC coração, que nSo renego
as inirihas profundas raIzes, qe remontanl

vida pñhlica do men saudoso c inesqueci-
'eI pai, veiho legislador do irnortal PSD.

Devo, ainda, dizer a V. Exas. do apreco e da
adrniraçao que tenho por todos.

Venho aqui corno modesto discipulo,
transformando V. Exas., mestres, em meus
professores. Espero de V. Exas. muito mais
(10 (InC uma simples cooperaç5o. Espero en-
sinainentos vãlidos, que possam clirimir as
duvidas constantes deste pequeno Vereador de
Juiz de Fora, dcssa regiSo esquceida da Zona
(Ia Mata, dessa regiSo menosprezada por to-
(Jos OS governos.

l)evo dizer a V. Exas., nesta oportunida-
(IC, que as nossas fechaduras est5o a espera
(IC novas chaves, que POSSl11 dar a abertura
necessaria aquela rica regiSo (IC Minas Gerais,
atualrn ente empobrecida de obras, ernpohre-
(ida de administraçao

Portanto, nesta Casa, faco coro corn dois
ilustres c nobres colegas (IC minlia região, a
qiiein saudo neste instante, corn toda veemên-
cia: o Sr. 1.s-Vice-Presidente desta Casa, Dc-
puta(lo Fernando Junqueira, e S. Exa., o Sr.
l)eputado AmIlcar Padovani. Quero crer que
CSSC trio, unido, possa dar a RegiSo de Juiz
(IC Fora tudo o que cia necessita e clama.

Essas minhas palavras sao apenas urna
saudação e, como uma saudaçao amiga e fra-
lerna, elas silo improvisadas. Muito obri-
4a(lo

o SR. DEIUTADO EURIPEJ)ES CRAIDE
Sr. Pi'esidente, Srs. Deputados, que nossas

prilneiras palavras sejarn (Ic boas-vindas que-
les que a este PlenCrio chegam, trazendo es-
peranças, projetos, aspiraçOes (IC sei'vir no
povo liiiflcii'o

Coino mineiros, quei-emos partilhar clas
esperanças (10 pO\'O montanhCs no receher 0
noVO ('iovei'nadoi', que, em breve, scrã empos-
sai to. N6s, ChIC tanto tenThs lutado ncsta Tn-
huna, pal'a ilcspei'tar o Governador pam Os
('I'ticiafl tcs probleinas do Estado, dainos no
novo (lovernador urn voto (Ic confiança, na
expectal iva (IC que eTc possa c'orresponder As
asp iraçocs do flOSso povo. Que sen (loverno
possa asscntar-se em sólidas bases; qUe sua
vis:io tilt rapasse as montanhas alterosas que
cercala a Capital (' Se espalhe por todo o Es-
Iado ; (h ue S. Exa. seja o palathno (Ic uni pOVO
(IIIC ('lailia por jUstica e pela aplicaç'äo mais
('onscien ic do (I inheiro publico; que n5o paute
Sun aluaçao pelos moldes dos velhos caudi-
Ilios Politicos (to t'a-e-poe delegado e direto-
l'a (IC gi'upo escolar, para atender as imposi-
ç'öes de c'hcfes politicos do interior, como
acontece em Ai'axñ, no momento. Essa poll-
tica ficou no passaclo , Crernos que S. Exa.,
('oni sua vivencia politica e sun capacidade
de trabalho, nao necessita (Ic regime dc terror
pam'a fazei' suhir urn partido politico. No
interior, nib queremos protecionismo, nio
cluerernos pi'oteger falsas autoi'idades que, no
lado (1:1 bandei'a (In justiça, revoltain o povo
corn atitudesarhiti'iij'ias e desonestas . Que-
I'enlos justica.

Na caiiipanha eleitoral, S. Exa., o Depu-
tailo Aurcliano Chaves, esteve Cm Uheraha e
pôde, flu ocasiao, i'eceber flores, aplausos e
a alegnia (IC nossa gente . Na opoi'tunidadc,
S. Exa. nib dcsceu cia dignidade (IC SCU Cargo
pam se ti'ansformar em propagandista de can-
didatui'as,A irnpressio deixada em todos foi
(las nieilioi'es, Sua presença naquela ocasiSo
nos trouxe a cerleza de que Uberaba nio será
esquecida, hem corno todas as cidades onde
dc cornpareceu, comb PiuI, onde ficou pa-
tente a necessiclacle cia instalaçio (IC urn es-
c'ritói'io (10 IBC., de um armazCm (Ia CASEMG,
(Ia industniatizacio do calcrio c (Ic outros
henefic'ios (Ic i'esponsahjli(Ia(Ie do Esta(Io, os

quais voltarenlos a lnencibllai' pOst(i'iOl'lIlefl-
te. Os uberabenses desejam que dc vá ãque-
la cidade muitas vezes. Agora, antes (Ic sua
posse, C (I('f101S, (liflIfl(lO cstivcr em exei'cicio.
Esperallio-l0 para mosti'ar-lhe as possihilida-
des de Chei'aha tOi'flIi'-Se UiiI dos gi'andes
pubs dc ctesenvolvimento (IC Minas Gcrais
Desei arnbs mostrar-lhe qUe o atual Governo,
coin to(Io o sell potencial majoritario cm ter-
mos (Ic partido politico, semnpi'e que pôde,
(iesviou (laquela terra as iniciativas que p0-
(Iialn acrescentar 11111 tijolo no monumento
(IC progm'CSso que os seus filhos estao erguen-
(11). Descjamos mostrar-ihe que, corno centro
universitanio, noss:(s escolas (IC ensiflo su-
perior cstao cam'entes (le maior amparo por
pal'te do (loverno: ems vivein cia coragem
(to Professor Mario Palrnénio, cujo pionciris-
1111) C inc'gável. Mostrar-ihe-ernosas reivindi-
caçb5es do Tniiingulo no setor de estradas (Ic
i'o(Iagenl. poisa BR-262 Sc (leStifla a prosse-
guir e a aguandar, calma C tranquilamente, 0
scu prosseguimento.

(',onto bons minciros, nio buscamos des-
I iga r, (10 Estaclo, Tjberaha on o Ti'iângulo
I)esta Tniliuna, relvmndicamos pam Minas in-
Ieil'd) wit esfoi'co govei'naniental, pana tirá-lo
(Ia situacio dc cau(Iatario (las ouhm'as unidacles
(In Fe(Ieracao e, com o vigor (To OOSSO pa-
triotislllo e (10 flOSSO mimOr, (0111 0 1105S0 brio
lenilo lie tanto ouvil' sohm'e dc expnessoes
de >hesencanto, coloca-lo ein igualdade (Ic con-
([mcoeS (0111 aqueles dIUd' nas estatisticas 5C
api'esentamn cOIfl major i'cnda per capita, corn
major 1CM e milaior IPI , Heccnte puhlicacio
(In Fundaçao Ge[ibhio Vargas mnostra que em
Silo Panic> a media dc 1CM por habitante C
(he Cr$ 500,00 c, (Ic IN, Ci'S 350,00; na Gua-
nabai'n, a mcdli:! é Ufli pouco IiiCf101', Inns qua-
se igual ib (Ic Sio Paulo. La, ha indus ti'ias
Alas nossa Minas Gerais, que fom'nece 0 iflflC-
I'll) par as gr'andes si (Iei-um'gias dos outros
Est:ohos, que forneee coin suns bam'ragens a
energia elétrica parmi movimentar Os parques
bndustniais pauhslas c guanalairinos, esta
Minas Gerais, terra (be banqucinos, recolhe
(',r$ 115,00 (Ic 1CM e Cr$ 83,00 de IN per capita.

Quer isso significar que 0 pocler aqui-
sitivo de nosso povo C muito haixo. E isso é
inegivel. Urn aju(Iante de pedreii'o ganha em
Sio Paulo Cm'$ 40,00 p01' din, corn donhingos
e dias santos remuncra(Ios, 0 que llle dá urn
m'enctimnento (Ic Cm'$ 1.200,00, enquanto em
Minas esse mesmo operãnio ganha apenas o
salãrio mninimo. Qucr significar tudo isso que
falta :ipbiO (10 Governo is pequenas e médias
in(Insti'ias para funcionai'em no interior. Não
so no seio do tmabalho openibrio ha esse pro-
blenia, inns tambCrn no setor (10 magistéi'io
e (Imi justica. Os pi'ofessoi'es mnineiros, O5 jUl-
ZCS C promnotores SilO Os eternos mat pagos
(ho Esta(Io, pom'que Minas se estagnou. En-
quanto sum'gern e funcionann usinas em São
Paulo, Guanabai'a e Rio Grande do Sul, Minas
a in(Iase encontra na terraplenagern.

E o que levamos ao conhecimento do
Govennador Aureliano Chaves, Cnlbora saiba-
IflOs quc dc, como integrantc (Ia Bancada
filineina, jib, saiba disso e (IC muito rnaiS. Dc-
sejarnos que S. Exa. nos escute. Nio the pc-
(li'ernos urna fotognafia de pose de abraco
fraternal, para propaganda polltica, mas que

tommie conta (Ic Minus e trahalhe mimeSmo, poP-
dine necessitaimios quc ele arnegace as man-
gase que, contanclo coin todos aqucles que
intcgi'ani o Lc'gislativo, (be uni bra(Io pelo
soem'guinmento e necupemacio dessas paragens
(Ic prn(Ianmas, (IC florestas, die minenio, die
fibnicas e de gente valente e (Iisposta a se
unit- e a tm'ahaihar par a gm'andeza dc Minas
e (10 Bm'asih

Sacramento, onde S. Exa. foi tio votaclo
pai'a I)ehllmta(lo Federal, espera a fãbrica de
celulose e oulnas qUe merece, pelo scu p0
tenemat e pcln stia colocacio geogrâfica; Fru-
tat ('lamIl:( pelo c'umnprmcnto (las prornessas
(he inihuslrializaçio e, cniboi'a seja um dos
mllaiom'es entnoncamentos ro(IoviariOs (10 Pals,
est esqueii(Ia por nqueles ciuc govemnarn.
Bnnihui, coin seu potencial econiblfliCo, rccc-
heu rodhovias asfattadas, inns nio recebeu con-
>tiçOes (Ic expansao, ficancbo entnegue apenas
ii pi'oducio agm'icoia. Fonmiga, corn urn exce-
lc'nte potencmal (Ic juventude e um grande
potenc'ial ('conomnico, i'eceita otirna para 0
Esta(Id, fh'ou csquecida, coin sua escola nom-
mat cain(Io aos pcclacos , Ibiá, Araxá, Con-
cemcao (has Alagoas, Lagoa da Prnta c tantas
outi'as ci(Ia(bcs estio na mesma situacio , So-
hi'e essas cidaibes voltarei a falar (lest:! Tn-
1)110:1.

Assirn, no Govem'nacbor querenios dizer quc
Iqu i cstniemmios para aplaudir suns rcahzacoes
cia Minus Gerais e par combater Os SCi.i5
mros. pam'a ('omohater Judo ciuc for feito con-

tra 0 HOSSO povo, porCm, buscancbo sempre
enconti'ar 0 ('aIiiiflhlO (Ia re(Iençao politica c
eeonummmu'n (ho Estaclo, do qual S. Exa. C hoje
mini:> (Ins forças mais vivas

AGRAI)ECIMENTO AOS ELEITOBES

O SR. I)EIUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RAI)IA Sr. Pm'csidente e Sns. Deputados.
Ad) ()c'upnm' a Tm'ibuna ilcla pm'iiiieim'a vCZ na
prcsc'nte Legislatui'a, clesejo clirigir Os rneus
ngi'ailecinentos'aos amigos e eleitoi'es que
>ontmihuii'amii pal'a qUe este modesto Deputa-
(1(1 pu(Iesse voltai' a esta Casa. E, no fazer
este agi'ncteciiiiento (Ia Tribuna, que C nossa,
já des('jo inici:(r os meus trabnlhos, encami-
nlianilo ib npreciacio da Casa dois Requeni-
nientos, (tue pam mim tern grande signifi-
('ado.

AtravCs (10 primeiro, solicito a aquies-
cencia dos nohi'es colegas para que seja
tm'ansd'nito nos Anais cia Casa o cliscurso pro-
nunciaclo pebo nosso ilustm'c coesta(luano, Sc-
na(Ioi' Magalhaes Pinto, hoje Prcsidente do
Senaibo, onibe ccrtamcnte continuará honran-
(Id) as nossas tradicoes. Ao pedir a transcni-
cio (10 discursO did S. Exa., tenho a conviccão
(IC que nieUs nobi'es pares d'omnprednderao
meu intento e havei'io die (lar sen :ipOio, p01'-
que veto nesse pronunciamento mais urna con-
ti'ibuiçio (Jesse ilustre nHneirb eni favor da
i'etonia(In (in n ossa plenitude (lemocratica e,
sohi'etu(Io, do fortalecirnento da tese cia dis-
tensio politica, pregada pelo mandatiirio su-
premo (In Naçio, o ihustre General Ernesto
Gciseh. 0 Sr. Prcsulente da Repñhlica, ntravés
(IC i'epeti(loS pronunciamentos, vem dirigin-
do a sun atencio ii classe politica do Pals

PALAVRAS DE SAUDAçA0

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente, Srs. Deputados, a nossa vinda
( Tribuna, nesta tarde, é, antes (IC Judo, para

110Th palavra de saudacSo ilqueles companhej-
ros, Deputados das duas agreiniaçOes poilti-
('as, que venceram 0 pleito (Ic 15 de novem-
bro e que iniciam hoje a sua nobilitante ta-
refa de sei'vir ao povo, act Estado e a Nacão.

Sr. Presidente, caros colegas, ahracamos,
(0111 esta saudacSo, a todos, inclusive e espe-
cialinente àqueles da nobre l3ancada da Opo-
siçiio, porque entendernos que, neste instante
(Ic inIcio dos trabaihos legislativos, o alto es-
pinto pñblico ha de inspirar a todos nós,
fazendo corn que esta Casa, antes (IC dividida
cm dois partidos, aparentemente opostos, tra-
baihe unida, para maior gi'andeza de Minas
e major prestigio do Poder Legislativo.

Desejamos, Sr. Presidente e nobres co-
legas, pleno êxito a cada urn dos novos que
aqui chega e ilqueies jã vividos e experimen-

lados (1(55:1 5 liliCs, POV(JUC 0 tXiIo (leSteS C ihi-
(I UCIC S set-A, antes de Judo, cm favor do povo
minciro C da propria Naciio brasileira . Aqui
continuaremos por mais quatro anos, imnbui-
(los ito propósito (Ic ti'ahalhar coin Os con!-
I):lflhleil'os da ARENA e do MDB, procuran-
do, ('0111 CSSC ti'abalho, corn essa sinei'gia, ser-
vim' no flOSso povo C honrar 0 voto (IUC nosilestinou

Si'. Pl'esi(Ienfe e Si's. Depu[ados, também
il Mesa lilaflifestainos Os melhores augilnios de
que eta llonm'e as tradiçöes da Assemnbiéia dos
liiineiios, sahendo, de antemilo, que tern con-
iticoes plenas (IC faze-Io.

Silo essas as palavras inicinis (Ic sauda-
('Clii as (lUaiS formulamos Os nossos votos

(Ic felic id:ole a todos . Muito obrigado

VOTO DE CONFIANA AU GOVERNADOR
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uI 	 ftz&nilo, at I'll 	 de seus l bs. para
U inais breve possivil, o cquilibrio

a lranqulli(Iadc politica (IC nossa Pãtria
Sou uiii liornein de coin proiiijssos : corn-

t'Omisso par corn a flOSsa Pãtria, compro-
iii 1550 pain coin a dernocracia, comprornisso
Ijama corn o ineu povo e rneu cicitorado, corn-
proinisso Para corn Os principios sagrados (10
llioviinenfo revolucionárjo de 31 (le fllarço
de 1964. l por essa razão que peco a trans-
crieão nos Ana j s cia Casa (10 discurso pro-
fluncia(lo pebo crnincntc Senador Magalliães
Pinto, (I111lfld o (10 mCiO (hi Pi'esentc Sessão
Legislativa (to Congresso

I)iscurso de Magrtlhaes

Aos Srs. Deputaclos, delegados cia sohe-
mania popular, c aos Srs. Scna(Iorcs, rcpresen-
tantes (las unidades federailas, a rninha sau-
daciio neste mornento cm que instalamos nova
begislatura.

0 senso de autoridade corn que dcla ire-
iiios parlicipam, a clara noeão do hem cornurn,
a (onS(jêflcja dos cleveres increntes ito man-
(Into e a fccund j iladc do nosso trabaiho darão
a evoluçao polItica (10 Brasil a decisiva con-
tribuicão quc o Pais reclarna (10 Poder Le-
gislativo

Esta não é urna saudação Illerarnente for-
mal As pabavras dc boas-vindas quc (lirijo
aos integrantes do Congresso Nacional, scm
pre.luizo (10 espirito (be cordialidade que as
anima, são também de apebo a (Inc, inclepen-
denteinenfe dc nossas filiaçOes partidãmias, so-
memos esforcos Para a COnquista (10 objetivo
cia quc nos irrnanamos: a plena restauração
ito prestigj() do Lcgislatjvo, como urn dos Po-
dens em que se apóia a viola republjcana

\osso ilevei' parlamen tam, aléiii d a fideli-
dade as aspiraçöes dos que nos clegerarn e
dos Estados que nos confiamam a delesa dos
seus interesses federativos, envolve, por igual,
(lentro (In nossa cornpcténcia Constitucional,
participaeao nos atos de govero. Como be-
gisladores, cabe-nos ofcreeer no proccsso de
Ibesenvolvirnento politico contribuição a gran-
de tarefa de reorganização (], I democracia na-
cional. Esta presença é ainda litais necessé-
na, eorno live oportunidade de assinalar,
quando se tomna nitido o descompasso entre
a realida(le politica e o acelerado desenvol-
virncnt() cconôrnico. Nenhuma nacão pode vi-
ver por tempo indeterminado prisioneira de
desniveis causados pelo progresso econOmjco
e pela cstagnação politica. Eliniinar cssa dis-
paridadc é cXigência dc unia ordern juridica
que tanto assegure os direitos hurnanos e as
franqujas do cidadão, quanto coneeda ao Es-
tado os instrumentos de autodefesa, consagra-
dos pelo consenso nacional c pelo compro-
nlisso dc perrnanêncja histórica corno socie-
dade cristã.

Esses objetivos, que se exprilnern no irn-
perativo de criar liberdade corn responsabi-
lidade, so semão conquistados por meio de urn
alto sentirncnto de solidariedade, de que par-
ticiparemos todos os brasilciros, eivis e mi-
bitares.

[nub', estaieiiios pain gamantir a inlegi'i-
nile (Ia Pab na, (lue, ainda agora, no mundo

convubsionado de hoje, podetnos dizer, 1cm-
brando Viigi1i(i (be Mebo Franco, "é urn pe-
daço de chilo limpo cm que, corn a gmaça de
])('us, vivemos em fraternidade e Paz".

Fin asscnibiléjas como o Congmesso Nacio-
nab, a in(b ivi(lualidatjc dos rnandatãrios, a au-
tonomja (his conmentcs de pcnsaincnto e a
ctiversblade partidéria que nclas ocorrein não
P Ode ' ll sen sli p r nidas em nornc (In uniforrni-
dade de aciio . 0 entendirnento he (be resubtar
(bemocmabicauienle (10 debate e da concordân-
ea nascila do (biClogo. Este é o verdadciro
espinito das asseinbléias, o qual norteou a evo-
Incijo dc bo(ias as nacöes civilizadas . Da fi-
(beb1da(le a esse espinito (iepende o exit0 do
nosso deseinpenho como podcr politico. Nos-
so pmoneito dever (be representantes C criar
condieCes de vida civica autCntica para Os
jovens hiasileino .,, que em futuro pmóxirno
[mao a in is.iiio (be conduzir a viola nacional
Eie desaf lo nCo admite frustraçoes

A Sei(fljdade no exarne (lOs problenias
([UC 1105 forein propostos, a objetividade no
estabalecimen bo (be suas solucCes possivcis,
I' par di fimineza de conduta, serCo a gamantia
do (Xibo di nossi atividade nesta encruzilba-
Olt liislOtjca

lIe quase not ano, o Pmesidentc Ernesto
heiseb, conscienle (be scus deveres (IC Chefe
(be Estado, inieiou o pruclente, ponCin seguro,
processo (be ietouia(ba dc nossas franquias de-
mocnatieas. AbC aqul pesou, quasc que exclu-
sivainente sobre seus ombros, a iniciativa des-
sa Cndua inissilo. Precisamos (lividim essa res-
ponsabilidatbe, deba participando o Congresso
Nacional, colito poder que representa as am-
pills (nina (las do povo brasileiro

Es[ou con y en (id 0 (be que este serC 0 nos-
so pmoposibo - - semvir coin ohstinaçCo, hu-
mail ilad e e Inc bez, no apr noramento ilas ins-
tituieoes nucionais e ii gi-andeza do Brasil

() pmonunciarnen to (be S. Exa,. o Senador
Magablices Pinto, DI). Presiclentc (10 Congres-
so Yacionab, representa a sintese dos meais
sentirnentos que (bevein nortear OS rdSpoflSC-
vcis peba pmcservaçCo dos ideais dernocrC-
ticos. 0 representante de Minas Gerais no
Senado Federal, expoente máxirno de cultu-
ma c civisrno (10 nosso Estado junto no Con-
gresso, ressalta a necessidade (ba rcstauraçCo
do pnestigio do Poder Legislativo e a adap-
taeCo (lii reabidade polItica ao dcsenvolvimen-
to cconomieo.

Sr. Pnesidentc, atravCs do segundo Re-
(Juenirnenbo, peco a transcricCo nos Anais (10
editorial do Estudo c/c Minas, intitulado Diä-
loqo dci Pa:, que veni destacar as palavras
dos Presidintes (ba CCrnara e da AssemblCja
Leg ; slat iva, hem como as do Presidente (10
Senado, tobas (bando Cnfase no entnosamen-
to independenle e harrnônico entme os Trés
l'cideies

"0 Didloçjo dci Pat"

Votancbo, outro dia l nurna (las sessöes do
Supremo Tribunal Federal, o Ministro Alio-
lilar liii] eeimo . antigo parlamen tar da extinta

UDN, negou seu voto C condenacao de urn
jovem sacemdote, processado por suposto cri-
me contra a seguranca nacional. l)isse entCo

Ministro esta frase, que merece scm esculpi-
(In dill bronze e colocada em to(ba parte: "Vivo
null' Pals corn uma Consti bu j eiio que (liz
5cr (lein0ratic0 o regime, onde Iodo 0 poder
ernana do P'0 e cia seu ilointe C exeneido
Urna J) ml in dna con sequenc in do rep line de-

6 a opiniiio livre (Ic (uit1quer (TO

povo a respeito (lOS negocios pUb)IieOS"
Pitna a verdadeima (leuloemacia C pre-

tiso distinguir as vcnbadeinas (las falsas, des-
sas qUe se rotularn (Ic populaces on que outros
a (bje tivos carneguefll a 1 hendad e (Id cx-
pressito C eondiçiXo indispensiivel. E C 0 re-
gime (10 diabogo que acaba (Ic Sc instaui'ar no
Brasil, coin a reahertuin(Jos tmahalhos legis-
lativos e a conscqdente abertura dos grandles
debates (ill tomb dos prohienias nacionais

Curiosainente, scm que tenha havido qua!-
tIe 1 entefl(limentO prCvio cntrc os seus re-

preseiitantes, os Presidentes (10 Senado, cia
CCmnara Federal e cia AsseniblCia Lcgislativa
(be 'Minas centrarafli seus (bisdursos en' tomb
(Ili afirmaçCo do potter politico, atmavés da
vaborizacCo dos parlameiltos. Reconheceni
des que houve, no passado, cbistorçCes que
bevarain o Govemno do General MCdici a res-
tringim (bnasticarnente a atuaçCo do Congresso.
Notadarnente a partir (in eticCo (10 Ato Ins-
titucional n. 5, a 13 de dezcmbro de 1968,
o Executivo passou a governar por meio dc
decretos-leis. 0 Legislativo ficou restningidlo
it maCiça rnaioria silenciosa da ARENA. As
(lecisoes govemnamentais drain tornadas em
(incuito fechado. A falta do debate e do diClo-
go las Casas do Congmesso, o Governo usou,
desembaracadamente, do sen prOprio sisteIfla
Ile coiucinicilçaO corn 0 povo.

Tal situaçSO, cntretanto, nCo contrihuiu
Para o normal desenvolviflefltO (las institui-
çOes. Marginalizou-se por eornpleto a chama-
(Ia cbasse politica. Os cargos mnais importan-
tes foram preenchidos corn eleIfldfltOS recru-
tados na urea qUe SC eonvencionOu denomi-
nar tic tCcnica. Exeluiu-se o diClogo nas re-
baçiies executivas. 0 Partido oficial pratica-
inente nCo teve acesso aos ómgCos do Gover-
lid). Aos tCenicos, natumaliiiente, interessava
a continuacCo desse divOrejo, porque estavam
usufruindo do poder, quase sent critica l iiTiU-
nes a qualquer fiscalizaçSo.

Corn a posse do Presidente Ernesto Gei-
sd, entretanto, a situaciio se inodificou radi-
calmente. Cornpreendcu dc qUe, passados jC
mais (be dez anos de comreçCO die rurnos e
ordenacito administrativa, a RevoluçCo bra-
sileima estava no clever (Ic procumar o carninho
(Ia normalizacao denioeratiea . E empreende,
agora, ut 1entt, inns segUra, distensao politica.
As ebeicOes (be 15 (be novemhro foram as mais
bivres da história pCtria. Conccdeu-se no MDB
0 dI e Jamais a antiga UDN obteve par (Ic-
senvolver a sua luta. 1)emrotado, o Situacio-
flisfllo nCo apenas reconbieceu a vitória (in
Oposiciio, mas tambCm destacou a irnportSn-
cia dii experiCncia (bcmocratiea par a corn-
pleta afirmaçCo do Pals eonlo nacCo em bus-
( (10 aperfeiçoarncnto deinoematico.

0 quc Sc fez, ate o mornento, gracas ao
indesmentivel scntirnento dernocrCtico do p0-
vo brasibeiro, é pouco em relacCo ao muito
que se [crC (le fazer no caminho cia completa
eons[itueionalizacao nacional. 0 P0(1cm Le-
gislativo foi diretainente convocado pebo Pre-
sidente Geisel a se entrosar eom o Governo
nessa Cntbua tarefa de reconstrucSo politica.
E os discursos do Pmesidente do Senado, din
CCinama e cia Assernbléia Legislativa destacam
essa convocaçuto corno a reafirmacSo da divi-
são dos Poderes, quc devern ser independen-
Its, fins soliduinios na eonduçSo da politica
(IC repnesentiçitO (10 Estado.

Pmepara-se agora o Congresso Para a
grande ohra de ieforma constitucional. Eta
vinC por etapas, mas todos sahem que seu
principal ohjetivo serC apeifcicoar a legisla-
dad) niutior Ciii husea (Ic mecâflicas mais aper-
feiçoadas (Ic funeionaniento do regime. Se é
verdade que urna eonstituicSo Poole ser me-
foiinada, albei'atlut, modbifica(la, nCo C menoS
(('ito dizer que a lei, em si, nCo C capaz de
fonjar cliii regime de plenas lihemdades . Nm-
guCrn pensa on supCc que a uma carta mag-
'in Sd' possa atnihuir o poder rnCgiCo de por
Si cniam on asseglirar uma ordein hunmana e
social. Na reutbidade, conslituicCo alguma po-
(IC sir dOflSl ilerada Urn podler, e, sirn, o quc
os eienlisbas politicos chamam de instmumen-
to de poder.

Simbolo tie ti imeitos e pIiflciPiOS jil esta-
licIcc idos na vid a nacional, simbolo dc cos-
tulues c pratica que, mesmo fora dos textos
legais, 1 Si (ott gianani eOfllO nontnaS C Si5-
teitias, (tile formutm c inforrnain a vida die
utti povo, a eonstituiçiio dcve consagram esses
pniicipio 4 . Os hi asileiros temfl a mania (be
peti sutr ciii resolver seus problemas cons a
adoçito puma c simples die novas leis. Ternos
r(nK mit' 150 ntl ]cis. E continuutnlos a viver
ageti 1 eainen be, a crque, se ha lei (bcili1li s, falta
educacitct, soiidn iedade, amOr C (ntendjmen-
to. 0 tiiaiogo due se ahre corn o funciona-
mnento (10 Pan]alreflto podbe scm o inicio da
grande coinprecnsaO nacional.

A GRADECIMENTO

O SR. 1)EPUTAI)O EUCLII)ES CINTRA
- - Sr. Pnesidente c Srs. I)eputados, neste ins-
tan Ec (in iue in iciarnos Os trabjalhos (In I .
Sessão Legislativa cia 8 . Legislatuma, deseja-
iiios ebevat o nosso pensamento no AltIssimo
panim utgnadecer-bbie a constante ajuda que nos
teiui (bado, a todo.; nós, e Para petbir-ihe que
fa(:a descer sohi e as nossas cabecas hCnçSos
e inspiraçOeS par -,I reahzaçiio dos tmahaihos
necessitrioS ito horn cbesempeflbio dlo nosso
honnoso niantbato.

Queremos, neste primeiro prollundiarnefl-
to, levar a todos Os flOSsOS amigos, de todos
os rincoes (10 s to mineiro, o nc sso ahraço
frabernal, o nosso amplexo amigo e, junto
(ieb(, dt nosso mellior, 0 nosso mais scntido,
o IIOSSO IflitiS expieSsivo agi adeeiniento pela
oportunidade quc nos ofereceram cit voltar,
pelt sCtimna vez consecutiva, a esta Casa, e
de aqui peninanecer pom mais c1uatro anos
conlo legltimo titular do cxercicio (lesta alta
rcpresentacao (IUC 0 povo inineiro nos on-
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Inow-

torgou .A todos esses amigos, (ICSde os mais
gi'aduados, desde Os (IC major expresso so-
cial, politira e econômica, ate aqueles majs
hurnildes, a16 aqueles trahalha(lores de rnäos
(al(ja(las, quc Iavrarn a terra oil
(lentro (las oficinas, a todos des queremos,
nesle iristante, endereçar nsso agradecimen_
to sincero, o nOSSO abraço c dizer-flies que
aqui continuarernos na Iota iniciada ha tan-
ICS anos em prol (],I (10 povo ml-
nejro.

Ni5o pO(leriarnos, no rnornento em que
(niramos efetivarnente em contato corn o p0-
vu mineiro, nesta Legislatura, esquecer aque-
les nossos bravos colegas que se irmanaram
conosco em tantos e tantos anos, em tantas
e tarnanhas lutas, e que para aqui niio volta-
ram a ('Onviver conosco, que niio foram re-
(Oflduzj(Ios a esta Casa Enderecamos a todos
etes os nossos votos sinceros para que, cm
retornando ibs ativj(lades privadas, possarn
rcroineçar hem o sell rcencctar suas
lutas cm silas antigas profissOes, enquanto
nós, que aqui permanecemos, haverernos de
('ontinuar a cumpr jr lealmenfe o nosso dever.

Desejamos, ainda, dizer aos bravos, no-
bres e j iustres colegas que para aqui foram
conduzidos pelo povo mineiro que é corn
urna alegria irnensa que Os a1)ramos. Cons-
titul unia satisfa ç ibo (his Inalores para esta
Casa o ingresso, dentre Os flOVOS, (IC tantos
jovens dc reconheci(la inteligCncia, de tantas
expressoes (Ia cultura e da cxperiCncia, os
quais tarnhCrn se acliam inibuldos deste mes-
ff10 sincero (leseJo dc servir i causa páblica,
(lenIn) (lesta Casa, pontillla(la dos mais altos
(' dos mais brilliantes trabaihos prestados ao
POVO iflineiro. Querernos que [ ()( Jos (les pos-
sain C tenhain opontunidade de real izar o sell
intento (Ic hem servir a esta Minas de Ti-
radentes, a esta Minas (IC Felipe dos Santos,
,I 	 Minas de tibo ricas e caras tradiçöes
A todos os nobres co1ega, o nosso abraco
fraternal C Os 	 nrvotos sieros de pleno Cxito
na vicla publica, (lCSte ([ile ctuer tambérn 111-
tar, que deseja prosseguir no sacrossanto es-
forço (IC hem defender os postulados demo-
cráticos, para hem preservar os interesses de
toda essa Minas querjda

Esperamos, Sr. Presidenle e Srs. Depu-
tados, ter força e inteligCncia suficientes pa-
ra, nestes quatro anos (IC mandato corn que
o poro mineiro nos lionrou novamente, de-
monstrar aqui o que podenios fazer para clar
o InellOr de nossos esforeos ib causa do hem
comurn, cxecutan (10 aquele inesino trabaiho
(rue foi, em todos os tempos, 0 flOS5O progra-
lila (IC açao, que foi em todas as ocasiöes e
em todos os mornentos, urn ponto alto a ser
alcançado, inspirando-nos sempre a hataihar
pela nobre causa do povo mineiro.

Estarnos certos de que OS nobrcs colegas
quc para aqui foram conduzidos iribo ofere-
cer suas luzes, as luzes di' seus conhecimen-
los e (le sua inteligCncia a no.s otitros que ja
aqui estávarnos, para (Inc. irnianados nos altos
pi-opositos de hem corresponder ii confiança
(IC nossos amigos. de flossos eleitorcs, possa-
niOs chegar ao final (IC nosso mandato corn
a consciCncia tranquila (10 dever cumprido.

AlIas e afanosas tarefas nos aguardam
Sr. Presidente e Srs. Deputaclos, todos bern o
sabemos, ncstes próximos anos de mandato, cis
(IUC h trabalhos imensos a sereni realizados
In tOdas as regi cs de nosso Estado . Quanto

Inais ciescc e sc (IcsCflVolvc o Estado, tanto
iflais csforço, trahaiho, planejamento e açibo
passa a cxigir do Governo. Como nibs, do Po_
der Lcg islativo, sornos também governo, tere-
m qos uC pinticipar dIessa aciio governamental,
ofCrccend() o nosso esforço, a nossa contrihui-

0 flOS5O einpcnho para que nibo somente
ilOssas regiöes, as regiöes que temos a honra
(IC represenlu nesta Casa, mas tarnhérn todos
Os quadrantes do teri-itório mineiro passem a
Set' flOssa prcocupaço, recchcnilo tambCm o
nosso trahaiho e o nosso interesse.

l)iziamos que, a cada passo quc Sc (] ,,'I no
scntiilo (to (lesenvolvirnento, VibO surgindo, em
(leCOrrCtici:t delc, novas exigCncias, novos tm-
lcillios, novas rciviiidicacOes, e é por isso
IflcSrno qile, qUaflto mais se consegue el'gUCI-
O j)adrao de vida (10 povo, quanto mais Sc
consegue (IC5CI1VOIVe1' 0 Estado, ruais havere-
lnos (le estar capacitaclos e empenhados cm
recCher as novas reivindicaçoes (lecorrentcs
desta evoluço, pois so assirn, (lispostos a ofe-
recer nossa conti-ihuiçibo para que novas obras
(IC infra-estnutura e de superestrutura sejam
conseguidas, poderemos ver reaiizado, comple-
tamentc, o nosso trahaiho.

Ilib pouro, ouvIamos o nobre e ilustrc Dc-
piitado 1unipedcs Craide citar algunias de
suas comunas, as quais rccebemam rodovias
C outras obras (IC infra-estrutura, mas que,
entnetanto, flab receheram as atençöes do Go-
verno quan to ibs obras coin plcmentares.
S. Exa. tern inteira raziio, e isto C, conforme
pensanlenlo (10 nobre Deputado, urna (lecor-
rencia (10 (lescnvOlvirneflto j alcançado. Urna
etapa alcançada passa -I outra. Se Ic-
vanmos pan) utna regiao urn (leterminado me-
1]ioranien to, devernos eslar prontos, aptos -,I fa-
zen sungi naquela regiäo outros tantos traha -
thus deconrentcs (10 (lesenvolvilnento . Sc isso
nijo ocorrer 1)01' iniciativa govemnamental, as
rcclaiiiaces havcnao (IC surgir, uma vez que o
povo hoje j ib eslá sensihilizaclo para esta gran-
de balallia, quc é a hatalha de Minas, que

a halalha (10 Brasil: o desenvolvimento edO-
nÔrnieo e social (10 nossO Pals.

Questoes de Ordem

o SH. E)EPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Pnesidente, dcsejo pedir ,I 	 e a V.
Exa. utua expliraçao: a cleiçéo (in Mesa, rea-
lizada no (1 ja 1.5 (IC janeiro, foi ordinñria?

0 SR. PIIESTI)ENTE -- A PnesidCncia
tilunica ao, ilustre Deputado que oportunarnen-
ti respon(Icna ii sun Questäo dc Ordem

0 SR. l)EPUTADO HAHOLDO LOPES
Sr. Presidenle, o art. 162 (10 nosso Regimento
Intemno (liz o seguintc: "As (Iecisocs de carib-
ten iiormativo sohre Questoes (IC Ordem serão,
junlantente (010 estas, registradas em livro
propn!o eonl reniissivo e puhlicadas anualmen-
fe" Indago di V. Exa. SC cssa Presidêncja
pretende (umprir o (lisposto no artigo do Re-
.Lnento Intcrno

o SR. 1)EPUTAD0 NILS0N G0NTIJO
No vcjo, Sr. Presidcnte, cm Plenário, OS 17
Srs. l)cputados quc votaram en) branco o Re-
qucritlicflto (10 Sr. Dcputado Lourival Brasil.
Von citar nominalmcnte Os Sns. Deputados
clue particiParam (in votacibo. Silo des os
Deputa(lOS Sylo Costa, Luiz Baccarini, Jesus
Tnindade, Jibnia Manse, Fcrraz Caldas, Neif
,jahur, Mendes Barros, Joibo Pinto Biheiro,
Séng io Ferrara, Elmo Bnaz, Oiavo Costa, Fá-
hio Notini, Eunipedes Craidc, Kemil Kuinaira,
Milton Limo, Wilson Tanure, Jorge Carone,
Haroldo Lopes. João Ferraz, Emilio Haddad
c Nilson Gontijo. Esses foram os Srs. Dc-
putados (IUC particlparafl' (Ia votaçi(O, fican-
do hem claro, Sr. Prcsidentc, quc flibo houve
rienhutii voto em branco.

A Mesa iaborou em equivoco on foi mal-
inforrnada. Assim sendo, o Rcquerimcnto (10

Dcpu[ado Lounival Brasil pedindo voto (le
a plausos no Govern ador Rondon Pacheco cstâ
rejeit:ido, pol-qUC OS outi'os Depulados nibo
pat'tic par:im (Ia votaçio

() SR. DEPUTAT)O JESUS TRINI)ADE -
Sr. Presidenle, data ve1l'a, apenaS urn Deputa-
do votoU a favor, e rlao ha corno rnencioflar
17 Srs. Deputados quc votarafli em branco,
porque n5o havia no PienCrio, no inornefito
da votaçSo, cssc nuiniero . NSo liouve real-
inente quorum porn votaçSo. Pedimia assim
a Mesa (tile rctificassc esse resultado e pro-
cedesse a cliarnada par rcCOmpoSicaO do
quo l-11111.

Ic . Por iSSO lliCSiliO, esta de parabens e con-
tinua a mcreccr o apoio e a confianca de
todos aquelcs que, numa hora da ma jor im-
portCncia pama 0 Legislativo de Minas Gerais,
souberam escoiher o nome de V. Exa. porn sec
o Presidcnte deste Poder.

0 SR. PRESIDENTE -.- NCo liii Questibo
de Ordeni a resolver.

0 SR. 1)EPUTADO CARLOS ELOY —
Data venia, Sr. Presidentc, panece-me que V.
Exa. iaborou em equivOco, pois nibO havia
nibmero suficientc para ser votada a matéria.
Pcdinia a V. Exa. quc reexamiflaSse a sun
(Iecisao a respeito (lessa votacCo.

0 SR. PRESIDENTE - NSo ha Questão
(IC Orciein a resolver. A Mesa mantém a sua
(ICcisibO.

o SR. I)EPUTAI)O JESUS TRINDADE
Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. infornias-
sc cm qual artigo (10 Regimento a Mesa se
apóia par essa decisao, jC que é uma inova-
çSo ncsla Casa.

0 SR. PRESIDENTE - A Mesa, nil (id-
vida oportunidade, respondcrá C Quest5o de
Ordeni do nobre Deputadlo Jesus Trindade.

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Presidente, se ,I vai enccrrar Os

trahaihos, (lando pot' cncerrada tambCm essa
(lccisao, insisto em qUe, antes, indlique em
cjile artigo do Begimento ela se apóia

0 SR . PBESII)ENTE - A PresidCncia
eselorece no Sr. Dcputado que o art. 254 diz
o seguinte: "0 requcrimefltO de vcrificaciio
(le votaçibo C privatiVO (10 pnocesso simhCiico,
podendo ser repetido uma vez".

0 (lue se fez foi uma verificiicao die vo-
taçibo, e nibo uma nova votaçibo. No rnornefl-
to, estava-se processando a verificacibo (le uma
vota(:ibo havida.

0 SR. PBESII)ENTE - -- Etil lesl)oS1i a
QueStãO de Oi'dem de V. Exa., esta PmesidCn-
ia infornia que urna de suns prirneiras pro-
dCflcias foi a (IC detcmminar ii sua Assesso-

na c a Divjsibo da Mesa a compilaco e publi-
cacibo das dccisöes de QuestOes dc Ordeni (IC
caratem nortmi0, a conta" dii vigCncia (10
atual Begiiflento Intcrno. 0 trabalho (ic corn-
pilacibo jâ cstâ cm sUa fase final. Brevemente,
a PreSi(lCflCia fará publicar, porn (listnibuir
aos Srs. Dcputa(l0s, o volume respcctivo.

o SR. 1)EPUTAD0 HAROLDO LOPES
\gniideco a V. Exa.

0 SR. PBESII)ENTE - A Mesa mantCm
sun (lecisao e informa ([ui, em resposta as
Questöes de Ordern (Jos nohres Deputados
Nilson Gontijo e Jesus Trindade, o qUc se
vetificou iiCo foi urna votacibo e sifli ulna
vcnificacCo de votaçibo. Estavam prescnteS.
no (Iecorrer dii votacibo, 37 Deputados; 17
resolverarn abandonar o PienCrio, e a Pre-
sidCncia considemou esses votos em hranco.

0 SR. I)EPIJTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, quemo pamabenizar V. Exa. peta
(lecisibo que acabou die tomar. .Ja que é a
priineira vez quc V. Exa. deride urna Ques-
ISo (IC Ordem na PresidCncua, preciSa relcni-
bran aos colegas antigos e avisar aqucies quc
(onipareiCIn peia pnirneira viz -,I uma rca-
flOw que as decisoes da Mesa silo conclusi-
vas. V. Exa. acahou dc decidir sahiarnen-

Matéria Aprovada

HEQUERIMENTOS

l)o Sr. l)eputado Emilio Gallo, pedinilo
constar nos Anais urn voto (Ic pcsar pelo
falecimetito (1(1 Sr. Liicio Monteiro de Oli-
veira;

(10 Si. t)eputado Loumival Brasil, solici-
tando inserçibo em Ata de urn voto de aplau-
so cool a direcao e pessoal da Gazebo do
l'ridn(Jieo, di Araguani

Do Sr. Deputado Christovanl Chiara (ha,
que pede sea consignado em Ata urn voto
de aplauso no Senador MagalhCcs Pinto, por
seu pronunciamento na solenidade de insta-
lac5o di Le gisiatura (10 Congresso Nacional:
(' no aiitd)r (1) editorial intitulado Didboqo do
Paz, publicado no Esbado de Minus;

(10 Sr. Deputado Jesus Tnindade, que so-
lie ito conslam em Ata Ufli voto (IC congnatu-
laçOcs coin o Sr.Deputadlo José Bonifácio de
Andmada, por sUa inerecida escolha para Li-
der dii ARENA e (10 Governo;
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(10 rnesnio parlarnenlar, desejando seja
corisignado em Ata urn voto de congratula-
cöes corn o Senador José de Magalhäes Pinto,
p01' sua eleiçäo para a Presidência do Se-
nado.

Matéria Rejeitada

llequerirnento do Sr. Deputado Lourival
Brasil, cm que solicita a inserçiio em Ata
(IC urn voto de aplauso no Sr. Governador
Hondon Pacheco, extensivo ao Diretor do
J)E11, Sr. Geraldo Pereira da Silva, pela inau-
guraçio clas obras dc construçao e pavimen-
Iaçiio cia MG-223 e (la MG-190.

Nomeacão de Comissöes

A Mesa norneia, pam emitli' parccer so-
hrc o Veto total oposto a Proposiçiio de Lei
7.114, de acorclo corn indicacão clas Lide-

ranças, a seguinte Comissão: membros efeti-
vos: Srs. Deputados José Laviola, Morvan
Acayaba, Emilio Gallo, Nilson Gontijo e Ke-
mil Kurnaira; suplentes: Srs. Deputados Ro-
naldo Canedo, Cicero Dumont, João Marques,
Neif Jabur e Olavo Costa;

para ('mitir parecer sobre o Veto total
u I) oS I() a Proposiçao dc Lei n.° 7.039, a Se-
guinte Cornissäo: membros efetivos: Srs. Dc-
putados Christovam Chiaradia, Jesus Trinda -
de, José l3onifácio Filho, Jorge Carone e
Mendes Barros; suplentes: Srs. Deputados An-
tOnio Dias, Ronaldo Canedo, Vicente Guabi-
101)0, Fabio Notini e EurIpecles Craide;

par ernitir parecer sobre o Veto total
oposto it ProposiçOo de Lei n.s 7. 100: mem-
bros efetivos: Srs. Deputados Vicente Guabi-
cuba, JoOo Bello, JoOo Navarro, Luiz Bacca-
iini e DOlton Canabrava; suplentes: Srs. Dc-
putados Joiio Marques, José Laviola, Cyro
Macid, Conies Moreira e Haroldo Lopes.

Comparecimento
JoOo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson

Tanure, Lñcio de Souza Cruz, Said Arges, Jd-
nia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padovani,
AntOnio Dias, Carlos Eloy, Christovam Chia-
radio, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton
Canabrava, I)ênio Moreira, Domingos Lanna,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
clides Cintra, Euripedes Craide, Fábio Noti-
ni, FObio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Ge-
nés j o Bernardino, Gerardo Renault, Gornes Mo-
reira, llarOl(lo Lopes, Jesus Trindade, João
Bello, Joilo Marques, João Navarro, João Pinto
Ribeiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho,
José Laviola, José Honório, José Santana, Ke-
inil Kumaira, Luiz Baccarini, Mario Assad,
Mencles Barros, Milton Lima, Milton Sailes,
Morvan Acayaba, Narcélio Mendes, Neif Jabur,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, Raimundo Albergaria, Ronal-
do Cancdo, Sérgio Ferrara, Telémaco Pompei
e Vicente Guabiroha.

Expediente

OFICIOS

Dos Srs: Juranclyr de Bizarria Mamede,
Ministro-Prcsidcnte do S.T.M. ; Silvio Cara-
('as dc Mouia, Coordenador de Comunicacão
Social (10 Ministério de Estaclo das Comuni-
cacOes; e Prof. Eduardo Osório Cisalpino,
Reitor cia UFMG, apresentando cumprirnen-
tos pela eleiciio cia Mesa desta Casa.

TELEGRAMAS

Dos Srs.: Laudo Natel, Governador do
Estado (le S.-to Paulo; Ccl. Eurico Paschoal,
Presidentc (10 Tribunal dc Justiça Militar; e
Geraldo Freire, cumprimentando pela consti-
tuição cia Mesa desta Assernbléia.

Proposicôes

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Carlos Eloy, cornuni-
candlo o falecimento do Prof. Pedro Aleixo,
ex-Vice-Presidente da Rcpñhlica, e requeren-
do a suspensOo dos trahallios em sinai de
pesar e que seja marCa(la uma data para uma
hornenagem especial a memória do extinto.

Do Sr. Deputado Nunes Coelho, solici-
tando a designacao de uma comissilo para
representar a Assembléia nos funerais do Prof.
Pedro Aleixo.

Oradores

2.kI REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 4 DE MARO DE 1975

pBESIDfNCIA DO SR. DEPUTADO JOAO EMENI)A AO REQUERIMENTO DO SR. l)E-
FERRAZ 	 PUTADO CARLOS ELOY

HOMENAGEM A MEMORIA DE PEDRO
ALEIXO

O SR. DEPUTADO JiSUS TRINI)ADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 nobre Dc-
putado Carlos Eloy, LIcler da ARENA nesta
Casa, apresenta 0 consideraco deste Legis-
lativo urn pedido de suspensão dos tmabaihos
desta tarde, conlo pOlida hoinenagem dos me-
prcsentantes mineiros 0 memória do Profes-
sor Pedro Aleixo. Ainda ha poucos instantes,
esse inesmo Lider nos designava pain inter-
prete do pensainento do ARENA no enca-
minhamento da votaçiio do Requerirnento.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, infeliz-
mente, aguardOvamos, hO alguns dias, a lu-
tuosa noticia do passamento (10 grande bra-
sileiro, assim rcconhecido por todos, que foi
o Professor Pedro Aleixo. Qucrernos dizer
que a monte de uma pessoa, qualquen quc
seja cia, é scm dOvicla urn motivo de entris-
tecimento para aqueies que a conhecemarn e
que corn cia conviverarn. Mas, quando o cx-
tinto C urn vulto como Pedro Alcixo, 0 a
pnópria Naçiio brasileira que se cobre de luto
e prantein seu ex-Vice-Presidente, scU poli-
tico die escol, horncm liberal, grande mestre
e defensor do Direito.

A ARENA requer, alérn cia suspcnsOo dos
trahalhos desta tarde, urna reuniãO especial.
par prestarinos homenagem 0 figura desse
grande cOestn(lUaflo, cutter do Dircito, (lefen-
sor das liherdades, democrata autêntico. Na
oportunidade, far-se-0 o elogio a esse gmande
vulto, urna (las rnaiorcs figuras de Minas.
em tocla a sun história politica e juridica.

0 Prof. Pedro Aleixo poderia sen 1)01
nOs lernhrado sob vOrias facetas de sun vida.
Nós mesmos tivemos a honra de ouvir as
suas liçoes no Faculdade de Direito (Ic Minas
Gerais. F quc grande mestre, e que profun-
(To conhccedor do Direito Penal! Suas aulas
atraiarn n5o so us alunos daquela classe, mas
convocavain, pelo brilhantismo, vnirios alunos
clue porventura, naquele horOrio, n5o estives-
scm ocupados corn as suns matérias. Poderia-
mos lembrar-nos cia sua vida inteiramente de-
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(ilcada a politica, no born sentido; poderia-
inos lembrar-nos do grande Prof. Pedro Alei-
xo como integrante daquele grupo 1iicido e
herOico dc fundadores cia extinta União Dc-
Inocratica Nacional, urn parti(io que surgiu
em nossa terra para combater a clitadura
de entiio e Para combater a corrupcão, que
é, quase sempre, filha de urn governo de força.
A luta de Pedro Aleixo, no campo politico,
ha de rnerecer estudos serbs, anáIises pro-
fundas, estudos e análises que haveräo de
ser compencliaclos em volumes Para nossa
leitura e meditaçao, porque a sua vida po-
utica, nobre e rica, está repleta dos meiho-
res ensinamentos para todos nós. Poderlamos
falar de Pedro Aleixo coma advogado, o
grande tribuno que arrebatava e empolgava
o Foro do Belo Horizonte e de outras comar-
cas; a professor, que era convocado Para as
causas mais dificeis c quo sempre sabia Ii-
(ierã-las e vcncê-las. Falarjamos ainda de
Pedro Alejxo corno chefe de farnilia exem-
plar, homem que nos deu exemplos não so
na vida pñhlica corno na vida intirna. Al
estão seus filhos, corn a forrnaço moral apri-
morada; al está a sua farnulia respeitada, hoje
pranteando a figura do seu insigne chefe,
que parte.

Pedro Aleixo, corno Milton Campos, é
dessas figuras quo, do raro em raro, vemos
surgir e brilhar na politica do Estado e do
Pals. A politica, que é aquela madrasta de
todos quo nela so envolvern; a pohtica, que
serve de ensejo e de motivaço Para aqueles
menos formados doscarregarem, através de-
la, as suas invectivas, as suas malquerencias,
as seus apodos contra os politicos. Essa po-
Utica, no entanto, quando manejada por Pe-
dro Aleixo, não serviu Para atingi-lo, porque
foi sempre urn homem publico respeitado,
tal a sua compostura, sua dignidade, sua no-
breza moral.

Feliz o Estado que conte, no quadro de
sna politica, corn uma figura da estatura
moral e intelectual de Pedro Aleixo; feliz
mesmo a Naçio quo possa ostentar, na galeria
de seus hornens ptThllios, urn nome como
o do Professor Pedro Aleixo; feljz a famIlia
quo possa contar corn urn chefe corno o cida-
dfio Pedro Aleixo. A essa ilustre, querida e
respejtável familia, mormente através do in-
signe causjcljco e nosso erninerite amigo, Dr.
Maurlejo Aleixo, as nossas condolências, o
nosso respeito, a nossa total solidarjedade
nesse difIcil momento de dor.

Sibo estas, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
as nossas rápidas palavras no momenta em
que, colhidos de surpresa pelo Lider da
ARENA, aqui vimos para manifestar o grande
pesar do Legislativo e do povo deste Estado
pela perda irreparável do urn dos seus mais
eminentes vultos do todos os tempos.

Gostariamos, nurn instante como este, de
possuir näo so a eultura, mas a inspiracäo
mesmo de urn homern como Bossuet, Para,
al sirn, fazermos a panegirico 0 altura, em
correspondéneja corn a figura de Pedro Alei-
xo. Mas esperamos quo, no mornento da reu-
niOo especial a ser marcada pela Presidência,
o Lider da ARENA, meihor qualificado, ou
aquele colega quo for designado, corn rnais

84

O SR. DEPUTADO NILSON GONTJJO
Sr. Presidento, a nobre Lfder do futuro Go-
vorno e (Ia ARENA nesta Casa, corn o apoio
regimental do todos os Srs. Deputados aqui
presentos, interpretando o sdntiincnto do Le-
gislativo minciro, requer a V. Exa. o irnodia-
to dncorramento dos trabalhos da ReuniOo
(IC hoje, corn emenda solicitanclo a constitui-
ço de urna cornissio especial para represen-
tar esta Casa do povo de Minas nos funerais
do grande democrata e Lider Pedro Abeixo.

A Baneada do Movimento DemocrOtico
Brasileiro, por indicacOo da liderança, enviou-
-inc a esta Tribuna, para trazer a Minas, no
Brasil e tainbCm 0 familia (10 professor, do
Politico, ex-Presidente da RepObbica, ex-De-
putailo Federal e ex-Deputado Estadual, as
condobências pebo infausto acontecimento.

Sr. Prosidentc, Srs. I)cputados, poncas
palavras serOo pronunciadas para registrar
na história e nos Anais do Legislative do
Minas Gerais quo, nos ids (Ic 1944, quando
a prepotencia do urna ditadura tirava do
povo sua rnanifestaç0o de biberdade, nós,
jovens estuclantes, sob a comando, a lide-
ranca, a pregaçOo C OS ensinarnentos do
Pedro Aleixo, desfraldOvamos a bandeira da
dcmocracia, incorporados e guiacios por
aqucla figura, quo encarnava o sentirnento
democrOtico (10 pOVO. Nós, seus seguido-
res, joyous quo éramos, nas cabadas da nob-
le, faziamos a distrihuiçOo dos bobotins e
dos jornais clandestinos, clamando poe ii-
berdade, pod indo ebeicoos livres, diretas,
honestas, socretas, pedindo respeito 0 sobo-
rania da vontacle do povo, como pregava Pe-
dro Abeixo. Fob ole a nosso ehefo, nosso guia,
nosso lIder em todas as passagens. Ante o
bravo manifesto dos mineiros, partido de mo-
vimento por ole liderado, o ditador abria as
portas ao povo, permitindo a realizaçiio do
eleicöes e a rnanifestacOo do povo, originan-
do a queda da ditadura.

Quero, Sr. Prcsidente, testernunhar, nos-
to instante, quo Minas e a Brasil ficai-am a
dover ao bravo cidad0o Pedro Aloixo uma
g rande parcela na reconquista dos biberda-
les publicas. Ele ocupou (is mais ebevados
cargos n10 so através da manifestaçiic po-
pular polo voto sccreto como tamnbérn por
meio de escobha em razOo de sou mérito.
Posso (lizcr, seni medo de errar, quo Pedro

Alcixa foi, roalmonte, urn lider. Deixa exem-
pbS de bravura, dc civismo e de patriotis-
nW

Todos so recordamn que, par ocasião da
doenca e posterior falecimento do Presiden-
to Costa e Silva, a mineiro Pedro Aleixo,
0cupanda a alto cargo de Vice-Presidente da
BepOblic a , fob convocado per patriotas que
pressontiam urn nova golpe contra Minas,
contra a liberdade o contra o Brasil, e pre-
viam quo Pedro Aleixa seria impedido de
0cupar a Presidência da RepOblica, e veio
vialli clue Pedro Aleixo seria impedido de
0 upar a Presidência da RepOblica, e veia
encontrar-Se corn Minas e cam os mineiros,
Para assumul' uma atitude nobre. Ainda as-
sirn, Pedro Aleixo fob tornado pelo sentirnen-
to democrOtiCo do povo mineira e acreditou
quo assurniria a Vice-Presidência do Brasil.
Era mais urna demonstraçao de fé no desti-
no domocratico brasileiro. Não The sendo
perniitido ocupar o posto de Vice-Presiden-
Ic (la RepOblica, recolheu-so ao seu escritó-
ro de advocacia e, daqui do Minas, par
Minas, levantou uma nova bandeira - a
criacibo de urn tercoira partido. Pedro Alei-
xo dava, assim, mais urna dcmonstraç0o de
crenca, de fé nos destinos destc Pals. Tom-
hou antes (le ver concluido a seu grande
ideal. antes (10 atingir o son objetivo, mas
tombou, Sr. Presdente e Srs. Doputados, corn
a demacraCia. Registrando a pesar da Ban-
cada do Movirnenlo Democrñtico Br'isileiro. 0

posar (lOs Deputados escoihidos pela vontade

soborana do pavo na eleicão realizada a 15 de
novornbro passado, conclamarnos todos Para
seguir as exemplos deixados pelo grande de-
mocrata patriata que foi Pedro Aleixo.

Matéria Aprovada

Requerimento do Sr. Deputado Carlos
Eloy, solicitando homenagem especial r me-
mOna do Prof. Pedro Aleixo (corn Emenda
do Sr. Deputado Nunes Coelho).

Nomeacão de Comissão

A Mesa nomeia, Para representar a As-
sembléia nos funerais do Sr. Prof. Pedro Alei-
xo, a pedido do Sr. Deputailo Nunus Coollio.
a seguinte Comissão: Srs. Deputados Carlos
Eloy, Nunes Coelho, Jesus Trindade Barre-
to, Ronabdo Canedo, Dalton Canabrava, Jorge
Carane e Sérgio Ferrara.

Palavras do Sr. Presidente

Antos de encerrar a presente ReuniOo,
a Presidência deseja associar-se As homena-
gens prestadas 0 rnemOria do ex-Vico-Presi-
dento da Repdblica, Prof. Pedro Aleixo, mi-
neiroibustro, euja falecimento, nesta madru-

ada, doixa cansternada todo a povo miii-
neiro.
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cultura, corn mais Cnfase e corn mais tempo
Para estudar a biografia e a obra do Pedro
Aleixo, tcrO urna pabavra niais rica, mais
eloqiicnte, uma palavra mais condizente corn
a magnitude do extinto. Este liorneni quo
hojo Minas Gerais sepulta corn grande tris-
teza foi c seiO sempre urn vulto a ser 1cm-
brado pelos mineiros e pelos brasileiros,
porqne, giande na politica, imenso no Di-
cello, incomensurOvel nas virtudes e na cul-
bra, Pedro Aleixo foi "a homem excelente"
quo, na dcfinicOo de Ortega y Gasset, "é
aqucbe quo seinpre sempre exigo a mOximo
do si mesmo".

HOMENAGEM POSTUMA A PEDRO ALEIXO
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pRESlD1'NCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento
Joao Ferraz, Fernando Junqueira, Liicio

(le Souza Cruz, Said Arges, Jünia Manse,
Pedro Gustin, Amilcar Padovani, AntOnio
Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy, Christo-
yam Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro Macid,
l)Lilton Canahrava, Dênio Moreira, Domingos
Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Had-
(lad, Euclides Cintra, Euripecles Craide, Fá-
hio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Genésio Ber-
nardino, Gerardo Renault, Comes Moreira, Ha-
roldo Lopes, Humberto de Almeida, Jesus
Trindacle, Joéo Bello, João Marques, João Na-
varro, Joiio Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José
Laviola, José Honório, José Santana, Kcrnil
Kuma ira, Luiz l3accanini, Mario Assad, Men-
(ICS I3arros, Milton Lima, Milton Salles, Mor-
van Acayaba, Narcélio Mendes, Nilson Gonti-
jo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso,
Raimun (10 Albergaria, Ronaiclo Caneclo, Se-
hastiio Nasciinento, SCrgio Ferrara, Sylo
Costa, TelCmaco Pornpei e Vicente Guabiroha.

Proposiçes

PROJETO DE LET N. 7/75

(encaminliaclo pela Mensagern Governamental
n. 3/75, que fixou o prazo de 30 dias para

apreciaçSo)

Estabelece a remuneracOo do cargo
(IC SecrclOrio de Eslado.

A AssemblCia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 -- A rcmuneracSo do cargo de
Sccrctario de Estado compOe-se de vencimen-
to e verba de reprcsentacOo.

§ 1.9 	 0 vencimento é fixado cm Cr$
8.000,00 inensais.

§ 2.9 - A verba de representac5o é fi-
xada cm Cr$ 84.000,00 anuais.

Art. 2.9 - As clespesas decorrentes cia
(XC'Uça0 dc'sta id correrSo por conta dc do-
tacOcs proprlas (10 Orçamento vigente do Es-
I a (tO

Art. 3.. -- E,ta lei entra em vigor na data
de sua puhIicacao revogad:S as disposicOdS
ciii ('ontrarlo

Dado no Palicio cia Libcrdade, aos.

PROJETO DE LET N.c 8/75

(encarninhado pela Mensagem Goverriamental
ri.9 4/75, clue fixou o prazo dc 30 dias para

aprec iacão)

Altera dispositivos da Lei fl.9 5.960,
de 1.0 de agoto die 1972, clue consolida
a lcgislaçao tr:butiria do Estaclo dc Minas
Gerais e dá outras providências.

A AssemblCia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 Os arts. 42 e 49 da Lei fl,9 5.960,
(Id 1.9 de agosto (Ic 1972, ficam acrescidos das
seguintes disposiçOes:

"Art. 42 - .....

I\ - ficar c'omprovado que 0 contrihuin-
te nio está em tindo regularmente documen-
tái'io fiscal relativo as saidas que promover.

Art. 49

§ 4.9 As multas por clescumprirnento dc
obrigaçocs accssorias poderao set- rcduzidas uo
canceladas pelos órgios julgadores adminis-
trativos, desde quc' fique provado que as in-
frarOes tenham sido praticadas scm ciolo, m
fC, fraude ou silulUlacuc) e ntlo impliqucm fal-
ta (IC i'ccolhimento do imposto"

Art. 2.9 - Os 'Iscisos I e II do art. 52 e
incisos II e III (Ic) art. 53 da Lei u.S 5.960, de
1.(? (Ic agosto (IC 1972, passam a vigorar corn a
seguinte redaçiio:

"Art. 52 - 	 ....

I - per falta de registro dos documentos
próprios nos livros da escrita fiscal, 5% do
valor da oper:içao constante do ciocuinento,
observadas as seguntcs disposicOcs:

a) em se tratando de entradas de mer-
caciorias rcgistradas no livro Diario, a multa
scrâ de 2 1/c do valor da operacibo;

b) cm Sc tratando de saidas (IC niercado-
nias cujo unposto tenha sido recoihiclo, a rnul-
ta sent (Ic 2 1;'(' do valor da operacão;

II -- por (Iar salda a mercadoria, entre-
ga-Ia, transporta-la, tC-la cm estoque ou cm
clepibsito, desacobertada de tiocumento fiscal,
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salvo a hipótesc do art. 31 desta lei, 40% do
valor da operaç5o, observado o seguinte:

a) quando as infracoes a que se refere
rstc inciso forem apuradas pelo Fisco corn
base no lançarnento efetuarlo na eserita con-
tabil (10 contribuinte, a multa será de 20%

b) em se tratando de falta de ernissão
1e nota fiscal de entrada, riesde que a saida

(10 estabelecjmento remetente csteja acoberta -
(Ia por nota fiscal correspondente S mercado-
via, a multa serS de 10%

Belo Horizonte; solicitando, ainda, que essa
comissij(( possa convidar entidadc.s de classe
para integrS-la, a firn de pleitearern junto a
S. Exas. o restabelecjrnento do trifego ferro-
viSrio atraves do trem de luxo Vera Cruz

Oradores

HOMENAGE( DA ARENA A JOSE MARIANO
DA SILVA

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Formulamos,
a exemplo do nobre Deputado DSlton Cana-
bravo, da I3ancada oposicionjsta, urn Bequeri-
rnentcj (Ic suspens5o dos trabaihos (lesta tarde,
em hoinenirgern S memória do ex-conipanheiro,
ex-Deputado Estadual e medico ilustre, Dr. José
Mariano da Silva. NSo tivemos 0 prazer e 0
privilCgjo de, nesta Casa, trabalhar ao lado do
extinto, Inas nós o conhecernos, ainda que
superficialinente , em contatos fugazes, vez por
outra, na antiga sede da Rua dos Tainoios.

O medico que ora nos deixa era natural
(10 cidade de Itabirito, que ternos a honra de,
em name (la ARENA, represenfar nesta Assem-
biéia. Els ai, nobres Deputados, o porquC (IC
haver a Lideranca arenista (lesignado este mo-
desto orador para seu intérprete, no momento
em que nos lenihramos, iii corn saudade, de
rnais urn conipanheiro, de mais urn lutador da
causa publica, que morre. Ainda hi pouco, 0
ilustre e culto l)eputado Cicero Dumont nos
dizia da person alidade do extinto, corno sen-
do urn homem die grande estatura e de grande
Peso, IflaS que tinha urn cOraçao mawr (10 que
seu prSprio corpo. Era urn medico pie aten-

aos hurnildes, (Ides nSa cobrando honorS-
ros 	 Floje, (J11afldo lemnos, 	 oni tristeza, aspSginas dos i0i'nais, venros que alguns niédi-
cos, felizmente poucos, tern criado cerlos pro-
blemnas para Os doentes, As vezes ate mnorihun-
(los, recusando-Ihes, por nSo poderern pagar,
Os recursos do Meclicina. Hoje, quando torna-
UIOS conhecin (Ia movIe do Dr. José Maria-
no, itabiritense ilustre, desejanios frisar esse
particular (Ia Sun personaljdode de homern born,
(IC 1116 d co hurnanitSrio, que jarnais rle j xou de
aten(ler a urn humilde que The batesse As por-
las, necessitarlo de recursos medicos.

A Assembléja Legislativa - no sua tota-
lida(Ie, uma vcz que a nobre Bancada do Opo-
sicSo tambérn iS se manifeston em Requerimen-
to do ilustre parlamentar Dalton Canabrava - -
esta Assernbléia dos mineiros sente, profunda-
mente, a perda desse ex-parlarnentar, José Ma-
riano (Ia Silva, que, alérn dc ter exercido corn
dignidade o seu mandato de Deputado, foi tam-
bern, corno iS se disse, urn medico do Estado e
urn precursor (Ia Medicina e do teraj)Cut lea do
lepra

leinos noticia, em ligeiras anotacAes que
coihcmor; ainda ha pouco, pelo telefone, de que
0 Dr. José Mariano do S i lva fol piOfleiro (10
Leprosimrio Mario Campos, na qualiclade de Di-
retor. Sahernos ainda que dc, nessa ativiclade,
em contiito corn esa niolésfia COntagiosa, corn
essa doença horrivel aindo hoje, em nossos
(has, vie, nSo obstante, dedicou-se inteirarnen-
Ic no atend:niento (Jos cloentes e prestou, no

o SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA
Sr. Presidente c Srs. Deputados. Este mo-
niento é de profunda tristeza para todos Os
minciros, principalmente par aqueles que,
omo cu, tiverarn o prazor de conviver corn

o cx-Deputado José Mariano da Silva, medico
ilustre, qUe souhe exercor, corn proficiência,
corn dignidade, corn altruismo, corn hurnani-
dade, o sacerdócio cIa Medicina. Era José
Mariano do Silva urn homern de coracSo aherto
principalniente nos hurnildes, a picm estava
sernpre pronto a atender, fosse durante o (ha
ou durantc a noite. Ele, corn aquele carinho,
corn aquele seu espirito humanitArio e cristSo,
quo era urna dos suas corocterlsticas mais acen-
tuadas, souhe descmpcnhar corn raro brilhan-
tismo o scu niondato de Deputado a esta Assern-
bléia I.egislativa do Estado dc Minas Gerais.

Foi José Mariano do Silva Diretor do Ser-
vico do Lepma do Ministério da SaSde, onde
prcstoU relevantes serviços por longos anos,
senipre corn aquela dedicaçSo, corn aquela bon-
dade, corn aquela dignidade, que sSo suas vir-
tudes caraeteristicas, como medico, como ho-
mein publico e corno politico. Foi Diretor do
LeprosArio Mario Campos, onde também, corn
hondade, corn arnor e carinho, atcndeu, por
longos anos, aqueles infelizes doentes que se
encontravam internados.

Era tio do nosso ilustre amigo e ex-cole-
ga, Coi-onel Jairo Pereira da Silva, ex-Cornan-
dante-Geral do PolIcia Militar de Minas Gerais,
quc tambCrn exel-ceu o mandato corn raro bri-
lhantisrno nesta Casa.

A morte causa-nos bostante tristeza pela
separacao dos nossos entes quoridos, nossos
amigos e nossos farniliaros. Alas a palavra de
Deus, que é a Biblia Sagrada, através do gran-
de arauto do Evangclho, o apóstolo SSo Paulo,
no epistola aos Romanos, capitu o III, versiculo
21, mostro a razSo par quo todos nós estamos
sujeitos A morte. Naquele 'verslculo SSo Paulo
diz que todos pecararn e brain destituldos da
gloria de Dens. Por isso receberam, como estS
escrito na epistola aos Romanos, capitulo VI,
\• esiciIlo 23, o salSrio do pecado, que C a mor-
Ic. Mas, atravCs do morte, podomos alcançar
a vida eterna. Isso nos confoita sobrcmanei-
ra. Homnem nenhum, por mais sShio, por
mads intdIncflte, po' mais ciilH 1-or mnais rico,

por mais portentoso que possa ser, jamais Con-
seguirS evitar a morte. OxalS todos estives-
scm corn a consciência tranquila do dever
cumprido.

Como medico, como politico, como cida-
clão, José Mariano do Silva sempre so encon-
trou no rol dos homens de bern. Portanto,
crcio, esse ilustre medico e coestaduano extin-
to vai merecer do parte do Deus as benesses a
que fez jus polo suo bondade, pelo seu amor,
pelo seu carinho paro corn aqueles necessita-
dos, humildes, pobres, quo, quando precisa-
yam dole, procuravam-no confiantes, porque
sabiam das grandes virtudos do que era deten-
tor. José Mariano da Silva passou pela vida
fisica corno urn metooro, como urn relSmpago,
pomque, dada a sun juventude, aindo poderia
viver muito, so Deus o perrnitisse. Entretanto,
deixou o masto brilhante do sua bondado, do
sua dignidode o (Ia sua condicSo de chefe de
farnilia exemplar.

Queremos, nesta oportunidade, com o co-
macSo sangrondo do tristeza, levar a familia
do ilustro medico e politico as nossos mais
sinceras condolCncias pelo seu prematuro desa-
parecimento.

HOMENAGEM POSTUMA AO DR. JOSE
MARIANO DA SILVA

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA -
Sr. Presidente e Srs. Doputados. Esta Casa,
polo iniciotivo dos nobres Deputodos Jesus
Trindade o Dalton Canabrava, protende suspen-
der SOUS trabalhos, no tarde de hoje, porn men-
der homenagern póstuma, das mais justas, a
um saudoso e brilhante componheiro de lutas
parlamentaros. NSo poderia este modesto ora-
dor deixar de pronundiar-se a rospoito de tao
lutuoso acontecimento. Grande amigo nosso,
urn companheiro de jomnados politicos, o Dr.
José Mariano da Silva, para tristoza do povo
mineiro o de seus familiaros, desaparece. hoje,
do nosso convivio. Foi urna figura humana
dos inais expressivas, urna personolidade mar-
cante, quo ha de permonecer na lembrança de
todos nós, atravCs do sou trabolho. José Ma-
riano da Silva foi tambérn nosso companheiro
do Bancoda, pela legenda do Partido Traboihis-
ta Brasileiro. Como dirigonte do Departa-
mento Estadual do Lopra, como medico lepró-
logo e corno represontante dos SrgSos simila-
res do Governo Federal, neste Estado, conse-
guiu roalizor uma pohitica do tratamento da
lepra dos mais humanas, dos mais sensiveis,
daquelas quo meihores resultados podem Co.
lher. Ele transformou, ole humanizou os
nossos sanatórios, os nossos leprosSrios, per-
mitindo a vido comunitSria dentro dos men-
cionados órgSos, tratando do interosso social,
do interosse familiar, do Interesse econômicO
do coda urn dos membros desses leprosSrios.
E do que forma dc cuidava desses interesses!
Corn que carinho, corn que apreço, corn que
devotamento curnpria esse alto e nobre mister!
Parecia ate que José Mariano da Silva, ao
executar a sua nobre tarofa, estava realizando
urn trabaiho para si e par sun prOpria familia,
tal o interesse, tal a dodicaçSo que ole devota-
va no cumprimento de seu dever.

Art. 53 - ....................

II	 havendo ac5o fiscal, 100%, obser-
vadas as seguintes reducSes:

a) a 10 17c de seu valor, em se tratando de
(lCbito liquido e certo, relativo a periodo de
apuraç5o do imposto (levidamente registrado
nos livros fiscais ou lancado por estimativa,
(Juando o recolhimento ocorrer (lentro de 15
dias, a contar da data dc vencirnento do pro-
zo regulamentar estabeleciclo para pagamento
(to tributo;

b) a 20% de seu valor, quando observa-
das as condiçoes da alinea anterior, o reco-
Ihirnento ocorrer dentro (Ic 30 dias;

c) S metade de seu valor, quando o re-
(Olhilfleflto se fizer dentro de 30 dias, a con-
tar da data de recebimento do notificaçao ou
auto de infracSo, ressalvadas as hipóteses pre-
vistas nas alIneas anteriores;

(1) a 70% de seu valor, quando decorri-
dos mais de 30 dias do rccehiinento da notifi-
eaç5o ou auto de infraçiio, e o recolhimento
se fizer dentro do prazo de redurso ao Conse-
Iho (IC Contribuintes, se n5o revel o notificado;

e),a 70% de seu valor, se paga ate 60 dias
cantor do recebimento da notificacSo ou

auto de infraç5o, quando revel o notificado ou
autuaclo

III por deixar de reter ou de recoiher
a 1)"o(luto da retenç5o do imposto recebido
ciri decorrência de substituiçao trihutSria, duas
vezes o valor do imposto, n5o se aplicando o
(lispOStO nos ineisos I e II deste artigo e scm
l)IcJuizo das sancSes penais cahivejs"

Art. 3.° - Esta lei entra em vigor na data
(IC sua publicaçSo, revogadas as disposiçöes
irn contrSrio.

l)ado no PalScio da Liherdade, aos...

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Jesus Trindade, em que
solicila a suspensijo dos trabalhos do Casa. em
Viritirte do falecimento do ex-Deputado José
Maclana

(Ic idCntico teor, do Sr. Deputado Dalton
(Thnahrava;

rio Sr. Deputado Haroldo Lopes, solicitan-
(Li.) seja constituida urna cornissSo de Deputa-
(los para visitor, oficialmente, 0 Ministro dos
Transportes e o Presidente (10 Bede FerroviS-
rio Federal. quando do estada de S. Exas. em

Lepro55'° MSrio Campos, Os scrvicos mais
0levantes cur favor da comunidade mineira e,
ortaflto, em favor de seu Pals.

Enderecamo s , neste momento, em nome da
ARENA, S farnilia do morto Os flOSSOS pesa-
rfies nossa solidariedade e a nossa palavra
do conforto, dizendo a essa famfila que ela
(levc seiitii'-Se confortada num momento de
dor cOfliO estc, ao lembrar-se de quo sell chefe,
o Dr. José Mariano do Silva, pôde, corn scu
exemP1O (IC trabaiho, corn sua dignidade de
professor, ser lembrado da Tribuna dos mi-
neiros. Esta é a hornenagem quo fazemos hoje
o x-Dcp11tado Dr. José Mariano da Silva, a

sua ilustre familia e S sua terra natal, a pro-
gressista c simpAtica Itabirito.

FALECIMENTO DO DR. JOSE MARIANO DA
SILVA
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Sua vida, como hoinern arneno e cavalhei-
ro, é urn exemplo a ser imitado. E essa sua
faceta (Ia vida näo era exihida apenas para
seas amigos, para as liguras de alta proa. Da
nwsrna maneira, no mesmo torn, corn a mesma
anlenidacle corn que ele se clirigia aos altos
figuröes, ele recebia, acolliia e tratava Os mais
liunhil(1CS e andrajosos (loentes que se Ihe apre-
sentavam.

Fm, portanto, urn hornem quc prestou a Mi-
nas, nesse setor da assistêncja inédica, serviços
dos mais relevantes. Por isso, esta Casa,
prestanclo-Ihe esta homenagem, cumpre urn de-
ver dos mais sagrados, porque sabemos que
nesta hora centenas e centenas desses leprosos,
espalliados pela hintei-Mndia, estäo chorando o
(Iesaparecilnento de figura tao significatjva pa-
,-,I sua vida.

Vanios, portanto, Sr. Presidente e Srs. Dc-
J)uta(los, trazer aos Requcrimenfos, ora em vo-
Iaçao neste Plenário, o nosso apoio e a nossa
solidarieclade, associando-nos ao sentimento
de iesar desta Casa näo sornente em nosso
nome, mas também em norne de nosso prezado
eompanhejro Joao Navarro, tarnbérn remanes-
cente do ex-Partido Trabalhjsta Brasilejro e
grand amigo do falecido José Mariano da
Silva

Querernos também, Sr. Presidente, Srs.
l)eputados, que, através desta Tribuna, sejam
(n(lerecadas a farnIlia enluta(la as nossas Inais
senfi(las condolências, e que esta Casa faca die-
gar ao conhecimento da farnilia, pelos meios
oficiais da Mesa, a sua dccisão, decisão das
Inais justas e mcrecidas, porque José Maria-
no da Silva, quando por aqui passou, deixou
niarcada sensivelinente a sua presença, per-
lustranclo as poltronas (leste Plenãrio.

IIOMENAGEM AO EX-DEPUTADO JOSE
MARIANO DA SILVA

O SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA - Sr. Presidente c Srs. Deputados,
esta semana nao foi uma seinana feliz para
nosso Estado. Ele se viu dirninuldo, no seu
qua(lro e no sua paisagern humana, corn a
percia, ontein, do grande 1i(Ier Pedro Aleixo,
(luando a opiniäo páblica ainda nio se havia
testabelecido do grande traurnatismo causa-
(10 pela morte do Professor José Mariano,
ex-I)cputado a esta Casa.

Não live o prazer (le conviver corn o Dr.
José Mariano da Silva neste Parlamento, mas
five a honra e a satisfaçao (Ic receber urn
I)OUCO de sua grande sahedoria, quando lecio-
nava a rninha turma liçoes de leprologia. Foi
(omo leprólogo, como mé(IicO, corno profes-
sor e corno humanista que eu conheci o
grancle cidadao que foi José Mariano. Como
dernonstraçao do sen arnor ao próximo e do
scu espirito pi'iblico, dc, corno nos outros,
n5o resistiu ii tentacão (IC disputar urna elei-
rao e de scr represenfante (10 POVO. Ele o
fez pelo PTB, representando aqui os traha-
Ihadores de Minas Gerais. 0 Dr. José Ma-
riano, que foi meu vizinho. rlepois de 1eco-
nar e de nos mostrar os casos perigosos da
lepra, (IC volta a casa, ahraçava scus filhos
scm ncnhurn temor, scm mesmo trocar a rou-
pa corn a qual havia lidado corn tantos doen-

tes. Era urna criatura humana (Ic gran(le
valor. Pegava nas feridas dos doentes scm
nenhuni constrangimento C scm nenhuma dc-rnonstracijo (IC repudjo. Assirn, dc (lemons-
trava a grandeza de seu coraçiio c a rnaneira
caridosa Corn que tratava dos hurnildes,
Muito se asscmclhou a Deus no exercIcio (IC
sua gi-antic profisso e dava-nos urn exemplo
de respeito a dor e ao sofrirnento dos flOssos
sernelhantes.

Por isso, Si. Prcsidentc, quero trazer,
em nome (10 rncu Partido, a minha home-
nagern n5o so ao horncm püblico, ao esdu-
Iápio ilustre, mas também ao ex-Diretom do
Leprosibrio Mario Campos, 00 ex-Diretor do
J1ia Kubitscheck, ao ex-Diretor do Serviço
(IC Lepra (10 Estado c (10 Serviço Federal de
Lepra, ao professor que é citado, obrigatoria-
mente, em todas as teses que tratarn (IC lepro-
logia, ao estudioso que dilatou as nossas fron-
teiras cientificas. Quero trazer uma home-
nagern, tambérn, ao tio de urn ex-colega nosso,
Deputado Jaio Pereira, e do Cornandante
Jonas Pereira, aos quais também (lesejalnos
levar as nossas condolências.

Qucremos, enfim, prestar a nossa home-
nagein no cidadäo que dignificou a condi-
cão hurnana, ao ci(Iadibo quo servirá die e-
xemplo para tantos outi-os mais jovens que
perceberam e sentim-arn 0 SCU niodo do ser,
adnurando a sua villa, a sua aco e prifldi-
palmnente a sua atuacao como medico.

A fanillia do Dr. José Mariano as con-
(101CflciaS (10 Assembléia Le gislativa, dos seas
colegas Deputados, dos represcntantcs do
povo, pois é em nome do povo que trago aqui
esta homenagem, que nSo é a ultima, pois
estaremnos sempre recordando esse homem
(IUC se fez merecedor da nmsa adrniracSo
pelo seu trabaiho, polo sua cultura e princi-
tialniente pela sua grandeza (IC espirito

Questöes de Ordem

O SR. DEPUTADO MILTON SALLES -
Sr. Presidcnte, minha Questo do Ordem tern
fundamcnto em dispositivo regimental quc
autom-iza o Sr. Deputado a solicitor (Ia Mesa
n5o apenas o que peço, corno tambCrn licen-
ça para consultar Os arquivos (10 Assembléia
e ainda para lancar mao dos seus serviços,
(leSde quc a finalida(ie seja a oricntação dos
I)eputados.

Assimn sendo, solicito a V. Exa. que me
seja fornecida unia cópia, devidamcnte au-
tenticada por V. Exa., do Requerirnento do
Sr. Deputado Lourival Brasil e das QuestSes
(Ia Ordem formnuladas, por ocasiiio do sua
votacao. pelos Deputados Jesus Trindade e
Nilson Gontijo.

Esclarcço. ainda, Sr. Presidente, que
CSSa soIicitaço é para fins (IC (Iireito e fins
politicos.

0 SR. PRESIDENTE - A PresidCncia
providenciara para que seja atendida a pre-
tensilo (10 noire Deputado Milton Salles.

O SB. DEIUTADO LUTZ BACCARINI -
Sr. Presidente, na Reunião do dia 3 p.p.,
essa PresidCncia, ao proceder a 2 .4 vcrifica-
çibo requcrida pelo nobre Dcputado Jesus
Trin(la(le, (jUafl(lO da votaçibo (10 Rcqucri-
mento n. 3, cielibcrou consagrar corno pre-
sent es OS Srs. Deputados qUc so haviam ro-
tjra(l() (ii) Plcnário, considei-ando corno se
vota(I0 (Iii branco houvessem, pelo fato de
tereili os cii ados parlamentares participado
do votaciio c da l. verificacao, obtcndo-se
dcstai1 (( (juorufli exigido pelo Begimento
Inferno

Contra eiSa decisao foramn suscitadas di-
versas Qucstes (le Ordern, mantendo, poiém,
V. Exa . sua de1iberaço.

Hcconloaemiios, Sr. Prcsidente, qo dessa
decisao, ciii face do disposto no art. 160 do
Regirnento lnterno, não cabc qualquer re-
curso, ji quc para o mesmo nao cncontramos
amnparo no . I . (10 referido artigo. PorCm,
palo cvjlar rcpercussöes futuras e impedir
(idle essa ilccisao -- data porno, a nosso ver
anti-regimental - assuma carter normati-
vo, corn base no disposto no art. 158 do Re-
gimiidn!o lntcmno e visando eselarecer sobre
a intcrprctaçao dos normas que regeni os
irahalhos dcsta Casa, é quo, em QuestSo do
Om'dciii, ohjctivanios (Ia Mesa umna dccisao
que oriinic U P1enrio para deliberaçSes futu-
rai.

l)c aimiemiiibo, cntendernos quc constata-
(Ia, no 1." 011 na 2. 1 verificac5o, a ausCncia de
quorum, a voiacSo näo so procossou, compc-
tindo ib Mesaproceder a chamada pal-a sua
rccomposlcao. Rca1mene, nao se pode intcrpre-
tar a vemificaç5o do votacäo como moro ato
(IC forniahsmimo, apenas para so rcpctir, me-
canicaniente, o ato celebrado. Pelo contra-
rio, 00 Sd proceder a verificacSo, o que so
objeliva C n5o somnente conferir o ndmero do
votos, mnas tambem ccrtificar so a votação obe-
(ieceu aos mandarnentos regimnentais, inclu-
sive o (IC quorum. Trata-se, portanto, de
ama renovaçiio de votacibo, 	 anulando-so as
voiaçocsanteriormente verificadas.

T.-Into isso é fato, que nada impede ao
parlanientar votar na 1. 1 vcrificaco (10 uma
forma e, no 2., alterar seu ponto de vista,
votan(Io de maneira frontalmentc contrãria
a dii 1.1 verificação Sc pode, pois, o Deputado
votar a favor na 1. 4 verificaço e contra na 2.,
nada o impede, tarnbérn, do so afastar do Pie-
nrio e negar a sua prescnça em qualquer
momento (Ia votacao.

II1'( tanto, dispoo o art. 240, em seu
§ 3o, item II, que a votacäo será intcrrom-
pida por faita do quorum Mais ainda, o §
7.v do mesmo art. 240 do Regimento Interno
pervC: "Ocorrendo faita do quorum durante
a vota ç o, serib feita a chamada, registranclo-
-Se ('111 ala Os nomes dos presentes". Ressal-
tamuios aqui a expressäo durante, ou seja,
(10 10 lcio ate o ubitimo instante da votaciio. E
ii vctaçao (10 proposicão somente se encerra
1 i)()( a UI! iiiO verificacao OcOiTida

1, ass II, cristalino o preceito regimen-
tal, n.-to se admitindo quaiquer outra ospécie
(IC inlerpretaçao. 	 Mesmo qUe ciistalino no

fosse o principio regimental, tornar-se-ia ne-
ccssária a aplicaçibo do art. 293 do Regimen-
to Intcrno, huscando-se subsidios nas normas
regimontais do Cârnara Federal, onde encon-
trariamos todos os reforcos para a teso quo
sustentamnos.

Dispöe o art. 178 do Regimento Intcrno
cia Camaro Federal: " 4.c - Havondo-se pro-
cedido a uma verificação do votaco, corn-
ijrovada a existCncia de nñmero legal, não
sera permitida nova vcrificação antes do do-
curso do unia hora da proclarnaco do Fe-
suit ado

§ 5. - Ocorrendo verificacão do vota-
ço, se for notória a ausência de quorum no
Plcnário, o Pm-esidente podcrá, desdc logo, do-
terminar a votaçiio polo processo nominal.

§ 6.s - Comprovada a falta do niimoro
legal, será permitida a realizaco, a requori-
mento on ox-officio, de nova verificac50,
após o decurso do uma hora.

§ 7." - Far-sc-a sompre a chamada quan-
do a votaciio por hancada indicar que não
ha nñrnero, salvo se, faltando apenas meia
hora para o térinino da scsso, o Presidente
,I 	 dispensavel.

§ 8.s - A charnada far-se-a i)elO meSrno
processo de votaco nominal."

No hilt cm quo so apoiar a deciso da
Mesa, jâ que os arts. 254 e 255 so coinplotarn
corn o art. 240, emil seus § 3.c c 7.s.

Finaimnente, n,-io julgamos válida a inter-
pretacão do exprossão "tenharn votado a fa-
vor da rnatCria", constante do art. 255, como
alicoice para aquola dccisão do V. Exa., )á
quo, como (lisse, é licito ao Doputado alterai
o sen voto do l. 1 para a 2. 11 verificacão. E
muito menUs o paragrafo ünico do mosmilo
artigo podei'a 1(1' aplicaçao contrario sensu,
cu seja, se o parlamentar retardatário näo
pode participar cia votaco, depois de inicia-
(Ia, näo vale dizer näo possa ole (lola SO afas-
tar após sen inicio. Soria isso compelir o
parlaniontar a decisöes que violentem sua
opinio. Alias, violentada foi a consciência
do Doputado quo y in publicado no Minus Ge-
rais, corno SCU, urn em bronco para aque-
le Requcrimento, quando outra era SLia inten-
cibo.

Face .to exposto, roquorornos a esta Pre-
sidCncia seja, em Qucsto de Ordem c para
fim do disposto no art. 162 do Reginiento
Intorno, defifli(io so os Srs. Deputados po-
dem ou n5o ausentar-se do Plenário em qual-
quer instante da votaço, inclusive no 2.* ye-
rificaçäo, computando-se on no sua presen-
ça para efeito de quorum.

O SR. PRESIDENTE - A ProsidCncia
rocebe a Questao do Ordorn levantada polo
nobre Deputado Luiz Baccarini, quo scrã die-
cidicla oportunarnento.

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, lbS iib demos por encerrado
o opisódio do nosso recurso hoje apresenta-
do ,I . Entretanlo, se me permi-
tern V. Exa. e o Pionrio, quoria fazer uma
Iigeira observaçao quanto ib juridici(lade (Ia
cleciso de V. Exa.
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A tItulo, SCIflpi'c, tie colaborar C011i a Me-
sa, fizernos urn recurso corn base no art. 18da Const j tuiçso do Estado, que é sirna norma,
(01110 V. Exa. sabe, superior ao Reqimenfo
(lesta Casa V. Exa. reaf j rina a sua clecisSo
(0111 base aenas no lice !lIefl to. Enten (10,
d(Ita Venlu, que a Mesa nio poderia, por sisO, sell' antes ouvir a Comisjo (IC Constitui-ao c .Justiea e, POStei'iornlentc, 0 P1en6rio,
ilar pm' encerracla a quest50, on rnelhor, irn-
pccln' i rflI'S0 floi'iiiai (10 expediente, digarnos,
(10 recurso aprcsenfado. i o que queria di-
zer, corn minlias hoinenagens a V. Exa.

0 SP. PRESIDENTE --- A Presidêncja
cons j dera matéria vencida a Questão de Or-
dent levantaiki Pelt) nobre Deputado Jesus
Irintlade.

RECURSO DE I)ECJS0 1W QUESTAO
DE ORDEM

Exrno Sr. President( (Ia Assembléja Le-aislafiva.

0 Deputado infra-assinatlo, n5o se con-
ieimando, data Vellia, corn a decisSo profe-
rida pela Mesa em Questéo (IC Ordem que for-
mulou por ocasi5o da votaç'So (10 Requeri-
mento Loui'ival Brasil, na ReuniSo do dia
3/2/75, no qual se propunliam "congratula-
çSes coin o eminente Governaclor Bondon Pa-
checo e corn o Sr. Diretor-Geral (10 DER",
(Ilseja da Iflesma recOrrer, Comb tie fato por
recoi'rjdo tern, por entender que se fcriu o
art. IS (Ta Constituiç5o (10 Estado (le Mines
Gerais in verhis

"Art. 18 --- Salvo disposiç5o constjtucio-
nal ciii contrhrio, as (lelibcraçöes da Assent-
bléja Legislafiva serSo tomadas por maioria
Ic votos, presentes mais da metacle tie seus

I(ielilhrOs, Ciii pleno eXerCIcio (10 inandato"
Já 0 Regimento Interno, CIII SCU art. 160,

cstatui

"Art. 161) A questio de ordem formula-
tia no Plcnfiiio serii em definitivo resolvicia
peio Presidente da AssemhlCja

1.9-. Quando a qticst5o (IC ordemn for
relacionada corn a ConslituiçTo, pocicrá o Dc-
putido recorrcr (la (ICCiSSO do Presitiente pa-
re o Plcnário, ouvi d a a Coniissiio de Consti-
101(10 e Justica.

2. - 0 recurso de que trata o § 1.9 so-
lucIlle serS recehido se entregne a Mesa, por
escrito, no prazo de dois dia5, a contar cia
(ICCiSSO em Plenárjo.

§ 3. Recebido, 0 recurso serS remneti-
(10 a ComissSo de Constituiçso e Justica, que
emitira parecer a respeito, no piazo tie dez
(lies, a contar do recchirncnto,

§ 4s Emitido e publicado 0 parecer,
Ser,( incluido em Ordcni (10 1)ia para discus-
silo e votaç5o clentro (le 45 lloras

§ 5.9 ---- Aplica-se 0 (1 isposto nos pai-
g'afos anteriores aos casos cmii que a Mesa
ticixe de receber procto por considerá-lo
incOnst j luc jonal Oil ('XclU j dt) (Li ('OmpetCncja
lie in icialiva de Deputado
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Essa PrcsidCncja haverit de rcceht'r c en-
telidem' este rceurso coillo Ulil (ICSCjo ilo signa-
tSrio de coin cia cooperar e nTio (IC (Ida cii-
VergjI' . Entende aincla o recorrente cl u e a de-
('155t0 recorrida n5o pode prevaiccel' 1)01' COn-
Irariar frontallnenle o art. 240, 7. do He-
gad to Inferno, assirn

	

"Art. 24it 	 A votaç5o é 	 roinpicinentotIt (1 iscuss5o.

§ 7•1 __. Ocorrendo falta lie jmioxum (In-
rank' a votaçao, será feita a chamada, I'egis-
Irando-se ein ala Os nomes dos prscntes.

;\dcinais, n5o ha falar em voto em bran-
Co fla votacacu siliihóliCa; niuito mnenos, poi-
(OflSeqiCricjl, flao se poderia computar voto
cm bran to, (iusel(jes Os Deputados

Isso considerado, verificamil essi douta
Pm'csidCiicja tine , a prevalecer a (ICC I silo ic-
formanda, teriamnos o absurdo, data m)enia, de
VCI' (LIII Reqmierirnento aproviido comni apeflaS
19 votantes presentes, flume AsscnllCja inte-
grada p01' 61 pailarnentares

Faço anexar a este redurso as notes taqui-
grilficas one Se relacionam Clii a milatCria e
ofl(ie vent V. Exa. que, na verdade, a partir
To instante em que a PreshlCncia considcrou

rcjeitado o iieqiienjnento Louiivel Brasil, este
mecorlenfe pcdiu verificac5o (it- quorum

Coma esscs Irgurnentos e coin as luzes quc
V. Exa. pode aduzim-, espera-se, ouvidos a Go-
ifl!ssSo de .Justiça e, pOsteriorli1cnle, o Plenti-
nit, a reforiiuu1aco cia ciecisao ona recorricla,
para s e restahciecei' a praxe regtncntal des-
Ta Casa, a meilior herrnenêutica e mais,
para Iranqililidaile dos nossos trahalhos no
fufuro.

Sala das ReuniOes 5 de mem'ço lie 1975.

Jesus Ti'indac/e

DECISAO DA MESA

0 SR. PRESJI)ENTE -- Esta PresidCncia,
('XCIII nando o plesente recuu'so C, (1111(1 iteida,
Inesmo levanilo em con side m'a('ao quc se trata
do iiustre Deputado Jesus Tiindade, urn dos
mais hriiiiamites panlamentares desta Case,
(liseolda do pensarnento de S. Exa.

Os tiispositivos reginientais transcritos pe-
io reeorrentc esciareceni que as (leciSSes dc
questSes de ordem prolatadas peia Mesa silo
irrccorrivcis, salvo aquelas que SC relacioncm
(om a Constituiçso.

Vale (lizem-: se a quest5o de ordeiii dccidi-
(il m'elacionau'-se corn a COfl5iifUi(5o Se a ma-
tei'ia ncla \'el'Sa(i( for matei'ie constituional
st a (ttivida ([lie Se pretencle (lI.Ssip1r i'efem'ii-
-SC (I intcrpl'ela('io (10 texto (ofl1 ilumciomiel, (n-
tao, sili (leeisao, que tern POd Ol)JetiVo inte'pre-
tam- a Conslituiçiio, comnportai'i re('uIs') en Pie-
flamio, ()UVida a ComissSo dc Just ct

\()e, ,soi ciii eSpeCie, a duvida suscitada
na Quest',-10 de O'dem, de cuja decisão preten-
dc-se agora recorrer, prendia-se a interpreta-
çO (10 art. 255 do Regimento Inferno: matéria
egineItal,  portanto. 	 Logo, irrecorrivel e a

deCiS5
Assini, a PresidCncia deixa dc recebcr o

recurSo formnuiacIo pclo Sr. Deputado Jesus
Trindade, umna vez clue interposto de decisão
prolata(Ia para esciarecer ddvicla quanto C in-
tcrpm-('lacao (IC nomma regimental.

E a (Iecisao (ia Mesa, razCo por que esta
Presideflcii (leixti de acoiher o recurso do
DepUta(10, cmii que peSc, repito, a adrniração
profunda (jut , teulio pelo brilhante colcga Jé-
sus Tnimidade

Matiria Aprovada

Requcm'inicnto 10 Sr. Deputado Jesus Trin-
dade, sulicitan(io a suspensCo dos trabaihos,

em virtude do falccimcnto do ex-Deputado
José Mariano.

Nomeacão de Comissôes

A, Mesa nomeja:

pama i'epm'esentar a Casa nos fumierais (10
ex-Deputado José Mariano a seguinte Comnissão:
S ys. Deputados Euclides Cintra, Jesus Trinda-
tie, FCbio Vasconcelos, Gomes Moreira e Dal-
ton Canabrava;

nos teimos das indicacôes das Lideran-
ças, a Comissi'io Especial comnposta dos Sys.
Deputados Domingos Lana, Jesus Trinciade,
Jollo Bello, Haroldo Lopes e Sérgio Ferrara,
para visitaremri oficialmente o Ministro dos
Transportes, de acordo corn Requerimento do
Sr. Deputado Haroldo Lopes.
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V, REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 6 DE MARCO DE 1975

pRESII)ENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FEBBAZ P FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

JoSo Fcrraz, Fernando Junqucira, Wilson
Tanure, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges, Jd-
nia Manse, Pedro Gustin, Antonio Dias, Amil-
car Padovani, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Chnistovarn Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Macid, l)Olton Canahrava Dênio Moreira, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Crai-
(IC, Flio Notini, Fábio Vasconceflos, Ferraz
Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo Renault,
Gomcs Moreira, Haroldo Lopes, Humberto de
Almeida, Jesus Trindade, João Bello, João
Marques, Joao Navarro, JoSo Pinto Ribeiro,
Jorge Caronc, José Bonifácio Filho, José La-
viola, José Honório, José Santana, Kernil
Kumaira, Lourival Brasil, Luiz Baccarini Ma-
rio Assad, Mendes Barros, Milton Lima, Milton
Sahles, Morvan Acayaba, Narcélio Mendes, Neif
,Tabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Rairnundo Albergania,
Ronaldo Canedo, Sebastio Nascimento, Sérgio
Ferrara, Sylo Costa, Teiêrnaco Pompei e Vi-
cente Guabiroba

Proposicôes

PBOJETO DE LEI N.c 09/75

Declara de utilidade pñhlica a Asso-
ciaçio de Pais e Amigos dos ExcepcionaiS

APAE	 de Itanhandu.

A Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1 - Pica declarada de utilidade pd-
bhica a Associaclio de Pais e Amigos dos Ex-
cepcionais 	 APAE - de Itanhandu.

Art 2. - Esta lei entra em vigor no data
de sun pubhicacSo.

Art. 3. -- Revogarn-se as disposicOes em
eon lr5rio.

Sala das BeuniOes, 4 de marco de 1975
Christovam Chiaradia - Ronaldo Ca-

nedo - Emilio Gallo - Fábio Vasconcelos -
IIarol(10 Lopes Nunes Coelho - Luiz Bac-
carini.

Juslificacdo - No conceito de PlatSo,
educar é clar a alma e ao corpo tocla heleza
e perfeição tic que s5o suscetiveis.

Etirnologicamente, para Herbart, a pain-
vra educar vein de educare = alimentar. Pa-
ra Pestalozzi, vein de educere	 conduzir.

Embora variados CSSCS conceitos, urn pon-
to comum existe entre des: é o de que a
cducaçao prcsuPe dois elernentos indispen-
sáveis, scm os quais cia jamais se realizaria.
Urn scria 0 agente, aquele que ministra a edu-
caç5o. Outro, o paciente, seria aquele quc
recehe Os ensinainentos.

No sShio entcndcr tie John Dewey, toda
educaçSo C social, scndo portanto uma parti-
eipac5o, uma conquista de modo tie agir en-
mum.

Mas detenhamo-nos no caso do excepcio-
nal. Como conduzir urn indivIduo deficicnte
fisica on mentalrncntc a urn comportamento
cornum As pessoas normais?

Pretender atingir tai objetivo scria en-
contrar-se em face de uina tCbula rasa, sohrc
a qual o pedagogo, em vCo, se dcbrucania,
sem se afastar (10 ponto de partida.

Tal atitude scnia negiigenciável, C a o-
lucão estC na cspecializacCo. E, mais que a
especiaiizac5o, o trato corn excepcioflaiS re-
quer dedicaçCo, ahnegaçSO, anior.

Dai podermos afirmar quc nenhurn tra-
haiho, por mais nobre que seja, se compara
a generosa tarcfa desempenhada por aqueles
que lidam corn individuos excePCiOnaiS, urna
vez que 0 paciente ni-to possui condicOes favo-
rCveis a açSo educativa do agente.

A Associaçiio de Pais e Amigos dos Excep-
cionais - APAE - tie Itanhandu é uma so-
ciedade civil, fundada cm 9/9/72, c tein por
objetivo a i-ecuperaçibo e integracCo social do
excepcional, scm distinçSo de idade, sexo, ra-
ça, religiSo on credo politico, organizando
e fazendo funcionar escolas, clinicas, oficinas,
colônias agnicolas etc.

Conforme atcsta 0 MM. Juiz de Direito
da Comarca de Itanhandu, a entidade encon-
tra-se em regular funcionamento ha mais de
dois arms. Sun (liretoria n5o percebe nenhu-
ma remuneraçao e C composta de pessoas de
reconhecida idoneidade moral, estando assim
constituida:

Franklin Fonseca Cunha - Presidcnte;
Luiz Benjamim Henrique Rech - Vice-Presi-
dente; Ettore Cottine Fihho - Seei-etCrio; Ma-
ria Auxiliadora Brito Pinho - SecretCria-
-Adjunta; Emilia Maria Mendes Lopes - Te-
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sourcira; Heber Brito Pinto - Tesoureiro-Ad-
junto; Almice Penedo Lara - Assistente So-
cial; Enedir Passos de Souza - Assistente So-
c4!; Vinia Silveira Crib 	 Assistente Social.

A AssociaçSo em apreco possui persona-
lidade juridica, comprovada através de cer-
tidSo fornecida pelo Oficial do Registro Civil,
dc Titulos e Documentos e Protestos da Co-
macca de Itanhandu, onde se encontra regis-
trada no Iivro n.9 7, a fls. 162 e v. 163, sob
o n.° 775, em data de 11/5/73.

A proposicäo em pauta constitui-se numa
inanifestaçSo dc reconhecimcnto cleste Poder
it diretoria e a todos aqueles que colaboram de
algum modo para o êxito da instituiço, peba
gcnerosi(lade que os congrega na consecuc5o
(ins nobrcs objetivos a quo so propöem.

Chrislovam Chiaradia

PROJETO DE LEI N.s 10/75

Autoriza o Poder Executivo a doar
iinóvel ao Sindicato dos Trabaihadores
Hurais de Manhuacu.

A Assemhléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica o Poder Executivo anion-
za(Io a doar an Sindicato dos Trahaihadores
Burais do Manhuaçu irnóvcl pertencente ao
Estado, situado naquele Municipio, corn as se-
guintes caracteristicas e confrontaçöes: ter-
coon medindo 24 rn (vinte e quatro metros)
do frente por 35 rn (trinta e cinco metros) e
50 cm (cinquenta centirnetros) de fundos,
corn area total de 852 rn2 (oitocentos e cm-
qdenta c dois metros dIua(lrados), confrontan-
do pela frente corn a Rua Amaral Franco,
polo laclo direito corn terreno do Clube Re-
creativo de Manhuaçu, pelo lado esquerdo
coin terrenos doados para o Correios e Telé-
grafos. e pobos fundos corn propriedades de
filhos do Hiram Carvaiho, sucessores de Ma-
noel Gonuino Pereira do Lacerda Jñnior, re-
gistra(bo no Cartório do Registro de Irnóveis
Renato Gusman Filho, no livro 3-L, a fls. 273,
sob o n.9 7.070.

Art. 2.° - 0 imóvel objeto da doação
clestina-se a construç5o da 50(10 do Sindicato
dos Trahaihadores Rurais do Manhuacu.

Art. 3.9 - 0 terreno reverterá ao patri-.
mônio do Estado, so nSo lhe for dada a des-
tinac5o prevista nesta lei no prazo de 5
(cinco) anos.

Art. 4.9 - Esta lei entra em vigor na data
do sua publicacão.

Art. 5.s 	 Revogam-se as disposicöcs cm
contrário.

Sala das Reuniöes, 6 de marco de 1975

Mono Assad 	 Fdbio Vasconcellos -
Said Arges 	 Emilio Haddad	 Euclides
(]inlra -- Lul: Bczccczrini.

Justificacdo - A associacSo profissional
do sindicato constitui, scm ddvida nenhurna,
urn dos fundamentos da organizaçao econô-
nhica e social.

As associaçöes que congregani trabaiha-
dores rurais tern ot-igem franccsa e foram in-
troduzidas em nosso Pais em 1894, quando
fm-am autorizadas por decreto.

Atualmentc, a express5o freqiicntcmentc
usada pm' Alysson Paulinelli, "expansiio da
fronteira agricola", traduz a preocupaç5o do
titular da Pasta da Agricultura corn o desen-
volviinento da econornia rural e a instrução
do hornern do campo

Consiitucni fins do organismo, dcntre
outros:

I - Estudar e defender os interesses
agricolas e, cspecialmente, prornover a instru-
çSo agricola pebo estabebecirnento do hibliote-
cas, cursos, conferêricias, concursos o campos
do experiencia;

2 - facubtar aos associadosaaquisiçSo de
adubos, sernentes e plantas, eli-i condicöes van-
tajosas do preco e qualidade, horn como a
compra on a expboraçSo, em comurn ou em
particular, do mIquinas agrioobas:

3 -- procurar rnercados para us produ-
tos agricobas dos associados e facilitar as
relaçöes entre estes e Os cornpra(boros;

4 - - procurar reduzir os prccos do custo
o aumentar a produçao;

5 --- promover e auxibiar a criacSo de
instituiçOes (be ci-édito agrIcoba, seguros agri-
colas e quaisquer outras instituiçöes quo to-
nham por fim o dosenvolvirnento etc.

A doaçSo preconizada pelo Projeto em
pauta C do fundamental iniportancia para a
existCncia do Sindicato dos Trahaihadores Ru-
rais (be Manhuaçu. A construçiio do urna sede
Pie (bari'o a estrutura material indispensãvel
para a consecuçSo (IC scus altos objetivos
econôinicos e sociais.

Prcstando apoio a oriiiiizaçSes (01110 esta.
o Governo do Estado estaril pronloven(bo 0
desenvolvimento da agricultura e, em ñltima
análise, harinonizando-se corn Os OSCOPOS de
uma politica do ânihito federal, pois sabcmos
quo a "cxpans5o cIa fronteira agi-icoba" cons-
film urn dos principais objetivos do atual
Governo.

Acrosça-se, finaliriento. quo a area rcfe-
rida constitui panic restante do torreno onde
foj construldo o Forum local.

,ihirio Assad

PHOJETO DE LEI N: 11/75

Doclara do utilidade pñbbica a Asso-
ciaçiio Paroqujal do Assistência ii Infân-
cia, da Paróquia de Mar de Espanha, corn
sede no Municipio do Mar do Espanha.

A AsseinbbCia Legisbativa do Estado do
Minas Gerais (ToCrota:

Art. l.s - Fica declarada de utilidade pu-
blica a Associaç5o Paroquial de AssistCncia a
ff5flO1, da Parquia de Mar (10 Espanha, corn
5cde no Municipio de Mar de Espanha.

Art. 2." -- flevogadas as disposiçCes em
co1it") cntrara osta lei em vigor na data
(to sua pubbicaçao.

Sala las BcuniSes, -5 do marco do 1975.

Art. I. - Fica declarada do utilidade
püblica a FundaçSo Municipal de Sañde de
Barreiro Grande.

Art. 2.9 -- Esta lei ontra em vigor na da-
ta (la sua publicaçao

Art. 3.s -- Revogaifl-se as disposiçöes em
contrário

d	 ':s IL-ni iös. Ii do marco do 1975.

.Tuslifieuc/to - Entida do do direito priva-
do, corn personalidlade junidica própria e auto-
nornia adniin 7, trativa o financ eira, sediada
no MlifliCiPiO dp Barreiro Grande, Cornarca do
Corinto a FundaSo Muninipal do Sn/ide Bar-
1-0110 Grnndc porsogue objetivos filantrópiCoS
e beneficcntei, n/io incluindo 1)rop6sjto s lu-
crativos no iob (las suas finalidadles -

Est/i o Estatuilo da Fundac5o i-egistrado no
Cart/inn (10 Bagistro Civil das Pessoas Juridi-
ens de Belo iborizonte, sob o n. 25.043, a fbs.
259 v. do livro A-21. Seus diretores, quo
nada percolicill 1)010 (xelcicio die SCUS cargos,

pOSSOOS aI)SOIUtaflleflte idâneas.
Solicitanlos pois, dos ilustres iu-s a

aprovaçSo (leSte I'i-oJeto -

Curios Flop

P1-tO.IET() N: 13/75

1)a denoin macho a escola eSta(bUil do
1., , gi-alI do Dores do Turvo

A AsseniblCia Logisbativa do Estado do
(Li-ais (Iocreta

Art. 1. --- A segunda escola estadual (10
1.s ( , ran a set- criada em Dores do Turvo ter/u
a dononlinacao (10 Joaquim Riheiro da Silva.

Art. 2." -- - Esta lei entu-a em vigor no data
do sun pub] icaçhio, revogadas as disposiçoes
em cofltri'iriO.

Sal' di's BeuniheS, 6 do marco do 1975.

José Bonifdrio Fillio ---- JoCo Bello --
7'elo-nl(ieO POIflJ)ei - Nunes Coelho - Gyro
Macic! - - Gerardo Renault - Morvon Acaya-
ba

,Justiiicucão - Joaquirn Ribeiro da Silva
foi mais (IC) quo urn simples rnorador do Do-
1-os (10 Turvo. Se 15 nSo nasceu C quo o des-
tino pals pi-eiiiiar out ra cidade coin sell

 . Nascou em Juiz do Fora. Do I/o pas-
son para Pores do Tui-vo que o inclulu entre
sons filhos, this suas qualidades: gi-andeza
noral, tenacid:oie, apogo an , trabalho e dodi-
-ao. Viveu corno fazendoiro, próspero,
apegado S terra, ligado a criaçSo Ocupou o
eargos pul.obicos (TO dolegado, juiz do paZ o VO-

i-eador. Sempre consogfliU impor-se 001 plo1-
tos, gracas no enorme eirculO (Ic amigos quo
granjeou . Fahcou cia 1965. quando j/i conta-
Va 89 anos.

,Ju .sli f icu c cio - - A AssocUlcao puroquuil do
AssistCflcia S lnf5ncia - APAT, corn sede na
cidade do Mar (be Espanha, tern per finali-
dade: anipara ra fl- crianças 6rf5s ou ciosainpa-
radas, provid (a (jando-Ihes assistCncia em ca-
sa do farnilia de rospoflsab)ib!diade on em Ca-
si's apropiiadis fornec ei-lhes nlillientos, 17011-
pas 0 conipbeta iissistencia nie(Iico-dOntaria e
hospitabar instituir e manter sabas e parqucs
recrcatiVOS, bibbiotecas e cinema rccreativo;
orgafliZar, superintender e adininistrar a edu-
caçiio intolectual e fisica.

Foi fundada cm 27 do agosto do 1958 o
devidamonte resgistrada. em 29-11-58, no ii-
vro A, flS 44, da Cornarca do Mar do Espanha.

Possui. ainda, Os seguintes rcgistros: Do-
partafliofltO de AcSo Social -- oS 0206; Con-
seiho Nacional de Serviço Social 	 -
275.423/70; Legião Brasiboira do AssistCncia

n. 1.159.
E tambérn declarada entidado do utilidade

piThbica municipal pela Lei n . 9 348.
Sna diretoria é assiin constituI(1a Presi-

dcnto - lair Alves dos Santos; - - - Vice-Presi-
(Ionic - Padre Enrico dos Santos Voh)So, P/i-
roco; Secret/iria - Ana Maria do We Tempo-
ni; Tosoureira 	 Maria Madabena Larnarca.

Todas, possoas do bern 0 trabalhacloras,
tucbo fazendo poba assistência ao próximo.

Trata-so de urna ontidade scm fins lucra-
tivos, sen/to quo o esforco de todos resulta nu-
ma 01)1-a gigantesca e quo rnorcco integral
apoio. Em urna lahuta insana c proficua,
destaca-so 0 Padre Enrico dos Santos Veloso,
autCntico guardiSo (1 a hondade o do hem
cornurn.

Corn este Projeto, que toilios certeza sera'
aprovado polo Casa, n5o s/i reconhoceTOoS urn
adniirSvcl ti-ahaiho, como tambCm olevarnos
ainda mais o norno do urna das cidades que
sSo motivos do orglllho para Minas Gerais,
a rica o pro gressista Mar do Espanha. a "terra
do m/irmore".

mi ilcar Pudovani

PI10.IETO DE LEI N. 12/75

Declara do utilid ado pIiblica a Fonda-
:So Municipal do Sn/ide do Barreiro Gran-
(be.
A Assernbbéia Legi slat iva do Estado die

Minas Gerais decreta:

.1rniicnr I'wlovani - Anton Fagundes - 	 Curios Eio: -- José Bonifdcio Fiiho -
Eniiiio Jiuddad --- Jodo Marques - Ronuido Jodo Bello -- Milton Suites - Narcéiio Men-
(]anr(i0 --Pe (I,o Guslin - Nilson Goulijo. 	 / 	 .	 J?!i0ilit.
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I)aiicjc tan to (11 Si P ara a comunidade, a
i)011tCnagem que se the vai prestar é das mais
justas, iridicando, também, a cxpressSo major
do recohecimento (IC sons amigos e compa-
nheiros por silas qualidacles e virtudes.

José Boiiifcjcjo Filho

REQUERIMENTOS

N.9 7, do Sr. Deputado Jorge Carone, pe-
dindo seja indicacla ao Exmo. Sr. Prefeito de
Belo Horizonte a necessjdade de restabelecer
a increnda escolar no perioclo noturno;

n.9 8, do Sr. Deputado Nilson Gontijo, so-
licitando sejam enviados telegrarnas e, em Se-
guicla, oficios aos Exmos. Srs. Presidente cia
Repñblica, Ministro (las Cornunicaçôes, Go-
vernador do Estado, Presidente do COETEL
e ao Delegado Regional (10 DENTEL, pedindo
I)rovi(Iências para impedir a retjrada dos Ca-
najs de televisSo quo servern ao Sul de Minas;

n.Q 9, do Sr. Deputado Mendes Barros, em
cl u e I)Cde seja encaminhado ao Sr. Presidente
da Companhia dc Distrjtos Industriajs urn pe-
(11110 de informacoes sobre o andarnento do
l)rojeto de implaritaçSo do Distrito Industrial
de Governador Valadares;

n.° 10, do Sr. Deputado Jorge Carone, pe-
dindo sejarn feitos apelos aos Exrnos. Srs. Go-
vernadoi' do Estaclo e I)iretor (10 DETRAN, no
sentido de extingujr-se a Portarja que obriga
os taxis a apresentar o n.° de suas placas de
i(lefltificaçao na parte externa das portas
(lianteiras;

(10 Sr. Deputado LUcio (IC Souza Cruz, em
que pede voto dc pesar pelo faleciniento, no
dia 13 dc fevereiro ultimo, do Sr. José Oswal-
(to de Araiijo, ex-Prefeito de Belo Horizonte;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solici-
lando voto de pesar polo falecirnento do Sr.
Rui Peirilo, em Formiga;

do Sr. Deputado Mendes Barros, pedindo
voto de aplausos a Sociedade Civil Mater et
Magistra, pela autorizaç5o de funcionamento
da Faculdade de Administraçao de Governa-
dor Valadares;

do Sr. Deputaclo Euclides Cintra, em que
oIicita a instalaç5o, nesta Assembléja, de urn

terminal do Serviço de Processainento de Da-
dos do Senado Federal 	 PRODASEN;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, requeren-
do voto de aplausos to Almjrante Heleno Nu-
nes, eleito Presidente da CBD;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
solicitando seja manifestado o pesar da Casa
pelo falecimento do Sr. Fabiano Pereira
Krauss, ocorrido em Lambari, cm 10 de de-
zembro de 1974;

do Sr. Deputado Mencles de Barros, pe-
dinclo voto de aplausos a ciasse farmacêutica,
pela passagern (10 Dia do Farmacêutico, em
20 dc janeiro iiitinio;

(to Sr. Deputado José Bonifacjo Fillio, re-
queren(lo o dlesarquivamento dos Projetos n.s
1.311 e 1.315/74, do Sr. Deputado Bonifácio
de Andrada.

COMUNICAcOES

Do Sr. Deputado Emilio Haddad, Lider do
M1)13, (lan(lo conhecimento dc quo silo Vice-
-LIcleres do MDB os Srs. Deputados: Genésio
Bernardino, Jorge Carone, Olavo Costa, Kemul
Kumaira e Pedro Narciso;

(10 Sr. Deputado José Honói'io, dando no-
ticia (10 falecimento do Sr. Francisco Spinelli,
natural de Santa Rita do Jacutina;

do Sr. Deputaclo Sér gio Ferrara, comuni-
cando o falecimento dos Srs. Leon Prata e
Wilson de Morais Guitti, nesta Capital;

(10 Sr. Deputado Soares Dias, participan-
(10 0 falecimento do Sr. José Maria Bicalho
Brand5o, ocoi-rido em Janañha;

do mesmo parlamentar, noticiando o fale-
cimento do Sr. Geraldo Baliza. cm Monies
Claros;

do Sr. Deputado Arnilcar Padovanj, cornu -
nicanclo o falecimento do Sr. Amaclo Sales, em
Juiz dc Fora;

(10 Sr. Deputado Emilio Haddad, LIcicr (10
MDB, participando que integrarao as cornis-
siles técnicas os Srs. Deputados:

Comiss5o de Agropecuária e Politica Ru-
ral: Efetivos: Mendes Barros 	 Neif Jabur. Sn-
plentes: Dalton Canabrava 	 Olavo Costa.

Comiss5o de Assuntos Municipais e Plane-
jamentos Regionais: Efetivos: Comes Moreira

Mendes Barros. Suplentes: Euripedes Crai-
(Ic - Amilcar Padovani.

Corniss5o de Assuntos (Ia SUI)ENE c Esti-
inulos Fiscais: Efetivos: Wilton Canabi-ava
Pedro Narciso. Siiplentes Kemii Kumaira
Sérgio Ferrara.

Comissão de Constituiçño e .Justiça: Efeti-
vos: Milton Lima - Neif Jal)ui- Ferraz Cal-
das. Suplentes: Luiz Baccarini - -- JoSo Pinto
Ribeiro - Euripedes Ciaide.

Comiss5o die Economia e Olnas Ptiblicas:
Efetivos: Elmo Braz - Pedro Narciso Sér-
gio Ferrara. Suplentes: Comes Moreira —
Mencles Barros 	 Jorge Carone.

Comissio de Educaç5o e Cultura: Efeti-
vos: JoSo Pinto Riheii-o - Olavo Costa. Su-
plentes: Kemil Kumaii-a - Neif Jabur.

Comiss5o (IC Finanças e Orçamento: Efe-
tivos: Nilson Gontijo Luiz Baccarini -
Sérgio Ferrara. Suplentes: Fabio Notini -
Genésio Bernardino -- Pedro Narciso.

Comiss5o de Fiscalizaçlio Financeira e To-
macla die Contas: Efetivos: Luiz Baccarjnj
Milton Lirna - - Jorge Carone. Supientes: Fer-
raz Caiclas -- liarolclo Lopes - - Nilson Gonti-
jo.

Comissilo de Bedaçao : Efctivos : Nilson
Gontijo - AmIlcar Padovanj. Suplentes: Ncif
Jabur - Fhio Notini.

ComisSio de Sañdc e AcSo Social: Efeti-
os: Haroldo Lopes - Gcnésio Bernardino.

Suplentes: Dalton Canabrava - Mendes Bar-
roS.

Con'issSo die Segurança: Efetivos: JoSo
Pinto Ribeiro Elmo Braz. Suplentes: Kemil
Kumai i-a - Goines Moreira.

Comiss5o dc Serviço Pñbiico: Efctivos:
Eciflil Kurnaira — Euripedes Craide. Suplen-
tes: Fcrraz Caldas - Sérgio Ferrara.

Comisso die Siderurgia e Minerac50:
Efctivos: Amilcar Paclovani - Dalton Cana-
brava. Suplentcs Euripedes Craide - Luiz
BacCarini.

Comisso de Defesa do Meio Ambiente:
EfetivoS: Fhio Notini 	 Haroiclo Lopes. Su-
plcntcs Gcnésio Bernardino 	 Dalton Cana-
brava.

(10 Sr. Deputado Carlos Eloy, Lider din
ARENA, cncaniinhando a reiaço dos CoflipO-
ncntcs (las comissocs técnicas, quc é a seguin-
te:

Comissio de Constiiuico e Justica: Efc-
tivoS : Narcélio Mencles -- Joio Navarro
Eu:lids (intri -- Cic:-ro 1)j'eniwt 	 Suplcu-
tes : Milton 1 3al 1 cs	 Carlos Elov 	 - Soares
Dias -- Ronaldo Canedo.

Coniissiio (IC Financas c ()rcaiiienlo : Efe-
IiVOS : \ iC(iitd (luabiroha -- Milton Sailes
Cyro Macid - Ronaldo Canedo . Supientes
Jesus Trindade 	 Cicero Dwnont - Morvan
Acayaha - José Santana.

Comissiio dc Fisca1izaço Financc'ira c To-
iiiada (Ic Conias : Efctivos : Sebastio Nasci-
nicntci 	 - (vro Macid --- Narcci:o Mendes
Christovain Cljiaradia . Suplentcs : José Boni-
fécio Fitho 	 José Santana - 'Milton Saltes
\icentc Guabiroba

Comisséo dc Econoniia e Ohi'as Pablicas
Efetivos : l-luiiiherto Aliiieida --- Fdio Vas-
conctIlos ---- Iion:ldo Canedo - Doiiiinos Lan-
na . Suplcntes : Joéo Navarro 	 José Laviola

Schaslio Nascimento - Morvan Acayaba.
Coniiss5o de Defesa (10 Mci() Ambiente

Efetivos : Gerardo Renault 	 Emilio Gallo -
.Joo Navarro. Suplenics : Vicente (luabirolia

NarcClin Mencics - Cyro Macid.
Comiss5o (Ic Rcdaçiio: Efctivos: Milton

Sailes - José Santana - Dorningos Lana. Sn-
plentes: José Bonifacio Filho — José Honó-
liii	 Soarcs Dias.

Comisséo de Siclerurgia e MineraçSo: Efe-
tivos : Ennlio Gab - Filbo Vasconcellos -
Gerardo Renault. Suplentes: Domingos Lana
- JoSo Bello - José Honório.

Coinissiio dc Agropecuaria e Politica Ru-
ral: Efctivos: JoSo Bello - Tclêmaco Pornpei
- Baimundo Albergaria. Supicntcs: Sebas-
ti-5o Nascimcnto - Fáhio Vasconcellos — Ho-
nalclo Canedo.

Corniss5o dc Scrvico Puihiico: Efetivos
\Iorvan Acavaba - Raimundo Albergaria -
José Bonifácio Filho. Suplentes: Humberto
Almcida - Christovam Chiaraclia --- Cicero
Dumont.

Comissão de Assuntos Municipais e Plane-
jarnentos Regionais: Efetivos: Cyro Macid -
Artur Fagundes - José Laviola. Suplentes:
José Bonifacio Filho - Jesus Trindade —
Christovans Chiaradia

Cornissão de Educacäo e Cultura: Efeti-
vos: Jofbo Marques - Euclides Cintra — Mor-
van Acayaba. Suplentes: Vicente Guabiroba
— Narcélio Mendes - Jesus Trindade.

Cornissiio (le Assuntos da SUDENE c EstI-
mulos Fiscais: Efetivos: Artur Fagundes —
José Santana - Sebastibbo Nascimento. Su-
plcntes: JoSo Belo - Euclides Cintra - Vi-
cente Gualjiroha

Comissio die Sañde c Ação Social: Efeti-
vos: José flonOrio -- Soares Dias - Emilio
Gallo. Suplentcs: TelCmaco Pompei — Cyro
Macid -- Christovam Chiaradia

Comisséo dc Seguranca: Efetivos: Jesus
Trindacic - Cicero Dumont — Christovam
Chiaradia. Suplentcs: Artur Fagundes — Nar
célio Mendcs - Antonio Dias.

Pareceres

Recelierani pareecr favorável:

oral. (to Sr. Deputado Christovarn Chiara-
(ha. o RequerimentO n. 8, (10 Sr. Deputado
Nilson Gontijo;

da Mesa, o Requerimento n. 1.410, do
Sr. Deputado AmulCar Padovani, a qual opinou
pela api-esefltacao do seguinte:

PBO.IET() DE BESOLUCAO N. 1.317/74

Concede licença ao Deputado Amil-
car Padovani

.\ A'seniblé:a Legislativa do Estado de
iinas Grais promulga

Art. 1. -- Pica concedida ao Deputado
Amilcar Padovani. nos tcrmos dos artigos 46
c 47 (10 flegirnento Interno, licenca par trata-
menlo (IC saude no perIodo de 4 a 26 de no-
vem)ro (to corrcnte ano, conforme laudo me-
dico ancxo.

Art. 2.9 - Esta resolucSo entra em vigor
na data de sun puhlicacao.

Sala (las ReuniOcs da Mesa da Assembléia
Legislativa, 29 de novembro dc 1974.

Nunes Coelho - Presidente - Christ
('(VU Clilavadia - Relator — Gerardo Renault
- ,SebasIWU Auseu;ierilo.

Oradores

CBIACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL EM
GOVERNADOR VALADARES

0 SR. 1)EPUTADO MENDES BARROS -
Ilusire Presidcnte em exercicio nesta Casa;
Srs. Deputados. Na primeira vez que trago
niinha voz a esta Casa, quero, dc injC j O, pe-
dir ao Toclo-PodldloSO que me iluminc no exer-
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Ir-

01010 do lneu rnandato, para quo possa desern-
penh-lo tendo sempre a frente a figura hu-Inana.

Quero, tambérn, nesta operttinidnde agra-
no rneu povo de Govornador ValaciaresC (II' Cidlides Vizinhios p(a Oportuflidtde quoInc Oft"Tceu para repre'eu ti-lo nesta Assem-hloin. Quero agradecei aos iIus[r(,s Depulados,

000 SOfliente aqueles (Inc cornqo ohogararnaoi'a a esta Casa, I' ll ' s a lotfos os outros que,
1)01' (liV(1SPs fllldOtos, VOlt!01) '1(J'0000te
(IOfofidefl(o 0 ifiterosse do POVO (10 Estado de
Minas Gerais, polo cortesia e generosidade corn
c l ue rue reoeIia 11 Mas qtlero, prune ipalmen-to, trnzrav oz do povo do Governador Vala-
(bOOS e do V1 do Rio J)oee, Pain falar do
(00000jl11Cfi[o a clue fienu re]egada a nossar nio, p1fl C j ld : j1efilO a Pi'ineesa do Vale,
pOlo tIn urna d - regiöes inais pregressistas
deste Ltodo, In Plo Oslo quo foi esquecida
per S. Exa., o Sr. Governador flondon Pa-
ehcco.

S. Exa. esteve 0111 nossa comma por di-
versas Vezes, flao St(Iflente (1 11011 (10 do rneuIIlaIl(iOIO de Prefoito, mas tanibein no atual
mandato. Sempre levava promessas, oxelusiva-
monte. Esperamos, onsar dos p0000s (has quo
in slam Pa ra o SCU Governo, quo o distrito in-
(it(StI' j nl prornetdo pot' S. Eon, no salijo nohi'e
(10 Co1éjo Estadual doquela odndo, no dlii 2do junho de 1972, oeasilo 0111 (Inc aSSiriou 11111
decreto para sua crioréO, tenlia suas ohi-as emoridamento, isto p00(1110 a silo iruplantac5o ja
(beveria too sido feita

Apreenfo hoje a esta Casa urna proposi-
0110, Ofil (JUC f l (' o d iversas perplin las a S. Exa.
sohi'e Os 10010005 (file 0 lovarain a refai-dar Ia!
'nioiatva, (f il e é o grande llflS(iO tie toda aque-Ia 0011)1111 idl((Ie, nlo stl tie st'us I idores, fibsdos (iUIIlll j S IlluflICipes (10 GOVPI'flljdOI' Vala-(lor( S .Sci que urn distrito industrial, pelo
sl!!(plUS fA0 de sun ill i plan laeio, uio Ira resol-
ve!' 0 pl'0bloln( social (10(111010 cidade, p01' ser('10 J ON-111 C npreseniar 11111 ('l'osoilllenlo demo-
p Plfio oeei erado, Plus 500C Ufli ati'ativo, urnaP0 ta 1(1)0110 Pai'O (I UO j)t)SSl(iflOs ooflquistar
in dust rias porn Governadoi Valadares 0 para
o Val e (to Rio Doce.

Tiazenios estas pulavras tie doeepc5o (10
poVo tie Governador VIlilidares c (iejxarnos
llIlIli ilosa) eSPuralira tie ( 1 110 0 fufuro Governa-
(100 (10 Mi has, o ex-Dopu ((ho Au rol an o CPa-
VOS, fl0 Se esquera do Vale do Rio Doce, prin-
cipaiii-iif (10 GoVorflador VldlOiaI'eS Quo
11110 SOJI! ole GovernIolol' (IC i'e!.15t). quo flat)
5011! c'le POVO1Ilnt101' de 1111111 ('1(18(10, quo nSoSojI( eTc guV0003dor do sua terra natal, fibs
Sill) quo SOja governacior tie tO(ia Minas Gerais.

1 oslo o pensomento dos filineiros e prin-
(' i f flhll! cflte da P romissoi'a relqao do Vale (10Rio Done, esquecida complctaineiite polo aba!
(ovorna(boi' (10 Estado

e ao povo (Ic Minus Gerais de urna nota ofjcial
( 10 , Presjtieiitc' Nacjon 1jl do MO\'inloflto Demo.
011(1100 Bi'ItSjl(iI'O faço USO (ill pl(IIIVI'1( 	 Antes
ties.sa nola ofleial, gostai- ia tie fazer, 00(11 0-ft 11(111 er!l0010 , 111110 saudaç5o a toti OS OS Do-0110(105 do ineu Partido e tia AIlI(nçll Reno-
vodori National.

Estou Pl'Ofundainente elilOcioflado, sobre-
ludo porque, (iepois do quatro anos (IC ausên-
0111 tisI Casa, aquj retorno, onoontrando nib
so collipailliciros do OUII'IIS jornadas, mas, So-t! ('Cl lit It). ('0111 panheiros que inieiam sua jorna-
tin ('1\'iOI( ('111 tlefesa dos ruIns altos interesses
tie \liill(5 Corals.

T)tloS flós sabemos quo as oleicOes (10 15
to I10\'oin bro foram folios dentro do anihionte

(ill " M i s 1(1111 liherdade, (1 111111(10 OS Cl(ndidatOs
do .'iil)fl puderani, através do eomieios, através
(II' `on t ^l l()s p0550105 ('0111 OS bases rnunioipajs
0. 1:11111)6111, llti'aVCs de programas do rathjo e
tCit'ViSOt(, oxlernar 0 sell ponto (10 Vista a res-
1)0110 till i -oat 010(10 s6CiO-000n6mi('a do Pals, a
rospoi to (ills loses pOliticO-pai'tiduirias por nós
I eli' 11)1 itt OS

Sr. Prosidente, Si's. Dopulados, so tivonios
('550 ('limo tie relativa liborthade ou do hastan-
to lihortlatho, nos 0 (ioveflloi, 50111 tluvida,
1111511-0 Pl'CSefiç'a (10 Presidenle ('jeisol a frente
dos tbof inos do Naç5o . S. Exa. pernutiu 0
quo fit) Ilassado nio permitirain outros presi-
tionlos (ill Ropiihlioa -- (Inc n6s putléssonios
lovar Ii fiossa inensagem a todos Os rincöos lie
i\Iinas e do Brasil. E, dentro desse elirna tie
liberdadC , potlo o Ml)B aloanoai' iiiernoribveis
Vi tiias p in 	 li'v	 os Estados 'da Foderacijo

i 111OSt1!() ('Ill i'tlivas Gerais, tie uma repro-
son lat'ati do 12 d oputados estaduais, passalnos
1)1(011 2-1, (', de 1111111 roprosen taçao de 7 depu-tI!(IOS fotlol'ais, PIOSaIIIOS PI(l'a 14. Nio C, am, It viltiria total, 11 Vitoria (JUO ViI'á OflI 78.
rll liti, tori l(lIlento, 0 POSSO iniojal 1)11011 0 to-

( 10 p(tit'r polo Movinenfo Domocrátioo
Ilrasiloii'o

-Na l!11'nsageill (1110 S. lIxa., 0 Sr. Presitlon-
It' tin Republ ica,ica, onviou Ito Congresso Nacio-
old. (1 nosst) Paitido, 0 MDB, dopois tie anahisá-
-ill ('(till a seronitiade 0 a isencCo (t il l' tit'l'elll
hllt'I'C('Oi' ((S 1111)5 do Chefe (10 Poti or Exeeutivo,
ISSifittli, 11th - a yes do Pi'esidento Ulisses ( '.uiina-
l'.(05, UlIlIt 110111 oridt' oXternaVa 0 pon to tic
o is a (it) Parlido 11 rOsp('ito (ha mellsligein

Para (1 11 0 ('onslo (ho Anais dli A ssonihlCia
I ' OpiSIIttiVl( tie Minas Gerais, proeedo ii leitura(III 110111, sohi'etudo pal'I) p1'eslllr, tl!nlhérn, a
110111oflIl 4onl do lianoada Estadual 00 Prosiden-
to Geisol, perniitindo quc' ole continue no sua
tenlativa (ho gradual distonsilo politico. 1 osta1) 110111 do i\lOVifilOfito Domoc'i'átjc'tt I3rasileiro

"Out l'(tS prositien los (Ia Ropii hliea falaralli
('ill ahorturo, (blstensilo, ate 0111 rostauraçCo

I0ibIl da deinoci-aela , Mas nib o fizei'am. Por-
quo II at) (I tnsei' am on nSo pud oram . Creio
( 1 110 111(0 Putboi'aIll . Fioararn 1101 intenç'öos

0 Presitbente Gc jsel estA fazendo. Falan-
do pou('o, nao fazendo, 1(0 redito, 0 quo doseja-
na, 111115 sOhllpl'e fazendo . Cmli ideia quo nSo
.50 I !'an sforl "a 0111 PaiaVra niio é tilo boa idéia.
Pa1110 I'll (1 110 fl 1(0 SC objetiva em acao nSo é tao
1)01) plllaVl'1!

A OposicSo tell) 0 dover histórico (10 lular
pela (lCnbocl'llcia. Torn curnpri(io 0S50 (hover.
gas o Prosidente Goisol tern oportunitiatle his-
tOriCa 1110101' 0 (iecisiVa - instaui'ar a demo-
croci a no Pals.

Nibo hasta o Prosidento da Repi'iblica pen-
sar on ter o intencibo democratioa. Sell

 C 00111 a acibo. Presidonto do Ropd-
blioa existe pura agir.

llnportanle nIl monsagem C sor rnais Ulfl
010 na 011(10111 presitlenci'a! (10 atos (1 110 confi-
gul'lllfl I) (iisl'nC'1(' ). C0r1111'0l! 10111 It i1'ld)l(ihO
pouts frailtftl ills p(IbJleaS as impunes agros-
öos 00 houloln, a sua incolurnidatle fisioa pela

toi'tura, ii Sill) uk I'dia(ie P01' prisoos lt.l'bitra-
rias, a O1'ifll mnOSI) sonogaçao do d'stino (ho
pi'0SO II finO-comun icacCo cia (botcnçao i auto-
ridade 111d mc Piria cm pl'azO legal e a incomuni-
c'abilidotie atrahiliaria

E claro qU(' 0 Prosidento tern probiomas,
1fl05 ('sta niosl 11(11(10 ( I nc tell' I itborllflçll, ('flel'gill

doterin inaçao para onfrentC-los.
Faç'o restl-içibd's 00 inadmissivol cpisOdio

Francisco Pinto e aO fllCtOtlO (Ia (IOSilTletl'ill

Seinpre liib 0 r000io (be a estrada runlo a
libei'dade st'r crodida p01' inesperada tempos-
tacic de 'erCt, l'el)eionaril) 0 afltipovt)

Foitasasressalvas e 0 apeio, a .Juslica 01'-
(101111 quo SO reoonheca quo ate agorll o Presi-
clonto (lois'l 10111-Se comporiutho ('OniO gov or-
ante doruoci-atmoamente honesto no ponsa-

ineilto, fills palavraS 0 na acao.

A mensagoin. orn Sen tom geral, é testo-
illUflhO politico de (Inc a Illlli'CIla cont i n ua .".

Forani essas as palavras (10 Moviinonto
Deniocriitico Brasiloiro

IJosejanbos Ill tiClltOnlOnlo 1) 1'OtOl'lbO tha tic-
hno('ra('mll 110 flO5SO Pais 0 OStlll'OiIlOS sempre ao
lado (haqueleS quo, 001110 0 Presitlonte Ge1sol,
nestt' Illorlionlo, estao eflbpeflIlIltiOS nIl reStl(i1-
racibo dos pi'iueipios (iolll000aticos (hesta Pa-
trio.

INSTAL\cAo DE TERMINAL DO PRODASEN

O SR. 1)EPUTAI)O EUCLIDES CINTIIA
Sr. Presidonte o Srs. Doputados, Comparece-
mos ii Ti'ihuna fill tarde do 11010 p001) en(To-
l'eçar 11111 apolO a digna e dinItrnioa Mesa
tiesta Casa. objetivando 0 prosseguirnonto do
trahalho do meihoria (ills oondicdes quo esta
Casa dove oferecer a todos, p1(01t clue possaill
ournpril' sell (level' parlarnentar.

Estamos ha ahguns anos nuni novo prCdio,
CUja ('01)51 vu ('11() ehegou a 1010110, d an (I o-nos
boa comodidode e funcionantho satisflltoria-
monte. Rocentomonte, osta Cosa voltou as
sUas vistas p0011 0 quadro (10 funeionalisrno,
l'Oahizandt) 1111(11 l'l0:StrUt1lr1t'lt(t (1110, Segundo
fl ()S plll'lO('O. p01(0)11 a atentici' o;s lb k'r'sses tic
todos os Srs. Deputados.

Por ('1511 razao ondei'oçanios a Mesa urn
Requerimonto sohoitando (1110 a Casa ollIre em
contato coin a Mesa do Senado Federal, Para
quo, atraves do urn convenio, pOSSIIIIIOS aqUi
COntar coin a instalaçao do urn terminal (ho

Centro tie Processomento do Dados do Senado
Federal, que passarmi a oferocer-nos todos
aqueles eiementos do quo inuitas vozos nocos-
sitamos o n5to consoguirnos oncontrar. Aposar
(he pesqutslls longas, ofotuadas pola Asscssoria
(ill (11511, nehll seilipl'o esso trabaiho prochuz re-
'll!tadOs posilivos, razmio peha quah sornos obs-
taculodos, uluilas vt'zes, no intento (10 8POO-
fundar-nos em nossos trahaihos legislativos.

E por osse motivo, Sr. Presidonte e Srs.
J)eputatios, (Inc ostamos submetendo a consi-
tieracllo (ill Casa Roquonmnlento nesse senti-
do.

ARTHUR BERNARDES

O SR. DEPUTADO JOAO BELLO - Sr.
Pi'esidente, Srs. Doputathos. 0 motivo quo me
traz ii In huna é a transericao do urn artigo
thu Sr. Carlos Mc'gale sobre a figura (10 Arthur
Rcrnal'thl 5, cuio oontenario (10 nascirnonto co-
mornoraulos oslo ano. 0 artigo do Megale in-
tl lola - so Arthur Bornardos - urn homoln a sor-
Vi ç o da Patria. Nunea em Minas essa figu-
r.t estovo tmio atual comet no mornonto hist6-
1100 P01' (tilt' pasSIl nosso Pais

Arthur Bernartlos criou o primeiro de-
c'i'to qUf' gorun fill estahilidade aos ferrovia-
rios dopoms (he (fez anos do serviço. Isso, em
1923! Foi, ussmm, o iniciador do garantia do
estabilidodo para o oporisrio

Arthur liornai'dos foi o pionoiro no corn-
hate 0 110 trahalho em favor (10 nossO
IliifiCI'lO, (to pOLroleO, dli IlilCia Amazônica e
do otitnos prolthonlas robovantcs (10 nosso Pals
Vomos agora a situacao internacional criar
prOl)l000as p11011 0 sitherurgia, principalmonte
do __Nlinas Gorl!is 0 do Brash. Enquarito nos
Estados ITnidos e no Europa sohem astrono-
micannnte os pi'ecos (to carvmio, o minCi'io con-
tinua a domxor OS sous huracos o a ser expor-
10(10, par 	 1)l'(tilbO\'O l' a grandoza (10 outras
naçdoS.

Ainda agora o Deputado Gerardo Renault
faia'.'a sobre o quanto oxportamos do forro e
o d1tiafltO importolllOs (he aco. E uma situacmio
dosofadoi'a p1100 nosso Pals oxportar rninério
quase (10 graco e impoi'tar aco a precos altis-
simoS.

Por isso, Sr. Prosidente, Srs. Deputados,
C mams do (Inc ((porluna a organizacmio (ha Co-
10155110 porl) CuitilIr do prohilover a figura de
Arthur Bernardes, no contenario do sell

 Foi ole roalmonte urn hornem do
previsiho formidli\'el; foi ole quern trouxe a
Escoha Superior the Agricultura para Viçosa,
isso na epoca em (1110 a toenologia ongatinha-
va no Pais. Arthur Bornardes instalou em
Vicosa aquela Illagnifida escoha quo hoje é a
Universidade Fodoral do Vicosa. Nós adrni-
l'llIllOS OSS(' hOiflohli oxtraordinario, quo dofon-
(hill pI'incipiOs quo cram, as vezes, confundi-
(loS 00111 0 001111111 smo; un1 homern quo so mis-
turava 00111 a mocidade o the dava alento para
Cofltinuhlr ii hula. Ele love mornontos (lificois,
001110 Presidento (Ia Repdhlica, na luta polo
mmnerio e nunea foi confundido polo extro-
illisillo. FicaVa l'eltlrnonto equidistante clas
ideologias coinunistas o de outras, o situava-

NOTA OFICIAL DO MI)B

0 SR. 1)EPUTADO EMILTO HADDAD
Sr. PI'esidente e Srs. Doputados, 	 NSo era1)1(0 desojo vir it Trihuua no tarcie de IlojeMas, pot' Ulli dever do imposicao partidaria
e sobretudo para dar conheciniento a Casa
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- ' :1' 	 no trIllajIllo CIII (1l'lCSa (10 solo (10
Pi . 	 Vonios, Si'. Presidente, Srs. Deputa-

C "1 11' ('() p1 !161, ' o ' (JUC me, Corn
polo flrinc, tanto dcfcndu Para o Pals. E
as'; iii. no; pcd mos a II',"isc'riçOo (10 artigo (10
Dr. Thai' nos Anais ll''.Ia Assetnbléia, para
quo "s as mineiros finuent conhecendo
ll'yn s ('111 1l'5 €Ta su'i viila. 	 i punsan ento

a Coin ;Oo pes'nftar c flY/Cr urn l'vro
sebyv a pCI'SCnfll1' i d ( ' do Ai'tliut- Beinlirdes C
situ aivaç'o cm Minus Gerais co no Brash.

Par isso, Si'. Pi'eidenlc, nesta hora cm
cue CC f&i11 Cii Stall!' a FIT 'j \J'Ilas
C,'rai, 0 p1'C'Fo (I n " 1(1115 as fai1h1:ides se-
laIn MY!' no n"sso E too, pal'1l (hUe possa-
laOS CHfFCfl[ '1' 115 1 SOS ! ill oil C;'ira (TUC SC
SIIUUOI CIII to as s OS SCICFCS (10 Pals. era decar-
lU ll" C, prnc'palIIlCr'C, (ill 10111 (10 p€tr61n.
V( 11)0 	 ('(V', C'uii i;"O, a SIIOII('flO internacio-
nal so (LYC :UuIIi)ra.

A S1IUCCO do café lanibOni 0 (laS I1IIIIS
grave:; (Ji b SC poo;a 1i11';"I!I;II'. VCInOS (TUC 0
GOVC'i'O p1's 11(0 CStllilt1l,(Vll 0 p t nhlt j O C (lava
gi'an P;i (IC pacco pnra a pi'odurac . Foi urn
iflVCStiflCfltO formdOvcl plan as Gcvi'rnos i-i';-
tadu'I to Fr (1 Cr11!. pol'qu;' os inipostos, o IC-.,[
C 0 C_tIll co CUl1l)i;;1 i'eeait'iin sebre 0 Café,
dCi..l1ii;1() piII'j 0 Pais C Para 0 JO P100 flIUlia
I'( 11(111. 	 MIIS 0 	 '0iJI'C pi'O1IIIIO1'. IlOIC, Vê SUII
ceoflolnia cafecira numa situaç'ao terrIvel,
pw'que 0 Café nio da plo ço ; as adubos at
CUO;'a:ll pre('o ; adi'Con ;c',s ; a InCa-Il -ohm
SObC, o que é ate razoavel. Ora, Corn esse
pi'e 0 UI1ISSII n o dl) C h ub, flCO iOlhCfliOS SC
nO.5 a; lavoura; po(l"rOo continual' produzin-
(10 1 afjiu em alTo ('Scala. Plan tin (b-Se Café Cm
ter"ns ('XCIII" a;: s C ('11 flYl( (1111, nIbs sob(-1110s (jUC
n5o havorO boa produrTio . Quem (I zor, -I ira
nOo 11, volvo;'a no sun (11)110 0 IlirrO CSpC1'a In,
Pa 	 SC" "Ta C1'flS'((l;i, ( ' Y 'TOta 05 adubos
Oi';ail '005 C cutrns subsi hOC 015 quo5110 res.
pon'avi is p Ia ni'oducOo As tin scndo, no
I1OSSO iIIt l 'r;0l', end" CXiSt('ifl 0 p11(10, 0 Caféo Os CcreaiC, a sita;"''Oo 0 (lificilhina, poi'que
0 C0'll 100') ITO gin p,;iI;.s on coin a f,iIta do
(0, 1) , '1,.' éü de carne. On nosos pmodutoi'es
es" ' 01 soLar 0 quo fazei-, porque o preco
do I is' 0 nsipnifjelln[e

que sCulpr,' 11;;]! 1'UOS na Javoura

	

('1!" 	 1 ''Pugi'e 11'0lI' pIlilli 1' 11OS OS p101)] emas
'I'l'l ('311 	 s'1 ', P111('fliOS fal;r sabre

('I'")IIn'';ia 1111 Z1'fla 1(11111, 1' \';'i'd;de clue te-
'nos (IC 1111Cr. Poi' 1SSO, (JIli'I'ia fazei' Uflihl ape.
]a 'n', fll'pu l ;drl5 1 a Zona dli M;ita C Iliril' 0111
an, In Si:] 1s' 	 I'na;, quo for;to as roolol",

,' main p1 'lIIt'urani CZ 6. 1) CV('fll OS liitnr jun-
to an Govu;'no F'c'd"i'al, icvanilo-lh p nossas
1'€ ivindi 'açO"'s, e no Pri'sidente (10 IBC, one
C"Ol',I va i no Pa i'anO, CoilvocholO quo fol por
aquel ' Estail o, a fLu €1 e pi'('staI' CSCIa1'eCi-
1010 tas sol"i'' o Pi'ohleraa . N('iS, d;I Zona mu-
ma], I liflentarnos pmafondon;;'pt€ (lIe 0 Pro
sid 'n to do Instituto ITrasiloiro do Café, uue
1111(1:1 conhcc ja solire 0 assunto, tcnha sido
cseolliido p ora ess" posto . 1-Jomein (10 Banco
(10 13111511, Capoz co, ho p 5.10, 0 l'i'oids'nto do
IBC Ho con hecia lil)SDlU [11111(1)10 0 problemado cafe 110 P.rasil . Urn, a pohl ira (to Café é
dsstnais (ilficels clue podernos ilnaginar, por-
(TUe Ira' Lu iliternacionais ira poem 0 P1C(,'O
(Ju"' quCi'ein e, se Ho houv€•r hornens quo
5.110)011 111,' 110" ':ij COld 1''. CS trustes, 0 met'-

(01110 i l it"l'll;( 100:11 CemIulluente semO envolvj-
(Ii) c, 1110.5111) 1111 asade, COiflO aContcceu 0111
('156i] 0 I1IISS;i(t0, logo (110 tOmoll POSSC 0
I'I'USiil"i;te (10 IBC.

Por isso, pi'C'ClsainOs, IleSla Asseinhléia,
1; 'lfl tar os p r)blemas serbs junto aos (hover-
fills Is1idu1 to Federal, pal'a quo possarnos
I'',afl11 01€' eiilpi'eStar flaY/a ('Olaboi'lu,'Oo, pr!n-
r 0hwWo no ints'r jar, na zona rural, (IUC é a
zolia IflIl 1'; 5;Oil' j dIl 110 nosso Pals,

Si'. Pros i dell to, Si's. D"pu[ado;;, a matOria
a (fIJI' I ll;' i'€'feri C quo peco seja tI'aflSCI'ita floS
Annis (' a seshuillIs':

.11 i!Cir 11c, wldcs 	 Urn JI0I1I(lil it Seui'iço
da Pd trio

Carlos Vaz de Mebo Megale
"Scm ui'.' coin IOhOU Para a Iota, SeITI a

p.'''oo IIp'l'h' d'' concliav;'r a s'itoi'ia" . Duran-
ti' sna infipli C fecunda exislOncia, toda cia
(lId 1111(1:1 no !Iroshi, Arthur It;'rnam(le.s legou
II l)OSI('l'i'l'((l(' OS lfl'liS .511(110'; ('X('llil)IOS (le bra-
Vll1':l ('l\'ii'II, patI'ic'tj "1110 e zelo pel is riquczaS
(IC 005511 P'I'I'a , Enipenliou-se ('III flI('llIOl'l'IVCiS
Cal') 1011110)5. (1 onti'e (-las a (10 nosso 0111101110,
allalbl;-n do 0 i'ospnnsahilid;idi' lodos aqueles
0110 1111111101 p'ircela (le poder 0 do docisibo, a
11111 (tO qu o' a su n SO1U000 fo sse (111(111 (IC acor-
(1 '] ('(1111 as iI1tb]'OSi'OS (10 Brash],

A I 'ron-se a lutli (10 "petrOleo 0 iiosso"
cello (11' (jill' SI l'ihi 0 mehlioi' serviço ciii ben"
fli'io du' now Poltrin C (10 nossa genIe, (lCs-
p"i'hin (10 'ill todos () (level' (10 ('OliliCcer COT!!
'.'"un'onca 0 n;agno problorna, do cuja soluc0o
(lepi'Ild'I'III o hon on (TOW (10.511110 110 Iirasil
A ('xpl')r;hI'oo cstatal, handeii -a por do defen-
d i'I:I coin todas as foi'eas do sun in teligOncia
e do sell 	 arnor 110 Brash], foi tenia
(111'' Ii phliXoil 011 plan des c011lpanlleII'os C scgui-
(tCi'( S 	 Ape sai' (],I 	 levada a ('folio
I'' d('I'l'OtlSthiS, OS pI'ifClpiOS d€'fend jdos v
PI'Cd_';ldiiS Pula saudoso est;idista foram. vito-
mlesii's , Caiuunharnos a PflSSOS largos Para nos
tOI'fl;i','I,;OS au to-suf j c jenfes fill pI'oduçao (10
On I'll negro

0111 ma 10111 P01' dc travada foi a de flIlO
l' - I'l',liI Ic a inlei'n;icionalizaç5o dli regiuio ama-

zOo ''II , PhIl'hI flielliOr defcn (101' 11(1110111 riCa
pail a (II) nOs';o territOrio, podia 1mm i'euniiio
(10 ('',ihuilo-lil:Iior (las fOsSIl') fol'çhis h1I'illadaS,
a fim (10 expol' a CIIIs 0 Ci'ueiante pi'ohlerna
0 ('001 €'las (liseuti-lo, en) dcf€'sa d;i PIltria

Pioneimo da legislaçOo trahaihista no Bra-
sil, ('(011 a lot (Ia aposentadoria dos feri'oviO-
i'ios, Senipre SC inostrou atento a sorte (10
POVO

Para 111011100 euidar do sell [ ' 111111 -0 sobme-
111(10 p01' caua (Ta omando cxtensfbo territorial
110 flOSSO Pals. criou a Escola Superior (le
A ricuItui'a e \eterinai'ia do Estado do Minas
(hci'ais, ('010 sede na cidide (IC Vicosa, poste-
miO1'iii€'ntc' [r;Insforlflada em Lniversidadc Rn-
i'll! (10 Eslalo (IC M;nas Gerais, e IlOje Univei'-
')I'IJIT" ln'deral (IC Vios;i.

Quando Deputado Federal, dCPO1S (IC
oeupar a PI'eSi(tOflcia de Minas e (10 Ilrasii,
lipI'('Sefl iou 1111 Camara numemosos projebos (IC
11t('ressc I'1h1('jOflIlI, (lCfitI'e des 0 qUe manda-

''1 ('I' j lil' pelo 1110110.5 1111111 €'scola (be agl'ieUIIu-
ra \-ctei'lnaI'la, em eada Estado (a F dora-
çS0 nos 1110111 ('S (111 CX stcnte CIII \'icoSa

Lopisiaçoo T1'ah;Ilhista no P111,11 love
C0fl1° pionoi mo () President- Arthur Bern ;Ir-
des. Ebo a ;flicioU coin  Deci'eto na 4. 682,
dc 24_011923, (iie protega OS f€ I'I'Uvial'ios,
garantill (10-1111'S Ii estabilidad e apos de'z anos
(10 sem\'ic'o (III. 12) , E, inals, foi o l)ocmeto
do Pmesiik'ntr B't'nardcs (n.9 10,021 dr
3004_1 	 (m l' ('923), 	 I'IOU o Consolho Nac lanai
do Tmalialho, palo) a oI-ganiza'h(o ITO ti'hiIllllhO
o (Ia pre'.' ill On ('ill social, qlflhnto ,I Fe-
Il11111Ci 1,'5 0 , ('0111 muitos colet ivos (IC traboll;o,
('00€' 11111(010 C' ai'hiti'agc'n1, tl'hihaIllO (IC IfleflO-
ITS (' IiIuhllemc's, apr ndizado e en; inn t"rnico,
llCjll€'il is' (10 tmahalho, segui'OS, apao en! lid 01'iISS
to , E mals : polo Peon to an 4.982 do
2442-1925, institulu o Pi'esidenle Bei'nardos
fériasao in I0 ghidos e operOmios (10 ost ahele-
c linen tos coil; el'cia IS, in liuslria is C' hancarios,
megUlnhlleIlIail(I00 (I)ee. ii.'' 1,749, do 30 lie
oulubro (IC 1920)

Nunia Opora en! (IUC as api I hlOOS SOC lais
pI'hlI ;CaIII''fi II' 1150 exIstlaill, principalmunte no
Brasil, Jhl 130111 ai'd€'s. etad I sI a do ('ScOl, preo-
('upava-se ('010 Ii soi'Ie C 0 fubui'o (105 11000
paiNe 105. (IC ('UjOS esfoi'coS e trd)a1hoS advi-
rililil II 1511111 ( 1 ('Zn, a phlz e 0 CII 1' (111 C C llfl("li a (1,1
P01 mi;I e (II) pO\'O

I)efensor intransipeflle (10 nosso Solo C
(Ills IIOSSIIS i'iquezas naturals, fla SOSsIiO (Ic 18
lie junho (I" 1937, proferiu 1111 Cfb111:'rhi dos
1)opulalloS gmando e patmiOtico discurso, do
qua] ti'allSCI'o\'011OS 05 tI'dChOS SepUifltC'S

"0 Sr. Arthur B€'i'nardcs -- Sr. Presid en-
be, a COniara I ('111 diarite (IC Si a muis 11 ('ICIldhI
(JUOSIUI) (lUe so the ten) posto (lesdo clue o 1-3ma-
sib se so p;hl'OU poliliCalileflte (1€' Portugal.
a (Ii'siI(0 (to nosso minCrio (IC fC'I'ro , E o
contmato d;i Itabira Iron. E I) colIC'C'SSllO pen-
gosa C' gi'atuila. a Ill') sin(tiCatO osbi'aflgeil'o,
do 1fl01'IOp0O (10 lilaS i'iCO colId'l'('lO em to-
(In 0 ilIhIfldO . F: a (lOvida (ICY/C ('onlel'clo,
(TUe SO (;'vin mcservar aos nI,turaiS do Pals, e
(t uC so flies quer sUbtrail', rC1egandO-oS'I Con-
It içibo dl' eust raflhoii'OS on sti;i propni a PObria
IT: a doaclo nails quo gi -ablllla 110 mat's I'i('O
patril'uofl;0 da Naç0o, pot-quo, alc'ni (IC (la-b,
tunu1ainos ajada (10 favomes o ost r1IflgC'iI'O'pa-
a ChiC 0 ('llrmOulne . R o futuro do Brasil cue

so aIim, ci'iinnosarnente, pcla janela, como so
fa'z a urn Irhusto incOrnodo o mipresbavcl . It
111(111 111'lr(nC: quo so uI.ul'pa lOS nossos fillios
C liOS suns itescendentes . F II (luebra (Ta intan-
gihiIda1e da nossa sobei'ania. SC 11110 0 a sun
propr: :i :,orte quo se i-ai jopar fiesta parada
aI'l'isch(d isslm;l . utna cu!tura lie germens do
i'eclaniaeOes e do ('onflitos futuros quo so nos
quer preparar,

Nelli a guerra, cmii as suas incomtezas C
as sons sofi'imenbos, file C comparavel. As
[hueI'i'as saci'ificam vidlls

'
on essa concess0o,

alenl (11' mouhar-nos, Poole,no futui'o, vim a sa-
('ml! 1(01-las, Mas as pordas 11€' unia gnci'ra so
ressarcC'm corn outra guC'l'ra, (' OS preluizos
m'';uIIan 1 s tlesso contrato n5o se i'eivindicam
lllais,

0 conirabo é lei elTti'e as panes. o IN clue
a:'" (lo"f'n'1 1)01') 'voritade (10 um.a (bias

E ,i0 ('anImaL) 111 teii;, fOl'jhldOS, OS canlioes ([lie
bOo (P1 (iC-f; 11( 1 0_to c, a pos tos, em ac0c, a di-
plomae :a i Li - 1111 (IC pro C'O-IO , Nfio C'Xapero,
pois. dlZCiIuIO Set' esle assunto 0 flIalS grave
(10 (JUafltoS [elf sumpi (10 fiesta Ciblllai'li, (b1-sile
(010 flOS 1IC'iiI'Ufl13S potiti anlente (IC Portugal.
En 118,22, o Brasil tevo do decidir dl) sua in-
(I ('p_li Iiefle 01 pot ii 1CI) . lIoi 0, SO1IIOS 1 1 (11,11 COO-
v(caibos pl1'll (I' cd r ('a sua indeps ndencia

NO m s. Pu', (las duos, (ICO,1 11
IC ais ifllpol'taflte.

NllquCle tempo, unia geraciio de patniobas,
nUIi'l(To,') dc p1110 ill C ;ul isioo, lUthl\'a, SCill e 1501
de uthlhto Lillo, pILl fuadaç0o Cia nova pabI'Ia.
Tellipo (111051)5, ('10 UC 0 amor no Brasil
COIISI 'JYl iall,11(',')' C'S li011('1iS C iil'Uidir-Iil('s
11011, fC indnaii"v I no futuro. quo el -s, no deli-
i 10 (10 en inc 110,0' (1. CO I i'u'\'iafll yen turoso, par
I 'ltl'C us ps'raaças irnom'bais!

NOa é ]i"' ' Io. Si. FrI 5.idC1i'e, (111:51', 11111(111
P00.111(1 ,0'p - 5.5:1(10, SL in urn p11 fundo

5CnI11lCnlO de 11dl11 11'acluo. 1'CSIIeitO to reconheci-
I:i('lllO, o ss'rii the ti'ihut:ii'nios as m;iiS fci'vcritcs
Ilonlenagons. Os Iuen'ds ('110 lIhd"i' ill 1111 111(1,'-
1, al-'soia 11,11 1111 i'i'Clil-ll'Y,, CC, 10 P i',(O'II, 1)
(1Ll(T1VII pi'e 'IOS:l ('ui' lli€'s custara tanbos esfor-
('OS to t,llItoS soci'iflcio';

Do nra' torSo i-ol iTo Oeuela inca de q i-
'ontes 0Slli(5.( 'IS (' luTas 1)0111 111th ;-ndOncua,
'.0- 1 0') Sells (l('vaIi('Ios C' OS SOUS p ruoS. as
'011') 000(001'S (' (IS IIUS SOfI'illlefltOS, so flIeS
111,0 SOULC1'iliOS lion 0111' a Inernonia C (I feito,
mu oTveado, n, ,:I''s''oii', o: pmobi 1111'S CII-
pitais is l0rin (jill' flit) P I'l'afll 0 realizando a
Pt'CfldCZll (10 Sell (lOStlliO?

IT: a eSse pass.',do, Si's. Deputados, quo
(tevelilOS ped Il . ill',!) 111)000 ('111 ii or;' s como es-
I", lie supml'I'l:( (ii'C'i'OO. a Ira do (T U ", bern
(1ospout;Id a Ii COil SC lOncia, pcissnornos mod ii'
110" '51) red) P011 Sal)ili(t_l(ie Ciii favor (Ta I; istonia
1' (111 ('001) Ia ([OS (lOb flOS liuertal'.ula (Ta set'-
viao p0111(11. (lid' ( cnn :flISIiii'I'Of 0 Oil' flu-
II PlC o oI'ienb'' p a(P fesa (10 futumo (Ta Pibtnia,
I' fib') C-i'ga 110111111 (IC' tillS IT1I' 1,1_OS no tolnal'ilioS
101) grave (1€'] ihei'acao"

DISCUI'SO loll n p rci i deu, COfliO 050 ])Ode-
v i a de;xal' lie nm, a atenoSo do todos as Dc-
11 Cli IT do 11

Tondo a 1t1)l)jl'a Iron pleit"ado i,ima auto-
i'IZlICCO pal'l( CXITOI'ta l' Ininei'Io de f('mI'o C Iilh(fl-
ganOs do SEPIa';. ]3ei'nai'des n0o licau md i fe-
i-ente 0 pI'Oposla , Entusiasmou-se par eTa,
l'OCet'Cli-I) Coil) agm'ado, 111115 "impOs, entre
until)') condiçoos, Uulill quo COflSIdeI'ava essen-
r'ial : a Ital)ji'II Iron assumi'ia 0 Compmolulls"o
do nlontar ('111 teni'itoi'io mincii'o UflTO S d"Ar-
pci quo abendl'sso as neeess;d.ados, ainda in
Cjpiontes, (10 raei'cado intei'no nina silierul'-
pica quo emboi'a fIW viesso a ter as dimen-
sOes (las podoi'osas illgloY/ls c n;,ICI'lC'ill"S quo
aqui vinlilirn busl'ar Inincrio P a raSells foi'nos,
representasse, pebo flCflOS, urna contmapnrti-
(Ta do henefioio pal':; 0 Esbalo, 0111 lace (10 (IU"
vrin sigiiifioar a l'oncoss'O" A Itahira con-
€'oi'dou . Ou loellIor, apamentou concord ar.
Chegado o nioinonbo is asSinliilTi'a do contra-
to (TO cOIlCOSsibO, vcnilirou o Covei'ao do Sh i -
fillS (InC a i-edacao ('Ue (los - ia tol'nar oliripa-
bOnn a constniicao (Ta Si"lel'i'imOica n5to fora
adothola. on, par;) scm nlais cl'lI'O. o vorho
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manecia substituldo por urn verbo "poderá"
clue, n5o crian(io compromisso, transformava
eni faLultativa a ohi'igaçio

Arthur Bernardes foi, corn efeito, urn es-
tadista cxcepcionui, dotlo de profunda Ca-
pacidade (le viséo e de inivalévcI sensibili-
(lade para cool Os iIlfli5 cruciantes prohiernas
da integridade e soberania nacionais.

A segurança, it lenacidade, a bravura e
0 civiSmo COrn que tiavou it do mine-
rio de ferro e da sidertirgja ficaram incopo-
rados de rnaneira (lefinitiva na história de
Minas e do Brasil.

Ainda agora, atravCs de lucido e notável
(liScurso pronunciado no Senaclo Minas
Espoliada - Ate Qllan(lo? - o ilustre Sena-
(lot- José Augusto faz justiça a grancieza ci-
vica de Arthur l3ernarcles

Hoje, mais (10 que nunca, ampha-se em
toclo o mundo a consciCncia (10 valor das ma-
térias-prirnas para garantia cia estahilidade e
desenvolvirnento clas naçöes.

Adrnirável C que he quase 60 anos urn
mine jjo de raça jC visualizasse, quase sozi-
nho, a epopCia que hoje se presencia na luta
pelo controle e aquisiçCo dc rnatérias-priinas
essenciais, haja vista o petröleo e o minério
de ferro."

DISTRITO INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Inicialmente, do-
sejo saudar V. Exa., Sr. Presi (Icntc, quando,
pela primeira vez, preside a Uma sessilo nesta
Casa.

Srs. Deputaclos Vou-me perinitir trazer
a V. Exits. urn estória pitoresca (Ia ininha ci-
(lade, Juiz de Fora mu Iulei-a Forró Fort,(,)
quer dizer festa (IC roça, it estou acostu-
mado, festa (IC fazenda, (IC fazendeiros de
colonos. Ei-la:

"Foi'ró

Encerradas as fanfarras, miisicos corn a
garganta seca. Forum iloliraclos otimistas, en-
tre 0 sopro do tradicional e a cornposiçCo
popular moclerna, encuixada corn psicologia
entre Os tradicionajs chavocs de bancla de
mi'isica Merito para os garbosos soiclados
rnt'is j cos da Banda do Segundo BI cia Policia
Militar. Firn de festa, misicos a pé, reza 0
adaqo popular. S. Exa., o Sr. Governador,
jC demonstrava visivejs indIcios de cansaço,
ante a oratória monotona. 0 mesmo verbo.
acompanhanclo, coin britCnica, o
mesnlIssjrno adjetivo. (Como (hria urn antigo
mestre: nada mais macante quc a frase scm-
pre certa) . S. Exa. jC transpirava, nessa altu-
ra, nurn suor acompanliado por verbs Secre-
tCrios de Governo e vCrios Senhores Deputa-
dos. Abre-se aqui urn parCgrafo especial aos
mais gordos; encontravam-se encharcados.
Mas solenidade clue so preza tern que ser ma-
cante.

Frente no palanque, pequenos canteiros.
Algurnas touceiras, folhas pendentes. impres-
sionavam pela saudade dernonstrarla pelo si-

tio (IC sornbra, perdido certamente ha so.
')](' lif e alguinas horas . Mais iidiante, mais no
liorizontc, ilnenso (leserto . Vastidao tranqiji.
Li. sell ) qualquer vestIgio de seres vivos AO
uliance de lunetas, urna construçbio, Uflica
construçCo, (Ic norne J)O11i()OSO, Estaçibo de
Tm [aiileii lo ])'Cgua. (Penso novulliente fib
vellio lllcstre que dizia : "Na falta (10 vinho,
hehe-se igua") . Pam onde? Puma quern? Con-
ii uzo Ii por qile adutora? Distri buida por que
callUs? 1-tcsponde-se: trata-se de Cgua que sini-
pIcsfliente Ijernianece tratada . Unia Constru.
çio, 010 paisagcrn ilesCrticu, contendo Cgua, e
[iii tad a, pelo menos (1 everia agrad ar a bedui-
nos e legionCrios da Legifbo Estrangeira . Mas
iiao cicveria estar no clistr j to industrial de
,luiz de Fora e sirn no Saara . La teria a fina-ljdacle de dessedentar Os licrCis lilencioflados
La, onde SC encontra, fla(la lepresenta, POiStill distrito industrial C conto di carochinha
Neon urn so hotequirn so instalou on se insta-
lai'O, it curto ou med io prazos . Tcntarn Coagir
as indilsirias locais, para que Se mudem . A
(joe Iltulo ? Para saii'ern de din ponto e se di-
rigi rein it until cofleentrari jo dc ifl-
ii Ostrias? Sell] qualquer obra infra-estrutural,
SCOI (ualquer con di(, Co, minima qo seja, pa-
I'll se instalar. As indOstrias estrangeiras, ou
n1cai10 ilacionais, vCern, olham, desojani hear
na ci dade, dims eiri outro local. I'icarn flies-
110) nas iniediacCes dc Ben fica, rnas fora do
iiialiadado distrito . E ali está o pecado quali-
fic'acio . (1 lerrno ainda (Ia velho mestre . )
,-\Ii existiain tei'i'as fCi'tcis, terms produtivas,
quo, nurna passe de niégica, transforrnarajii.
Sc ell' run grossciro horizonte E, mais ainda

ctarmouii-se V. Exas a biuxa das desapro-
)1iaç'oes es(iriIXUliis continua a soltii na regiCo

A quo Proposilo? ExpansCo do disirito indus-
it . listen dcr o in exist en te . Tentar apalpar

o ci éi'co . Abraçar o pensaiiien to. E dernais,
C untO toso, C indecoroso . Obra do quemn? Dc
politicos, Oil 	 figuras por clemais conheci-
as ciii toda it 	 . E mais desapropria-trns, it quo preços?

Is Desapropriacoes

A Cia (Ic Distritos Ifl(iUStriais, "preten-
(1(11(10 tornar efetiva a desapropriacOo" ofe-
rcc('u, pelas propriedades clesapropriadas,
('c)il)prcendenclo terrenos e benfeitorias, as
sogtiintes quantias:

a) rosé Vicira Tavares, usufrutuCr jos e
12 nu-proprietCrios : parte (In Fazenda Co-
quol ros; terreno corn 813.184,00 m2, senclo
12.312.100 ni2 do Area eultivacla e 80087200
ni2 de pasto corn henfeitorias: casa-sede, es-
emit rio, pmCdio de quartos, paiol, queijeira,
lopCsitos do lenha, cocheira dOS bezerros, Ca-
sa dc inCquina rancho (10 curral, rancho do
manguciro, harraco do manga, bchedouro e
estChulo, ceva, piscina, depósito do teihas,
avaliada ein Cr8 14.730,00.

b) Maria José dc Carvalbo, nua-propi-je-
tcmia, o Helena Teixeira do Cuimvalho, usufru-
tuu'imia: park (la Fazenda Santa Oraicla, terre-
no coin rn2, sendo 47.000,00 m2
dc mato e 1.132.760.00 rn2 do pasto coin

 3 casas, 2 paiOis, depOsitos, retiros
6 boira da estrada e atrCs (10 morro Avalia-
do cm C$ 11-925.00.

.) AntOnio Teixeira de Carvaiho Netto,
nu_p1 -) 1ttJit0 , e l-leien ii Teixeira do Carva-
Jlio usufrutuCria: tei-reno corn 48,720.00 rn2,
avaUdo em Cr8 4.060,00.

(i) Leonor Ivone de Carvalho Carneiro,
nua_ProPric tim, 0 1-Jelena Teixeira dc Car-
valho, usufmutuOmia: parte dui Fazenda Santa
Oraj do; terrono coin 1.403.660.00  ni2, sendo
137 600. 00 in2 cut grossa.....
39.840 - 00 ni2 (Ic cultivo permnanento C .

. 226.220 .00 m2 (10 pasto coinhenfeitorias:
licasa_st'de, pisciU, cstaç 	 adao do l'nanlucdor, ga-

rage e ineXos, (lois quartos 0 oohortui, (11.IioS-
quc_caramant100. reservatorio 0 in iruinte, ca-
polo. sun itOrio do capela. sanitCi'io extemno (le
sede, hammaco azul, oficina, honihas e caixas
(I'Oiva. pisc'inas. ta-he(Ioul'os old.. ucvatia(la 0111
Cr8 18.407.00.

c) Edwaldo Carnicelli. propriotario ; ter-
10(10 toni 49.38100 ni2, avaliado em Cr8
44.240.00.

f) Monir Mcauchar, proprietCrio : tom-
reno corn 3.28000 rn2, corn hcnfeitorias, ava-
hoOd) (lU Cr8 5.363,00.

c) lIon ('di to de Paula Campos, pi'opl'ic-
tOrio : terieflo coni 539.00 in2 coma honfcilo-
riaS, avuil iadc em Ci'S 1 .961,00.

Ii) 	 I lonriquc Dias, pi'opi'ieLirio : I errcnO
toni 13.060-00 ni2, avaliado em Cr8 4.112,00.

i) Aurco Neves, proprielurio (i l l
 TinguC: tcrrcno corn 2.180.000.00 rn2,

son to 82680.00 iii2 (ii' inato o 2. 097.32000
ni2 do puisto, corn henfeitorias; casa do retiro
o OStahillO, i'uincho do i'etimo, anligo ret iio C

ch 	 sal)6,ahrigo dc sae, c'iiSa dc harmoca,
casa do adiii in i strador. moinho etc., avaliada
010 Cr8 200.800.00.

Lu pergunto a V. Exas. o (idle (iSO qner
clizcr. \', Exas. teal mais vivCncia, mais tamirn-
ha. Exphiquemli-nic, pois, por mnais (Idle me-
husquc ensinainentos do veiho mnestre, nada
encontro quo me rcsponda . Os ill garismos
mnencionados silo fries, e aom dora tuna sO:
itosocupar Mg tins poquenos pmopri otCrios (tile
vivcili dui still di) suit c (Ia
sua pcqucliui produçao leitcira, assimii crian-
do a famItia, surpreondeni-se pmuciro corn
Os ostmanhos pulando cercas, fotografando e
meilindo, invadindo indevidamcnte . Alguns
jC ostiio preparando a prestimosa carlucheira
(010 tiros did' sal. Vaci sapecuir roluiguarcias
Depois, a intuia ç'ao; desoeupar Pa ra esten-
dom o inexistente, esticam puma prcjudicar,
destruin do torras férteis o produtivas, des-
graçando familias inteiras. (lilt' deverbio, no
Cxodo Tiara a cidade, transforrnar-se, ultraja-
das, cut c' miserilvuis . F as tunas
continuarao desapropriadas, cont inuarijo de-
sertas, ('ontinuarao inuteis, servindo apenas
dc Ca pl'ietlo grosseiro

C) nu'nhi cia inaugUraçao (10 clistrito in-
dustrial (to Jtuz (to Fora sora na base de co-
quetol e aporitivoS coal canapes, como entra-
cia, puma logo cm scguidi sCm- sorvido ante-
pasto, o suctpieao de golaho . (Is ploIu subs-
tanc'iais silo strogorioff do file niigimon C lorn-
ho 0 CalifOrnia corn arroz 0 grega . Sotire-
mesa : torta de frutas. Tudo rogado a refri-
gora ml los, chanipanh a. t'omvoja o vinhos

Pois é, (liZia 0 vclho mestre: "Forró? So
coin urn])out 	 .

TELEVISAO NO SUL DE MINAS

O SR. DEPu'rADo NILSON GONTIJO -
Sr. Presidemito, Si's. Deputados, o nobre Be-
putacto Olavo Costa (teixa a Tribuna, apos fa-
zed- ci'Iticas c comnentarios C atuagao do Go-
vcrno 1-london Pacheco na regiCo que mepre-
senta, 0 quo C tuiihemn dc V. Exa., que presi-
de Os trahaltios desta Casa na tarde de hoje,
rcgiOo essa quo loin uunda nesta Lasts a repre-
sentagiio (10 nubre o ilustre colega, Deputado
AIllilcar Pactovani

msso porque as lunetas observadoras tb
nobre Deputado Olavo Costa nOo tinhamn al-
cangido o roslo (to Estado, do qual. Sc. tie-
sitiente, trago agora a considcrag5o dc V.
Exa . e dti Casa, urn rotrato que mnostma a sua
d esin tegiogilo, a fat Ia do coniunicagilo, faihas
tOo desconliocidas pclo Governo do Sr. Ron-
don Pacheco.

Sr. Pmesidcnto, o prOprio Presidcnte do
Partido do (boverno, jul hul al-

7
uns anos, Dopu-

todo Goraldo l"reire, honiem do Sul de Minas,
Clue é represen tunic hul tanto tempo do povo
sui-mineio till (Jos Deputados, ho-
niern quc ditigiu, inclusive, a Bancacla gover-
nista, leinhrou-se, apenaS e tOo-somente as
vespemas (tics oloigOcs, quando acoi'dou puma
o prol)lClfla, quo o Sul de Minas n0o se coinu-
nicava coal it Capital (10 Estado, e cine a falla
do comllunicagao era urn fato. SO ontilo acor-
(lou para o grave pioblema por nOs levanta-
do nesta Casa, constanternente, ha vCrios
anos'

S. Exut., por OCaSiCO cia campanha oleito-
mal, pem'cebou a dificuldade de divulgagao do
no-ne do son can d dab ao Senado e foi adver-
ticlo (lC que o MDII levava grande vantagern
(Clii a clivulgogilo, no Sul tie Minus. pelos Ca-
nai; tIc' IclevisCo do Silo Paulo, da pregag0o
(iuiiiocrahi(a iC OiCSICS Queii1i u luanod)
i\lontoro. 0 Sul de Minas nao recebc sinais
die tolcvis0o de Polo Horizonte e so assiste a

1'0l'i111lU5 do Silo Paulo c cia Guanabara.
Ainda no selor do cOmflflicagOcS e ti'ans-

pomte,o nquanio parlemn mcia centena de Oni-
bus pumla Silo Paulo, apenas clois ou trés se
(linigeill 0 Capital (IC -Minas. E a compicta de-
sintcgmagao.

Agora, Sr. Prosidonte, din 9 do corrente
C o ( till tiara os sinais dc telcvistio (10
Rio e (It' SCo Paulo, no Sul de Minas. As auto-
ridades Jul provatenciamain a i'etii'ada e apre-
CliSitO (las tomrCs rcpcticboi'as de tclevisOo, man-
tidas per pi'c'lcituias nsUfliC ipais, por prefei-
tul'aS puiUpell1111u15 e ate inesmno por particula-
rcs ,Apantir do dia 9, o povo do nc giiio sul-
-mainet t( ii 00 bra inais lelevisibo . 0 Govemno,
quc mstbo ill o p00, quur lilac a 0 islnog0o do
povo , Ma 9 do mango é a data fatal, C osta
Casa (It' rupmusontamitcs (10 povo (love lomar
as nuc'ussOros provi€tencias junto ao Sr. Pre-
sidonbo (Ill ao Sr. i\hmiuslro (las Co-
iaunicagoes, ao própmio Govem'nadom, quc se
orni to, ii clirec'ao (10 CONTEL e no l)elegado
Regional (10 I)ENTEL, a Pm do imnpedir que
tOo (tl')'dti('tiS lll((lidIas sejam toliltI(las contra
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rio perIl eseiai'ecimiiefito dc todos, pai'a qUC
saibarn o clue se est,k fazendo na cstância hal-
ncArie de AraxA, onde o prefeito é escoihido
pelo governauloi do Estado, nAo trazcndo be-
1)fleLciO5 espera(bos a umna popUlecao (lUe
tCfltO ten) ('0nt1'iI)1lido pale OS cofi'es de Mi-
nas Gerais.

Ass,-I'. tbisse 0 Vei'cedoi' Isiehet' Pereira
'11"i DO na mconiAo An CAniara

o Sul de Minas. E nosso (lever, Sr. Presiden-
te, Si's. Deputados, e a dc iiiio nos furtarnos.

Aquj estAo, Sr. Presi(lente, as assinaturas
(IC quase todos, OU, pOssivcliiiente, de todos
os Srs. Deputados presentes, cjue num apelo
funnel, caloroso e, ate iflesnio, iinploratjvo,
atravCs (IC telegramas e OfI(jOS, niostrarn ao
(iovci'OO e As autoridades i'CSpOnStvCis que as
prefeituras mineii'as, pobres, esquecidas, ahan-
donadas, nAo tern condiçAes de contribuir (Ia
fornia por que estilo a exigir nunia autCntica
sangria aos cofres mUnicipa i s, flume arncaça A
economia do contrihuinte, ja tao sacrificada.

Sr. Pi'esidente, encaniinhiarnos a V. Exa.,
na eSperança de que Sejaiu expedidos, ainda
hoje, os oficios e telegramas citados. Aqui
estA o Requerimento (levidamente justificado

'REQUERIMENTO

	

Exmo. Sr. Presidente (III 	 Le-
gislativa.

0 Deputado que este subsci'eve, devida-
inente apoiado, nos tennos reginentais, i'd-
quer a V. Exa. sejam toiiiadas urgentes pi'ovi-
(ICflCiaS no sentido dc Sc cnc!(1jnle(rern tele-
grainas, inicialinente, e, CIII seui(la. oflcios
nos Exmos. Srs. Presidente (],I Mi-
nistro (las CornunicaeScs, (iovemriador do Es-
lado, Pi'esidente (10 Conselho Esladual de Te-
lcCornunicaçAes - COE]'EL e ao Delegado
Regional do Deparlamnenlo Nacional de Tele-
comunicaçOes 	 DENTEL, enearecen dc suas
eflergicas detcrmninaçAes no sentido die inipe-
dir (IUC sejani retirados os canais reti'ansmis-
sores (IC televisilo que scrvelmm a() Sul de Mi-
nas, falo que (ICVC ocoi'rcr no pm ()XifllO (La 9,
(0mb data fatal.

Sala (las ReuniSes, 6 (IC marco (iC 1975

	

Nilson Gontijo	 Kemnil Kumara 	 Vi-
cente Guabim'oha - - José J,:jviola --_-

",arciso 	 Olavo CoIa - - Sahi .'ti'cs --- .JoSo
Bello 	 JcSo Mrau s - 	 JerLe Cai'one
Euclides Cintia -- Pdn Gu.slin - Nunes
Coelho - Euripc L's Craitk 	 JoSo Navarro

Sebasiiiio 	 \asiiieiit0 -- - (()!flC .i \Ioi'ei'a
-- Jt'mnia \Ierise 	 S\io Ceft 	 Cliristovani
Ch iaradi a - Jo é II enAr io - - SCm-io Ferrara
- Caries Elov -- (icrardo Renault - Mendes
l3arros -- ErnIlic (hi lb 	 - Jéstis Tmiridade
Aniilcar Pad ivar -- I)oiii Il_-CS Laflfl Mor-
van Acavaba - Emil : o I Ia(Idad - TelCmaeo
Pompcj - Wilson Tunurc - Ilonaldo Cane-
do 	 Antonio Dies 	 Cicero Dumont - Ge-
nésio Bernardino - Nan'Slio Mendes - Ha-
roldo Lopes 	 Ferriiz Caldas 	 Li'icio de
Souza Cruz —DAlton Caniibrava 	 Luiz Bac-
carini - Milton Lime— José BonifAcio Filho

MArio Assad.

Jus!ificacao -. E inegAvel que a telcvisio
constitui urn dcs grandes avanços da hurna-
nidade, no sent:do (be SCU (bCS('OVOIV imiiciito cul-
tural e social. Aleni dc reprcscntar sadie (us-
lraç5o, quando hem diligida, a televisSo cana-
liza a essCncia des informnaçOcs lSs ices de
que o hornern moderno necessita. E incom-
preensIvel, entSo, quc Sc fide em privar a

1)opulaç5o sul-inineira d esse 1icneficio, rell_
r.mndo us eanais (IC tclevisiio quc Servemfl aque_
IN icglao, fabo quc deve ocorrcr nos prAximnos
(has.

Segundo a Gazeta de I'ai'gumha de 11 lejiifleli() dc 1975, "vArios retmansmissom'cs jA fo_
ram apreendidos c entreues ao l)ejntrtanmen[o
(Ii' P()liC ia Fderel, fican (10 vAries eido les sern
CS i!llagemls (Ia TV, enquanto its eiiloi'idades
liCe 5 (l('SCSI)(i'afil-se pare i't'solv'i' ti proble

a". Esse jornal, de gran dee circuleç5o na
re^j,-Io, Lmn-se ha Ii (10, mean sAvel e continua-
Ii inb c, na busea de alertar as autoridades
(tiIIip(tenb(s Para 0 (Iramabico assunto, cia-
iiiilIlibo iCI(( adocao de nicdidts que 0 solu-
CiOnemfl

0 Sul iL Mines já nSo consegue captar
os sinais de TV de Rein Horizonte, e os de
S,,-'o Paulo e Rio niio inais Sd rAn retransmitj -

a pi1li1' de 9 (10 c'orrenbe. Os l'elarnos
po i nilai es ba'/Ciii-S(' sentir etraves (le toda a
illll)((l1 sa (Jut' s e rve As m'eCioes do Sul e Sudocs-
(IC (Ii' Mnas, conelaioando as autoroledes no

I ido (IC que inipecam It 	 nla
ia(!ii!a, ( I dle repi'cientei'A It de urne (]Its
iie is ('CJiIessivas COnqUistas (10 povo sul-mi-
neiro.

Nasos apelO F; SOiii'e 0 aSSUfltO Veili sendo
fcibo; lie dots enos As automidades rcsjionsá-
\TiS, C, (I ante (Ia inevitAvel providcncia que
s(I'a lulnieba no paximo (lie 9. m5o pode esta
Casa SC 0111 hr . Cabe-nos, cone) representan-
ieS ltíb iiiios un povo, pl'opugnar pcla menu-

ni'iio dos can ii is dc televjsao (tUC servem
eo StmI c Sudocstc de \liias.

IL ssa foimi, solicitamosAPm'esinlCncia
a Asscmn hi e a Lig islativa seam enc:iminha-

lo s tc!egmiiimias, coin a mAxima urgC'ncia, corn-
pl u p du-s " t'sta provmdcnca ('(Jill a remmiessa
do ((fl('ioS is autoritlades mencionadas no
((JiflO (hi pi'csentc Reqi.icrimrienlo, ('Ofleitafl-

a iiipcdjr quc a populaçSo sul-mnineii'a
fHue scni us canais de tclevisao . Dos ofIcios

(ofistar 0 ifltelro leor (leStlI pioposi-
(pin C eupias xerox do nosso pi'onunciamnento

As reLies m'clevante deste apelo, feilo em
nonie (Ia populaçao do Sul (Ic Mines, justificam
0 apolo (tile esperanios mereccr (lbs nobres
pares.

- 	 Nilson Goittijo"

Sr. Presidente, tenho certcza (le que to-
dos os Srs. Deputedos, principalmente os Fe-
presenlantes do Sul de Mines, esterilo unidos
nesta lute e neste apelo, para impedir tOo
biAs1icm med ida contra os interesses (laquela
regiio. Tenios certeza de quc flosso apelo
(in flOfllC (10 PO''0 serA conipreendido C profl-
lemimente atcndido pelo Sr. Presidente (Ia Repi'i-
hliee, pebo Ministro (las Comunicacoes e de-
meals atmboiidubes des quills ulcpende a sciurao
favoi'AveI. Esta Assembléia, coin apolo da im-
premise, ('stare prestando mais urn grande ser-
vico l'i populaçao, Clue aqui é repm'esentada por
61 Srs. Deputados.

Peco a V. Exa., Sr. Presidente, imediata
p uhlicacao (leste Rcquerimcnto nos Aneis des-
La Case e no Argiio oficial, acompanhando a
Ala dos nossos trahaihos de hoje. A fim de
mmnpedir que dc vA As Comissñes, requriro

0 SR. 1)EIIJTAD0 EFRIPEI)LS CIlAIDE
- Si'. Presidenle c Srs. Dcputedos . 110 inuito
tempo, ati'aves desta Tribune. 1(11)05 procure-
do (lcspertam' o Govcrno (lb Esbado (IC Minas
Gerais pare a situaçibo dlii que se encontra
a IIIDITOMINAS, i oni rcfeltnll'ia As cSIAn-
'ias baineai'ias do nosso Estatbo . Entretanto,
parece que flosses palavras ('lIii'llin no xazio.
Encontramnos ouvidos rnoucos, d o Governo,
('00)0 ChIC pesmado, cspei'lt quc it tempo passe.

Vein acontccendo fatos estranhos nas Cs'
tAncias lialnemirias, jA (lenunciados por mint
(' p01' outros deputados, flies ciuc nOo eflcofl-
hi'on ressonAmicia rieste PlcnArio c na sensi-

hilida(be dos que govei'nani estc Estailo. Am.
ula hA poucos dias, a Camara Municipal de
Am'axi't considei'ava persona non grata ilustre
integranhe (Ia HIDROMINAS, diii \'ii'tU(IC dos
desniandos p01' dc praticados naquela estAn-
cia. Taivez p01' isso, Ai'axA foi reiegada a
segundo plano, no que cOfleerfie 110 tratamen-
to que deveria rccebei' An I-1II)ROMINAS, quan-
(10 (levei'ia ocorrer o conti'AriO, para rccuperar
0 tem'l'eflO pci'dido -

0 \'ereador Kieher Pereira \'aleriano, fir
reuniSo (Ia CArnara Municipal din 21-2-75, fez
unin explanaçAo, que tri(ZefllOs a este Pin'nA

i hi(( 	 Ai.Lt e uliiI( dCS

ilmis hi-las do moundo . 0 Barreiro, corn suas
ces. é ('onhcc mAo no mundo in-

teimo . 0 (handc I lute1 é o major c Ili,

	

bent 	 -

instalabo tie tudus as csttineias hidi'ornincrais
in Am--iee do Sul. 0 coinplexo medico das

-PA (mconi1 hOes de atendei' a todos
CS turj;bas (1.1C P" i(iui se dii'gcni, sendo

(iS 1111115 ('001 1(1 etos do flilifidO .Apa'sagefll
ile Pat'que PalO cZil'iO do Bei'meii'o é mfiei'a\'i-
lilesa, 	 miosso ('I imlia foimi(lAvdl . Temuos tudo
yoa ofci'ecci' ito tniiste one pal'a equi veil,

('Ill 1)U'fl'a It' rmpouSo e tratarncfito

Lemncn bavelnm mite, no cntanto, nao estenlOs
cferccntIo 11(1(1 110 (Idle podernos, poique a do-
pi'eSa que explore o nosSo tum'isrno sO se preo-
inn :1 coma 0 aspe In F n ancc'o do emprecndi-

iliCflt() . A III I)Il()MINAS ('ste melando o nosso
tuilsItlo. Toi In iqi1 iL' potcflC at que poderia
I i'an sforina r I t in (lOst rha luristice en) urn at i'adn-
f' e icodoso negocio ('StA sendo eXploi'hldO
"i 001 iti in 1110 iii sti oto (IC ConsCl'viicao 0

1iliandono a ([(IC SC sul.uiiieteu o Barreiro é de
cC'J'flui' PCIiII. e flSil VC1110S pci' part(' dessa
emprcsa ('St lila1 micolmnmna prov ldCliC1li ('let bye

p ui'e nlelhom'htr a situlrAo . 0 Grande FluId
cIA no it:mndcmio . 0 Paique riSo recclje 0
tl'lHIIlCIJ I;) fli('CSiial'Ct , AsArvoi'es esbAo mor-
i odo . AS VIIIS 1im'hl ices ('Stab esIiLlrachldlls
A Pi'il(i( 1 ('F 100 Ic IC) Grande Hotel j1'i se estIi
desgiistan(lo . 0 asfalto que i'ejuntava as In-
p±5 (11' paviiiitmita('iiC defionte ,to complexo ITo-
tcl - 'lem'mUlIS esti', saindo e nirn estA sendo Fe-
posto. A Iap 	 inferior, one era die grande

vcrdadcmro CalICO (le visitas, acebou,
ii ;omeada pcl1s chuvas. e nade foi feito pare
ii Sue Fdfl'UI)Cl'a(jhi O . Hoje, a imiipi'csSilO (tild te-
iflOC CO cIlugal' 110 Tltm'i'iiF0 é a (IC (liii comple-
to dandono . A b:tgoa supel'iOl' estA toda suja,
('Clii IIS SOC - 	 ti1lS [I pre,,efltafldo 1.11011 cobra-
cAo c s'ut'a C harrefite, 0 (Luc veIn dernonstrar
(buc tmnhCni ! Ii 0 assoi'ceniento se cncontrli
(lii pl'O(' eSSO de Ira n ca cvoluç'iio . A continual'
assimo, thtlnlicni aquel a atraçtio tu1'isl ha d everA
acaleui' .Ae stiadi quc lcva A Cascatinha é
pess]lila . Mas, (1UandO 111(11.11)1 turiste rnais
avcntureiro se eri'isca a dim'igir-se Aquele
atreente CCCIII) lo, a (Iecepcao é am di maim'
Eneonti'e eli rim local totalniente 1)0 ahando-
no. ('011) nietat4hil p01' todos os lados

E nec essArio e um'gente que nAs, que re-
presemitamiios o povo tie AraxA nesta Casa c
(tue. ('0100 VereieuteS. lemons umna boa pai'cele
(IC reSl)Oflsal) ill ilad e na administi'tcao tia ci-
re " acar mamigas c lutar con) todes as forces
(lhtdd, n So n os ac ornodenios : precisamos ar-
pal'a a prom) ta nol'mnalizecao (10 tul'i sub 	 hti'lt-
xedns. 	 Prn'cisiinos unu'-nos. deixando de
lado as difel'ençhts plti'tidAlilS. Ciit abing'-
moos csses objetivos IJina '.'oz isolada pouco
realiza, nias, se a cia outrasSe umietii, inuita
('01511 se 1iode rializir 	 A uniSo é nina (las

seolhU nc um relator no PlciiAl'io, pain tIai'

0rcC 	 i't1, peliIfl Ludo assini sue 	 bec ao
nd'a nil 1)l'CSefltc ReuniAo.

0 
que niio pode, Sr. Pm'esidente, é conti-

eSSe estado (le coisaS, esSa amileaca Anual

traniiiii lid 	
nlos lares sul-,rn j nciros, pom'que é

O Amlico lazem' (IUC tell) aqueme gente . eo pode
aquela regIAO, JIL (tUe flItO tel l' Os canals (IC
tcievisao (be Belo llorizonte, final' lamlieni sen t

OS do Rio de Janeiro c de Sao Paulo. E a Ant-
a distrac° (Ill populacao sul -mnifleira, e 0

(ioverno 1cm 0 (lever, a olarigecao IneSiiiO, (be
irnpcdir (tile tAo (lm'L'Stiee mnedide Seja efehi-
viuba

APelo pare V. Exa., Sr. PrCsi(lente, epelo
peril esta Case', conclerno todos os Srs. Dcpu-
tados que receherani votecibo do Sul (le Mines

que equi estilo COfls(iciitcS (10 filltfldato (tile
deseniPenlu euuhm. par agircrn em heneficio da-
quell' genIe. Assirn. apelo para 0 f101)i'e Be-
putado i\Iorvan Acayaha, bornem quc du'igc
o Partido (10 Govermo no Municipio (le Var-
ginhia ; Pilm'a o nohre colega Ferraz Cal des,
(file represenla umna parcehi daquele povo,
principalmentni (ill cidadc de Caxemnbu ; ape-
lo phul'll o nohi'e Deputado, 1 .'-SecrctArio des-
ha Cast, Sr. JAlciO Ac Souza Cruz, que teve
volacAo Cii) elguns iflUniClpiOs (10 Sul (IC Mi-
nes, especialrncnte en) Trés CoracOes; ape lo
pale 0 nobre Deputado Joao Ferraz, q', (I''
se semnanlllmllem ) te, (IC avito, plOCUI'il as pie-
gas sUiflilineiras, pel'a garenti' 0 sell
a esta Case; ('OfleidlmflO tanlhemu o uohi'c Be-
putado (berai'do Renault; o nobre Deputado
José Santana, que foi agrac iado (010 It honrosa
votacibo dequase 2 mil votos; e outi'os nohrcs
1)epuledoS, ('0010 Christovant Cliiarabia, que,
'oni alegria, vcjo cntrando no PlenAi'io, neste
instante, e tainhemn Cvi'o \Itciel, Neif Jebui',
JOIIO Marques e todos os outros.

BALNEARI() BE ARAXA AO All ANI)ONO
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ma is po(lerosas forças. Levanteinos 0 prohlc
iiia Procuremos abordi-1o, sempre que a
()I)OI'ttiflidadessurgjj.er-ii Levenios ao Govern(
e an Sr. Prefejto as flossas apreensöes e a
nossa5 reivindicacöes

[ma (laS providênejas in ais urgentes
flOSS() Vel' e a al)eI'tura (to JOgo So o jog
I)terO earrear Para nossas estane jas Os re
rursos llcccssOr'osa Umil rnaimmr incentivo aItirismimo Abrindo 0 Jogo flax estaneias, estare.0)05 (Vi taiido a eVaSO( (IC (' pitais, principal.indite r)ara a Ar gentina e iodei'emnos salvailimit pat iiliiOfljo (LOS II) ais vmiIjoso

	

	 n-qlle e 0 con-l- (10 Barreiro, formnado pel) conjunto Ho-
eI-Termnas do Araxil, desfi-ut a r d esse grandc

presiflte (liViflo, que C 0 flOSSO ('lii1i e flOssmisii(.iractmlosas aguas.

Sr. Presidente, essas paiavras fa larn dosell
till '  (Ia pOpuiaçOo, expressamn aquilo

(rue vai na alma (10 pOvo (10 interior, se ll sen-tim (fl to (M ar to Os nina eaçOes (Sd ruxulas e Os
VCZCS sern explicaçao, (IC prefeitos que nOotint a 	 SeflSi)jlidade pam coin 0 patri-muOn io do Esfado de Minas Gemais

Deixarnos aqui a nossa rcivind j eaç5o e a
nossa palavra, em nome (las estOneins balneã-
rias que integram toda a flossi Minas Gerais,
pam-a ( tue estas sejarn o1hadis de outra forma,para q 	 rnue Os nornes seja trazidos no PlenOrjoeStudado

	

	 q	 rnininuciOsalnente para ue Seja
(lirigidas por hornens corn conh ee jniento de('auSa flOO sO a cilades 110(5 tnmflhén ) coin-
plexos (orno a HIDBOMINAS que hoje estO
sew Pioduzir os efeitos (leseja(los em henefi-
cio (la popuineSo dc flosso Estacio.

SINAIS DE TV NO SUL DE MINAS

o SR. DEPUTADO MOITVAN ACAYABA
Sr. Pi'esidente e Srs. I)eputados. 0 ilustre

Djititado Nilson Gontijo, coin zelo e 0 arrou-ho (IM , lb e sao pecul hires, a(aha (IC subrneter0 apreriac5 0 e ao apoio (lest,, Casa urn Reque-
rirnento (Jile, nesle instante acaha de rece-
hem', ( . 111 giii reime (le Uigfi('j 	 Pa 'e(U r favorO-vel do nobre Deputa do Christov i m Chiaradja,
(lesignado pelo Presidente para relatil-lo

Devo, de inieio, dizer, Sr. Pres j dente e
Si's. Deputados, que tarnbm en five a honra
de suhserevei' a pI'()pOsiçijo apresentaila pelo
(IT!ifleii te colega, Deputndo Nilson Gontijo,
porqne, iealmente, 0 prohlenui (Tue hoje afli-e anieaça dezenas (IC cidades sul-mineirasC (laqueles mais gras' es e relevantes e merece
realmnenle a atençOo e as providêncjas desta
CaSJ ""is devo famhémii d zer que o men

mneinente colega, Deputado Nilson Gontijo, ao
miriam', desta Tribuna , 0 discurso através dotjual (Len ciência do Requerimnent0 que api-c-
sentou fez referSncjas ao men ilustre amigo
C Cfiuiflefl com panheiro de i j des politicasDeputado Geraldo Freire, comn p anhe j ro de ye-iha lutas tin pol j t j ca sul-mn j nejra Pm'esjdpnteilustr t- do I)iretórjo Mineiro da Aliança Reno-
va(lora Nacional, ex-Lider do Governo na CO-
mama Federal e ex-Presjden I e (hi(tmela Casa,m'figut que se destaca na violapObhca (leSte
Pais pela dignidade, pela dedieacOo e pelo
esfomço corn que cumpre os mandatos que Theforam e tern sido confiados pelo l)ovo e corn

tulle Imonra a confiança (10 eleitoi'ado que oS	 Vemim elegendo m'epetjdamncmite
() n (dIre I)epulado Nilson (ion t ijo aludiu

0 afim'miiajva merente (10 ilustm'e Depuhiolo Ge-
ia I In F'mei re (rue tambeni teve a O p ortunidadedc itomdm ti pm'ol) j emua das cOmuufl 	 Ociiçes pe-In 

teItvj50n no Sul (JO Estado e de itestacar
essa I lisle e lamuenfOvel real idade (IC que a
iiosss regiOn Venn m'ecebendo, jft hO vOi'ios anos,
os sinais (l tetevisSo das emn j ssoris de São•	 Paulo e Rio , mans nOo recehe Os sinais das-	 cmii issom-s le Belo Horizonte.

"'a1111)6111 ele, Depu ta do Gem-al (10 Freire,semisi hit 'ioU-se (01)1 0 problem-la tamuhémn dc
sonion a to as as flOSSas Voies sen npelo no
sc-nt i do d e (l im e o pmohlerna fosse mesolvjdo e(quad I ((1) a (TO sat i s fator j amnente . 	 E nOo feziui aprn, ioi 	 -	 'oiiio 11fim'mna ii nobme Dc-
pulalo Nikon Gontijo __ em face dos resul-
tados ii 111110 pleito eteitoral (l ue algunsesp'c' hiT istas, estudiosos, e pesquisadores da
redidoh p )litico-social (10 flriisjl atmihuem,emu gin nde pam - Ic, it infinCmic in di TV paulis-

C	 a(Ia TV ('rioca solii'e o eleilorado niinei_
0 Depu tado Geraldo Freire 0 11111 liolliem

mo Pmei isamiios (1 eixar hen Clara essa posi-
CnnSlamitemnemite preocup,ido em servir no
a pun as 'Ins ill to-, in teresses (hi Rept'mhl ica, conio
y ew fazendo (on) hm'jlliant j smno hO fl)u j to tern-i. mna s pm - i Ii (-ipalmn ente, 0 regiOo sul-rnjnejra
(l im e mel) resell ta, especialni en te sima (ida d e na-11)1, a 11(111, i g raduveJ e liosPjtiIeim- i cidadeI(- Boa Lspemanca -

Estoim rem-tn de que 0 eminente colega, Dc-
pimfado Nilson Gontjjo, os (Iemimais colegas que
subs(-i-evem- ( mn 0 Bequer j rnento (IC S. Exa., e
tamnhfmii o Deptmlado Gemaldc Freire haver,io
ile f:r,iem 'omo ('oflosco junto no (,ovemno (IaflepOlilic-:, jimlilo Os aulom-ida(l ('s do l\IinistCrio(I as Corn an i-a rOes, l)ara (r ue essa anleaca quepaima sohn'c' () S ill de Minas nOo se efetive.1) fat n, n lk'quei- j munto (we neste iflslinte vai
sum' volado deslaci bern ISSO. As autoridades
('flea mme g a (I is do si stumna (IC telecofilunicacOes(In Pals j ã (' ien l i f j (ar1lfli os prefei[os (105 mu-
nicipios snl-n imleimos de que, no pmoxjrno din
9. Os rcpelidlwes de televisOo scrOc (lesliga-
dos, e o Simi fh-amft semu televisão em quaselobs os miiun icipios -

0 emninente Deputado Nilson Gontijo, os
(Omlmos COleg1(s c t ue tern assentn flesta Casa e0 mun( es to IT]) m'esen tante siml-inineimo (I tIC nes-
Ic instante ocupa a Tribuna, todos nOs já
femiios, m-epet las vezes, tmatado deste assunto
neshi Casa - 0 siSfemna de retm-ansmnissOo dc te-
IevisOo no Sill (Ic Minas foi irnpIantido empi-
ricuii en Ic, ill invCs (IC In iciat isa p articular, (ICvemdadeim-os pj one j m-os no canipo tin TV, que,
no niesmiio instant(' em que as eSta(-Oes (IC re-
fmamisiinss0n (It TV di' Sao Paulo C (10 Rio (IC
Jaejm- (oniecava 	 CSSCs omens, coin sunsp m nOpm-iio
	 ni 	 li
is ((-((mi om ins, coma sen a ii-ojo, imiiplan-tamnmn na Serr a dii Manfiqueii-'i nas vizinhan-

cas (IC J3m-as6pnl is, umn repetidoi- (l im e garantiaa retm-ansmniss ao (Jos sinais de TV (IC SaoPinto, Depnis dessas iniciativas oufras se
mnult iplicamnln nas ('unieadas ilas serras que
(-er('inil os iiiumiicipjo sul-mn j neim-os ell, umna
m'egino altamente Inontanhosa como sahemn Os
nohm-es colega.s - Quase todas as prefeituras do
Sill (le Minas I ivemam que iniplantar os seus

rcpetd01e5, que vOo sendo mnaritidos, assimli
pelO esforco (Ins próprias comUflaS -

Mas o Govemno, atmavés do MinistCrio tins
Comiuin idi(f-OeS, resnlveu padronizar o sistema
(IC retmaii sill iSSiiO (105 Sifl)ilS (IC TV e, em vir-
tutte dissn, drIes-mn inoil (lUd todos esse repeti-
(lol'es instalados poT- iniciativa particular, on
imnplantados pela iniciativa oficial dos maui-
('ipins fossem suhstituidos p01' sistemas efi-
cidflteS, mnodei'nns e ndeqimados, di reti-ans-

issOo (IC sinais . 0 Governo do Estado, n
travOS do Consclho Estadual de Telecornuni-
cacoes --- COETEL, pI-eocupou-se corn 0 pro-
blemna, e o Presidente (to C()ETEL, atmavOs
de sUcCSsiVaS pm-c(videnclas, fenton equaciO-
nfi-lo ( ' 011, a criaç-ao die umna emnpmesa pfihli-
ca (lilt l't'iliiISS(' capitals (to LSbId, selielu-
do capitais (105 mUfliclpiOS, e con) esses re-
cursos irnpiantar umn sisfema novo, modemno.
ajuStado Os exigêficias tie i'epetiçOn (IC siminiS
de TV, quer nas ernissoras paulistas e camio-
cas, quer nas ernissoras helo-horizontinaS.
Todavia, esse esfoi-ço nOo foi eoroado de
CXjto, C C piCCisO quc isso Seja pmoclanln(io -
As prefeitumas fomarn repetidas vezes convo-
cadas pam'il reuniOe-S cjue se fizei-ain, firma-
rani-se convenios adequados p a r, ' clue cada
muflic-ipso aderisSe, nias an horn principal,
na horn dos recuisos linanceimos snidos (le
cada mnunic-ipio para forrnar 0 capital (lessa
'nipmesa puhlica, nao se conseguiu. resolver
o pm-ohlemiia. clue ai estO flu sun fuse niais gra-
ve, colorado (liante dc milhares (IC tclespec-
tadores ioiiic'iios jO habituadosaTV, corn
seus apai-elhos, nntigos on a cores, nrneaça-
cbs Ic ficar inñteis -

E pom isso, Sr. Psesiilente e Sis - Deputn-
dos, que C nOo apenas justo, inns sohretudo
mazoiivel e cons-enienle, que esta Casa, corn
o prcstigio (IC Oi-gao do Potler Legislativo de
Minas, corn o pi-estigio (IC Casa que rep rc-
sent a 0 povn InifleirO, fa'a-se pm-onunciar
junto no Pm-csidente da RepOtdit'a. •junto aos
Om-gOos Cmid-am'regados (105 pm'nhlciiins di TV (10
Pals e (10 Estado, pus-a que pi'ovidCncias

a e-néigicas si-jm tomadas, a urn de que no din
9 nOo se eL-five a anleaçi( quc angustia a p0-
pulacOo do Sul (ic Minas.

São Paulo e Rio de Janeiro. E os turistas
queiemn estum infoi'iimados, quereni estar a par
(IC tudo (Ili( , SC passa naquelas inetrOpoles.

Disse n iluslme Governador quc gostaria
dud' \Itias visse MilLis - Mas, v u-a tat, seria
nc-V essfui'io ciue c ilustre (overiiador pl'opor-
-ionasse as cidudes scil-mincirlis 0 cnritiito
(un-to mill Belo Horizonte. A economnia des-
sa c'Onhilnidad( ('01(0 (lisSe, cstO presa di-
rrtaiiieflte a cses (lois ccntros. JO (lUd 0 Go-
s-einadom qtmem tine Minus veja Minus, que
'oopci'r, entao, coal as pi-efeilumas. Mas, fa
to eStillihlO flotitilinS clii nosso Estado : o tu-
l-isnlo de Minus Gum'uus e diiigiilo pUs- unni so-
c-ielade (IC cc omiern hi mista que se chamna
I-Ill) ROMINAS, true nOn toiiloll, sequem, coiihe-
c- jnientt) tic' gui- a influencia (Jos canals tic
tetuVisilo (IC Belo Horizonte, no Sul (Ic 'Minas,
polemia Ii's at - os miflc'iroS dc outras i-egioes
a fi-ec1üemitam nossas estOncias hiciromniflerais -

Portanto, Sr. Presidentc, Sns. Dc-putadoS•
niCin dui citlestao do tumismo, existi, tambOm,
I questac e y onOln!rul desses niUflicipiOs. As-
siiii sundo, C Or iii)port"`Illci.l tl' 05
c-anais m'etmamismuui d()I'CS (10 Rio cc dc Sao Paulo

nconhiueni jngiindo as suns imnagens par a
nossa i-egian

1)ISTPIT() JNI)US'l'IITAL 1)E JUIZ DIE FORA

() SR. l)EP[TAI)0 FERNANI)0 JUNQUEI-
BA - Si'. Pic sidrntc', Sms. D:putudos Inieiah
mat-nt e, agi'u tier cmos 1(5 palavras genemoSaS
acJui piofe mid as pelo Deputado e con IerrSnen
Oluvo Costa, (it rigid is it minhui peSson, as
qilui]s reti'it(UillloS, deseucntinlhe felicidades em
sun gest 10 nesta Cui;ui, ondc' mO, tunho certe-
-ia. t-xc-t-ut ni urn I i-ahnlbo sCi-io ciii favor (Jos
10115 ifllei'eSses IC Estuido -

Quan to no 1cqurt'inieflt0 apl'csefl Iatio aqui
pi'l() 1101)1) l)( 1Oid0 Nil en Gonlilo, suhsci'i-
to tom gtutndu ili)lilii'O dc Deiutados, defen-
0 undo a moan uttiiç' 1(0 de 5111111 connun ic-nçfio

pials t'ic'tiV1l. uiti'aves (In tcl1visao, coin o Sul
di- Minus, i-ec'c'he mntcgral apoiO de in julia par-
IC, mica 'ui (mud' C justo c oportuno - Felicita-

laos (I 1)111(1' c Os signultaniOS (Jesse Hcqilc'l-i-
lllefltc) -

Sr. Pmeddt'nte, Sms- Deputados, api'oVei-

tilhidc) a ft-uIdiIe que o Regimnenlo desta Casa
c-tics omirrdt' a 	 u	 mn u cainhur a yotaçOo, i'efuto

as palavruis In n ohi'e 1)eputndo 01 ai'o Costa,
(JUuliidO, no Peqiiefln Expedientr, ti-ouxe ao
uoflllc-t'imnc' iitn (I a Casa urn a anOlise pessoal i'
injustn sobs-i a s-isifa do Exino, Sr. (,ovemna-
(Jot' iIo Estado a •liiiz (IC Fora. Trouxc fatos
flOVOS C latos vel-duideiros, _ki- ontt'ce (lUC 05
nOVOS nun suio vi-i-dadeiros e os s-erdadciros
nun slid) novos - l)isse dde, (lesta Tnibuna, (TUC
a visita du S. Ex., o Governadom (10 Esfado,
0 nossa i-id adc', no 011 iwo din 26, fol urn "for-
mo" - Emitretanln. 10 isteve cumnprindo inten-
si\o pi'ogranla, i'niitaiidlO eon) a pai-ticipaçaO
C 0 aPOiO unOnhile (IC lOdulS as fomças vivas
pi-opulsn - as do pi-ognt'sso daqueltc MunicipiO,
inrlcisive coin a pI-escnça niaciça dc elenic'ntos
(In Oposic 00, nUll) a demonstmacOo (IC udta ma-
tunidade politica Assim, infcliz foi o nobre
Dc-pufado an ufi nnar gui- S. Exa,. o Govern,'-
br, font puintir 1)1' tie iii)) "form()". segundo

ESTANCIAS I1lI)ROMJNERA I S E SINAIS DE
TV

0 511. I)EPIJTAI)O FE1IRAZ CALDAS -
Sr. Pm-esidente, Srs• Deputados, prezido eomn-
panheiro e bravo batalliadnm, DeputadO Nil-
son (ontijo - Aqui estaflTiOs Para, depois (Ic
termnos fii-mnado 0 Requei'imneflto, falar sobre
os probleiiias que estOo diretuniente afetos 0
vasta i-egiOo sul-mineira, onde Sc localizam
as mais fnrnosas estOncias hidronuinel'aiS, co-
nb, entie outmaS, Pocos (IC Caldas. Caxambu,
São Lnui'cnco, Camnhuquira, Lamhari, Passa-
Quatro e Caidas - Essas estOncias tOin sun CCO-
flomia diretanicflte ligada aos gmandes CCn-
Eros Sao Paulo ii Rio (iC Janeiro, A Ire-
qilOncia 0 Re g iOo de PocoS (IC Cal-ibiS e Caldas
C COflstitulda dc 80% de paul-istas- Na RegiOo
('C Caxambu, São Loarenco e (iernals estafi-
cias bidronuflerais, registia-Se unin freqüOfl-
cia tie 80% tie cnriocas. Ora, Os canals tie
televisao qUc atiflgerfl essas fu-eas são os de

58
	

59



o ifiadot. "festa de lo(a". () quc houvo foi a
I)irdnea (10 lotlo o pOVO (IC .Juiz (IC Fora, en-
tusiasniado COil, a iflaugurae5o do prin1ojut
(tap>! do Distrito Industrial, spiraç'So de vá-
dos arms. Estranlio 111 051110 quo 0 nolire 1)opu-
tado Olavo Costa, Jove!!! valor (leSta geraçao
politico, ten ha I az i ( 10 pa la osta Casa esse
coment5rjo infehiz, i1!1p1'cinad 0 (IC (lemagogia,
colllrarian(lo todd a POj)LIktI ,',_10 do , 1 1 1V I N coii>u-
na quo vito'ou CoW o >oofllecIai•

i niui to tacit P ara qualquer l)eputado
plocUrar, no >Ifla1isd lima causa, cnfocar ape-
nos 0 angulo quo The COflVOb1, (liSpdnsando to-
dos OS douiiais (IUC of ('dccclii glance saldo
positivo, Ijeneficiarido 1(1(1>! 1.11101 cOlIbUIljdadcF'oi 0 quo ocorreu coin aquela inauguracao
\I)1eSentei unia sintcsc (to quo foi realizaclo
polo Coverno do Estado no Distrito Industrial,
contando talilbéni corn a part icipac5o do Po-
der Munici)al, quo. 0111 101a (I rigitlo por 11111
olerncnto da Oposiç50. ('Olal)OIOfl para quo
aquclo cn1pu'Tn(t Iluen to so cOflcretizasse, re-
conhio>cjido sUa iIIlpeiiosa ncccssidado Roto-
Ilhbcço qUO nao é normal (1(11 administrador elil-
prcgir vultosos dOcUlsos cm (>i)raS C7UO 1150 a I) a -rccen ; toi'na-se ma is ('On Von en to porn (TUrin
(R r fazcr politico corn a (Tub Ifl istraç5o pdbl ea
rcaljzai' obras de facliada, aqurlas (1 110 todospodeni ver. Mas o aILIN1 Gover p o (10 EstadoP r ( O cUpou_so (0111 totlas as legiocs, (lOfarido-> s
Is condi('des hisicas ('apazes (IC pI'Omover 0

(!(S('flVolv j mento >1 iiicdjo prazo
Forain nUhliSos (10 cruzoires clIIpiegadosno Distrjto Indu.slr j >>J Ic Juiz do F'oi'a, no po-

iiotlo 73/74, (jUt SO cnconl ram eilterraclos, e
o l)cputado Olavo (otst, ('IlIl>Ol'a S>iIOH(1(( (11)50,
onion (liStOI'cci' II V(Id(do

Ilojo o Distrito Industri a l dc Juiz do Fora
C uiiia rea li dadepalp5veh 1'p0 iSSO apu'esen-tarot 11iiflIe1'OS, p05 C 11111110 (hf it'il contu'a(litar

coino o llii.iito facil cOilti>olital' plIa-
vras

Stug,i.>> 	 Morel, 25.000 1112; MaI1!arj0llonii S.A., JI M 1)12; ENGEI'Afl S.A., 29.120
2
12; (15.F'illçSO C Tecidos Santa Cruz, 85.000
12; Grupo Peixoto do Castro, 400.000 rn2

SclIullidt Embibalagdns S.A., 10.001) m2; Estrutu-
las Metaliylls Alantovani Ltd:l,, 9.600 un2;
Moiuilios Fartura Ltda., 6.400 1112; Estaunpai'0
'iai'dio, 10.640 rn2.

Sr. P1'esidente, Si's. J)eputados, é neces-
5>1110 sahientai', p100 (Inc li(jlitIIl !'egitr>(tlos ilOS
,\ilais (Ia Casa, a alegria, o rcconlbecin(onto
0 0 agra docinlell j o do povo do Juiz do Fora,11(1>1 in atl e uraçf'jo (10 prilne';u'a etapa (IC) Distri -
to Industrial, no dltinn> dill 26, e pela visit>!
(ho us Ire (fovornadot' Hondo Pacheco Squela
('ida(te. S. Exa,, ao encerrai' sua saudac5o, (lis-
so (j(I( 0 Eslado (1 Ia ii, naquela oportunidacle,
r gilailo liro 	 id> pari toil! Juiz do For>>.

Gostr j :> tle aduzjr ouIi'os suhsidios; en-
II ('OOI j 0 (le 1€ Of. 'iIiii:i-i :o (Wi-

INV 'A hum, a anular para o nohi'e Deputa-
(10 OI:>v( Costa, no 511hido (Ic (11.10 frog>> P01')>
(Sill Cosa 11111)1 i'atliordj i rt>l j sta do situa-lull	 U0 50 (fl000til 0 1) istri to Industrial
(he .Juiz the F ((dl! pi'llibeira etapa. Conliccen_
(1(1 1111(1 S(U o!tvatlo espiiiI(> Páblico e sua
iIteliOCb('i)( ncto-lfe, floin> i:piiI:i>to, ((110 fl5o
(P I111pc Os fatos, nao seja pee fillisfa, pois isto
nSa ( 1-6PHo do 51.10 PoIsoi:alidade

Itod)m'jsilldo a V. Exa, 0 a Casa

POLiTICA 1)0 DXII

Cn to nicditanio> . Dizia 0 editorialista "0
elcitol' estS perfeitamente em condcoes de
jaIogar c divci'ir. Ele ten) l(spiI'acoes e n5o

0uer pci'dcr tempo. 0 homeivt coiflum, inqUle-
to, o1r ter oxplicacocs sobre ci p sacei'tos e
contr a 1(0(5 do estrutul'a socid . Ele n5o acci-
1>1 ouvir (Ilenas 	 emer 1>111(1' e quer influir

Os eloitoros lIeS ifltol'PdI>lIb) SOi)i'c os prO
blcfllaS (file SC agravann. 0 flOS, SCtis Simples
i.eprcsdntntc s scm potloics Para inbpor mu-
1loncas, aICfl'1 de 50f1'erubl((S 05 IflCOI1OS IblaIeS,
SCHIOS :1111(10 >'cuados tic j1iC0i(ZCS (It' (br-
-lhos SOIUS1O . Mas nao) SC' ha do qi.0 ior tomar
o p5 do Won(jUO a represe Q5950 popular' flaS

cilSas logisIatvas esteja (Iospid:( (to funçfio, lie
obri4acooS e dovcrcs. QU>(ndO nao so Poole
(bClih00, C PC 50)0 110 1mm
scntido, fIrer corn que 05 (11.1>' 1510 o p0(101' tIe
decisao c respondent P0(1(1 Exeoutivo
tiSem paSSOS no C0fltido (10. (IUVJI1 (TO 0 pOvo
diretanb1 0 to, 011 31' flOSSO inteu'iiiedio, dai'-Illc
expil('F005 polo 10 	 11efiOt, 50 50 ptb(1C1'dfli dimi-
flUjl1I105 115 alliçOcs

U homem ('IC trd)1(il1( son to quo (1 or(ie-
nadi) VII 1iei'daii10 a capoc'idado tic adquirir o
11)1111110 fl (coIls. 0 a sul)SiSfCficib A dona-de-
-casa, a we tic 10i11fl, ilerc>I0, dill :pibs dill,
(UC ('fl 	 ii](1i0 e()1)l 0 illeSfllO dinheiro. Os
c1Ue S ded'cain is bide (10 call(P0. (it' ondc

rotdC11) 05 lb/es tie 11 jnnntaçac. queixam-
-so (laS (11'ValitaO(115 do n oia0 do ruribstaS
o do ainanho ti:i terra, Ofl(it, (IC COI a soT. ti'oha
Ihan, 0. 50 pobics nItct'm, pobros passalTi a
vida . Os (fliC fl0 	 0110(105 P0) let)) case5, IS
Pit) silpoI'1011l 10 0' 	 OS veil ifl0O5 elcvaçoes
(105 11u'(iieis o taY as

Inb>',iflOU0 i1l0l( ('11:1)10(1 101 do iflccntivoS
S eon strurac civil m's 0 C 1 50 inC'eflhivOU
fliOsiflO lot a eXfll l't°'O por pìrto dos loon-
tu'iOS, qUl', pedendo solicitOi' o jinovel simples-
inonto por nSo coavil' m: t salica(..So. s1ici-
11(n)-no porn realu gS-bo corn o :111111 onto do 300
a 400% . Yesla expboraciio 110 j11(l1llllllO, (IltiOlil
as Oifi1'P5,(5 ( ol'retoraS, (111, yvAinn o jniSyel
0(111)0 (10 valor icai. cO1)l'alll tIP' o rnfluen-
(101)1 no 0110 j nconti'obaveb ti OS

Os (1U2 adqUii'il'ulI ('0515 OU apai'tamen-
los atrnvcs (10 sistiuln do finoncfnnicntO do
Bonco Nacino :d 010 11ildti'So VS , 111-' ; V (n) P(-
nianonte pSnieo, poTs escasseiafll. liora apSs ho-
i, >i Os IfiOiOS tic (umprir 0') corn )rOli) ISSOS aSSU-
midos. Hole as prcstaçdics consomem 6091
tic muitos vcncifl1efibO5 .....en tia familiar do
cpooa do aquLsicibo ola propriedado comporta-
dli () compromisso assumiuit). nias a cori'eçSO
bllOflOtal'li(, a (bcsvalorizacao do unoctla, o ad)>!-
Ilunento (Jos saiSrios e voncinientos destrul-
i'11111 a csperanca dos (1(10 sonh>iibi1i pOSsUir
Ullia ('as>!.

0 Banco Nacional (lI I tahitaçao. ci'iado
Sol) a Sgdc tin cspei'afica, trnsformOU-SC em
algoz dos que as suns porlas haterani. A pri-
moira ideja era a tIe nut' a fotlo cidad So bra-
s!lei I'd) Soi'ia l(SSC'01.bl'i((l(l II Ill 1ssihilitlado de ad-
(iuuri' a casa pi'ópria . Enlrotanlo, solerte-
100010. no corpo do lei, surgitb 11111 pai'agrafo
pcbo qti>d o BNII tb'arcsforineu-so npvnas no
cull pu'cstattoi' do tlinhe no a agonIes financei-
I'OS, quo, tUmor do o a haixos juros, dnlpros-
tavam-no a juros altos, C I1oje, super-ricoS,
eXeculani pobros mutuarios . 	 Mutebibrios quo

se tO!'Ilai'Ibi)b inatlimnplentes por exciusiva cul-
pa do Govemno Federal, quo reajusta valorcs
como a charnada unidade-padribo do Capital
0) cSmbio, 0 prcco (Jos combustiveis e lubri-
ficantes e, afinal, encarecendo os custos,
toi'na salat'ios e vencirnentos insuticientes.

lIoecntCnlente. no (ha 20 de fevereii'o
proxi 110 passatlo. o Estado do São P01110 pu-
hhcou 1.111111 disci'cta nota sobre as prestçöes
(To ('115a p'6p1'ia, inforinando "Prcstaciio do
DXII SubirS en) 345C

As pi'cstat'o(S dos ilIbOVOIS finaneiados
1)010 Banco Nacionril do Hahitarso deverilo
sofrcr. 01)) pillio. 1.111) acréscimO de cerca de
34%, ciiihoi'a os mutuibrioS em din com Os
Sells coIiiprOrniSSOS sejarn hencficiados CoIll
51111 o'i'edito (Ic 105, sobre 05 pagaunentos dc-
tUndos do 0 nlaXiilO tic Cr8 3.000,00 \ in-
foi'mn5o S do tSonicos do 13'.\H, quc acres-
centaranb pile o roafuSte atingil'il os mutna-
ions cujaS prcsta000s sibo auiiivntadas 60 dins
apos a fixaç'ao dos niVdis (IC salario nilnmrno,
corn base no variatao (10 valor (Jos ohrigaco('S
rcajustovt'is do Tosouro Nacionni, rcgistrada
nos 12 nicsos'.intOriOres Squele perfodo.

0 inipat'to (to aurnento do 34%, scgl.lndo
as moSinaS fonlcs, serb pai'ci:dinonit' atonuul-
do ('0111 o crSd ito dc 10% das prestacodS jib
p11/as VIe sorb deibitlo ('1)1 12 fllOflSl1b(i0d(' 0
(111 rio 110(1' f)lldl'U() (10 m:tpital. flibO perd cnCio
111fli SOU vaiOi' real.

0 valor tl:i FTC a pamtii' (IC atu'il pl'6xi-
100 SOb'>! do Cr8 112.26, representando urn all-
rnonto do 5,15% sohre o vigente no primeirO
Iu'inlcstl'O dosle 0110. Esse valor é ho,e >lpbb-
cado nos cOfltb'atOS do compi'a tic jinoVels 0
nos fin l nciafllcfltoS concedidos pelos',igentos
do DXII.

As profeFoes indiCabli Clue, ate o finn (10

mo, a vai'iacibo do UPC podcrb cllcgau' a 25%
((U ate matS, sc houvel' incl'emenlo tb rhino

inflacion:'il'iO ate dezembro .

's noticia assusta e cspanta, porqUO 0) quo

so ((US lii foi justarnonte o conti'Srio, isfo
(uc as prcst(çOCS nib seriarn elevadas alern
(In correspondencia do salbi'io mm i1110. 	 Oni-

vii'alil-Sd noticml(s segundo as quais ate IIaVC-
rio crSdilo a favor dos rnutUSl'iOS, quo irlarn
recci)cr, om dcvolUf'i 'tO, valores entilo pagos

0 Sr. Dopibtado Jorge Car(ne — Nohi'e
DopUtlldO, cslofl ouvintlo atentaflleflte asSUOS
palavras . 0 que V Exa . diz, e, tenho cci'-
Ieza, contmnual'a a dizer no sou (lmscurso, C
::lgo (ItlO reallionte (hicgaaassusto-nos. viSlt(
(tIC' o DXII, que conta coin grand( , cohertui'a
govcrnamontal, yen) aprcgoando polo 1 11!P1'Cfl-
'>1, lOIS quatl'o ventos, a sun gi'andc utilidaole
i>qucics (t1.1 (Iest'Jam adquirii' casa própria

MIs a domagogia (10 BNH S visivel c pal-
pavol . 1550) porque, nohro colega — e pal'a
esclarece r alguns nohi'es P0S desta Casa
051' 110) Id>! ('OnI1eculfleTIt'( ut' Pd f:(tI) - - C
l3s II, ha CIII) 111)0, soitou -I t/e I'olipcli(-
(ti, 0 (bUll aprc/oaVa (WO 001.1(10 (1110 roccl)CS
-so Cr8 745,00 inensais, so n5io me ongano,
tb nIl:! (01) d icSes tic corn pI'lll' UI]) :ril oliboVel
pt'lo ci'Stlito dmi'eto, pagar a prestacao do BNH,
conbpi'ar tolcvisao a cores, sustsntai' trés 0.
Ilios tin colSgios pai'ticulai'eS. coniprar medo

Assiun, diii 750.000 113 (ho terraplcnaern
(IOS (JUadras do Sistellia viSujo, ftrauii >i I) ll Ca-dos Ci'$ 6.333.000,00; oil! 30.000 rn2 do pavi-
lllcntac>o do si.stenia vi5rio, Cr$ 2.000,00000-cut 	 in (1>1 i'od 	 (he (500510, Cr8 	 .....1.050.000.00; (iii 2.750 111 >It 10(1 	 d .o Aguas
pltivijs, Ci'S I . 400.00(1.00; ( , in 3.400 in do re-
(10 tIe ilOUa pot5vol. CIT 1.05000000 

0. 0111(10no con junto barrage ill-ca p Iaç'ao olova lória, es-
taç'ao tic lu'atamoiil 0 do 'igua. Cr$ 6.000.000,01
Perfazondo urn total ( IC Cr8 19.593 .000.00, 0( t ile equivale a 3071 (IC) OI'!'ibi)1tn to do Mun 1 ci-1)10.

Si'. 1)oputade Olavo Costa, quan To V. Exa.
(hisse c'ue naquele I)istrito Industrial n5o exis-
to n eniluni p1'Ojeto jill lafl 1>1(10 on 010 implan-taç5o, V. Exa. faltou co, a verd ado. Teunos 0pi'az' de passar as suas liliOS urn (Midrodeni onstrat j vo (las CIilp:esas 00111 its resoectivas areas OcUpadas, (IS plojetos elahorados(15 investimentos em citiZOjro5 

0 nurnero (IC('rnpi'egos a sor'eni (ladoS, 0 ifliCiO (IC atividadeC a SitUa('5(j (10 pI'Ojolo

Sr. Prosidente Srs. I)oputados citareinos
alguns pi'Ojeto 5 em iIlbplantaç'So 110 Distrito (10
Jujz (le Fora: Dani e Pissolati Ltda., quo
((clipa uma Area do 12.800 ni2; Parapolpa S.A.
31.800 rn2; Scrrar j a Maza, Ltda., 33.080 m2;!BC Insi j iujo B"asileii'o (10 Cif(> , 42.000 1)12:

() SR. J)ElUTAD0 SECTO FETIHAJSi', I 1 res I don Ic, S r" Deputation As ('l'iaturas
Iitllllail15 SO SOnSiv(js NOS lc(.fl iO('iilbOn tos quo

CC 1(0111 . Xciii 1111)1 So f Cl ri! 1 SCfltll (IC elno-
(fun) (10 (0100(111 fi'ento ii SOIlS pares, nu-

Ill iii himna, P01':> faIn-
NSo oscal) p (os S reer> o n5o negamos a

InoiSo qee nos invade agora, quando, COnbo
ie O rOe1)t>>flte (IC) pC(V0. f>>luiios S(hre

coins e iatos e lies Sentililos Ploubo do vonfade
ajiular a CoOlertir 0 (JIbe p055a estar orra-

10, ((U a aprli1101>i' ii (Joe, (llIhOi'a corroto, pos-
s:> fica i' ni tIhioi'

0 nosso in>n dab 111>0 turn coibbo ohjetjvoa permanent(, 	 ou Os apl(usOs t'onstan-
I IS a p)sSoa (1) fOV 1rn:(nP, ((U lOS governos
p rol)iianbon to (IItOS . XSo Sertilbos jUIZeS, As
('rIt!cls (1110 fizern1o5 tro o ff111 especial do
ervir no povo, an nOSSO Estlldo, no nOSSO Pals.

I)MAnk nOSSO nbantlato IrlIai'emnos dos
asStiiitos polIticos. porqup sonbos politicos.
Mas, ciii primoiro lucar, liSo (Jo ser permanen-
be 1) l(0(' lil)0('SO t ) OT'a nós Os (SI1i1tO5 SO011is C
cconSunicos P)i'I'Ili' esees probleunas qile re-II f:] j c j da0 e a j rifolicjdulo as ale-
grin, (' a Iristezas. o hclll-estiI- C as agruras
(10 Unba genie, cont j nu:un dosaf j tndo OS go-V0l'nos no longo dos anos. Claro Cl u e 1111) nO.5rvar:oilos ciii i'esolvê-Ios, Ibbas In ('Xafl)in-
los, P1'OcUrando diagnostic>ul05 as causas,
lpre'sentu is SugostScs quo nos possani ocou'-
rer; suIOCstoes nascidas (II eXpori&ncia C (las
hiits (Ia vidti, cOmo home10 d o classe media

NunI (105 felizcs od itoriajs quo o Estadotie 3IU(OS publ>cou em fevorciro, lomos 0 quo
( iodttico t ! OVI br oni monte p ullsso profundi-
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(al lien tos, fazei' SUpeIIII eIe'In C outta (. o i.
San e ainda the sobrava Cr 1500 de poupan.
ça por inês . E disso (jUe 0 povo brasileiro,
in fClizllICntC, peln Constitu iciio vigente, n5o
('II) eondj'Oes He Ic (l:(r (Ol11)P(jlflCfltO . sao

tsses ahsur(los, impost " ; 	 i populacao neces-
sitad, que n5o tell! COIl (1 içCs He ser levados

lllassa e no graii lie pub!" Tanto cssa car-
ilha foi urna CO vergoniiosa, que 0 próprio

UNIT, urn rnês depois, tiiandou que fosse re-
(()lhid a CIII to(iO 0 terrilorj() flOe ional

Este nieu aparte, 110I)re 1)eputado. nao é
nadi illaiS, nada lflCnoS ( t Ue (1111 voto He con-
graluiaçoes pela bri!hante e feliz ideia que V
Ex 1) . tern no 1110111(0 to, He pronu fleiar eSse
(Tiscurso ( I uC , esnerc, 11"t He s('rvir Para sacu-
(hr ((S flhiCel'( 	 1 ')LII' 	 ho I3sI I. (1(0' 	 ia 11lUIOS
a flOs VCII1 espol an 0 (j a 	 opii i Ica() bra sileira,
(0111 unia ilia-em falsa He 1)0:1 vOflta(1C

0 SR. DEPIJTAI)() S':T3GI0 FERRAHA
- - \luito (lhriga(iO a V. Exa . , nobre Deputa-

do Jorge Carone.
o Sr. Depuimlo Nilson Goiitijo - Nobre

Depulado Sérgio Ferraro, met ilustre corn-
pafihleir)) H e Banc *1. 110(1 VIOl entr:1 no mIll-ito
(to SCII (ti(cUi'sr). I I) 0(1 Ii:':'o tc'ilho He
sua argumentacao, inas quern feiiciti-io, por-
( I tIC VCO (I 1IC V. F,\,l., o('lip:fldO a 'II'il)Uflfl plia
primCira vez neon Casa (10 povo. jt vem levan-
(10 a Serio o PlillICiro pronun (jam CII TO, numa
(1(111011 strac5o eleqian ( He (III( , (pier svr Ufli
autent iro represen ante (in povo mm Ciro . En
o fel io ito, nobre Dc plitado, e aqui estarei a-
lenin as paiavrus (IC V. Exa . , SCinpre dispos-
to a colahorar no que es! iver an niCu aleanre
Eu 0 fel kilo e ron elaino todos us Srs . Deputa-
(105 Para (Tue 011(011 ('SSC pionune!0 menlo em
siienrio, meSmo poroue 0 S!ICPCiO ha (IC sig-
11 ilirar 0 ap1auo a at ude e a (IiSpOSiçao de
V. Exa . de hem somAr 00 POV() mifleirO

o SR. J)EPI TTAP() SI'IICTO FERR\EA -
\ltiito obri g odo, 11 (d)1C Depufado Nilson Gun-
I p0. pelo SCU aparte

0 quo re:ilinentm 110 00 POIIC1:( (ill devolu-
(Ill) (Ins lAQ é 11(11:) :111''1(Sil( p1110 1111) Sa('JIIC
He 3401 , serido (II1C CSSC atllil('lltn iflCi(liI'a
sohjie 0 t o tal (10 (16IOIO. ("qil:nto II (levoiuçao,
tan apregoada, SCI'a ate 1) lillilIC (IC C1S 3.00101

011VJflIoS, atr:ives (10 redO He lileisao, pela
p:llavr:( He urn i\Tin silo (11 E511100. (fliC a tie-
vaqa(( Has pr('StCO('S SO MC dwrin (ni cleeorrên-
Cia ( In tevisSo (1(1 1I1)I1CC do s:i1rio iliinjmo.
0 WSW1 inleiro oaviu Clove 010w . Agora. o
nuv ('5111 ((Cm oioido C (0(5:) 11(11(10 (llf(rCfltC.
0 atiliiCnho (1C SalarwI; 11(1(1 Cliega senao a
2001, e jd SC aflhtncia ( t ill as preSIaqSCs (1(1
lINt-i SCIOn ('ICVadaS Ciii 34

O sistema (10 Honro pode ale ter mudado
Pala alguns, illaS pal':) (011105 0 susto PCI'-
maflecC .Ase spCianc:(s van firando Para tras.
0 as iflCCrtCzaS 31) as SuhSIiitlIlO11ivan a
frente (0111 OS que sonliararn possuir 11111 teto
Ioderiainos atirillar, i)arrnhiando 0 1)0(1): "As
esperanças v5o ficando :ihras, e us desenganos
VIlo C(I11OSCO a fICille", porquC ta inhélTi acre-
d iI(tvamos no poSsIlnhI(Iad( (I' adquirir unia
rosa V assliiIlilll(lS i'llt conlproni.isso, pagando
in iciallneflte urna prest OC:(() razoavel, ,,as hoje,
ha POUCOS OflOS ItO ('((11(110, estahfloS cOlfl urn
(ICSCII1001.SO obi'igulovin Itlillia He flOSSOS p05-
Si liii ill 0(1(5

() Sr. Depu/alo Liii: Boccui'inj -- --- Nobre
h)e hj u I:nlo Sérgio Ferrara. NSo Ifle surpre-
eride o P1011uneialnento ( h Ilt' V EXa. faz nesta
Ca SI) . Est oil 11(1s1111110(10, ja ha alguns anoS,
Ii aCOIOpOIihlal' US atiVlda(h(S (IC V. Exa. D-
lafite (SSC ICnip() api'elldj a adlilila-lo, flao
ipell.5 pela Sill) C011ibatividade, lilas, sobre-
ItIdo, Pula Sn:) inteligêntia C pelo seu cspirito
puh!iro . 	 hole, flUl1la (IefllonStraçiio illeqlIlVo-
ra He qile o P1enirio (In Assembléja Legisla-
I iva He '(lililLS foi cnriqiieeido (0111 a sua pre-
SeIl(a, V. EXO . Paz ji (tflsidCr:(çi 'i) (iCSte Po-
der 11111:) (0(5 teses mais (hisCutidas vin todos

i'ecaiihos He nossa P0111:). V. Exa . faz cr1-
11(05 CCI'taS C Precisas, p015, (iC faIn, o Banco
'oiaii:i1 (I:) I-Iahitaçao, que, He inirio, era
a eSperanq:( de mihhOes (he brasileiros, hans-
fol-lno ii-sc depots full VCIdadeiro aigoz, exi-
(old)) He 0055(5 patrICies sari'ifiemos dnorrries
1' kVOl do-os 00 (heSeSpero.

As rerie çoes hone I a rjas (011 stituem Cf-
(111(205 lode builD SUpel'iOl'Cs Ii reahi(Ia(le dos
vCOCII)i(lltos d:i classe medi:( ( (Ia ciasse pohre
(to nosso Pais. E aquilo (hUC Serili rCaIInefltc
0 gi-ande (Sper:iilça do povo. :iqll(la CaSt! pro-
1(0 S0111l1011( C idCldiZ(dl) IlOV 111111105, é hoje
nada mais, nada mCnos Clue a torlura conslante
(((IC lbs Who IloraS C horas dv Sf110, 00 verern

lb SOIlS inSos aquele pati'inônio (JIIC corn
SOCLS inn ((llSOl'lIfll p0551111. 	 R)IahCfliZo V.

peho brilliantismo He Sill) CXPOSI50, por
1: is rae sta Casa assunto ile No grande
r hevncda, pIle. Self (luvida aigullia, Ira en-
O1'OIl(h((('(, peranle a Ophfli(O pIbIdiCa, 0 nOlne
Ia A'eiiihjheia LCgislativ:( He Minas Gei'ais,

0 SIT. I)EPUTAD() S1 1:IIGI() FEITTIARA
11nlio oI(i'igaIIo, Sr. I)epulado Luiz Baccarini,

Nas in (;i:ias condiçOos eslno mihhlares e
iidhiaiis He hlaSiICil(lS (luC ('ofltiaraln 110 BNH

Stills pol't:(S baterani. busCando :1(111110 (IUC
(a C (III)' Con tinul( send() 0 afiselo He todo ('ht'fe
He fiotihia 111110 C1(Sa. propriedade sun,
Qu:in (5 (0,5(5 pobres Criatul'as ja flaO estSo
1(51)1 jl(das 1) lvavs He Un):) ac 'io cxecutiva?

QuanI:(s ilessole jA 1)80 sonham lOUIS possuir
111(11) (051) 1 ) 1)11) Si?

Not SOII1OS (15 pl'ihlleil'oS 11 I (CCI' crilicas no
S(i;lli:i. Iiii todas as tasas He reprcsenta-
(lie p0)111101' hO, t'Ofllo sclnprC llOIIvC, vo7.es
I) CriliCar, C 111(c) sominte liloStrando ci - rOS C
(':111 i\'OCOS, ICIUS lp)reSefltafldo SIIgCSIOCS, a fim
He (1( 0 se posSli ('VItal' (IUC (1 POVO continue Cs-
('lavo, StIhOICI id() Il 111111) pi'estaçtio elCVada c
(l'CS('fl IC, (01 a iflSaCiavel ganancia (10 Sc-

11(1.

Por hI(:ii1 qibC SC 1(1)11:) (rilicado, p01' mais
put se Critique aId hoje, e flessa ('I'Itica flaO
('SIClIlIl Soillefite 0 povo C ((S politicos, mas
tI(l(lhCl)1 1) ilIIpi'CflSa, (( BNIJ Cofltinti:i alimen-
11111(11) 	 Ill ICI'bllCdial'iimS - 	 ()s:(genlCs 	 d:i dc-
VIOlO ( (lOS 	 iistos I (lOS pI'ecos

() Sr. J)ej ,Ip"/o Jesus Ti'indole -- Nobre
10 10)0(1(1, 	 1) 	 minh:i 	 j)rillleil':l 	 plilllVI'Ii	 C 	 de
(uboprlbnenlo a V. LXI). 	 (CII) (qortunlclade
(I 	 5011 I)lOflllll niltbnCnho . 	 lb)l' ISSO IllesrnO,
II POd(liIOs Congl'a[ulal --nos ('(1111 05 eleito-
IC'S quv 0 C0fldUZilam a csta Casa . Conhe-
('os 1) Sill) 11111) ('111 (heft'Sl) do povo de Belo
hlotizonk', atravds He sun IttUa)(2i0 na Cd-
111:11:1 dos \ei'eadoi'cs, pub OfldC talilbeIn pas-

CoIn CIII:) saudacao tI ('((Ill estes dliii-
primellbos pedimos licenca p1)1':) acrescentar
qhgunTi) eoisa ao .seU d iScurso . De mniCio,

ão COflCOl'IIIP l i O S (01)1 tttdos ((5 ('OliCeitOS CX-
pcfl(lh0S pot , V. Exa . , i'espeilando, natu-
rahlileftt', 0 5CU tI ireito tie expende-bos . 	 V.

C5I2i train 11(1(1 00 t'onhCC 1111(11 to (11) POVO
0 pectos ill teiCUSOnICS, 1111(5 MCIII!) re flegl) tivos,
(In BN 1 1, (lilt 11(15 SahelilOs tern sido condena-
(10 p01' grand e porte dl) popuiaç'ao (lisle Pals.
Nós nleslblOS tOhIIl(I1iOS d011luICdiIllt'Iiti) (IC ciue
CSSOS t'ritieas procedeun . Quciernos, poi'ém,
acreMCCl) tIll' a ObSerVaçaO (IC que, Se 1111 sCnOeS,
S p hO Poulos negativos, SC ha Siti)1I),'a(l de
(Iifi(uld hldt pal':) lilUitOS (105 llli.lttlarioS (10
BNII, d IiI'eCiSO pue lbS lelIIhIt'IiIOS He que
lid inilbores e nnlhares He brasiheiios hoie
poSSUilidO ella prOpria C livres (10 aluguel
ConCord 0005, CII) IIOF I C, (0111 essas ('11111)5,
inns gost;t riabii()S que V. Exa . (1C tambem
teni espirito He jllstica, Ieinhrasse esst ladO
ptlSi [iv)) (In tiuestao

O 511. I)EI 1 UTADO S1l3Gl() FERRAITA
Agl'loleço t) apai'te He 'V. LXI)

(4 Si'. 1) ('P11 1(ldO Jo rge Coro /ie -- 	 B to!-
monte, o nOIllC (OlegI) .125115 'lrindadc tCn
uma ((1(1111) (n1(t6rja . Mas, quando S. Exa
diz (hut (I DXI I [Cli) 11111 lad o hjoiii, reConhe-
t'eflhbo (I MCII 111(1(1 11.1(111, lOS pediriainospie
S Eon ('bltIiIiClOSSC OS ponlos positivos. S.
Exa . (liz (lIlt CXiSICI'fi liIIIitIlrCs (IC bi'asiheiros
tranqililos, COO) t'l(SIIS p r6 p lins. S. ExIt, nab
pOdC 1(1' 101111) ci't'teza (11550. \'ISIO que, IIC1US
('Stalisli(as 	 (h:( 	 l'un(Iaça(i 	 (eliihiu 	 Vargas,
980 (I)(S ( l ot' coml'carabn Il lIdqlIib'ir Stia casa
peho 	 DXII, pllrIn'Ithil no 111(10 do ((2(111111110.
E Sdo eslatistiCas do l"ulldaqdo Ge101i) \Iil-
gas, OrgI(() (111C rCC'OC ilICI1ISIVC Stlh)vCll('lt(( (10
Govern)l l'CdCraI . 	 Nat( SIl) paIllVI'ILS 1111111105,
poiS, apsar He Mel' opoSicionist:1, 11510 SOIl ra-
dical. Essas palavrlls s,-to He 111111) elupreSa
qIle l'CC('I(C SUUVCI1(,'50 do (inverno Federal
Pol'il(nIo, SI' (()IoCarmoS flIt halall)'a 98% de
11111 i:tdo t 20 do ouli'o, vel'iuinarebnos 111111)
dispa Ii) I ade muilo giande e 11111 total tlese-
(lUll ilii'io

Dc Inant' iI'a, nohre t'olega, (IIIC (1(v)) afi i'-
11101' (1110 o RN!! d Otimo n('goCio 1)1)11) 1(tII1CICS
(ItIC tent ('011(1 i(t(CS He crusirIl I', Selli fiflan-
dialIlefll)(, 1) C1)Sl) prOPI'la 	 a([lIeIt'S (hut 	 500
pI'eIIiilldOS, IlielISalIlIeflIe, 	 ('0111 	 iinhhiares 	 tie
t'ruzeiroS fi)( Sell O1deflIl(Itl . Ib)rIIhllti(, (ICS8-
ho o nolo'e Deputado Jesus 'I ' rilldade a Irl(zer
0 (she IlICOrlo 11111 ilfilCO (au) He ( eraiao
(tIle CSICjI) ('111 (1111 C S1(tiSfCjI() ('010 o BNH.
Haj:( visit:) ((S inilhares He eonslrucoes, por
sinai pessilnas, feitas pelo RN! I, clue estOo
apodiecendo Mclii cond iqo:'s (IC StuCCO i't'n-
(lidaS peb(S assalai-iados . 	 I)uv Ido thUC aque-
les (IUC kill, reahunentt', nt't'essidade tic ad-
(IU1I'lr ('II 11 1)1(01110 esteJalil ('III 	 (hill C satis-
kilos ('0111 0 BNII . 	 Basta (lizel' (IUC1111111
pl'eSta)'ii) He X hIS 5 arioS atlas, bo j e C xy an
( l uadrad ((

Sc S. Exa., o nobie I)eputudo Jesus 'l' lIfl-
(lade, vein defender o BNII, goo a ri a put' ti'ou-
XCsse a csta Cosa tiados t'onei'etos que ('((If-
!) ro y I'll I S 111)5 p alliS- ras

0 Si'. Depti tatlo Jesus IiiIld(l(1C - Nobi'e
1)t'putado, ndo y ou 101010 (1 tempo He V.
Exo . Q. 0 10 l(penas (ti/el' 1110110 tlhl'igadO 110

f1011l'e I)ehltltmlo Jorge Cai'one por observa-
cites feitas a minha pessoa. E quero dizer
a S. Exa . que 111(1(1 Ii que inc pediu CII j A lhe
adian [ti. 11 veidade (IUC milhares de bra-
sileiros POSSIICII) Still casa pelo BNFT, to qua!
11)11)111111 faco ilh34tlIlliiS i'estuicoes, lOIS (ICpOis
He fazeu'-hhie a devida Justiça

O SR. DEPu'rAh)o SERGIO FERRARA
- - Nm gnéni pod C afirmai' Line o Govei'no
tCnhla fit'ado surdo as criticas C SIIgCStitcS
apl'esCntadas . 1)eve-se afirmar, a hem (Ia
-, , crdade 

'
que o sistClIla tern sido inodificadu,

COOS 1)1(0 C I) ideal 11111(10 e nOn coiresponcle a
oxpentativa, CSI1I11dO (listanciado dos objetivos
sociais 11 (plC SC )ICSlinaVI)

Ha ('lISl)S HUt' foraun oeupatlas C ahando-
nadas . I hO easaS pue o homem di classe me-
11 lii 110(1 se at lOve a ('OIlIpI'llr, porque sito nial
feitas on urntn) Iugarcs 5I'lfl ui-Iianizaçao

o Si'. Deputado Said .1rges - Nobrd
Depulado Sdrgio Ft'rl'Ill'a, flit) 1011)0 a paIlP.'I'tl
p01(21 felic ill-h), lilas par:) feliCitIli' csta Casa,

py
fiet pahlnlflIC a Bant'ada do Moviunenlo Dc-
CI'IItil(( 13l'asilt'iro. (lIlt' ti'az plll'll () fOSS()

li)CiO 111111) gralldC figura Coluo V. Exa . (lilt',
110 brihlIllil le (Ii scurso title pI'OnUIC III nesta
111101;, (10-1101 111011 ilhlagCli) (10 que SC ('SIll pas-
s:indo (III lodo o Pais

FeIO'ito V. lsxa . . felicito nossa Bafleada,
II V, Ex). SI' iflcOl'pol'a, fazendo corn
COIlI nina ITaflClOIli (t°', na I5egislatura pas-
sada, apesar (IC colIlpoSlIl He Ilj)C11h15 12 ('IC-
IlleultOs, dofend ill 011 hhlafllelnt'nte OS proli!e-
lullS nacionlns . 	 FIo3t' estao indol'l)Ol'adO S ii
Baneada iiIais 12 Srs . Deputados . V. Exas
1(111 Ii IIIISSIO) He ('OfhinUOl' 11 fl))SSII (11)10, 0
11(1551) Illil)alIlo e a nossa Ica. 	 Parabens a
V. EXa.

0 SR. l)EPO'TAI)() Si1lGI() FEITIIABA
-	 (ItI ito Obrigll) lo, nohie Deputado Said Ai'ges.

SCU 1)1)1) rI (' (01511 lui grandC ineen tivo p1(11)
nos. poe Inieianlos a fl()SSfl halaiha ndsta
Casa.

Mas CII ('111) Ino II atcnçao do nohi'e Dc-
inl[:oIo ,lesus Trindadc para o fain de que
1001 SC pode flCTTlli' (111( 1 flitlitaS med idas forauii
L01i)lOIaS. C niuitas inu(laflças fcitas. IIIIIS am-
do C nt'eissamio t'(lIltiIlUlhl' aprimorando o sOn
tenia, Para (Inc bOos os cidadaos hm'asileii'os
p0SSaIIl 110s51l i1' Uifll) casa prapi'ma (' liii) 0-
I4II6fli() 1111111 legal lIDS filhos

SoOt lulls I1C o BNH foi criado C C miiafi-

[Ido Coil) (I Hinliviro dos trabalhlldol'Cs . 0
FUND() DE (1A1TANTIA DE TEMPO DE SER
\1() ( 0 (1)1)11111 SClllpl'e crescente sobit' o
(11110 ° l3.N10 p1(ga 3UI'OS He 351 110 ano,
aereseid (Is tIc (111)0 laxa He admin istraçaO (1C
14. salvo englino. Ora, se para o Banco
0 (Ii flllCi ro ! on t011 pi't'cO He 451, etc poderia
pCrfeitllllleOte Clmlpl'Cla-lo (liI'€'IabfelitC, a 8%,
lIliIiifiuiIldli (Hills 1105 t'ompi'adores, qtle pa-
3111111 He 12 1) lj % 1105 mntci'inediai'ios, IIOS
(1111(15 SC ( imlpl'CMtalhl vulbosas importancias, it
I'(XIl He P Ii 8%

1511) 111:110 He 1970. est.) Casa apl'ovou 11111
RCqUCI'inlCflto tie autouja (IC thU dos riossos
C0l1)panhlCll0S, fibs seguintes termos
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TTrnio 	 Sr. Pi's 1 de p tc (111 Asseiii jjleia Le

() l)cputrnio infl'aassinado, regiiiiental-
oient 1)i)o'a(Io. 1fl01(l, oiiviln a (as q , seja,
aconlplflha'fO do ,ji c lifiiaç jj o ahaiXo. formu-
ldd) hUh nmllo no Em))). St . . 1\Jijfi'o (10
Interior, General .Toé Cosla Cavaleanlj, no
sin (do 1e 	 ne sea 1evo(4(u1) o parágrnfo
i:ilIro do artieo 17 di IM n. 	 1.3P, de21-8-4. (Jill criou o lCl1(i) N;u'joo'd do Hi-
lotieco. 	 i'aoi'afo CSe (p11 imp f, de a insti-
tl1cTh di fixer finrri . oioflos diretos ins
j ot 'i'ec i dos n 	 1110içio di (isa propria

SaJi des II e unii c . 14 dc in j o dc 1970

70 !'(4'!1O J?'0p 71 11(10	 f10 i/jo 11(1/rind
lVol'iir 'JOJ'()((	 \i!soii (;iiht)1(.) - 	 Fdl)i()
No/mi.

ills/If t(OC)f() 	 -. 	 Iiu:) ins! i!uiçio vista
(on d ims (IC ef'lo e (lle tron'c 1' '1Ur1es que
fla() 	 001e1fl 1)111 tetim a possihilidade dc tc-lo,
pan 	 aln"(4)r-ae )01l 	 fein]i,i e )ldIxar aos
fill)'; 1101 patti niôn Ic. 6 0 llJflCO Nacional

iIiiitçjo. Twiavia, nidliarus de cnialui'as
0(a) 1)0) '(((11), (ilIllia, (((lijihiro 501) ('((SI), visto
(10C 111)0 Iis era pa' SIV('I l)1e1al' iluguel eta/In, an 11(1(10 t(l)Ijrn, a l))OPaflca Pieviaex1(41d II Ale-n (in lullS, a col'l'eciio rnone-tari ('Cd uuma eSn-cie He espl)da snore a Ca-
heça dos p 1000tentes-(-o!n J)1'adones

(Is ) i Ir!gchite5 do uNIT e as aitonidades
OVClfldfl)ofl Ills S('flsjh j lj y.nra1n se. e JO OS The-

bibs lie hole eco oulnos, e a poupança
pncvi) ('sla ('.5 VtSpe,':(s do- 511' dispensada.
.ona, C jIlSto Otle 0 I311a1o, COhlI o capital (JUCPSSUi I as p(cspeclIvas )I ( y e-hi allmentaciold)r1) OS ('cfres 10)1 (1ln(ilLs He Illona(iia eque pod(ii:ofl p (4cr. f:s vexes, woo pncstaeoo
He 100 1)0 0(41) Ci'c:'. j o, floviS, lads (4UC 1100
1(111 oem ce:1)(vo sern;r, pera a eIili'ada inicial.
51)1)1-51 (V :e 0 BJI 1)51)10 (l(nvCni))5 Cii) queAs 111 lpO1'tflc j	 SC 	 ((-)'escelll 	 ulos He 6no 000, taxa pu'f:-ilaii 1 ole IIH-;(V, I e jUsta1)11)", (JO:' dhi' 	 flii'cj),iaSes a[rav's (IC OUti'5,01(410)5 financeinos

Sc, pai'0 OJ)(1111' (I tl'(tl(hlI(fl Ii. foi' fleer's-
sania 	 IflSJiIeCo (IC 1:.Im(4-rills nos cpitais,amila assiin Sc 1)111 t' 1') aflh(')IJn Poi os
fle(4o(;o.s ilUIflI'fifal' j allI (ii' liii 01(()) (JUC viniarn(0i1IpC)lsaj- OS nOV11; )l'5()C01)S (0111 iflstldlICaO
C pessoal. lIaVen j a por (0051)! er:11 urn flOvO
aspe('to social, (1 0111 Sell), () He ()fcreeer opor-tunidede (IC COlor'ar'Co U (diliChiaS de iovens
l)l'aSiicinos ic ce1n-sai(Jo (loS cole(41oS e que,
11111'11 C flhiIiUr OHS cstodos, ou U —tar J1C no
vida, c.teo cl;ierolen(Io a 1(100 pedindo eni-j) l'l'(.lO

Us 1(5 rMos (JOe .0 k 10)111 0 solicitan,
itnaves dl 0iCl;a (10 AS10(111)ICO( a)) 1)0)101' ((0111-
pctr-nJe, a 'CvO(4llçeo ito parai'afo UOICO dl)
11nti(4o 17 ia Ioi n. 40314 movsCidas do so-
pci-br oh'elivo (IC pr(c1(n (Ill) 5r')' . " o 110 Go-V('F11() (1 an J1(0V('. ('011(C) 3OIUCOI puLc. como
)'CIC)Ta)) h)FaS(I(H'l) (l OC , pel'l(-fleclhd)) a cl:isseiiidja C 	 1 (105 0i2i'1j'1Os . sen[c-hiirs a:; afli-
dOC', C' U10ti1)S e L'ii 	 (levI')' (be aprcscntqn

its (lllJdl'i)iad('s respnnsiiveis p('l1I On(lelII p_
i)ilCa 1' social, alfl(la que palidarnente, UinIon tl'i l)hli('CO, a1cercada 1105 lilaiS SinCerosphi)p('silos do  S)1'Vil'

() .i', flepli/odo Ejjiilio 110(1(10(1 NOhr
! 1 'piIa!o SCngio Ferrari, durante a carnpa.
1111;) (l)itOI'Ill, o MDB fez unia senic (IC (IC.
111111('ias a n('spelfo (10 politica (it) BNH . Na-
quell opentilniliade, Os flOSSOS candidatos as-
sillIlinanI 1)1)1 - a ('0111 0 povo hnasiieino o grave
('OfliProhli 55)) ile ('ontinuar, (ii) Ti'ihuna do
Con (4l'tSSo Nacional, (ills Asscinhlcias Legis-
1IIIIVI C )iaS Cfllnan',s Municipais, a Into pela
toad I ficdçao )1a pOilliCli (10 BNJI. 	 0 ( IUC V.
FOCI, faz, 11(511 tOloic, C exlltalnefl Ic dan Sc-
(4iOl')'ia 	 1(J11cIl Into, iniCia(ba 110 campanha

e hoJe mObS conem'ela C objetiva
tcC1icos (JUC V. J',Xa - Vein tna-

zendo, hem 1)11110 os apantes (los Deputados,
(00 1' 'lfl1'e' 1)110 ) lev]dalimente 1) OpifliSo p-

lleStl) Opol'tuflidade a palavra
Ic SOi j (I)l'j(')i(ldc di li(C1'aflçl) (10 MDB e so-
(1(1101)) 11 IlOssa ('SpeIilImca He qtme V. EXOcOfltifllle 5(10111(4' tnataiido He assuntos senios,
porn, (l'Sde a Clililana Municipal, 0 pOVO (beMin Iirn'izoiile - -- e agora (1 povo lie Minas
Urals -PISSOC a olhai' paiii V. Exa, como
(Oil) (las eSJ)e1amlças nhalol - es para o futuno
(101111(0) (1(1 I1OSSO Estado

(I S!3. i)EN,JT.Y)() S113G1() FEBRARA
- -• Motito ohni(4a(Io a V. Exa ., noimi'c l)eputado
1,111111))	 11h)l)i)1)b,

O iaico, St tllI:ifl('jllI' (ilnetanlenbe, redu-
cs (-1151)15, c os heneflejos senao dos qUC

)o;al'(-a) 0 S!St(i)la, 	 Fhhll'etanlo.a ifl[el'lne-
d ill)') ('))nhi,n'ia. OS i IlteI'lfledj(II'iOs, 500111-
IM- l e prl'nllra(io.s pera s e agar'.'arcmn no Sis-
1-11111, sastelabaln (flue p111 1('rnaln corn capital

cIw' fazern apelo 1) poupança coin as
is populares

It (-onl'e('l,o 1110111'Jal'ja ciii 1974
1(1' Ol('all('aJ)) 1) ('ifi'l) He 41 00, 0 (p.IC pl'ollOI'-
Clafl)01 11(11(1 (4i'lfl(IC renda 1)1)5 0lJ)scnitores He
Cod CI'lh('tiS dc poriiriça, CSS1 1(11(11) SC (Ii-
luu 11:1 )1d5VlJon)z(j ('1)0 )I1I miiocda C, CIII COIl-

tli, na eicvaçao dos precos, 	 Trocan-
10 (III 11l111(105, IIOUIO1CS ( b C ' imssuinin 50 mil

('l'IIZC i los ('111 lb eposto nessas C1l(I ernetas vi-
111(1-111) pasSal' pal'a 70 mIt. 111115, () ( 1 (1(0 (10111-
pm'lni.lhhl coin esses 50 mu 'ruzclros, hoje
P1'CCiSalfl He 11)1) mO para C0mprir. Nessas
('011)11 '0('S, a ('1) (Iel'neta de p00 1 )01-I ça (I 11111
(-11(40)10 lbS He POUCO i'cn(tll C serve sonlente
1) oticlu (joel' CtllpI'Cstai' a juros, He nada Va-
len do a queln Ca i'ece He hens pa ii'inion iais

Reina J4raflde in [i'anquilidadc no seio (Ins
talni tillS devedOl'as nos agcn [l's financeiros
(10 RN! I, jJOiS, ellhhol'a SC saiha qtie o Gover-
01), prb'ocn pad)) ('0111 a situacao, husca C0l110
11(IlOtaI' 0 SjsJr'mna as possihilidades He aqui-
slç'ao do IlOIncIn hrasileiro .as cal'Icil'as ha-
Intacionajs 1150 pncstarn Iilaiores cselam'ecj-
111(11105 AlIt)) (10 rnais, os vchlios chienles
(I)) lINlI, segl.ln)Jo iIlfol'lrlacik's (l Ur' Sc tern,Sl)')oniIl' as agl'Ul'as dosii ielodos antigos, Sao
('1111111(IdOS He ('ohi)ja, (to SiStCllllb , 	 Immfom'mnamn
01 funcionii-io 	 (laS cai'tr' j i'as liahitacjonajs
1)ile 	 jt'I'OS 	 lilliS	 baixos 	 e 	 Iblabol-eS 	 facili-dadus 	 SC (!eslin(In aos que já adqnil'il'anl
iIlIoVeis, flIaS o0s (IUC 0(40)0) SC P10115cm 111	 JIt (li-los

A Constitu i c So do Reptlbtica NO textual-
nente, qUC tO(IOS silo iguais perante a lei.
ntretanto, no Banco Nacional (10 Hahitaciio

está ha"dl 0 , airavés He seus agentes, umna
odiosa disc rinliflacio. Dc quem será a culpa?

Dcsta Ti'ihuna, (lenunciamos 1)05 poderes
11SblicoS o fall) C CoflfiarnoS que Sejarn to-
maclas as providencias pal'a que a (lescSpel'afl-
ça Win continue sendo a companheira perma-
nente dos tares brasilcii'os. Confiamos seja
o i5tog) pi'oposto 0111 ftito i'eal (' (jhlC o Go-
verno 0 estaheieca n5o sorncflte coin Con-
dresso Nacional, tubs tarnbCm ('0111 as_Assent-
bléiaS C' J11'iflciJlalllIente corn 0 povo, que,
como muito heur (I isse a irnprcnsa (10 nosso
Pais, "quem' (biaiogal' ton aspiracSCs - 0
honlem (-ornulil, inqtmieto. quer ter expli ca'oes
sobre (IeSaCci'toS C ('011 ti'adiçocs do esli-utura
social, NO acci I) ouvir apenas ; quer falai' C
quel' influir"

Nós, em s-u nome, tcrnos o clever He falam',
de substi liii' ( ' 551' Iioincin (10111(1111, poiS somos
)iClc () legi( 101(1 i'eprcsentante -

Quest6es de Ordein

() SR. l)EPTJTAI)0 LUIZ BACCAIIINI - -.
Sr. Pm'esi (I ('lit (', setu )IeS('JaI' (JO ('Sti Of 111' COIl) 0
Mesa, 5(111 )leSe!an )iiSCUtii' SOI1IT 111lleni) que
podenia 51'!' ('011Si)i('l'ada ven(-ida p(ha Mesa,
nRo pOdel'il( deixar He registrar aqui a 111 inlaa
clecetic'a )) . 11 )i ('C'pçIlbO corn 11 Prcsi (1 en ('Ill (Ta
Casa. E quc formulci Qucstlio He Ondem
solicitando I'osse elueidada a (TUVid) sobne o

7." (10 liii - 240, Salvo engano, c a Mesa
prCOchIPohlsC, ('xcIusivamentc, CITI dec ill in a
Quest.-to He 0r I ('in rCfCl'CIltc 1)0 11 ('qhle' I Illento
(10 Depulado Lounival Brasil. Alas cia fob dc to-
doinfet ix, pois aC,) 1)0 He esci'ever 11)1111 pilgina
non SO anti-l'egiImleIltlll, 11111S sohi'etndo a1'l)i-
maria (' ViOICflt), pi'oc1InandO, inclusive, -sti-
foc'ar a Oposicibo nesbi Casa c. 111015 do (lime
islo, quCl'('fl)h) SohI'epo)1slO on BCJ4lIflCIltO, pat'a
(till)!' 110111)115 SOhl'e ohsli'uçao ,Agi-a)lcceliloS
Os consclhos do Mesa', nibo pnccisailIOS He sua
ordern - - flilo em rneu nome peSSOlhl -- pat'a
qualquei' obstnnç'ao nesta Casa

N'.  lexa - foi (le todo jnic'liz cjuaruto pro-
curou l'aS(4l) C I) flegitnento, escrevendo nesta
Casa pi'igina scmiielhante aqueil) ciuc 0(1(11 Sc C'S-
('I'CVCU 111) Legislatura paSsada, (1(11) 11(11) se jill-
plantava, IIC mmmalleil'a ilegal e ahusiva, lile-
(tida que hI )uve por be ll, set' (iCilolu inada He
nequel'imcn to-rot ha - Alas Y. Exa . csla sen-
)Jo mais ann tribi'io do clue os Pi'csidcntes p115-
sadns, pom'lIue n5o apenhiS introduz requeri-
mnento-m'oIha, mas visa impedir a aclio (Ia
Oposiçibo no i-flcni'ii'io e corn isto liqi'iidar
qualquei' ()i)Stl'i.t('lbO, pai'a heneficiar o Go-
vei'no -

Quenia (I izcr a V. ExIl .,h0) lavrl)r 0 IIICU
pm'otesto Contra a a titude quc aCl)hli de lomnar,
quc' pm'elendo recorrer an Plen jlnio, ouvida a
Comissibo He Justica - 	 E quero esctarecer,
itesde jhl, (jClC n5o serS V. 	 Exa, 	 0 iUbZ
Ilarli illlpe)lil' este recurso, pois cahe ao Pie-
nanlo 1) )Ie('iSao - 	 Se aSSilll fliO fosse. hasta-
rio UIT1O plllhlVI'a He V. Exa - pai'a tornar letra
lf101'ta o 	 1." do art. 160 do Regirnenlo In-
tern()

l'iiuc ('cr10 II)) men, inconfom'mitismo coin
a dccisao que V. Exa, acaha de tomar e
('Jente He que pretendemos encarninhar re-
('UI'SO 110 Phcnai'io )bestl( C0SII, para que, atia
sf-s He parecer (1) Comissiio He Justica, sejam
t-estahelccidos a lei e 0 flegiincnto, para qtle
o Poder Legislatis-o possa impor-se nSo so
pei'ante Os on tm'os podei'es runs, principal-
niente, pci-ante a opiniibo publica de Minas
Gerais.

0 S11. PIIESTI)ENTE -- - Nib ha Quest5o
He Ordern a resolvei'

0 SR. DEPTJTAI)0 NILSON GONTIJO
Si'. Picsidente, eneaminhei oftdfll a V.

Exa., antes do ('neerlanmento (105 nossos Ira-
haihos p01' 1llOtiVO do falecimento do cx-
-Deputlldo NO Mariano ha Silva, urn Requc-
rniento cjue lot hoje per flliITi cornentaclo (la
Tnihuna - 0 Requoi'inlento redlue l' urgCncia.
A praxc nesia Casa, (leblois dc umna exigCncia
dl) LicIerança )lo Governo no Legislatum'a pas-
sada, (plc todos Os requcrinlentoS aprcsenta-
(los telhilalhl P10'(' C sejarn inclUidOs no
Ordern do Din (II) Ilcuniao sc'guintc para co-
nllccimellt) He tolls. PorCm, Sr. Pi-esidente,
Jell-I sido t1iimil)etn norma (besta Casa, quando
o reCT ticrin)Cn to i'd-nsa solirc maténia de urg6n-
101 C bav"fl(lO llqCliCsc('ncia Has duas Lidc-
I'ançus. (lispefisar-se a sun puhlicaç5o na Or-
(1e111 (10 Ito.

0 mr-u niqnCnilllCntO, Sr. Presidente estS,
suhscrtn 1)1-los LId e1'CS ha Oposicibo e cia Si-
tna)'no e. salvo (-ngano, p01' todos Os Srs.
Deputados pi'eSd'IlteS a 1-teuniSo He hoje, mo-
livopelo (ual requeind) a V. Mot. parecel'
oral c votat'ao ainda no presentc Reunion; 0
11 ('pUccini CIII)) I (111111 n-sc-a i rnpraticavel se hou-
s - er (lemon). 'l'rlbta-se He assunto i'cfcnentc S
hltucaca H e M OWlad a dos toi'res repetidoras e
dos SiflIllS He l'lCV1SaO pa'a o Sul dc Minas

Sahemos que S. Exa., o Ministro (las
ComunicacCes, enconti'a-SC lioje em Belo 1-To'
i' j zonte c pode loomlbr conhecinlento (to grave
pro hlC'nhi) . 0 assUll to e um'gcnte e n5o corn-
polIo delongas. Din 9 C o dia fatal para os
SillllIS lIe tel('ViSIIO no Sul He Minas. mais
11111 apelo qtie form itlo a V. Exa . . ciTi norne
lie Vai'ginlia, TVs Coi'acScs, Itaubfh, Alfenas,
Pouso Alegre, 10(10 0 Circuito das Aguas, es-
i5neias C 100)5 (lullS 00 ti'Cs ccntcnas dc muni-
ciploS (10 Sit! He Minus.

O SR. PIIESI I)ENTE - E regimental a
Quest ,,-to (ic Ord-in levantada polo nobre Dc-
putlldo Nilson Gonlijo, pebo Cue a Presiden-
cia norneia o Deputado Chistovanl Chiaradia
par:) (101' phii'CCCI' oral 110 scu Requcnimncnto,

0i' SC trail)!' He milaténia He alto reiCvilncia

0 SF1, 1)EPF'TAl)O EM1LIO HADDAI) -
Si'. Prcsidente, liii poucoS minutes. a Casa
ou\iCt a Quest Co (IC Ordcni levanta)lll peio
nobre Deputado Luiz Baccarini , Disse S
Exa . que lIb ya ('10 Sell preprio flOil1C C fib
on minute do MOB. Quem'o dizem' a V. Exa
V a Casa (lime as phdll\rlls (10 nobi'e Deputado
i'epi'escntama 11 ((pin iOO c 0 pensaindnto He
toda a BatlCIOlhl do MOB

Sr.  Pi'csidenle, lie pouco maiS He (1111
lilCs, foi V. Exa - ('ondozido S Pi'csidf'ncia
desta Casl) . .\ltmiios Deputados dill ARENA
pcnslli'l)bfl. 1111 (pOntuIli(iadC, clue bias- ia 001
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C()flhW entre a I acada do MDI3 e V Exa.,
parx 	 flOnvtssu, 1)01' parti' (Ia Presidn-
cia, cohtrtura a todas as flitsas açôes

hi S 	 Eis que, para clesmentir
cssis elcrnontos. que, intlusive através cia im-
prxn;a (in Caaital, pI'oi:iani (icrnonS[rar a
(XiStflCja dese acardo secreto, cis (IC,pain (lusInen, Jr csst; I)eputados, V. Exa.
Prescfltoa Uifla (ltCiSJjo (011 [rária ao \IDR

(.)uan (10 digo (jut foi tuna (i('cIS() contrária,
Sr. P'esi(ente, (i!go coin base no iiia-a-ciia
(Its [a Ca p , ondt U orma liii n ft queni obstru It Si do Pienérici en OposiçJio e n5o a Si-
uaçao . Se interessou a flancadi da ARENA,

on tai'd' do cia 3, Sa! r do Plenibro, foj nina
(1 CCI rntriri a a (Jilt ha I)itjlairfleflte tern
('In P1cnib.ro, pOis quein oI)Sti'Ui, Ciii geral, tl3ancacla 110 MDB

A citciibn toniada por V. Exa . trava a
Oposico, jA que [Ira (IC flossa Bancada urna
flur ciu seinpre exist ju no pa riarnento in i -
fltii'O, a obstruçibo, quando OS intercsses do

rtici() as liii o (li'I('i1njnanl
Portanto, 0 nolire l)eputado Luiz Bat-

car ii nao faiou tin sell prOprio norne, mas
ell] f101ne cia I3ancada (10 MDB, put lavra o
(CU Protest) mai.s v 'iinen It contra it decisibo

n ut inostrou estar V. Exa . nesta Casa para
fazer nibo o ogo da Oposicéo, mas o do Giver-
no

0 SR. PIIESIDENTE 	 Näo ha Questibo
di Ordein a resolver.

0 SR. DEPUTAD() SYI.O COSTA Si'.
Presici'n[e, a inda esté rend endo it Qucs[äo de
Ordem levantala pelo Dtputado .JCsus Trin-
(lade corn referenda no voto de congratula-
cOts ('om 0 Sr. floiidon Pacheco. NOo en-
Iendo corno urn assun[o leo insignificante
001:' a oth tempo da A satIn hR a Legislativa
.xta ((Ut n '510 [cmos assunto loins mportantc
pam [ri:[xr (10 (Inc Volo (1i' congratulaçOcs
corn 0 Si-. flondon Pacheco? Este assunto
(h'VtI'ia StI' consicierailo iri:i[eria vericjda. En
mesrno jO apresenici, em 1971, cmenda a reque-
riinento de congrntulaçOc's coin o Sr. Bonclon
Paclieco, t basIn (Jilt SC avive a mernória da
Casa atravCs dos Anais, par constatar qu
ncssa cniencia en d izia indo : 	 apresentava
con ra[uiaçOes ])(-toput tie fizesse on dci-
xxss(' (ii' '-cr 110 i'tstiiiili' (II) Govei'no . 	 Te-
IIIOS (liUrJ [0 rollS inipo "Lin ie p(''a 5cr ti'iIado
ilo qua VOIO (it cofli4i'aIlu]aç6es toni o Sr.
Rondia Pacheco, 1'()dOS os (tins levantarn-se
criit:toes de orclern relalivas a decisOes rio
Si'. l-resiclen[e, niecjsics essas coriciusivas e([tiC 11(10 COn5titueii Inniorts Pi'obleinas porn
esla Casa . EstOo colucando o Pnder no ridi-
(0110 dan('. 0 iniportOncin a urn fato scm im-
portanca, quals H a , \ nb (ii' congratulacOcs,
Uji! (Li iflais Coil 1Utfli

1)iz o I)cputado Em i lio lladciacl que a
(iccisibo foj contrOi-ja ans in lti'esses (10 MDB
Sc cia foi contrOrii, 0 MDB, na sua sapiência,
(Tue )1'0CiJi't modifier o Begirnento da Casa,
rims nOo continue criticando as clecisOcs do
Presidtnte, pocqirn' tias sibo conclusivas. Ccc-
to on errado, extib dccidido

0 SP, . PRESII)E\TE -- NCo hO Ques-
tao de Or(aun a scu' dccaiida

0 511. DEPUTAD() EMILI() HAI)1)A1)
I) Sr. Deputliclo Svio Costa, put n5o Sabemo
se C da ARENA on do MDB, chegou airasad0
a Iienniao C nun eslO ulluito a par (los acon,
[('(1111(11 los, Nun eSIalIlOs discti[indr VOJO decon iJril [it laçoes coin o Sr. (iovcrnador do
EsIa ito. mas si in faze'n (10 referCnci a 0 ItS,
pos [a ii Questibo de Ordeni levani ada pc10
l)epn[ialo Lsiiz Baccarjni . Trouxeinos nossa
sot 1(11 li ('(1 adi' no nosso coicga, (pit, pareciae star a desroherto tin sun posicCo, poe 6 a
do MJ)B, e da qual nOo abrinos mao. emborit
(ontrarie 0 I)eputado Svio Costa

NCo estainos tentanclo iii icniarizai' esta
Casa . \Tesmo porque a decisiio da Quest0o
de Ordtrii (lo Deputado Luiz Ilaccarini val
prtvilei'er duriinte o niandalo deste Presj_
den It.

0 SIJ . PHESIDENTE . - A MeSa faz urn
ii otlo ilos Sr". Deputados no sen[ido (IC (iUe

II ttnliiiuii ::o nosso Rtgirneui to interno C flab
1Y'.',lflt('li'l 	 (1 i ( 5l6t S	 (II' 	 ((l'(l('liI 	 sobre 	 rilatCria

1' II I ill a

0 SR. I)EPUTAI)0 SYL() COSTA -
Si'. Pix'sidente, ievinto esla Qnes[On (it (ii'-
deiii apenis par esciarecer urn detaihe, já pile
o Lid (Jo MOB, i)epu[ado Elllilio I laddad,
revela desennhecimenlo d:i lgslaçCo eu-gO-
111(1 1110s p:irt'dos politicos, zio itv,intai' dO-
',ilas (InlirIto a lillolla poaicao : a(' son (10 MOB
((U di ARENA ((U it que par[ido pertenço
SO 11(1(1 ('ii'! 5Cr lie (iii) (itSSi'S (lois Part idos,
tiorqde nan conheço ontros, e sabe S. Exa.
(!it(' , (I(liiiil b O o Depa [ado asSnlfl:' until cndei-
ri ill) LciJlSllIiVa, nave ser libido a urn pni'-
11(11) p1] I 1(0 C, p1I'a 1SSO, nao se pode inscre-
VII 11111111 (irogaria Oil 	 UIli [mit (it futehol.
Consider, os dema Pni'tjdos ''farinlia do mes-
1110 51(0 ' ', 	 i'intiplintite cm \iinl(S Gerais,
toOl () (,nvc idO (lUt ttni . 	 Lnin, :;tm poder
('flltml('r II 1i(L'l'llnta (It nenliuni (Itles, resol-
vi	 h' ([UI' 	 IS ((01505 Sd i'Stl:lrtç:UIi, [ofl1a1

(l(' acornln coil) ininlia consr'iCndja.
nan h'vo [ainbCrn eslar darolo satisfaçCo a

(J1l'01 qu'i- put se , a saint 0 (till' fill() on faco
aqni on Casa.

0 SP. i)EPUTAJ)() LUIZ BACCARINI
Sr.  I h's 1 t' It, o nnbr'e Depu tad o Svio Costa,

V. Exit. per dims vezts concedeu a
JUl .;\'l'l! 11(1:1 ordtai, esta\ a atisente do Pie-
najo 1111 JL'uniCo de nfl ['1ii, (J(iaI'Iii-feima,
(rualr(I,i pl'opnS iran Ques[iio (it Ordein visan-
I) tvi[:r qe a da'cisCo tie V Fxa . . lomada
0 rtspti[o (10 veto iii' congraIulacots coin 0
(Jo.' elainler flonnlnn Pacheco, fosse transfer-
Ill: Ia ('Ill floruna nesta (hisi. ('onforme riispOe
I) art. 1G2 (11) Reiiinianto Inl(rflo . Votei
tn [Ia 11 p'nposta (It eongratirlaç(es coin o

k;','i'rn(Joi', t)O!qUt nOn adniito regozijo corn

	

(lii' nOn ('xrst'. 	 I.tvaii[tl n Ques[Oo nit
Pin (It ciucinlar o 	 7." (10 art. lilt

in Btpaiento, IllIrli (I('t!SOo posterior. En-
['''ideri o nnhi'e I)epuimnio (Ill( . a Questiio de
()'deri SC refcu - a no fl1'querinitnio de con-

(II' alJtOI'a (hi nOln't l)eputado
Lini'r.'aI BI'liSil, 0 dine nOn C into, pois consi-
1cm r:i:ICrij venticli a decisCo dc V. Exa..

(lilt ri'a[oa aqirele vote. i\Ias o qne nbio pbs-
0) ira [jr. come pariamen [lid, C que it minha
ati-illale nese Pieflaino seja ('rnharaçada e
ii:rptdidn aii'avCs de decisOes di Mesa

ResPOfld 1d0 a Questão (IC ordcm for-
,u1ada pelo Sr. T)eputado Luiz Baccarini,
concernente a interpretacSo (1(1 art. 255 do
flcgimel!to Jnterno, esta Presidência inantérn
o SCU C fltcfl(limeflto, exposto na 1. 4 Rcuniiio
ordinAria cia pmesente ScssOo Legislativa,
adUZifl(b 0 no raciocifliO entSo ado[ado os
seguinte5 amgumentos: uma anOlise cuida-
dosa (10 texto regimental conduz a conclusOo
de qUe a V0[iicao de pmoposicOes e a vemifica-
çäø tie votaçao constittiern figuras mcgimen-
lais distifitas ( jnconfundiveis, camacterizan-
110-se esta corno iflci(ieflte proccdiinefltal dii-
quela.

Corn efeito, as normas dii Subsccão IV
(10 ReginiefitO Intemno ni'io deixarn margem
a dOvidas qu:into a essa reaiidade, levando
a leituna do art. 255 a exata coinprcensb'io clas
fjnaiida(ICS (10 institfito regimental da y en-
ficacSo de votacibo.

DispOe o mencionado artigo que, act fa-
zer a verificic50, o Prcsidentc solicitara dos
DepUta(l0S que ocupcn! OS rcspcctiVOS iugares
no PleiiOrio, e convidarO a se Ievan[amcifl Os
que tenharn votado a favor dii unatCria (c nOo
os que esteirim votando), nepetindo-se 0 pro-
cesSo quanto it apuracOo dos votos contra-
riOS.

Ora, dispeuisa a nCCCSSi(lli(1C dc major
esforcO interpretatiVo a conclusOo de (Inc a
venificacaO de votacOo nOo c.onfigura, por si
so, o fato regimental (Ia votacOo, inas sun urn
recurso de procedimento pom via do quai ga-
i-ante-se o PlcnOrio, coin a possivci precisao,
de que 0 rrSuitli(lo dii votiçao, no momento
em put cia SC consUilibu, foi anunciado cor-
i-etarnentt pela Mesa. E isto porquc', dada a
forms comb se opera it votaçOo pclo pmncesSO
simbólico, é pemfeitamente possivcl e corn-
preensivci quc, no avaular a manifestac5o da
vontade dos Srs. Deputados, 0 Presidcnte se
equivoque.

Eritiio, it vcrificaciio de votaçOo nOo é mais
do que urn registro, t5o preciso quanto pos-
sivel, daquilo que já ocorreu; daquilo que
aconteccu no instantc anterior, quando se
(kU a votaçSo.

Esta é a razOo pela quil manda o Rcgi-
mento que o Presidente solicite que se levan-
tern os Deputados quc tenhain votado a favor
e, depois, os clue tenham votado contra.
E esta a raz5o peia quai manda o Regimento
que nOo se compute, na verificac50, o voto do
I)eputado ausente do PlenOrin na hora dii
votaçOo.

Ora, permite o diploma processual que
Se facam, para cada votacOo, ate (inns yen-
f icacöes. E que a contagem dos votoS flu-
ma pnirneira vemificacOo pode ainda abnigar
aigum engano, desta feita, quanto no sentido
dii manifcstacSo dos Deputados votantes, en-
gano este clue se corrige nurna repctição do
processo.

EnlOn, dii mcsrnii forma como não se
coniputa o voto daquele clue não participoU
da votacOo cujo resultado se verifica, assim
também n5o se pode deixar de compUtar 0
-oto do que tenha participado dela C pela
mesma mazao. Apcnas, no definir o sentido
desse voto, a PresidCncia nSo tern outra al-
temnativa que n5o a (IC considerar em branco
o voto do Dcputado que, na verificacSo, não
se manifeste em nenhum dos dois sentidos,
ja por permanecer assentado quando Os de-
mars se levanham para o negistro da posicãO
put assumiram no momento da votac5o, já
por se haven retirado do Plenário.

Assini, o episOdio dii votaç5o do Requc'
rimento Loumival Brasil, ocorrido na Reu-
niSo OrdinOria do din 3, nOo poderia ter
outro desenlace seflao o que teve.

ExarninadoS Os fatos 0 iuz do raciocifliO
que a PrcsidCncia acaba de expor, foi a pro-
posiqOo  i-ci'itada por 19 votos contra, 17 em
branco c 1 a favor, voto este do Sr. Depu'
tado Jesus Trindade, autor dos pedidos de
verificacibo.

E por (tile has'enia de ser este o resul-
P5(10? Porquc, anunciado o resultado dii
votaciio qUC (lava por rejeitado o Requenl-
mento, atcndeu a Mesa no pedido do Sr.
Deputadn Jesus Tnindade, procedendo a uma
pnimcira vcmificacao dii votacSo, oportunidade
CITI que se venificou que, da votacOo, ha-
viam participado 37 Srs. Deputados: 18 a
favor c 19 contra. EntOo, a partir desse mo-
ment((, it Ala (Jos trahaihos O registrava que,
daquela votaçibo, havuam participado 37 Srs.
Deputados

Solicitada a segunda venifucacão, 17 dos
18 Deputados que haviarn votado a favor mo-
(llficau'am a sun posicOo, retirando-se do Plc-
nOrio, ati[u(le quc passou a refietir para a
PresidCflcia a configuracibo do voto em bran-
do, di inesnia fornia corno voto em branco
sei'ia a manifest, lo dos mesmos Dcputados,
se, an invCs (IC se i-etiral'em, houvessem perma
necido assentados quando solicitados a se
le van Ia 1'.

Nuncio C demais lembnar (JiIC it verifica-
çiio dc votaçOo, exatamente porque nOo se
confunde corn a figura regimental dii vota-
cOo, nCo tern outro objctivo do quc o de fa-
zen registrar, eonn preCiSão, aquiio clue acon-
lcccu no momntflto (In votaçao.

Se os Srs. 1)cputndoS houvesseufl saldo
(10 PicnOnio antes de se proceder 0 primeina
venificacOo, feita esta, o seu resultado acu-
sal-ia 19 votos contra e I a favor. Corn o
Pi-esidente, cstania registrada na Ata a pne-
senca em Plenibnio de apenas 21 Srs. Dc-
putallos. reandnde esta clue lena de ser en-
tefl(1i(la cOflIO S('fl(iO aqueha do momento da
votaciio, o quc cnnduziria a Pnesidêncua a
anulO-la por haver sido feita scm nOrnero mc-
gimcntai.

Mas, (lepoiS dc consuunada a pnimeira
verificaçiio corn a qual se registrou na Ata
o fato de quc a votnçOo se fizera proceder
corn a prescnca de 38 Srs. Deputados, irn-
possivcl anulam-se a votacOo sob a aiegaçOo de
haven sido realizada scm quorum. A essa
altuna. it Ala jO registnava que aqueles Dc-

O SB. PBESII)ENTE - NOn hO QuestOo
de Ordem a resolver.
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pulados que se retiraram do Plenário, ern
numero de 17, achavam-se presentes a hora
cia votaçio. 	 E, como n5o se manjfestaram
ncm a favor, nern contra, "it verifi-
cacao, a Sua prescnça na hora do votaço foi
coinputada corno voto em branco

A Prcsid&ncia, portanto, mantérn o seu
ent(n (lirnen [o, eselarecendo As Lideranças
(pie o recurso obstrucionisla cia saIcla de Dc-
putaclos (10 Plenário so poderã atingir seu
Oi)JCtivo, se efetuado antes que se registrem
na Ata os resultados cia prinleira vei'ifica-
çio.

A Presidéncia passa a responder a Ques-
tio de Orclem forinulacla pelo Sr. Deputado
Nilson Gontijo no 1. Rcuniiio Ordinárja tic
3 do mês corrente.

Inilagou o Deputado suscilante se a 1eu-
ni5o do dia 1. de fevereiro, destinada i
instalaç5o cia prescnte Legislatura, a posse
dos Srs. Deputados e i elciçiio cia Mesa, dc-
fine-se corno extraordinãria on coino ordinã-
via.

0 art. 13 do Regirnento Interno institui cm-
en tipos de rcuniöes de Plenário, definindo,
corn precisio e (lareza, coda urn desses diferen-
tes C inconfundiveis tipos, de molde a néo per-
mi jr qualqucr duviclo quanto a natureza cia
mencionada Reunhjo.

Corn efeito, ciispoe 0 referido artigo

"Art. 13 -- As reunloes sio:

T -- preparatórias, as quc se realizam
no inicio cia leg islatura;

IT ---- ordinárias, as que se realizam nos
tijas i'iteis, de scgunda a sexta-feira, durante
qualqncr sesséo legislativa;

III --- extraordinñrias, as que se realizam
CIII (1(0 on bora diversos dos prefixacios para
as or(linarias;

TV — solenes, as de instalacão c encer-
ramento cia sesséo legislativa;

V -- ---especiais, as que Sc rcalizain pam
comcmoraçoes ou liornenagens, para posse de
governador e vice-governador do Estado, hem
(multi as (lestinadas a cxposicao de assuntos
(IC in tcrtsse publico, pelo governador on por
scerclario dc Estado"

Por outro lade, cstaliclecc to art. 3 •1 do
fll(Slflo diploma

"Art. 3•9 No inIcio de cada legisla-
tura, a pirtir dc prirneiro de fevereiro, as
iivatorzc bras, rcalizarn-se, no Palácio da
Ineonficléncia, rcuniöes preparatórias, des-
tinadas 'I 	 dos Deputaclos diplomados

'I 	 cia Mesa."
Tcrnos então que, por (lefinição regimen-

tal, a Rcunião realizada no cia 1. 9 de feve-
reiro, quando se verificaram a posse dos Srs.
1)cputriclos diploniados e it da Mesa,
identifica-se corno reunhio pieparatória, tipo
qUe, instiluido pelo inciso I (10 art. 3Q, nao
se confuncle nem corn o tipo do inciso II —
rctjnjOes orclinárias, neni corn o do inciso
III - i-cunjöes exti'aordjnarjas.

Na ldcntificacao (10 tipo CIII que Se en.quadrou it do clia 1. 1 de fevereiro, ii'.
relevantp é a circunstncia tie haver side
(lii realiz ada em cia diverso (10 prefixado
paro as ordinérias, porquanto 0 elemento es-
S(flciOl de suit clefinição — e quc, preclomi_
flofl(l(i-llIp J( caracterização, a (liferencia das
ix[raord inérias, corno this ordinarias, das so-
lciics ()It especiais - --- é a sua finalidade,
previsti niio ilpenas no texto regimental,
como no art. 17, § 2., do Constituiço doLstado

A Tlcuniéo, portanto, n5o foi erdinária
nciii txl raorciinaria, mas prcparatória, cia
niesnia forina corno a Reuniat) (10 Ilia 1. 1 de
Iilrlço no foi tuna coisi ncin outra, mas
selcue, conformc se ye do dcfiniço do inciso
IV do iiicncionado artigo

(1(10 a materia cnvelvc in teresse par-
ticular dos Srs . Deputados, ,I 	 idênci.q
t CV C (i cuidado de subnieter cstc' Sen enten-
(Ii men 11) "I 	 sic! craçiio (Jos deniajs mcmhros
do Mesa, antes dc decidir it 	 obten-
(to rio oportunidade a suit 	 aprova-

1 (I((SIO do (ieSo

Matéria Aprovada

1-Icqueriniento n, 8. (I() Sr. Deputado
NIlson (oii tijo, solicitari (10 manutencao dos
POflOS ietr'ansiilissores de tclevisao que ser-
V Ciii it() Sul de Minas

Nomeacão de Comissôes

.\ \tes:i ilouilCia US P01)1 ISSUeS penilanen-
us pro a prescn Ic SessCo Lcgisla I iva, que

ii 1111 II SSifli con stituid as

Ceriuisso dc Constituiçibo e Juslico : Efe-
lives --- Deputados sareelio Mcndes, Joan
Navarro, Euclides Cintra, Cicero Dumont,
Milton Liila, Neil Jabur e F erraz Calcias
Suplen I es ---)eputados Milton Sidles, Carlos
Flov, So FCS Bias, Ronaldo Cancd o, Luiz
13it'ci ri ni, low Pinto B iheiro e Euripedes
Craide - Coiuiisséo tie Finanças e Orçamen-
to Efetives --- Depu[ados Vicente Guahiroba,
Mit [on Sli p s, Cvro Maci ci, B on ildo Canedo,
Nilson Con I jo, Luiz Biccarini e SCrgio Fer-
raro . Suplentus --- l)cputidos ,JCsus Trin-
(lade, Cicero Dumont, i\Eorvan Acivaba, José
Sn La no, Fébio No tin i. GenCsio Bernardino
e Pedro Narc iso.

CornissCo de F'iscalização Financeira e
Tonlada (Ic Contas : Efetivos - Schastião
Nasc'iinenlo, Cyro Macid, Nai'cClio Mendes,
Cli ristovoni Cinaraclia, Luiz Bacearini, Mil-
ton Li ma e Jorge Carone . Suplentes --- José
lionifijc io Fill-, José Santana, Milton Salles,
Vicente (ivabiroba, Ferraz Caldas, Haroldo
Lopes c Nilson Gontijo

Coiniss[io de Econoinia e Obras Pibblicas
Efetivos -- -- iluiuiberto de Alnieida, Fibhio Vas-
('OlIc'ellOS, RonIldbti Cuneclo, I)oniingos Lanna,
Elino Braz, Pedro Narciso c SCrj.io Feri'ara

SUPhit(s - Joibo Navarro, José Laviola, Sc-
ljastiao Nascimenlo, Morvan Acayaba, Gornes
-\toreira, Menles Barros e Jorge Carone

Comisso de Defesa tic) Meio Ambiente
Efe t j" Os - Joae Navarro, EmIIio Gallo, Ge-
rardo Renault, Fbio Notini e 111101(10 Lopcs
SuPkhltt's - - Vicente Guabiroba, NarcClio
Mendes, Cyro Macid, GenCsio Bernardino e
pélton Can abrava

Coiiiissiio (IC BC(baçaO Efetivos ---- 'Mil
ton Salles Jose Santana, Doiningos Lanna,
Ni1SO1) (;ont ijo c Amilcar Padovani . Suplen-
tes ----3 OSC Bonifacio Filbo. Jose llonoi'io,
Soarcs Dias, Neil Jabur e Fbio Noun.

Coinissibo (IC Sic erurgi C MiiIC1(ca0
Efetivos - - Eiiiiiio Gallo, Fábio \'asconcebos,
GerordO Renault, Amilcar Padovani e 1)iblton
C000briva. Suplentes - -- Domingos Lanna,
.100) hello, JOSC flonorio. Euripedes Craide e
I ' lliz Baccarifli

Coinissibo Agropecuibi'ia e Politico Bu-
ral: - -- Efetiv)s - João Bello, TeiCmacO
1 3 0111 pCi, Bajinundo Aihergaria, Mendes Bar-
ros e Neil Jobur. Suplentes _-_-Sebastião
<0st'iiiiCfltO. Fahio Vasconcelbos, Ronaldo Ca-

fl( dO, 1)ib1ton Canabrava d Olavo Costa
Conlissoo (be Serviço Pibblico : Efetivos --

Morvon Acayaba, Raimundo Alhrgaria, José
Bonifibclo Hiho, Kemil Kumaira e EurIpedes
Craide . Suplentes --- Fluniberto Almeicla,
Christovalli Chiaradia, Cicero Dumont, Fer-
raz Cablas e Sérgio Ferraro.

Comissiio de Assuntos Municipais e Pla-
nejarnentos Ilegionais: Efetivos - Cyro Ma-
ciel, Aitui Faguiidcs, José Laviola, Gomes
Morcira e Mendes Bamros. 	 Suplentes
,losé Bonifibeio Filho, Jesus Trinclade, Chris-
tovamn Chiaradio, Euripedes Craide e Arnil-
car Paclovani

Cornissão (IC Educaçiio e Cultura : Efe-
tivos — Joiio Marques, Euclicies Cintra, Nor-
van Acavaba, Joio Pinto Ribeiro c Olavo
Costa. Suplentes - --- Vicente Guabiroba, Nar-
cClio Mcndes, Jesus Trinclade, Kernil Kumaira
C Neil ,Jabur.

Coanssibc (IC Assuntos do Sudene e EstI-
mules Fiscais : Efetivos — Artur Faguncles,
José Santana, Sebastiibo Nascimento, Dalton
Canabi'ova c Pedro NareIso . Suplentes
.Joibc) Bilbo, Euclides Cintra, Vicente Guabi-
ioha, SCrgio Ferra ri e Kernil Kumaira

Cornisso (IC Sai'ide e Acéo Social: Efe-
tivos --- José Honório, Antonio Dias, Emilio
Gallo. llaroldo Lopus e Genésio Bernirci rio.
Suplentes - Telemaeo Pornpei, Cyro Macid,
Christovain Chiaradia, Wilton Canabrava e
Mencies Barros.

Coniissño de Seguronca : Efetivos --- Jesus
Trinclacle, Cicero Dumont, Chiislovaun Cliia-
radia, Joibo Pinto Riheiro e Elmo Biaz . Su-
plentes -- -Ar liii' Fagundes, NarcClio Men-
des, SoIres Bias, Keunil Kuniaira e Gomes
i'lioreira.

(ii)
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5.' REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 7 DE MARCO DE 1975

V

p1IESJI)1;NCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOA()
FEHfl,Z E JOSi: BONTFACI() FIlTT()

Comparecimento

ri's. 395 e 551/72 e 969/73, de autoria do Sr.
Deputado tlonifOcio de Andrada;

(10 1 )eI)t do Mendes Barros, sol[ ci tandu
c'onsignacio em Ala de voto de aplausos LI

elasse farniucêutica pela passageni do Via (10
Fa 'inacêu I i(-o

Joao F('I'i'lZ. Wilson Tanuic, LuCio (IC
"Son/a Cuz, Said Arges. Jinia Ski rise, Pedro

(',,usl in, Aniilciir Padovani, AntOnio Dias, Ai'-
tur Fagnndi's, Carlos Elo'v, Cicero Durnont,
Cyro Macjet, Dalton Canabrava, I)orningos
Lanna, Elmo Eraz, Emilio Gallo, Emilio Had-
dail, Euclides Cjntra, Euripedes Craide, F'Obio
yasconcellos, Ferraz Caldas, Genésio Bernar-
dino, Gerardo Renault, Gonies Moicira, Haroldo
LOp(S, 1-luinuierto de Almeida, ,Iésus 'Frindade.
Joao Marques, Jo[io Navarro, .JoSo Pinto Ri-
beiro, José BonifOcio Filho, Jose Laviola, José
HonOrio, Jose Santana, Louriva I Briisil, Luiz
Baeeai'ifli, i\IOrio Assad. Mendes i3ai'r0s, Milton
Salk's. Slorvan Acayaba, Nareélio Mendes, Neif
Jahur, Nilson Gontijo, Nuru.s Coelho, Olavo
Costa, Ba niundo Albergaria, Ronaldo Canedo,
SebastiSo Nasciiiiento, Sérgio Ferraro, Sylo
Costa, Teternaco Ponipei. \n j ecnte Guabiroba

Expediente

Oficios d asse guinteS auloridades, agrade-
cendo a eornunicaçao ila eleicao c posse do
nova Mesa Divetoi'a desta Assernbléia Luiz
(;OflZOl do Nascimento (' Silva, Ministro da
Previdencia e Assisténcia Social; SebastiSo
Ana; I ici o dc Paula, Presi den te (10 Tribunal de
Contas ito Estado. e Agnelo Correa \Tianrl a,
Sii'i'etario ii 	 Fstiilo (Ia 1/itucei[o.

Proposicôes

BEQUERIMENTOS

N.' 11, (to Sr. 1)ep11 [ado Olavo Costa, so-
liitando o cncarninhaiiento ao Sr. Gover-
nador do Estado de pedjdo (le inforinacOes re-
ferentes aos istritos Industi'iais (IC Juiz de
Fora;

n.' 12, dli Si'. l)eputado Dorningos Lanna,
solicitando que a Casa forìsuIe urn apelo aos
Exnios Si's. Angelo Calnion (IC SO e MOno
Pacini respeclivamente Presidente e Diretor
(to Banco do Brasil, no senlido de clue seja
iii stala r la CIT SUO ciclade natal, 11 io Casca, urna
.-\gência ilaquele estabeleciiiiento de crédito;

do Sr. Deputado José BonifOclo F'ilho (3),
solu' itando o desarquivainen to (10'; Projetos

COMUNICAçOES

I)o Si'. Deputado Sérgio Ferraro, dando
('iefl('Ia a Casa (10 falecinenio (10 Sr. Wilson
5iortis Guitti;

(10 meslllo partainentar, a rcspeitt ito fa-
'cimenlo (10 Sr. Leon Prata

Oradores

cONGllAT'LACOES COSt 0 P I ESIDENTE
l)A CBD

o SR. 1)EPUTAI)O NILSON GONTIJO -
Si'. Presidente e Srs. Deputados . 	 0 nobre
I Eput:olo bOo Nc.'arro, atento 'dos assuntos
Ce intei'esse popular -- pois lutebol é espoite

(lisracilo, e esporte é sadde para o povo,
viol, devidaiucnte apoiado, apresentar 0 Casa
urn voto de eongraftilaçoes corn o Almirante
Heleno Nu n e s , eleito Presidente da CBD, a
mesina (AID que, por inuitas vezes, esqueceu-se
dos inEel'eSCS (.10 povo mineiro e dos clubes
de Slinas Gerais, sob a tutela do ii i[ulor dos
desportos no Brasil, que fob o Sr. Jo[io Ha-
vetange

(, uanlas e quantas vezes, Si'. Piesidente,
nos, e muitos outros Srs . Deputados, compa-
recernosae sta Tribuna par defender os direi-
tos (10 povo miuero e de seus elubes, na dis-
puPa (IC ('aIlip('(lnato nacional, C ate meSmo
para eriticar as mazelas da CBD, no enviar se-
lee-,-lo piuu( disputa de campeonoto mundial,
corn eleinentos aquéin dos valores F('i15 bra-
sileiros

o descalahro na CB) ehegon a
tar a opiniao pOblica nacional, e, desta Trihu-
no, varios Deputados lavrararn seus protestos
contra o uhuso clue nela irnperava. Fazemos
votos para (file o Airnirante Heleno Nunes,
substituindo o Si'. ,ToOo Havelant'e, tenba eon-
(liçoeS (IC iiioralizar'a CBI)

A polaflIos o Denutado Joilo Navarro, no
IX t' 	 iV	 d c (Isle S. Exa . acerte e de clue
0 B'.'qso'I'Iiu('n ¶o S([I vatido
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'I'ELEVJSkO NO SUL DE MINAS

Sr. Prosidente, aritos quo V. Exa. deixe
Plonárjo Per institutes, desojamos formular-
-the urn tipolo no Seiitjdo dc (l Ue love an conho-Ciflleflto (10 Sr M j fljsI ro (his Coinunicacoes,
(1(10 Oa so oflcontra liosta Capital, a atittido
(Jos l)oputai j os IIIIOOIFOS, (1 110 , 1)01 Uflan jmjda-
ito, anteonteni c na taide (to ontoin, lavrarani
sell pr()tCSto C lovaram SlOt sot idaried ado a pu-
puiacéo do Sul tie Minas, uItIiactda (to ficai'
sell' ver os sinais do Iolovjsao a parfir do do-
pois de amanhii, (ha 9 ito marco. V. Exa
liomern do Governo e da ARENA, COmb Presi-
dente dosta Casa, toiã naturalliR lite opoitunj
(lade do mauler, ai nihi Iioj 0 , (1111 Onoontro Coin
0 Sr ' Ministro, raZao por quo pod in.ios-lhe le-
var an sou oonheoimtiont 0 o toor do flosso lie-
querimento, aprovado na tarde do ontom.

Sr. Pres j cont t  -Jolio Forra-i, In Exa., soaSsini 0 fizer, ostar in loiplelajido OS Sonhi-IflOflios e Os interussos do i°vo (lb Sul do Mi-nus, assin 001110 o .starib dolondondi os djroitos
(to cerca do 2 milhOos do alillas daquola regiijo.Aquole 0 ;o, quo sofmo difi cLjlda(os (JOe passaprivacOes, ye-se agora alnoacatlo do porder sua
uflica (liStraçSo, a tolovisCo

Portanto nobre Dep[atto Joao Ferraz, a
V. Exa. o flosso tipelo para quo, na quali-
(lade do Prosilonte do AssomntilCja Legislatjva,
love, tarnbérn vorbalinon to, ito Miii isiro das Co- 	 Sr. Prosidonte e Srs. D epujados, an fin-
inunicacoes 0 p!onuncitiiuon[0 o o Protesfo ilos- 	 ay o G 	 rnoveo desse 	 dad5oi	 o correlo, que éIa Casa. 	 d

lloiitloii Piiih000, (lesejamos trazer o teste-
Hi undo (10 nossa rogiiio, a Zona da Mata, espe-o iaiuion to d a cidado do Pon te Nov, e, tambéni,YH OSSO agra (1 	 lileoiento polo WOW ci1 ue i'ece-enios 11110 s( quando (10 flossa passagom even.
I toil pola Profeiturti (laqUole _'lIuii iC'ipio, Inaslii ill I)otii 1)01(1 fl!ujfo lJUo S. Exa Innroalizado
(111 Ianefjcj ( ilaquela legiSo

Sahoitios, Sr. Prosjdon to, quo a atuaçibo
(IC) (1!lifl(iIfo (iov(rriatioi . I-london Pacheco tor-foil possIvol flitquola 1014110 0 planlio do Café,a is F do lini ito do (OU mOot tos doterinjnado
1)010 IBC. AtravCs dii atuaciio do S. Exa . , oGo C Fflal IOI, oOflSogU iHIOS (JUt, 0111 face dii tra-
tliçao Cabello e das oondiçOos coologicas da-
(l uola rogiibo, fosse possivol 0 financjan-tonto e(I p Iiiii ho (t) café. Ainda, a través do sua deter-
1!! 111 itçibo, OoflSoguiinos (10 Sr. Socretarmo da
oltZ(f di os ineontivos noeess5r jos para a Cria-
cao do porro tipo gado TambCm a mndus-
tria ag ioucucarojra suporte daquola rogiao,
[eve, atiavCs da atuaçSo do S. Exa. , a possi-
itilidado (10 i Oouporaçiio, pots, iii no sogundo
MID (lI 5011 (iovorno, hatou o recorile (to proclu-

(oh] OH1 in i]liSo do sacas . Agora, pre-
p - ill-se o P1U)1)EMA'j' & pama 0 plantio do cerca
do 2 niitjiibts do Whines do cana-de_acucar na
rtoiibo (to Pon he Nova o nos Mtinicipios do
(ill iin ia Piottade de Pon to Nova. Santa Cruz
ito OScltivado o Rio Doce, no oorror deste ano.
Ja forum plopa rad asis terras to toromos con-
dicoos, tIe o final (111 épooa PrOpria, de all-gir aquole limmito osp ocifio1nlo polo PRODE-MA TA

.\ (Oilstiuç5 O do vias do coln unicacibo deOJJOS cscolares, (To Colégio Poli y alonho Rai-
ltntiido Martinjano Ferreira a criac5o do Ci-
Lir) Bias Fortes (lomonstrarn quo S. Exa..

o Govorflador, intorossou-se pcla rogiSo da Ma-
Ia. Tcmos cortoza do qUo S. Exti . , alCm dc
i.espoitado pelo Povo, sairS tambein ongran-
decido pela obra adininistrativa quo realizou
elm] boncfioio do Minus Gerais.

SSo cssas as primoiraS patavras quo tonho
a lion ia c Ventura do p ron 1111 mar d a Tribun a
dosla Casa.

VALORIZAcAO 1)0 POI)EH LF:GIsLA'rlv()

0 SR. DEPUTAT)0 JOA() PINTO RIBEIRO
- Sr. Prosidonle. Srs . Deputados. As minhas

prl!llcl!i!S pitIttVFtts Silo lie agrt!dedililoilto no
povo ito nosso Estado por nos ter escoihido
Para aqui represonta-lo ; do agradecunonto tamim-
béin nos Srs . Dcputados, nos ftmncionibrios e,
on firn. a todos aqimoles co i n qi1ln (OliViVO 1ieStt
Casa, polo inodo conio 1110 recohorain . 11:
porn 1111111 uma honra imensa cstam- aqui, nesta
AssellI 1(1000, (1110 p1 congrcgou tito i limsfres f-
gurus ito noSsa toria, o quo possui cuituras das
imlaiS destacadas do floSso Estado . Sinto-mo
O!flOciOIiiOtO, rotIieiiti' orguthoso, de 11(Ji!i 1110
on con h rat

\1ts, nosto jflsbltflt(, (1lIttmidt( OCUPO pola
prillidlrit VOZ a 'JilbUfli (lii "oSSOlIihitlit Logis-
lativa do Eshado do Minas Gerais. gostaria p1

do emitir 0 II1OU ponSarno10 no (1°-"- concerno
110 enfraquocimeioto do nosso Podor no Brasil
A nossa ConstituicSo, no seu artigo (i.', divide

podor publico ens trés parhes, cmIrkp0-
3eros liaritiiinicos to indepondontes . Mas, na
vordade, Iodcs esharnos conscientcs o saho-
miios (1110 flitO lou ifldepofld0floiii plena (to Po-
(ter Legislativo . 0 artigo 74 da Constituicio
hriisileirtl cstthelcoe as norimltts (TO Sc csoolhcr
o Presiojonte da Bopiiblioa, dizondo quo etc
scm cleito entre hrtsi1oiros uiaioros (10 33
aflOS, ciii gozo dos (lirei los Politicos, atraves do
uni cologio cleitoral. colégio oloitortti esse
forimiado por elomontoS do 1°ttolor Legislativo
membros do Congrosso to delogacoeS (laS As-
sonohléias Le0s1tl1VitS (Ills Eshailos 	 Urn co-
IQonornio Paraescoliter umprcsiilontc jib
cscolliictn . E nocessibliO quo I rabm1imoinoS Para
o rotorno this funçOos (10 Podcr Legislativo

0 qUo parcee p1 estar acontocondo to do
uina plena demooracia out nosso Pais

Embora enfraquocido osteJa 0 flOSSO Po-
der, o todo-poderoSo csteja o Potter Exocutivo,
esta Casti delcgou an Sr. Govcrnador do Esta-
do, roccnlefiioflte, poderes para preencher
urna lacuna deixada p01 S. Exti. quanto aos
funcionSrios publicos inahivoS. Essa dde-
gactoo linda no dia 13, quando linda tambem
o Inandato do atual Govorntmdom Rondon Pa-
checo . E, cia Trihuna dcsta Casa, aqui ostou
Para lombrar an Sr. Rondon Pacheco quo essa
delegacSo C injusta. E é o tipo ito dolegacSo
(IUC nSo dove scr votadtm duranto (slit Logis-
iatura

Sahom todos Os Srs I)oputados ita nossa
pobroza do iniciativas, e its pOuCaS que temos,
nao (lcVoTflOS ilciegar no forte, no suporpoder
Mas todo o poiler jib. foi dologtolo no Sr. Go-
vernador Rondon Pacheco, c fathom poucos
cubs para qe etc cumnprit a rnissiio lie solucio-
nar essa lacuna, quo é a revisSo dos voncinicn-
ins (1(tS inativos. dos funcionibriosaposontados.

(I aquol os (10 p11 tontoni it Policito Civil c quo,
(tImluIl to ion go toni p0, agimaid tro1i1 11111 momento
00111(1 (1 quv tivorit lii, rocen loin onto, os funoio-
nibrios (111 ttt ivtt

Os mat i vos, quo sofioin mflthitO mais a
inflaçibo o I) Odll!1011t() (1(1 cimstci (to Vida, ostilo
aguardando tioisios:!tncnto quo S. Exi., o Sr.
(Iovorn:a br too Es tado, rosolva 0 probloina
Assiin sendo, oncorro minhas ptdttvras, lovan-
ito ii liii!l prolosto a S. Lxii., qmio ate 0 pre-
sente 1111(010111(1 11110) olecrotou 0 mui11on10 para Os
funciolmarios into I ivos do Estado . Quero, por-
tan to, alerlar o Sr. Govern 10(101, po is ainda the
rosta tempo. boom lilt quo nSo podo ser perdmdo.

CRIA(AO J)F \\R.\S ,IUT)TCIAIS EM ITABIBA

0 SR, I)EPUT,\1)() EURIPET)ES CRAII)E
-- - Sr. Prosidinto Sr . I)opulotos Hib mnimito
tempo, (tostlo Irihunt, toitooS pr1tur:tdo itcs-
portttr 0 Govtitittdor (10 Estodo tiara os problo-
toitis do miosso 1 imicrior

Aprovoi to ti o V asi5o puPa reforçttr 0 noti-
ciuirio (itt ulttploflStt do ttuobiiut sohie a ncces-
sit ado (to criaç-u ,,o dl varas judic ia is naquola
(id'tdO, ondo it lIiOvililClitO (to Forum é dos
1!laiOFCS (, pOF ltiiti5 (hO 05 nttgiStrutdos 50 es-
forcem, noD 10111 condicoes (to itistribllir jus-
I iça a ltitmpo v a hoi a. Tonho cottoza tie qito
os nmag:;liub o S do Minas já sentirain csso pro-
hloimmto, jib uo1mrlin a tutiha clue so fixou no sebor
judioiibiimo do EsIodo . 115 neoossidado urgente
dut cruaçao (IV mats Vttias jutticiaim ospcCial-
mento oil! I tahiro, pita ulondor it OXpulflsaO po-
pitiaci oiuol daquolui rogiibo

0 Estado ploolsa tlispoiistti urn pOUCO
inais de cuidodo 11 (OlSit puhlica. principal-
11101)10 (tltt Hilt) so I rala de fatos de pro .i o c ibo c de
VOIOU 00011(111 i (0 I)1t 1 It 0 PIllS. ituibirut e outras ci-
dutdos to \'utlo (Ii) Açct polm pioduçSo dc di-
viSas quc cutiroittlim pitrut II Unuilo, polo valor
00(11111w 00 (I OSili pro(luçito mineral e do oil-
frts riquozos. t!1e100011i mnalor oonsidoraciio dos
podoros publicos. SentimoS quo ii 01(111(10 OS-
1S a co mm. liOF oscoluts profissionais quo pos-
sam apidttr as haloilias quo ali rosidomn a apri-
morar a cttucaçSo dos soils filhtts . 0 Estado,
(IUO tanlo foul ariocadado naquola cid ado, p0-
(I eritt dod j our to 1 ha hi ra UllI pouco mais do aten-
cio, a fiiii do minorar os sofiiinonlos duoquela
genie.

Aqui cstib o 119010 to a smlplicut 	 Mais tardc,
poieii, ((ttt 10(1111 0 tuihilhSo tie reclaruos, do
protest os provocados polo esquocirnonto a quo
foi rologa to o Vale do Aco, quo tantas ti ivisas
toni trutzido pttna o Pais o quo ISo poiico tern
rocobi (10 (to Eshutdo

Quo o Co y ornuol or quo vai on trar e o Go-
vemador tttual, aind a nos chits que the reslanm.
possalmm ter uitm doscortino inaior o lcvar ate
utquclos liii hallmaibtres do Vale do Aço alguina

coisa quo possa Ininorar 0 scu sofrimrmonto
Isso significarS a oorrespondcncua a tanta con-
bribuicuto (1'° aquela sofrida genIe tons dado
Para OS cotuos poihlicos do Estado do Minus
dora is

I )opt I (do l)omingos Linija

Através do Dr. José Alves Filho, dign0
I °ies ii ten he Fedoraçijo Agric ulto ies Estado ME
S

:15 (icr:iis, Minos enc:tm!iinh!on (to) I!lolflorjat
i rotor Banco Brasil, pOdjildo ifstalacSo unla

1114i1 cia cm Rio Case, ' . 	 Solicittimmos valiosajlttorferCl]oia VossCno j o Dirctorja rioSsor	 prin.i l oi l eSl:thiIoc j jnonho bancibrjo seritiito atendi.Itlifto imosso pedido . 	 Antocipaditiimen0 agra-
d cciii o a Ioncibo, forniulanmos vohos folicidade
pessoal . Beni lo César Sa lgado Gomos Pre-
foilo Rio Casca ; Abel PintoCoellio, President0
Siimd j ctto 11111111; José Alves Souza, Socrotário
S not i('ato Rural; Goraldo Starling e Josualdo
Sd va I )e logados roproson tim los Stud icaho; Val-(tivilmo Esp irito Santo, Presidonto Lions Clu -
he; Adall)orto Del Arco, Supervisor ACAR,
Tombs riitt(ijO, fazendoiro i-Ho Casca ; Antonio
Slaitills Dunga, reprosonhindo AssociaçSo Co-
lt! ClOt al 1hi(t US trit1 Agricola o Centro Choferes
Joibo ( j ollies Pinto Coelho , oo!mlcrcjante C agrj.
cl!Itor Rio Casoa; humor Stoicira (,onto, indus-
hiol, c"111VI'Viante e hozendoiro, roprosontando
Profoj to Santo Antonio (10 C ralna ; JoSo Pc-
roira J-locha, ropresonhafl(lo ) Protoito Municipal,
Si iid icato Rural e Cooporabiva AgiopocuSiia
Sibo l)om ingos do Prafa; Lcriano Silva Correa,
roplesuim ttrmdo I'rofoitura to Sindicato Rural
Silo J050 do Goiahal."

i d IIoiJo jsfrcoc.(io ROii(/ojj l'lImJ!CCQ

AGENdA 1)0 n-\NC0 1)0 BIIASIJ, EM
RIO CASCA

0 SR. 1)EPIJ],\i)() l)OMINqQ5 LANNA
Sr. Pmosidnt( , Srs. i)opiitados A flossa

preSonca na Tril)ufa é, in i cialm to, Para nina
saudaciio aos l)opufados (IliAlianoa Ronova-
dora Nac j nnal e do MOvillien to I )oinocrSfjcol3rasiloji-o 	 iCIflos cerfozo Sr. Pro)idonfo 0earns oologas, do quo. 00111 CS bit so udaç5o, abra-
çamos a loclos os l)opu1ad0 pois Sahenlos
dos altos propósj los (laquotes ( 1 11 0 forum dci-Ins a 15 do flovoin hro • Aiii.amrin OS nos cole-gas plono Cxito. E hoiiios cortoza do (jt!e con-
toroiiios corn a oriontacibo dos lilais oxporirnen_
tads e corn a 00111 preonsCo dos n0V05, quo,
001110 ou, forma WAS polo priinoi ra voz, Pararoprosonttir o povo do Minas Corals nesttiCasa

Ao Sr. Prosidonto o S Mosa ( lose ltllnos urna
atua95) a altura do nossas tradicSes . Sahenlos
(1 110 0 Prosidento JoSo Forraz e seus compa-
nhoiros (Ia Mesa tern ooniljc5os do oxeror Silas
otrihuiçSos segundo os d itaiiio.s da Consti-
hiiioflo e (10 Rogirnento (losta Cast

Nista oportun idiiil0 cit (t lm oaqu j os tamos
pela primeira voz, querelnos encamnjnl1a!
Mosti 11111 Ro querim pn0 110 son Liclo do quo seja
criada e inslalada, oin Ito Casca, nossa ci-
(tIlde natal uma agenda (to BaflOQ do Brasjl
Eshmos, assim, atondonclo a urna solicitaçSo
(las Iflais jushas, foila por vitrias autorjclailos
reprosonfati yas daquola rogh, através do so-
1411 ite teloorarna
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6. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 10 DE MARCO DE 1975

PRESID1NCIA 1)0 SR. 1)EP1'TAD() 	 Dado no PalScio do Liberdade, aos ....

JOAO FEBB\Z PROJETO DE LEI N. 15'75

Questo de Ordem

O SB. DEPUTAI)() NILSON GONTIJO - -
(Suseita Quest,-to de Ordeal que, por nSo tee
sido devolvjda pelo auto r, sirS p uhl j ea(la ('Inie'3o iu!l1i)

Matérja Aprovada

HEQIJEBIMENTOS

Do Sr. Deputado Emilio Haddad ,
m	

comu-II iCafldo () !alecimcuto (10 Sr. RU! Peii'ao, deForiga, r sOIicitafld ( voto de pesar;
do Sr. I) eputado LScjo de Souza Cruz,l)('difldO Uifl voto (IC pesar pelo faIre imenfo (10Dr José ()s'cvaldo de Araujo;

(to Sr. l)ejiuiIoIo C J iiR10v0111 (liai'adia, s.Ii('itilhldo \Oto (IC 1)(-sar pelo l alecimento do Sr.
l'aI)iaflo Perejrj Kraus, de Lauhl)Iri

do Sr. DepuLto Joao Navarro, p edindot!0( V0t() (It' 	 pLu t 00 AlIalra.nt(' }ICI(fl0 Nit .n, Pre j deult( . d.i CR1)

do Sr. I)epuiado José Bonifiicio Fillin (5),
so! icitan do 0 (h'sarquivamento (Jos Projetos n.°
395 e 551/72; 969/73; 1.311 e 1.315/74:

(1(1 Si'. I ) CI) Ii 10(10 Mends Barros, pedindo
'olo (IC (')ngra tulacOes coin a elasse farma-

('Cut ica pela passagem (10 Diii (10 Farinacêutjco;
(Jo 11(5100 parlarnentar, solicitando votolIe o i da usos S Sociedade Civil Matei' ci Moqister

pelo fuac ioili(flieflto (], I 	lade de Adminis-
de Govcunodor Vladi'p5

Comparecizneflto

JoSo Ferraz, Fernando Junquei i \V'a, 	 iisofl
Tanure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges, Id-
nia Manse, Pedro Gustin, Antonio Was, Carlos
Eloy, Christovam Chiaradia, Cicero l)umont,
Cyro Macid, i)orningos Lanna, Emilio Gallo,
Emilio Haddad, Euclides Cintra, Eunipedes
Craide, Fdbio Notini, FSbio Vasconcdllos, Fer-
raz Caldas, Genésio Bernardino, Geraldo Be-
nault, Gomes Moreira, Haroldo Lopes, Hum-
berto de Alineida, Jesus Trindade, Joao Bello,
JoSo Marques, Joao Navarro, Joao Pinto Ri-
beiro, Jorge Cal-one, José Honório, José San-
tana, Keinil Kurnaira, Lourival Brasil, Luiz
Baccal'ifli, Mario Assad, Mendes Barros, Milton
Limo, Milton Salles, NarcClio Mendes, Nilson
Gontijo, Pedro Narciso, Rairnundo Albergania,
Ronuldo Canedo, SCrgio Ferraro, Sylo ('osta.
Vicente Guahiroba.

Proposicôes

PROJETO DE LEI N/ 14/75

(Encauniohado pela Mensageull Governalnental
n: 6. corn prazo de apreciflcao fixado eat

30 dias)
-\uLoi'iza o Poder Executivo it abr

ao Conseiho Estulual (le TelecomunicacSeS
(IC Minas Gerais -- COETEL/MG, o cré-
( li to especial (IC Crs 2.228.095,00.

A AsseinblSia LcgislaLiva do Estado de
Minas (erais (Icereta

Alt. 1.' Fica o Poder Executivo 'auto-
riiado a abnir. ao Conselbo Estadual (IC Tele-
cornunicacoes (II' \liflas Gerais, C0ETEL/\lG,
0 ci'edibo ('Special de Crti 2.223.095,00, para
atenider as despesi's (IC SW) unanulencao no
eXCi'CIC1O (IC 1975.

Pai'agralo (In iCO - AS despesas ieferentes
at> ci'edito ('Special previsto no ai'IigO SC1'i(O

( IaSSifica(I(S ati iI\'CS (le (lecl'eto
Art. 2. - Para o cumpi'irnento (10 dis-

posit) nesta lei, fica igualmente o Poder Exe-
cutivo aubonizado a anular, total ou parciat-
ieiitc, ate 0 valoi' (to credito especial cogitado
no artio anterior, dotaçdcs correspon dentes
as dcspesas cornea tes OU de capital (10 Orça-
111C11 to V iC'fl be (10 Estado

(Enciniiiliado pelu MeilSOfJeIIi Got,eriiclflIejuba l	 Art. 3.' 	 Esta lei entra ens vigor no

n.9 5, corn pra:o de opreciac(jo fixado em 	 data lie SU( puIilicacao, revogadas as (liSpO-
30 dias) .	 siçOeS em eontranio

Autoriza 0 Poder Executivo -I
doacao e a constrUii' urna praca (IC CS-
portCs na Ciclade de Tornhos.

A Assernhléia Legislativa (10 Estado (IC
Minas Gerais decreta

Art. 1 - Fica o Potter Executivo autori-
'1.0(10 a aceitai' a doaçao que o cidadao floque
Melillo faz ao Estado de Minas Gerais (IC urn
lote (IC aç6es de sua propriedade, rcpu'esenta-
tivas do capital social (10 Banco do Brasil S.A.

Art. 2.° --- 0 Estailo cunlpril'a o encargo
de construir uma praca de esportes na Cidade
(IC Tombos, no prazo estabelecido na escri-
tura de doaçao, observado It clisposlo na Lei
n.y 5.378, de 3 (IC dezembro (IC 1969.

Art. 3 . Esta lei entrana em vigor na
data (IC sua publicaçiio. revogadas as nlisposi-
çoes em contrinio.

Dado no PalScio do Libendade, aos

PROJETO DE LEI N.° 16/75, 1)0 SR. l)EPU-
TAI)() 10Sf'; BONIFACIO FILHO

(ex-Projcto n/ 395/72. desarquivado)

Deeclara (le utilidade pdblici a Casa
(10 Aiti zade (l(' Cruzilia

>1 AsseinhlCia la'gislativa do Estado de
Minas (3crais decreta

Art. 1/' ----Fica coflsidei'a(ia 1k' utilidade
publica a Casa dti Ainizade (IC Cruzilia, corn
sed flaquela ('idade

At-i. 2. - Revogans-se as disposicdcs ens
contni.irio, entrando esla hi run vigor no data
de slla puiblicruao
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P8(),IET() 1)E LET N. 18/75 1)0 SR. DEPUTI
1)0 JOSÉ I3ONJFACI() FILII()

ex-Projct(( n. 	 )69/73, lcsal(Juivado)

l)eclara tic utilidade publica ,I
ci liO) (IC Pais C A iii i/OS dos Excopcionaj
(((In sede na Ch ado do llaependi, nest
Fsiado

A Asscinljleja Logislat va do Estado di\l ints Gerais (lccrcla

C
ticlat'

qUCl
corn
final
quad
nor,
cOOS

e
pRO

Sam das IIcUfljOes, 10 do marco do 1975.

Ron ifcjejo (10 .1ii (lraa'u - ---- Nare élio Men (/05- elsoji Lombardi - J)eiao More/ru -- Ed-
9(I1(/ de %ascojuelloç -- Gerardo Renault - -
(,craldo Quinldo.

Juslifieaeäo ------ -k Casa d a Ainizatle de Cm-
zilia, cria(la cut vein d esdnvolvencio a!i
Vi(i ailes filarit mop bits, piiflCjJ)(j11Rfl te no cam-
pa do proteç5o I , omienlaçiio it infiincia . Son-
do ulna SO(icdad ( auxiliar (las atividados rota-
rianas em Cmuz I ia sua cxi stência ganha di-
i000sSo social, C'IIi (lecori'incja (],I
quantidad 1 (1€ SeiV i0S (IIIC pres [a. Já con-
siderada (IC utilidado publica na area muni-
cipal. poi' lei de 12 de novoinhro do 1970,
\(m funcionando rectilarinentc como atestou o
ilustre Juiz (IC I) i ccii o (I'll Coin area. Assiin,
l)Ois. a aprovaç50 do Pmojeio tie Lei apenas
arnpliará a utilidado (Ia Casa da Amizade tie
CruzI]ia, peilIliliflilo i111(iOlcS b(ilCfieiOS Para
a (O1fliiflj(]a(Ie

A Asseiiihlcja IAi4j51 a IVII do Estado tie
\iin as Corals (IC(1(la

AN 1." - Passaiii a (i(floifliflar-se Mono-
lick tic Carvaliio as cscolas coinbinadas (IC
Bcliii 110 Braga

Art. 2. - -- Quando do sua transfointaçao
ciii eseolas reu no las, a (1 cnom macSo serS man-t i a

Art. 3. -- - Esta lei cntrarS em vigor na
data (IC Sua publicaçiio, flCa ndo icvogad as as
(I isposiçoes ('iii (011 trarto

Sala do ReuniSes, it) tie marco (10 1975

Ron/f dcio do .-1ndrod - - Gerardo Renault
Milton Sal/es - -N él.son Lombardi 	 folio

Marques -- - M(l1(Oel Costa.

.Justificacao -- I)as itlais justas a honiena-
cfl1 quo Se quer prcstar a Mcnelick (10 Car-

valbo, homein do vida ativa, cinprcsario dedi-
(ado a sua regiao, constan telilcilte elogiado CIII
totla a Zona da Mata. \am seu flUme juntar-seS educaçao, patrocinando as escolas conibmna-
(las do Beimniro Braga. Scus amigos dali rei-
vindicarn a homenagcni quo esta Casa SC dispSe
a prostar, votanclo a (ieflolllinacSo, que (leverS
sec conservada, guardando-50 0 nome para as
Iransformacoes futuras quo o progresso impu-
sec.

Ron ifdcio (/0 .1 ndrw/o

76

Art. 1. ---- Fica dectaratla do ulilidade p/I -hlioa t Assotiaeao (IC Pams o Amigos (lOS Exce-
P(iOnais, tom sede (111 Ilaependm, Minas Gerais,

Art. 2: --- Htvogain-se as dmsposiçSes emntiitri 0
Art. 3: 	 - Esta lei 00 irarit em vigor na(a Ia tIc still puhlieaçSo

Sidit (las HcuniScs, 1)) do marco do 1975

I3onifacio (/0 .-lndiad -- liicli(/(5 (]iiitrtj
- jait-o Pereira - - Mu/on 'oil/es ----.Jocio Mar-

(111(5 -- Ilonaldo Cane(/o.

ins/if icaedo ----- - -Ira Ia-sc, Sr. Presidente e
not.)I(s pares, lie unta mniomaliva dotada do niais
al to cspiiilo huiiianitirmo

.\os nossos sc incibanics iitcnos afortunados,
dcspiovalos lie saude 111(11 lal. quo est.-to fora
it laixa dos padrocs de norniatidado psIquica,

(love scm puopuicionado urn I(1111)rc clinico,
psicj) I'd agogico, Ha toIl [atiVt tie ullia possIvel
moon peraçao. corn aqucics cuidados quo ihes
sao ticvidos, l t fint do s e lies dotar de me-
Uiorcs cowl içScs do v ida, cvitando, assimn, qtie
50 (ilcildIll (10 (OflVjVj() social

I3oni/aeio (IC .tndrijda

Pflt).JEIA) 1)E LEI N. 19/73. do SR. DEPU-
TAI)0 JOSÉ BONIFACIO F'ILHO

ex-Projoto n: 1.311/74, dcsar (Inivado)

l)cciara dc util idado ltIiblica 0 Conse-
lito Muflidl[)ll (10 Bd111-ESIaP (10 Menor,
I le Silo JIM) i'ept(mncono

\ ,\sstiiih]t'ia Lcgislaiiva do Estado do
Mints Gerais dccrela

Art. 1 . 0 -- - Flea declaradc) tie utilidIde
pulti ida o Conseiho Municipal do Bcm-Estar
do \Ionor, do Munieipio ([C SSo Joilo Nepomu-
(0111).

Art. 2: — Revogadas aS disposiçoes em
(oniraria, csta lot cutraiS (lit vigor nit data lie
Still puhlicaçao

Salt (las bun i3cs, 1)) lie IIlarço de 1975
Roitiflicio do .1ndradu - 	 Liic'io do Souza

Cr11: -el'astilio Nücjjejdo ------ Anlliero Ro-
(11(1 	 - ,Jolw Bello 	 Geraldo Quint/to.

Ins/if icaclio - 0 Conscilto Municipal do
Iicni-Esttr do Menor, toni scde c foro no Mu-
nmempio tic Silo ,]o3o Nepomuceno t ulila 011-

(ex-Projeto n." 1 .315/74, (lcsarquivado)

Doll omin a En gcnhci ro Hon riqu e
l)uniOnt a escola lie prmnlciro grau lie
Sail los Duntont (gin/is io 1)01 ivalente)

A Assomblcia Legislativa (10 Estado do

Minas Gerais (10cm-eta

Art. 1 . 0 -- Fica dcnonlmfltd() Escola do
pi'iiueiro Grau Engonhciro l-ienriqne Dumont
a gin/islo polivaleflfe rcdcfllClllOfltO inaugurado,
0111 Sanlos Dumonl, pclo (tovol'fl tdor Roll (ion
Pacheco

Art. 2." --- Bovogaili-se as disposicies CIII

con I c/trio, ontrtndo esta le i cm vigor nt data
do silt puI1icac5O

Salu ( ]as ReuniOcs, 1)) de marco do 1975

nRo j[acio do Andrada --N N ilson Gonlijo --
Geraldo Quint/to - ----- Edqard (IC Vuseoncellos -
Jo/to Marques --- Carlos Eloi	 - Den/a Mo-
1(11(1 - - ;l imiliero Roe/ia.

PROJETO i)E LEI N. 21/75

l)eelara do uliidado pimidica o Ccntro
tic Educacao o Assist/molt Social - - CEAS,

(001 sedc na Cidade tic Div iil((pOlis

A 	 s5OiiihICma Legislativa do Eslado do
Mints (lords decreta

Art. 1." --- Fioa doolai ado de utilidade
publica o Centro do Eduoacibo e Assist/me-ia
Socia 	 fil - --- GElS, istituicuo civil sew linah-
d ado lucrativa, corn SAC ]Ili Bull do Chunibo,
425, n11 Cidade do DivinOpolis

Art. 2." ---- Revogadits as disposicuos em
c'onim-armo, ostt lei cntrarilt 001 v igol- na data do
Still publicacao

SaLt ( Jas BeuniOcs, 1)) I t (, marco dc 1975.

Gerardo Renault - - Jo/to Bello 	 Haroldo
Lop es --- -Jesus Trindade	 Cicero Duniont —
Cji'o Mae/el.

.laslificaçao — 0 GElS foi fundado cm 3
do juliio tie 1964 e liii (los anos veIn-se es-
merando em cumprir its finalidados para quo
so constituiu : cl'iar, instalar o mantel' estabe-
Iecimncn los do (fl5iflO. twin ('((111(1 tscolas pro-
fissionais o domCsticas. vislnd(t a clevar o
n	 ilivol cuimrtl c cdueacitfllal (Ilipopulacibo him-

nulde cIa Area circunvizinha it suit scdc .
sim, o CEAS \-om rnantondo jardim de infSn-
cia, escola do 1." grail, curso de higicne e artes
doinestloas (puericultura, corte C costura, arte
culin/tria) , tl/nt do so preocupar coin a sn/ide
dos par(lqUiafiOs, atraves dos DepartaiflentOs tie
Educaç/io FIsica o Despomlos e do Assistênc-ia
M/dica e Dont/tria

E do so rcs.saltar tind1a quo, 0 pcsitr rIo ser
en td add Ii gada ,'I Paroquia (10 Stnhor Born
Jesus. euo Vig/trio 1' scu Dii etur o CEAS tern
corn 	 no pricipio ostatutitrio a nSo_discrimifla-
ello poliiiot. racial o mesmo religiosa claqucles
t qticill (1 irige seas boneficio'-. Dontro, por-
tanto, (10 010(1(10 evtflgeiico dc "fazcr o bern

C11l 0111 tr il qu dill". o Con Ito lie Ed uca çSo e
AssistefloiI Social constiti.ii cntidttbe exem-
plar cut son lnero, e /' nias quo justa sun
li N-lan cat) ('((lIlt) (10 ut ilid (To publica. confor-
010 50 protende 00111 o pr( into Projoto lie
Lei.

Gerardo Renault

PHO.IETO I)E LET 22/75

I am isa o Poder Excctitivo t (10317
1 ntilvol :10 Centro Regional (be Cultura
CEITEC, coiti sodo ell' Itajuhit

-\ ,-\sscnihiiia Legisiativa do Eshttlo lie
^ li ll ^ l s ( ',crais (lecreta

Art 1." -- F'ica o Podcr ExeeliliVO auto-
rizado a (boa ar o Centro Regional do Cultura —
CE1IEC, coin sodo ('111 Itajubit, urn irnSvel (10
prtoti'iod ado do Estad 0. situado nit rnosma Cl-
dado, 00151 as seguintes caracterisl(caS e con-
frontacoos. ('omcça no porito "A" cobocailo
no ifliOi() tit antiga estralia Tltjuha_BraSOP0T1s,
(111 suit ifl( rgom osqucrda, seguindo 0111 llfihll
rota. (on fmon 1(11 do corn teri'cflos do Centro
Regional tie Cultura, flufli1l distall t-ia lie 310

(11, ilIc cneontral' 0 ponlo "B", it nlal'gom do
riheirilo Afllluhilt5 (111 soguida, acompanhando
o bib do ii ho i rib Anhurnas, ruillo norooste,
1111 111 l,  ti ist/incit a 	 niproxiada de65u1, ate en-
contrar o ponto "C", junto t nina cerca lie
ai'amc (lilt sepia a a rofenida itrea dos lotes
11)), 11 o 12 (10 loteaniento Silo Judas Tadou
)li, volta ndo ii (1 iroita, acofilPaflllandO a role-

ri (Ia cerca(IC trtiI1 0, rumo sudosle, nunta dis-
tSncia dc 11 0m, confrontando ('0111 (IS 101-Cs
11/S 1 o 1)) ia Enipresa (To ônihus Santa Tere-
smut e coin os botes 	 11 e 12, de propnie-
1 ado do Sr An ion io Laurito, todos no lotea-

11101110 Sito Judas Tad eu, ate encontrai' o ponto
"I)'', no icOstllildi1tO da Rodovia Ttajubit-Poços
tic Cab las. I )ti, vOlttfld t) Itrndut a diroita, cut

S0O-qn[u1I Ui.\OOl B t1lalnat dI 1 01)1 ohlUib
lie Caldas, IlUlna distSncia (10 185111, ate ga-
n ilitr o pOillo "A", nit margern esquerda da
antiga t'slrad a Itajuhit-Brasópolis, ponto ini-
tial c find dcsta tbemarcac-So, do acordo coin o
lovan I triton to ofolu ((10 pela Prcfei lura Mun i-
cipal (IC ilijubit

Parilgra fo /inieo -- 0 jinovel objt'to (ia
ti oato t (i(StmfiISC a construcao (It sode ( Ili
Faculdado lit' CiSrtcias EconSmicas (10 Sul lie
Minas -- - FACES-NI e lit Faculdalie (IC Educa-
c/b lismei (it( Sub lie Minas- - FEFISUL

Bonifaeio (IC A ndrada

PBOJET() DE LEI N." 17/75, 1)0 SR.
f)EPUTAI)c) .EOSi' BONIFACJ0 FILHO

(ex-Projoto n. 551/72. dcsarquivado)

DA (idflOiIlinaçijo uts cscolas combina-
(laS do Belmiro Braga.

o qUO vtm preSt(tII(1O I-elevafltoS sei'viçoS
a comuna, congregando todos os trahaihos
relacSo ao itmparo da crianca. Tern por

L dladc implantar no niufliciplo nina ade-
('po1itl (10 assisteneia C prOtOttt0 no me-

meti lanie estudo C p1aneaiiicnto Ile solu-
referenles to prohierna

Boniflicio de ,4ndrada

JETO [)E LEI N. 20/75, 1)0 SR. i)EPU
TA1)0 JOSÉ BONJFACIO Fill-TO

im



Art 2. - A irtu l'cvertei' no patrirn6-
010 (10 Estado, Coin tod as as hen leitorias poe-
y en [urn existen[es, SC, no prazo (IC Cinco anos,
it (((nine dii (lain (Ia eseijiura IIC donciio, nao
Ihe for dada a (lestinaçio 1)1ev kin nesta Iei

rt. 3 - Esta hi eiiira am vigor na data
h Sun pub1icaçio

Art 	 1:' 	 firvoi1 is1 (S dkposic6)cs CII)
(Oil ii((l!()

SAN das Fieuiiiôes. li ( IC tilarCo de 1975

Eu lides Cm 11(1 	 J!ero/ijo Lepes - - .Jodo
Re/b -- Wilson 7 ,uni>i1	 Doininqos Lannu -
LJflhli( II(V1(lIUI.

"Art. 1." 	 A Caixa Econôiii j ca do Estado
de Minus Gerais, autarquia csta(Iuai, coin

 turidica propmia e financeira, serã
>Ini in istmail a pot' uina (liretoria cornposta dos

segUiniC's 1iiC'mbmos, todos de livre norncacSo e
exonaiaçiio (10 Govemnador (10 Estado

I	 UI)) Piesidente;
If 	 l)iretores, CIfl flUmero (IC CiflCO, doisdos ( T unis escoihidos SO!) () seguinte critério

It urn l)iretom, perteneente no Quadro de
Pessoal a autar(inia, ten do exercido funcoes
de rel(vo (in sun adiiiinistmaçiio; h) urn Diretor,
('S('OlIljdo enter' os nornes indicados pela Opo-

"ll usia triplice, an Gos-ernador doEslodrr
- () (ov(rno (1) Estado de

\linas (arqis (11)0 no Cntrq Paonal de Gui-
urn, (nti(1C(ie rnanSa((l((: 'In I'ouldade (IC(iêfl(ja Lconranj' do So! (IC Minas e da

futtiri Facoldade do E(II(a(o F'lsi'n do Sul de
U'i) [(elan)) de 31 .000 11)2, par a cons-ruéo (]'I s sans 1nsIa1açs propels. 	 Elaho-endo. 	 (1(00100. 0 proirlo de construço. van-

li(ou- s (t ue Inl area era i usulieien te par 	 areferi ri> COO S tlUCiO), 1105 1110 ('S CII) ( I nC foj cIaidenlizada. inclinIr 	 ulila piiaa esportivahl)[flfldo (011101 11(1! 	 j)rOhI{I(O(, procedeu o
(F11E( refolillul iç q o do 1)11111 tiv() projeto.)sfor(o Vito. 111)")V(Z (11(1 5) ihert. ililedjata-)ii(ntt. it (Ofl(!)r5() ne (file its )1)ll1('nS6es do
lerreno ustIvaln rcnlinrn IC. aqiiin (To neecs-iio

Soiirfts . j)OiS, 0) Exicuijo, presente-
flleflh, ) tloaçéo de 11111(liilea de 20.200 m2,

a (load> aflie;ioriiin!e I jurienm ao(l(jo Esijidual AtjtoI ti \Vene5J 111 Braz.lssn inedoh i p ossihilitiria art CEHEC concre-liztr 	 pIOf([c( (1)f!nirjv 0	 1lO'jI 1 1 	 as	 aohisO lidI no )I((ri'er deste nno
!)e teornlo eoai a afiIntnço (to Sm. Direloe

rio Coléjo Estadijal Agri(oln Wences!au Bin,,,
Prof. José Otivinno (I) Azevrdo. mm ha qu q l-quer ])Inno lie unhizaeo P ar ,) 0 inióvel emnpieço. 	 iitla! r'lente is()1l(io nh> lade (iaqueleesiahele(1I)jento 	 Dianhe russo, p atelite j a_se ofato (IC POe n (ICStintçijo (II amen it f'nalidadcu)eri(jonrda 00 anti-,o ( ! PS!( !'rOjCltn 1e Lei pos-tn urn alto sentjdü, 11,118 vIz (Jtie p (1rnjt j rá a()fl(rct iznréo (5' UlI) piano (l i la hen eficiariA mi-hares (iC ('sttldtn 1(5 ill jLlhCIlS('s

Solie j tnm ( s a ilt>ss, () 	 tpoi)( (Iris ilusteesPale',, pal) a nprov

	

	 Or (fesit pl'OPosicéo

11,i/t/1'5 Cijitra

Jorge Carone
,lJniolr's Burros	 - MI//On LiflIU -- João

Pinto J/iln'i,o -- Sérgmo Ferrara --- Nilson
(;ontijo	 Emilio Haddad -- Luiz Baccorinj
V (ib io VoIijij -- - Ferj'az Ccildas --- Pedro Narciso

Said Arqes --- Haroldo Lopes --- Jzinia Ma-
1151' - - Genésio Bernardino -- -- Wilson Ti-inure
-- huripedes Craide.

.Juslifieacdo - - 	a Gaixa Econôinica Es-
fl '( 111:11 Ull, (si nhelecimeni () (IC ere'dito (Ia major
illlpOrIf(nei:> 1):)ra 0 (iCsCflvolVilr)eflto mincimo
I) volume ins ajihcaçOes v dos (lCpóSiiOS ca-
Ill Ií.ados pain os seus cofi'es é si gnificat jvo e
lU lion ii a eola din que passa . Manipulando
iraudes somas de poupança popular, a Caixa
fain, per> U te a opiiião puhlica, reSponsabjlj_
[ole (his lfltiores ESSa circunstaneja exige,

1)01 SI i11(Silla, a adocao (le 11111 Cmitério eclético
pill a eoll)posiçSo de sua (Iimeçüo, a exemplo
I() ( t ill ' oeorre Corn vamias outmas entidades,

eo110 a METAMIG e a COHAB.
A iudicaçijo, lie pane do Govemnador (10

Estado, ile UI)) ('Ielfleflto pertencente as fileiras
tb i\II)B, purl> integral , a (linCcãc> da Caixa
ie0i)lt) ('I Est-dual, reveste, (1 estarte, caráter
nIt nmm)('nI(' sniutar e oportuno A )lledida pra-[SIlo en Ic ('Xi ingnimá a possihilidade de em (le-
[(110 inatlas epocas, mommente em periodos de
eleiçijo, utilizarem_se órgSos ofh'iais para fins
politicos. 0 aperfeicoamento que dal advirã,
pea umu dos inais ti'ad j cjonajs e mcspeitávejs
('sin i)eI(ejiTlCfltos creditjcios fllifleiros, será
ill—gavel. AIém (hsso, todos sahemos que uma
ned ill> (lessi nntureza é de intemesse nSo ape-
ohs do Ml)B, atual Pantido di OposiçSo, po-
rem, ignalmnenl(', da ARENA, que pode, no fu-
IlIro, (leiXIr de see 0 partido rnajorjtário

(oil> funt_lamnento nessas razaes, so-
hlei lanons o apojo di Casa pain o pm'esente Pro-
1 [0 (IC Lei

Jorge (Jarone

11 EQ U Elli MENTOS

13, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
solicitando (lOP SC eflv]C apelo to Diretor Adini-
0istrt_tti\'o do Banco (10 Brasil, Sr. Oswaido

oherto Collin, em Brasilia, no sentido de
estudc it vmahjilidade i-la insialacao (IC uniaqueageflcm (IaqtiClC estabelecimento ein Cliiudio

14, (10 Sr. I)eputado Euclides Cintra,
elfl que p ed (1 SC] a formula do apelo (10 Sr. Go-
vemnador do Estado, no sentido (IC detei'niinar
proviUnCias paIn a inclusSo, no Orçunento
estadm(1, (IC dotacao (I estinad a 110 Ftindo (in
CaiX(( Bemiefiee'ite da Policia Miiilnr

do rncsuio autor. Solicitando v ()to de ('Ofl-
grntuIac0'5 ('Oifl o Prof. j osé T.uiz Cemlama-
neUi, pelo lançamento da cnmnpnnhi em favor
(In eonsti'UcaO de 1111) centi'o (IC pesquisas can-

roI6gica5 em TaubatC, São Pnulo
(10 Sr. Deputado Gyro Macid. sol icitando

voto (IC pesir peio falrcirnen ho (10 Dr. Car-
undo GarCez, Prefeito de Rio Espt'ma

do Sr. Depuindo Emilio Ilnddui, pCdifl(l0
sep00 (-nviados Culflh)iiln( ntos'( iiweçro (10
Es/ado 'It' Minus, pela passage))) (10 43,1 ani-
Ver5Uinn nlacrnele matutinti

C()MCNICA(OES

SCj() registrar il(ltll o que se observa em di-
vei'saS C)da(ICS (iaquela região. Saliento at-
gumas das obmas que conseguimos carrear corn
a nossa responsahilidade, corn a nossa dedica-
çao C Coin a atencao (10 atual Govemno, e que
estao tendo, Sell) (luvida nenhurna, resultados
tlos mats positivos

No scion da edimcacao conseguirnoS insta-
lar, em (liversas cidades, vamios ginaSios que
correspondem hoje, na estrutura da Secneta-
via da En.Iucaciio, a escolas (IC 1. Grau e que
estSo r('ccbendo mairiculns dc alunos carentes
lie assistencia por pnite (10 P0(1cm pimblico
Além (IC ('Olal)Orai' porn a iristnlaçao de vOnios
('s'iahelecimncntos de ensiflo dessa natureza, con-
se —„I inlos tambem. atmavCs (Ia Secretaria da Edu-
cacao e atlavés dli GABPE, coniando sempre
coin a coheriurn e a atcnçSo dc S. Exa., 0

Govemnador (10 Esiaolo, Dr. Rondon Pa-
theco, a construct de diversos prCdios esco-
lards. ('struturados (lentro (Ia nova cxigêflcia
educucional . São prédios que supnirOo Ia-
rnentnvel falta no setom educacional (iaquela
megiiio. 1-Joje, o Sul de Minas estO, no scion
da educacao, hem aparelhado par que os Go-
vemnos Estoidual p Mon icipal poSSaifl niesincurn-
him-se (leSSa mnissau pIecipui( que (IC-vera ter as
ndininisti'acoas, 0t1 SCm, a (le educar e ins
[muir

J)o Sr. 1)ep1_ltt[o Wilson 'innule, sobre o
mai('('lfl'(fl[o dos Ses . Nelson Pins dos Santos

Josafa José (IC Ahii'eu, em St_ic Lagons
10 Sr. I)epuindo Gyro Mo it_I, sobre o ía-

fecund) to (10 Sr. Gabriel 1) ins Pereim'a. fun-
didor I ex-hhesidefl I..' tin ARENA do Municipio
(IC ()Iimiipio Noronha, ocorrido no din 28 dc
feveoei Fo 'I [mill')

Oradores

AGH.'>I)ECIMEN10) AU GUVEHN() 1)1) ES1'ADO

() S if . I )EPUTAI)C) Gil Ill ST0V.\\I CHIA-
RADI-\ - Sr. Pre'idente, Sm's. Depulados
Dasdc qua asSUrnumfloS a )iossa cadei'a (le Fe-
presan (lUte (It) pOVO nesta Casa. tivc-nios a nOS-
Sn atancae voltoin puma algun 5 set (0(5 (Ia
adminislrtçao pUhIiCll (10 Estolo. (Ito repUihi
nios dr fundamental importiimicia puma o forta-
lee mien to (ii) fOSSIl CCOIi0H) 11

Assirn, Sr. Presidente e Sm-s. Deputados,
no ('XCi'(idiO ne )IOSSO min(IatO, sempre

pnodum'lmos ('flC(OTlilhhi ms liOSSIS reivindica
çoe junto ((OS omg(tos do (0Vai' no (10 Esindo era
henefieio (10 scIon rodoviãrio, ('In beneficio do
setor (J i . industrializacSo e ci>' hcneficio rio
setor educncional da flOSS> regiao, que e 0
Sul de Minus. Puma tm'nnquihi(ha(lC (in nossa
CO)_lSciCncia tIC )'epresentan te daquela pros-
laCra la'gi'o (to Estado, hoie eslainos vendo
coroanlo de éxito este nosso asforco nos setones
( IIIC aCaI)o (IC citar.

0 Sul (IC' Minas, Si. Presidemate, Srs
l)cputados, cxperimenta, fibS (has cm que
"IvernoS, uini Imansformncao (Ills moats positivaS,
(i Cier no setor modoviOm'io, irier no SCior dc in-
(iUSti'illiZieSO, quer no setor cducacionul. Dc-

PFIOJEI'Q Di-: 	 N. 23/75

\ionlifica 0 out. 1.' (ill Lei n.” 6.179,
ila 22 de noveluhi'o (Ii 1971 a acrescentoi
-II) C' tIm paroigrafnn

A A.sst-ai)iCi> l,c j sI,[ivi (In) Estudo deMin ' s Gerais dccretn

AN. 1. -- U nit. 1. do> Lei n.' 6.179 de
22 the no Van) limit de [174 p>ssr a tee a Seguinte
I-ed 1 ç'Snt

P lili4ra fo unico -- Pain os efeitos deste
a idiaaç5o de candidalos da OposjçSo,

( 1 111 	 inI s 	 tripllci-', scrá feita pelo SCU LIder par-In 111111 [an'

Art. 2 --. Esta lei ((lieu em vigor na data
(IC sun pu hlieaç5o

Ar! . 3.' - 	 Revogain-se as disposicoes emon1 mum>

Stir (]its Bcunioes, 10 de Iilarço (Ic 1975.
No sr'ioi' rontoviario, VC0 lioje, (01_li a cons-

(iCfl('ia tmnnqiila C ('Oil) esperancas redobra-
(firs no (I e5en\nlV imllefl to (in minha i'egiao, que
o Departnmeuito ne Estmada-s (IC Rodagern, U-10
hem diro gid() pelo eliliflente engenheiro, Dr .
Gemninlo Pareimu da Silva, contot) aquela região
cOO) estrarins fundamentaiS, inniispensaveis,
que, no lado da ('nergia elétrica, compOcm a
infma-aS[i'liilIrhl que serve dc atraçao pam Os
gmami des iiucIens industrialS dos demnais Estado
da Fedemaçao . São eStradas indiSpdflSOVCls (10
fontnlecimento (ic nossa cconomia, di' uma cr0-
n nun in (}UC SC funnlnmentnva UfliColfldfllc na
(1 gmopdcuaria. Ill 'is (Inc. hoe, gracaS 01(1 ('SfOl'ço
tin ('onjun 1) dos (ovemfoS Estadunl e Muni-
cipal, ji> se h'ncontma \'OItt_idOI par as grandes
industrins . Por ( . SSOI i'azab, Sr. Presidente,
Sm's. I)epuiados. e que. no final do inandnto
(10 ottual Gttvciiioidor, (ICSCj0 registrar aqUi o
111(11 mecnnmihec linento, (IUC também é (10 povo
rio Sul de Minus, (IUC lamhémn é (Jos prefeitos
e verendomcs dos mufliCipioS qua uqui rcpre-
sento- a eslol 01)101 noboivel dc S. Exa . , o Sr.
('overmiador Ron don I'acheco

sr. P re"id'fltC. (IeSe.lo registrar, aqui, urn
1>10 (105 nuts auspiciosos pam flO5S( economiol
e pam fOSSIl prospemidade E qUC, no (ha 7
proxinit) passndo, inaugumbU-Se, na Cidade (IC
Pamni sOpolis, U11)oI unidada (10 grande cofl_lpi('XO
uf(lUSt>'ial, pie C a Ericsson do Brash, essa em-

itt' galra mill> in tem'nnCiOflal, UC escolhcU
a nosa queiida Paraisopolis pall) sede (IC uma
ni as vnniuS un SI ades uuC, poe eerto. haverOo dc
see instoilanins no tcmmitOi'io pOtrio . Essa man-
guração contoti coin a presença de S. Exa.,
o Sr. Gov('m'nudor tIn Estado, Dr. I-london Pa-
checo, (he S. Exo> . , o Sr. Ministro (Ills Go-
11)011 icaçOes, Coinandante Euclides Quandt, do
Presiden[e (in Ericsson (10 Brasil, General
.Tumacy MagaIilaeS. alCmn de outras ilustres auto-
ridndcs e Imiheill coin a nosSa presenca e a do
nosso prezado coIea. Deputado Euclides Cm-
tea.
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iibssihilidadcs dc se dcscn-volvcr ainda mnuito
Inals. Após a inauguraco do Distrito Indus.
trial Sergio dc Freitas Pacheco, a comjti\a
(Ii rigiu- 	 para a Associaçtbo Comercial, onda Cuiii a I'll Municipal, 1-eun ida, houvc por hem
coi cml er an Sr. Govcrnaclor Hondon Pacheco
to liltdO de Cidadto Hononinio dc. Itajuhá. No

10, 11)011 (ill palavra 0 Ycreador Francisco
Mota, ([tic, full brilhantc discurso, rcssaltou
OS qrall)le5 C exccpc jonais qualidadcs do home_
nagc'ado, dciuonsti-aclas nos postos clue ocupou
C vein ()('U[)a 11(1(1 flO S1.ia \'ida puhlica

-\ Chia N' de ItajPi) recebeu fcstivarncnte
a collii[jva, dcinonsfrando, nas fisionomias de
(luail[))S se acliavarn flas luas, aalcgi-ia clue
[lie invol a a alma naquele 1111 em que via
('01') 0)111 lIe 	 XI to 01110 Itifa (Ic' 111(11 los e muitos
ailos pcla Sill) ifl (I tlStnializaciio, cspei- anca antigaaclI[en [a r ia 11(1 d'OI'i1010 dc Sell pOVO. 	 Foi por
I 55)) 10 cslIlo unia fcsta sinipic's, esponténca, urna
[elIllIs[ ilçio) de clirinho, gratoh'jo C arnizadl
II) povo i[ajuhc'nsc aO seu govc'nnantc

Qucrenios, ncste instantc, Sr. Pi'esidcnte e
Srs . Dcpula)los, declanai- ( 1 1e a Cidadc tie
1tajuli, agoi, C011) a still i1iiiejada industrialj-
zaç-aO, ('liliUnlili a passos largos pam scu desti-
110 de Ci laTe Industrial. titulo ( I IIC Já ostenton
clii Ohl[laS epocas, poo; ]to e e conliecida ape-
1115 ('0111) cenlro cu[tui-al dli nossa hintcriandia.
Quereillos. Si-. Pi'csiIcntc', por cssc motivo,
congnatu ] it n_nos coin c) Exrno . Sr. Govcrnador
ft Eshoio, ('0111 0 povo itajuhense c pal -also-

pot-Ise d' ('010 seus respectivos Prefeitos, Ro-
sc'lIiho)'qo floinanc c Avelino Hihcjro F 11110, por
('se form Id avel evento, clue havci-ã dc marc-ar o
iaicio(IC jima nova fase de descnvolvjr-i-icnto
naqlo'll) 1q01). NOSSas Coll -I'll cstão
In I decal [as, pot - tank, ao Si. (iovci-nador,[1db) IOIIJ[)) ([lie fez 1)c Ill nossi regilo não so
110 cliii O do desenvolviniento industrial, des-
ccntrl[izando a i1dusInializacjo dO Minas, nias
[alill(Io nos se[oi'es ediucllcional viiii'io e agi -i-

e em tabs outnos aspectos (Ill
 dSi101tllIl

I ' erlios sii[bdo, Si's. Depu[ados, ciii nossa
rcgbo,i) i1io forte do gruic[e estadista Ron-
([On I 'acil)co. (itiC Illuito fez pclo Sul (Ic Mi-
nas, deixanto niai'cada corn le[i'aS de our a
Sn.l pa5s4dlii pela 0(1111 inisInaçio d cstc grande
c glonoso ES[a(lo . Essa sua atitudc dcvcrá
sri' Shill prc [einhi- ada por aque[cs clue acorn-
[ln ha in, moo sei-eniclad c, dcvotliçljo C intcressc
a c'vo[ 1 bd ('coilOmica, social c poll tica do flos-
s)) Es[ado . A graticlOo é uma qualiclade que
ldVd eslam- p1'esente CIII tot 's as classes so-

cia is. In nc i lalIllefite quanclo flOS cstamos apro-
X " I ' l l" d o do termino dos nossos mandatos
pni WI 1)11111(0 Ic civandio cssas ilian ifcstaçOes die
liP I'd ço 111(() pod em rcpi-esen [an Ilada, além dc
siniples gratiIao . Os que hoje csttio scndo
110110110 q elid os. dacjui a alguns d ias niic, mais
Serb) govern 0)101-cs ; aquelas autori dacics clue
lqe ocu iIhi1 lugar Lie destaquc', aman[Iti esta-
11(c) ('111 oil! nos setoies da viola publica

En[ci'cçanios, pois, coneluindo cstas pala-
VIaS, IIOSSaS (-on gratulaçoes ,to Exmo. Sr. Go-
vernator Bondon Pacheco e ao povo itajuhense
[010 1111li [0 que con scguiramn ncsta fecunda
ad lnimlisIl-açéo

Sr. Presidcntc, Sm's. Dcputados. Nesta
(1 ilunid 11(11, cstamos suhmetcncio 0 consi-

c los. no cancer, s0o sO veioics. Soinente ill)
Irnufloterllpia ('Sill a c-uri total do cOncet'
Quern acrcditar, aude, clue desta teoria scm0
erraclicado 0 c0nccr (10 face da terra" (cf. Ma-
nifcsto) . Em vista do cxposto, requerelIlos 0
Mesa. ouvido o Plc-nOi'io, cm regime dc UI -
gência, dllspcnsad[as as )lc'IIlLUS forinalidades (Id
praxe quc a Camara Municipal (Ic TaubatC s('
congratuic' ('0111 0 Prof. Di-. José Liiiz Cciii
branelli, pelo lancamento (ill C amI)anha Clii
favor da conStruca() dc urn Centro de Pesquisas

ancerol6glc0s em - Tauhaté, Eskicto dc Silo
Paulo, c ate mesnlO aplaudla 0. iniCiiitt','a (10
Prof. Acii-iano Vitei-ho Souza da Silva, 1)i
retor-Geral do Instituto InternaciOna l de Pes-
quisas Cancerol6maicas (IIPC), e fa7.efllnS un)
apclo especial aos rcpresefltafltes do povo bra-
silei'o nas easas legislatiVaS, ao comerclo, a
InciOstria, lbS cStai)elcciIIienbos bancilrioS. aos
chcfes do Pcoler Executivo, enfim, a todaS as
forças VIVOS (ill NaçOo, no sdntl(lO dc quc con-
tribuam pam (lotar o iiustrc cientista, cicsco-
bridor cia \-acifla anticancer, dc i'm nioclerno

Si-. Presidente, considerando clue o Prof. 	 Centro de PesquisaS pois "lie u ILI Ino quartcl
Di-. José Lutz Cembranelli é o descobridor da da vida o notOvel cientista quer asscgUrar
vacina anticilncer clueestO sendo ministrada 	 acts pOstros o prosscguimcnto (Ic tuna grandle
cm TauhatO. Coll' Oxito ahsolutc), no tratamento 	 obra coin o plantio de sefiiefltC cuidada 1111
dosporladores (10 mal; CONSIDERANDO ciCncja c no caridacic, c lue seiia urn Centro lie

quc (I iliisli'e mOd ico taubateano e cientista 	 pesquisas -ncerológicas, aprcciadia e u1gada
de renome inlernacipflai necessita de urn 	 mais tai'dc pela prupria hufilaflidladc" (ct.
laboral('ll'io pora contin1ar as sti

lls pcsqUiSaS	 Manifesto) . Rccucrefl10S, outroSSilll, que cópia

no ('IllilpO (111 ( 'anecrologia experinlefltai; CO 	 destc Rcqucnililcflto c do Manifesto aneXo seba
SIDEB\NDO "Line a ninguem in 	 e licito encaininhada 110 cornercio, a industria. aos re-
jgnorar clue a iflcidiOflCia do mal surpreende 	 prcscfltafltcS (to P 	 nOVO oS parlaincflftS acts

00111 grande rnaioria, c 0 forçoso quc se orga- 	 chefes do Poder ExecutiVo, dando ciOflc'ia ([OS
nile a ti'inclieina de defesa" (cf. Manifesto 	 tcrrnos desta pi-opoSitU1'11 c da (ledisao do
Prof. 1)r . José Luiz Cembrancili e Prof. 	 PlcnOnio
Adi-iaflo \'i ei'ho Souza (la Silva, publicado cm
A TRIBIJNA 	 TtO, 2 mar. 74); CONSID& Sala dos ScssOcs, (I (IC lIlarçO dc 1971. Pedro

BAND() qu (, 0 Prof. Dr. José Luiz Cembra- 	 GraiidclIolIlps, Vicente Fonseca Liniu, I)ecio

nelli "flao tevc (' nao tern qualquc'r aUxiIiO d os 	 Silva Azevedo e Antonio Roberto Pooli(eIli-

itOS pocleres (Ia PepOhlica, aos (10815 apeloll
jniirncras \-ezes, agravando-se corn isso a aspc 	

impoi-tilfltc a) Os donatiVos des eni se"
i-eza (la Rita em clue se empcnhoU, Corn a Cs- cncaininhados dirctamente ao Instituto inIer
peranca die livrar a humanidade do terrivel 	 nacional ic PcsdlUiSas 	 neero1ogica5 U)

mal do cilncer, hojc ameacandlo todo o uni- 	 cntidladlc, declaradla dc utilidadc pObi lca 1)110
verso" (cf. Manifesto); CONSIDERANDO clue o Lei Municipal n. 1.488, dc 19 dc aos!0 lid

iustre c renonlado cicntista rcsolveu lanr 	 1974, foi-neceril recibo; c) os donativos [c-ça
uina ('anipanhla nacioflal apclandiO pal-a "a 	 vcm ser reilletidlos por cheques, aCornPaflhiIUbos

conscicneia (10 Naç0o, no scntido tic clue todos 	
de ofjcio dcscritivO c corn AR, pela 1`11111--l'

colahorc'n 	 cluepara uc possa deixar Os geraceS 	 Bi-asileira dc Correios e Telegrafos (EEC F) I
vindouras urn ccntro (le pesqUisas ". "Veficcn 	

(i) a sua colaboracao, por rnefloi' (pie Se,[iI,

do o 0nstraflgirnent0 a que se sujcita, face estarO salvando uma vtda. Obrigado!
ao silOncio (In poder pilblico, vai a presenca de
coda 11111, vendo nisso 0 ilniCo mcio de dar
impulso 0 suit l jQto lie ('ombaic an cancer"
(cf. Manifcslo); CONSIDERANDO quc "a vaci'
na antic'Onccr, descobc'rta em Taubate pelo Prof.
Ccmbranchii, C urna rcalicIadlc title inuitos pro-
positalrnc'nte lentaill cscondcr aos oHms do
illUnlo . Eia jis reCiiperou muitos doentes, e
1SSO C o q' importa" (cf. Manifesto) ; CON-
SIl)EIIANI)O "cue os pocicies pilblicos silen-
cmlii diantc (IC uiiaa realidade, infelizmcnte"
(cf. Manifesto); CONSIDERANI) O as declara-
cOcs dl) Prof. 1)i-. José Luiz Cembranelli
nho urn passado. urn nome e urna (loutrina
Fiz (10 mncdicina urn sacci-clucio . A medlicifla
e a canidade para Coin o prOxirno. NOo 0 0

dliflhic'iro a finulhlliade (10 cxcrcicio profissioflal
rndoiido, c sine 0 aiivio 805 enfc'rmos, em scu
leito dc don 	 Estoti no caminho certo , 	 0
cancer C uma efiZima patogOnica canccrigcfla
rnahgna, c 11110 virus Os virus, gcirncs, ha-

c cub (It'('sc vcrficou ciii ParaisOpolis,naqtielc (Na, \cio fliarcar, Sell, divi(ia nenhuma,uma fase nova para ii cc000mja d1(uc1a cidade.
E é por cssa razao, Sr. Prcsidcnte e SrsDc1ju a dos, que, an in augura rmos illais essa
uniliìdc' da Ericsson do Brasil, clii Parais6po-
1k - reilkaçjo para a q ud dernos a nossa con-
[rihuiçao Ocupiilnos a Tril>uii:i para registrar
OS fl05S(sa ril(lecjiflefl[)s a S. Exa . , o Sr. Go-
verliad)r do Estadi. pela co1ahorcio (leeisiva,
bV ill como 00 Dire or do DEH Dr. Geraldo Pc-
l'eira do Silva, (I UC esleve prescnte cm toclas as
loses desse eniprcind iiiicnlo, c que lambérn
1(11 11 sua co]ahoiicjio para cjiie Paraisópolis

l ives se cssa ac1n1irIvel uiiidadc daqucla cm-
l) l.csI

i)ESENV()J,VE1ENT() INI)E T STITL\L 'NO SUL
DE MINAS

() SR. 1)IJPI71'\DU EUCLIDES CINTItA
Sr. Prcs'denle. Srs . Deputados Estivcmos,

sexlil-f('iril pasSidli, Ills Ciill)icS Ik lta]uba e
Pa1l1:,6pohi.s, (1)1110 collij)on(nlcs da (OIT1.tlVa
lie S. Exa . o Sr. (ovcrna)[or flondon Pacheco.
Na Cida[ p de Parais'q)ok foi inauguraila
(0100 V. Exas. ouviii) do eillincnte colega
que fir an Iccedji 111) 'In hiiii:i, fleputado Chris-

([iai-ijj) - 	 a f'hnha 	 [1) i'.li(sson doItnis j j S.A., uma 	 las iiials liluahjzidls 0111-lades i]css 	 LiI'llIlde 	 nd's1ri: de lelecornunj-
A solenida[e eslivei'aiii precn1es, alem

TO Sr. (overnadoi- fl(lfldofl Pii]iec'o. o Sr.
Miii j slro dos Comiinicaeñes Coinindante Eu-
)'[i)ics Oaandf de ()liv)iri. Os Priside;ifs cia'l'ELEItHAS ([a Ericsson C 0)11105 illonidadcs.(por[Unid 	 [)tld('inos1-11111- a aicgriaiiiIii1s	 10 povo par a i sopolcIls) pm- aqueleeven To forni5dv] oti 	 abre. 11h(Jl1Ia regiéoS11l-ioinjn	 )'lilIlo) pIra ([Ue 5(' (l(Seflvolvanose cent ro ml ustril

ft Paraisópoljs, a ('olilit iv) ruiiiiu para
ClinT	 Ic'onde foi ! fl1igui'ado 0Distrito Industrial, a que ii s 	 Icli1mn, filiadas

sarlas ini1ts[njs 	 (III 0 i 5ts oervicos dc
m ciii foe idiaiifa([a . 	 () Distrito

In(Ius[rja[ dc Itajuhá [ciii o flohlic de Sérgio de
Freitas Pacheco, flhlilill poStutiia
las limbs justas ao fillio (1)) 110550 (;ovcrnador,

Covcrnadoi' este (r ue [em ajudado ll cidade nil
still Iota pe]o deseuvolvilllcjflo ifl)lt1sri1)l. 0
I)istij[o JIi'lusTlj i i de IlaIIIii C jolla ('onquista[as IlIllires 1110 SI ') [Ora a ('iliade, coioo para
5 )I)iiliIiS (OhllUflas ([Uc se 0(11(111 inf]unciadas1 )01' )'SSC p6lo ecofliblflic)) 	 E taniii(ni ci II1IIFCObe nOVa esS	 perancas pail) (I )IcsenVolvjnlcnto

industrial daqucla rcm)). Vii-ias indistniasjl'i iniciariu iN seas trahaihos ([C tcri'aplenagem,
comb a Standard Elelilt- do Brasil, a Ambar,
a Metais F'inos S. A. e outras . Assim, o Dis-
[rift Industrial (Ii , I[aju1ii [('Ill. 11)) nlomento[oda a sua i'brca enti'ceui' a vi 'briis indi.istr-ias

I'oi por isso, Si. Pi'csi( [en Ic, Sns. l)cpula-
his, IliOIivc lie sa[isfco I MF, ' (I POVO italu-hense cssa Soleni)ladc' pcla quIll viiihamos lii-

[an ([0 1I varios anos, Scm p i'c cfl('ollIrancIo,
mr porte ([Os govcrnos. clalivI) dificuldade.

Foj o (iovcrnador Hondon Paclicco qem tevc
corai.e1f d' cxcrccj- a intl UCflc'il) (jim tonnou
[)OSSiVc[ ilotar Jlajtilia ([C liii) D istrito Indus-
Trial. que ji sc iujcia mlii plcno exit0. corn

raçOO cia Casa Rcquerimeflto encarecendo a
dc tuc se determinein providên-

iaS rgefltC5 para a inclus0o, no Orcarnento
Estad, dc ciotac0o destinadl1i ao Fundo da

doCaixa BcflificClItC do Policia Militar.
Encalilifllahhbos tambern 0 Mesa Projcto de

Lei 0utorizafldO o Pocler Exccutivo a doar
imOVcI 00 Centro Regional dc Cultura —
CEREC, coin sede em ItajubO.

Passo a icr, ainda, para clue seja transcrito
OS Anais, 0 Rcqucnimento n.° 428/74, da CO-

ma1'11 Municipal de Tauhaté, cujo assunto foi
obictO dc' Rcquenirncnto clue hoje aprescntei 0
Casa

"C0niai'a .slunicipal de Taubaté

Rcquc'nillIcflthl n:- 23/71

Manifesto

Aos Represcfltafltc s do Povo Brasulcir(, at
ComérciO, 0 Indñstria e aos EstahCldi1111'fhos
BancárioS

Act ensejo da passageln do Jubileu dc Uuio
Profissioflal (10 Dr. José Luiz Cembm'lindlli. o
In stituto Internaciofla l de Pcsquisas Cancero-
lOgicas - Prof. Dr. José Luiz Ceinloandlll.
inccntivadio pelas espontancas liianifc'stacilcs (IC
carinho. adm iraçuo e agradlecililento prestad as
00 CjeiItiSIa, c apoiado no (lesejo qtie I) an 1111(1

(IC implantan t1111 Centro dc Pcsquisas Ca ncero-
lOgicas d011 l)efleficio (has gcraçocs villdoliraS,
toma a inieiativa de apelai' pam a gcnel'oSi-
lade dos I-tepi-esdlltafltcs do Povo - Verea-
doi-cs. Deputados Estacluais c Federals dc hdo
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c) nao teve e nao tern qualquer auxiljo
dos altos poderes cia flcpühlica, agravando5
corn isso a aspereza cia luta em (T ue se empe-nhou, corn a esperanca de livrar a human jdadedo terrf yel mal do cancer, hoje arneacando
todo o universo;

d) no 'ltimo quartel cia vida, o notávelcienhjsta quer assegurar aos pósteros o prosse-guirne 0 de urna grande obra, corn o plantjo
de sernentes cuidadas na ciênc-ja e na carida-

(lue seria urn Centro de Pesquisas Cance-
rológjcas apreciada e j uigada mais tarde pelapróprja humanidade;

e) para efetivaç5o de tiio alta conquista,que flu0 serja sua, nias urn hem cornum, oInstituto In ternacjonal de Pesquisas Cancero-ógicas Prof. Dr. José Luiz Cembraneiji (IIPC)
pede urn auxuljo a cada urn, equivalent ao
valor de urna corisujia ou seja, a importãncjade Cr$ 300,00 (trezentos cruzeiros).

f) vence 0 o constrangj 	 0 a que Sesujeita, face ao silêncjo do poder ptThljco, vaipresenc de cada urn, ve

ao Cancer; 	
ndo flisso 0 Ünicomejo de dar impulso a sua acSo de combate

g) a ninguém rnais é Ilcito ignorar que a
incidêncja do mal surpreende urna grands
maioria, e é forcoso que se organize a trin-clieira de defesa.

Eis por que o Instituto Internacjonal de
Pesqujsas Cancerologicas Prof. Dr. José LuizCernbranejij (IJpC) se ye na con ting6neia eapejar para a cooperaçuo de todos os patriotas,certo corno está de obter meios de se organizarmeihor, para satisfazer ao objetivo a que sedestjna.

Djre torjaGeral do Instituto In ternacjonalde Pesqujsas Cancerologicas - Prof. Dr. JoséLuiz Cernbranejlj (IIPC), aos 24 de janeirode 1974 - ano do Jubjicu de Ouro do Prof.
Dr. José Lujz Cembranellj

o Brasil, Senadores, Governadores Vice-Gover
nadores, Prefejtos e Vice-Prefeitos , no sentjdode ihe dar possibilidade de concretjzar o que,W aqui, motiva o seu pensamento voltadopara o próxirno. Para tanto merecer, ha que
consjderar estes fatores positivos:

a) o Prof. Dr. José Cern branelij possuiurna vacina anticancer, Conic) conquista de
urn trabajho paciente e perieverante de 50anos;

b) recebeu e recebe as mais expressjvas
rnanifestacoes de gratidso e solidariedade, pela
tarefa altarnente hurnana e patriótica que terncaracterizado a sua p rovejtosa existCncia, orien-tada p rinc jpalrnente pelo espirito de amor aopróxirno;

J)entre os postulados de seu programa
particlOi-jo, o MDB dlefende, corn intransigên..
cia, a total liberdade de irnprensa em nosso
Pals. Sornos contra a censura, somos contra
qualquer coisa que possa impedir a livre ma-
nifcstaçCo (Ic flossos jornais e de nossas emis-
soras de rOclio e de televisSo.

Quando o Eslado de Minas, orgAo dos
DiOrios Associaclos, estO compietando o seu
48. aniversOi-io, nos nos sentimos na obri-

cscofl(ler aos olhos do mundo. Eta ja recu.perou muitos doerites, e isso é o que importaOs poderes pObljcos silencjarn diante de ninarealidade, infelizmente

A rnjnha Taubaté reconheccu o rneu esforç0no sentido dc arnefljzar urn pouco as dores dosportadores (le cAncer, inau gui-ando a 24 de
Janeiro urna placa de bronze na Praça Santa
Terezjnli i A COinara Municipal, na pessoa do
scu Prcsiclente Pedro Grandchamps, autor das
hornenagens do men jubileu de ouro pro.fissional, em norne do povo de Taubaté, en.tre gou-rne urn diploma de Medico Emérito e
Cientista Imortal, pelos heneficios prestados araubate. ao Estaclo de SAo Paulo, ao Brasil
ao Munclo. Ofertar-arn-me, ainda, urn Bisturi
(Ic Ouro.

Tenho urn passado, urn nome e urna dou-trina. 	 Fiz cia rnedjcjna urn sacerdOcjo. A
mediejna C a caridade para corn o próximo.
NAo é ø dinheji-o a finalidade do exercjcjo
profissjonal medico, e sim o allvio aos pobres
enfermos, cm seu leito de dor. Estou no
caminho certo. 0 cancer é urna 'flZinla pato.
gCnici cancerigena maligna, C nAo virus. 0
virus, germes, hacilos no cOncer. s5o so
vetores. Somente na irnunoterapia esta a cura
total do cAncer. Quem acreditar, ajude, que
fiesta tcorja serO erradjcado o cancer da face
(Ia terra.

no funcionalislisu pOblico inativo, dentro dc 90
ilias, e equipar ado no percentual dado no do
ativa. NAo pode hover modificacAo - Etc nun
poderO (tar aos inativos urn aumento inferior
ou superior no concedi(lo aos do ativa. Sc o
(lesejasse, teria quc enviar projeto de lei a esta
Casa, pois nAo conheco outra forma de fazer

o SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr. ici. Se S. Exa. nAo sahe, csclareco que qua!-

presitC C 
Srs. DeputadOS, que as minhas quer lei precisa passar pela Assembléia Legis

as na Tribuna sejam de cum- lativa. Na verdade, o ci ue existe é urna igno-

primeiras palavr ilustres pares que part 	
rAncia do Governaclor Rondon Pacheco e

primento a meus sun Assessoria, que nAo charno de faiha por-
deSta 8.' LegislatUra.Mas, Sr. Presidente, estamos hoje preo- qile, na verdade, nAo conheco seus mcmbros.

cupados e -- p01. 
que não dizer? - assustadoS Ninguém pode acreclitar no que acontece no

corn o noticiOrio da imprenSa relativamente 	 S
PalOcio (10 Governo. "Burrice" C a tônica de

assinatm de S. Exa., o Sr. Goverflador, de 	
sua Assessoria. 	 crO posslvel que o Gover-

urn aurneflto Pa t'
o funcionaiiSmo pblico ma- nador não sahe quc nao pode conceder nu-

tivo do Estado. V. Exa. lembra-se bern de mento, a nA
	 corn a aprovao ser 	 cão desta As-

que, jO no final dos nOSSOS trahalhos do ano pas- 	
sembléia Legislativa? 	 S. Exa. assinou de-

sado, fizemOs aqui uma ohstrucAo para evitar creto fixando urn aurnento de 50%, quc nm-uém sahe pam quern.
que o desejo do Sr. Governador fosse con- g

	 Para os funcionOrios

	

nAo entende coisa nenhuma 	 unto a V. Exa. : e aqueles funcionOrios quc
apostilados em cargos comissioniidos? Per-

cretiza do. S. Exa.
de administracOo e tern uma Ass 	 são inativoS e pertence

	

essoria pior 	
g

que o entendiniento dde. E aifl(la nos man- não são apostilados em cargos de chefia?
(IoU um pcdi(l() de dclegacão de poderes pam 	

E aquelcs quc 	 rn no

continu r a fazer no Estado de Minas 	 tilados em cargos de chefia? EntGerais 	
quadro admifliStrativo, mas que não são apos-

desaStle adminisirativo que vinlia realizando 	
ão, nSo sd

corn a outra dclegacão de poderes que obteve. 	
o que dc quis dizer corn isso. 0 quc S.

Fui contra aqucla delegacão, porque estaria 	
Exa. quis foi (tar uma satisfacão demagogica,

abrindo mao (las minha prerrogativaS de le- 	
ncsse festival (IC mnaugUracOes, para dizer que

gisla(lor e trallSferindlo-as a S. Exa., o Gover- 	
conceden aumento aos funcionOrios pOblicOS.

nador. Corn inuito mais Cnfase, fiz obstrucão Não deu nada. 0 que S. Exa. fez foi iludir,mais uma vez, co
Oquela farnigeradla Mensagcm, e conseguimoc01110 vern fazendo no longo
êxito, apesar die a noticia, depois, ter sido dis- 	

desses quatro aflos de rnandato em Minas

torci(la. 	 Espaiharam, aos quatro cantos do 	
Gerais. lludiu, enganoU, viveU de engocbo, de

Estado, que teria S. Exa. conseguido uma 	
iThigogja cssc tempo todo. Parasse cle de

nova dcbegacão de poderes. Na verdade não gastar dinheiro corn uma propaganda faustosam Minas Gerais, e
conce(1ern05 poder coisa nenhuma; apenas de- 

C carnavalesca e me-

mos a dc 
condicCo dc dar aurncnto aos inativoS CursOs suficientes para car aUlllCfltO term

ao fun-

nos mesmoS niveis (to aumento concedido no cloflarlos 
pñl)liCOS C 00 pessoal inativo.

pessoal (10 Quadro Permancnte, Corn prazo de- 	 Na época em que fazIamOS aqui unia ohs-
legacão de p0-

termifladbo. S. Exa. cjueria uma delegaçã 	 adoho de 	 trução patriótica contra a de
poderes corn prazo de oito rneses, corno se dcrcs, porque viamos quc o Sr. Goverfl

fosse 	 após estava querendo enganar milharcs de funcio-
 continUar no Palácio da Libcrda

15 dc marco. JO foi uma "close excessiva"
ter que agilentar o Governador ate o dia 15 de 	

narlos, fomos tachados de radicals etc., porque,

marco, e iriaflioS dar a S. Exa., ainda, uma 	
porn fazer obstrucão 0 Mensagefli de S. Exa..

delegacão dc pocbcres para fazer leis em ter- estariarnos prejudicando uma enorme classe

mos dc funcionaliSmo pdhlico por mais oito 	
constitulda pcbos inativos do Estadlo. Agora

E	

estarnos mostrando quern é o culpado. Não
mescs?le não scria nem mais Governador do C a AssemhlCia
Estado. Então, por que queria a delegacão 	

LegislatiVa, nem Os Srs. I)epu-

(be poderes? Sr. Presidente, na Cpoca tinha- 	
tacbos. Culpada C a farna (10 Sr. Governadol
Rondon Pacheco

mos dOvida corn relacão ao procedirnento do 	
c quern tern faina (leita nO

Sr. Govcrnador .
 . Agora, temos cemieza: ele carna - ois foi S. Exa - mesmo que crioU CSSa

quer fazer urna confusão administratiVa 	
fama de enganador, de gastador de dinheiro

Estado, corno vinganca pela redução do seu corn publicidade de coisas qUC não fez.
mandato. Ninguérn entende ninguém neste 	 HO poucos dias, S. Exa. promoveu urn
Estado. Ninguém sabe o que o Govemnador carnaval para inaugUrar urna estrada no Tn-aval
faz em termos de administracão pOblica; nm- Ongubo Mineiro, a faniosa estrada do carfl.
guCm saI)c o quc csse hornern quer, a não ser E não sd pom que constmulU aquela pista cm-
essa halhdi-dia que al se encontra. A prO- plo entre AraxO e UberlOndia. S. Exa. dcveiia
pria imprensa acha-se confusa. Não sabe ter ido ao None de Minas, onde a genie, pafl(
o quc noticiar. OEslado de Minas pubiicou ensinam a uma cmianca 0 qIi C C asfalto, tern que

ontem, na pi-imeira pOgina, notIcia de que dizer que é urn cimento preto. porque 
PO r 10

havia sido assinacbo urn decreto de aurnento não existe asfaito. 0 que S. Exa. pretendeuinns scm fixam foi fazcr rnCdia no TmiOngUlo Mindiro. Aopara o funcionalismo inativo, 
o perccntual. Cahemia ao Governador Aure- constrUir a estra(la, mnau gUl-ada corn urn vcl'(Ia-
liano Chaves fixO-lo. Mas S. Exa. não podemO (iciro carflaVaI, S. Exa. cometcu urn crime de
Coflce(Icr o aumcnto, pois a delcgacão de p0- lesa-pOtria. Fez isto por picardia, par tirar
(Idi'C5 foi dada ao Sr Rondon Pacheco e casquinha no povo de Uberaba, que nao 

0 to-

Vence na sexta-feira. AliAs, nao foi urna de- 	 Icra. AliAs, nibo sO o povo de Uberaba não o
legação, e sun urna autorização que lhe demos 	 toicra, mas to(lo o povo do Triãngulo Mineiro.
apcnas para que pudesse conceder aumento 	

I rova disso é que etc nunca conscguiu ganhia1
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Adrian0 Viterbo Souza da Silva - Diretor-Geral.

Apelo

Faco urn apelo a conscjêncja da Naçuo,
no sentido de que todos colaborem para quepossa deixar Os geraçoes Vindouras urn centrode pesquisas. A vacina anticAncer é unia rea-lidade que muitos, propositalmente, tentam
82

Tauhaté 21 de ianeji-o dc 1974 - ano do
flosso jubilpu de ouro profissional

Dr. José Liii: Cembranelli - Instituidor

Atencjo: Sua colaboracAo poderO salvar
urna vida. A pessoa heneficja(1i podera servocC!

A. Viterbo"

CONGRATULACOES COM 0 JORNAL
ESTADO DE MINAS

O SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nas nacAes
verdadejramente democrOticas, a imprensa
tern uin papel relevante. NAo houvesse uma
imprensa livre, o mundo n5o conhecerja o es-
cOndalo Watergate; n5o houvesse urna irn-
prensa livrc, o mundo nAo tomarja conheci-
mento de cjue, junto ao l.°-Ministro cia Ale-
manha, existia urn espiCo que era exatarnente
o scu secretOrjo particular. 	 Outros tantos
acontecinlentos - impossivel scria enurnerO-
-los desta Trihuna foram lcvados ao conheci-
menlo dc todos pelos orgAos de informacao,
oncle a lil)erdade de imprensa existe em toda a
sna plenitude.

gacão de comparecer a esta Tribuna, para apre-
5ntar ReqUerlmem to solicitando voto de con-
gratul"96esCOnS aquele matutino.

CRITICAS AO GOVERNO



uma eleicAo Ia. Mas S. Exa. tinha que fazer
esse carnaval Para satisfazer a seus desejos
faraônicos Para tirar v antagens pessoais, por-que é urn faustoso, urn p repotente, urn auto-
-sufiejente Agora quer, nas costas e as custas
do Estado, gastar o dinhcjro suado, que deve-
na sen empregado Para p agamento ao funcio-
nalismo, corn essa pomposa propaganda em
todo o Estado de Minas Gerais. Desafjo a
quem puder mostrar onde cstá esse processo
de desenvolvimento " quirografário" do Sr.
Rondori Pacheco. Esse clesenvolvimento so
existe no papel. Que dc mande Para ca provas
de que tudo que se fez em Minas Gerais, nesses
quatro anos, não foi feito pelo Governo Fe-
deral.

F'u!gCncjo digno Diretor daquela enipresa, Pe.
Ia passagem do 48. aniversárjo (10 Estado ciMizzas.

Srs. Deputaclos, (Iesi gnaclo pe!a Lid erancada ARENA, comparecemos a Tribuna Para hi.
poteear a nossa conipleta solidarieclade, er
nome desta a grenh j açeo Inajonitãrja, A inicj.
tiva feliz do Deputado Emilio Jiaddad, Vi.sando aplaudji a ativjdadc nobre ( 11 , impresa e a ativjda(Ie sobremodo elogiCvel d

osDiãnjos Assoejados em particular.
Os DjCijos Associados, que se instalaramneste Pals ha quase meio sCrub, cOnstjtue_

-se, scm dtivida, numa das mais perfejtasorganizaçoes (Ic imprensa do mundo. Recor.
(lancIo urna viagern entre Londres e Paris,
jtlntarncnte corn outros colegas, quando estu-
dante da Faculciade (IC Direito, lembrarno-nos(IC urn jornalista que fazia urna reportagern
Para o Times. Esse jornalista, de CUJO nome
nan me lembro, fazia a nós, estudantes brasj.
leiros, as mais efltusiãstjeas referCnejas a ca-
(ICia assoejada e C figura sempre lernbrada,
corno grande brasileiro, do fundador dessa en-tidade, quc foi 0 ex-Senadoi Assis Chateau.briand.

por (lois dias, esta Casa se ocupa corn
,,Suntosserbs a respeito do Sul de Minas:
,Ssuntos(le tclevisão por mirn levantados.
'coda aqUcla região estava apreensiva porque,
p0 dia (IC ontem, 9 de marco, os canals de
teleiSã de toclo o Sul de Minas seriam reti-
rados atravCs do torrC receptora e transrnis-
sora do MufliciPio de Brasópolis. Era a data
fatal. Ficarialn cerca de 2 milhöes de almas
sern a linica divcrsão do povo - a televisão.
Nos dias 6 e 7, ociipamos a Tribuna, corn Re-
,iuerimenho apoia(lO por todos Os Srs. Depu-
tados, corn apelos forrnais, telegramas e oficios
aos Srs. Ministro das ComunicacöeS, Presi-
dente do RepCblica, Delegado Regional do
COETEL de Minas Gerais, Chefe do COETEL e
ate ao Sr. Governador do Estado. A Presi-
dCnci a da Casa, sob o comando de V. Exa.,
heg0U rnesflio a antecipar, a men pedido, o

pronuflah11t0 do PlenCrio, dada a urgCncia
do fato. Os telegrarnas e ofIcios foram ex-
pcdidoS. 	 Para sorte do povo sul-mineiro,

em Belo Horizonte o Sr. Mi-ennistro das ComunicacöeS, que, ao tomar conhe-
cimento dos telegramas expedidos pela Casa,
através de V. Exa., Sr. Presidente, e do farto
noticiCr i o (Ia imprensa, resolveu, ainda em
Belo Horizonte, prorrogar por mais dois anos
o prazo concedido pcla Portaria n. 9 139, e o
Sul de Minas não ficou scm Os canals de te-
leviSaO.

Quero, nesta oportunidade, agradecer a V.
Exa., Sr. Presidente, pelas providências to-
madas, inclusive quando recebeu nesta Casa,
na sexta-fCir pela rnanhã, em visita marcada,
o Coronet Sérgio Oscar Lopes, Delegado do
DENTEL -- l)epartamefltO Nacional de Tele-
comufliCacOCs, que trouxe a AssembiCia, ao
Gabinete de V. Exa., a noticia de que o Sr.
Ministro das Cornunicacóes, sensIvel no apelo
formulado por esta Casa atravCs de telegrarna,
acabava (IC assinar a referida Portaria. Quero,
neste momento, expressar a V. Exa., Sr. Pre-

sidente, o nosso muito obrigado, na certeza
de que representa o agradecimento de todo o
Sul de Minas e de todos os companheiros de
V. Exa. neste PlenCrio. Esta é urna demons-
traçao inequivoca dc que esta Casa, querendo,
realiza, resolve; de que, atuando ern conjun-
to, a Assembléia dC solucöes aos problemas.
Foi urna demonstraçäo cabal da força e do
poder desta AssemblCla.

Ainda no Gabinete de V. Exa., aquela au-
toridade nos deu uma outra noticia concer-
nente a televisCo no Sul de Minas: de que a
torre receptora e transmissora Para o Sub de
Minas, que deverC sen retirada do Municlpio
de Brasópolis em virtude da Cessão ou da yen-
da do local onde se encontra, será transferida
possivelmente Para o Municipio de Maria da
Fi, sem nenhum prejUiZo Para os telespecta-
dores do Sul de Minas. Fol mais uma vitória
desta Casa, pela qual eu felicito V. Exa., os
Srs. DeputadOs, o povo do Sul de Minas e
louvo principaifliente a coesão e a grandeza do
procedimentO de todos os Srs. Deputados.

0 Importante C quc obtivemoS uma grande
vitória Para a populaçäo do Sul de Minas, que
nao mais ficarC scm os sinais de televisão, corn
a promessa de soluçao definitiva a curto prazo.

Matéria Aprovada

Requerirnefltos do Sr. Deputado Emilio
Haddad, solicitando sejam enviados cumpri-
mentos C direcão do Es/ado de Minas; do Sr.
Deputado Euclides Cintra, pedindo voto de
congratUlacôeS corn o Prof. José Luiz Cern-
branelli; do Sr. Deputado Cyro Macid, solid-
tando veto de pcsar pelo falecimento do Dr.
Carlindo Garcez, Prefeito Municipal de Rio
Espera.

A revista Mancheje desta semana publica
quatro ou cinco páginas (IC propaganda de
Ronclon em Minas Gerais. Em primeiro lugar,
gostaria de saber quanto custa uma página de
publicidade naquela revista e de onde sam
esse dinheiro. Gastar (linheiro corn propa-
ganda da Fiat também não cola. Sahemos que
W agora a Fiat não gastou urn so tostäo emMinas Gerais. E o ma j or conto-do-vigárjo
que existe no Brasil es.se negócio da Fiat.
Quem viver vera. E mcii voto em separado
está aI Para provar que ninguém aqui engoliu
aquela mentirada que foi apregoada na época
em que quiseram trazer Para cã a Fiat. Sa-
bemos que a Fiat cxistirã em Minas Gerais
na razão direta dos interesses da construcño do
Canal de São Simão Cfl1 nOsso Estado. Entäo,
pergunto a V. Exas., Sr. Presidente e Srs.
Deputados: qua1 foi o dinheiro gaslo ate aqui
pela Fiat? Nenlium. Mesmo porque ate a
trrraplenagem - ah ur(larnen te feita naquele
pedaço de chão dado pelo Estado de Minas
Gerais a essa multinacional, a esse gropo inter-
nacional, que foi expulso (Ia Rissia, está em
erise na Argentina e nio tern mercado na Eu-
ropa - ate a terraplenagem e o terreno vão
ser pagos ao nosso Estado somente no ano
2022. Posso adiantar a V. Exas. que já corre
urn rumor a boca rniñda de que a obra de
São Simão está corn urn atraso de oito meses
aproximadamente

Estamos atentos, Sr. Presidente, Para
mostrar que, antes de ser a obra do sCculo, a
vinda da Fiat Para Minas Gerais foi o conto-
-do-vigario do sécu!o, e nele so podern ter
caido aque!es que costumam enganar a opinião
piib!ica, atitude adotada sempre e sistematj-
camente pela poiltica de Rondon Pacheco,
que, mais do que nunca, deveria ser intitulado
o dernagogo do século, porque nada mais fez
aqui do que uma p ropaganda bomhástjca,
gastando o dinhejro do povo e do Estado,
quando esse dinheiro deveria sen revertidoPara p agamento ao fun cionaljsrno püblico, prin-
cipairnente aos iflativos, que estão a rnfngua
e a cata de protetores Para terem seus dirci-
tos assegurados e garantjdos.

0 Estado (Ic Minas e 0 Dkirio da Tarde,
alCrn das estaçOes de TV e (las emissonas de
radio quc integrarn essa eadeia associacla, esSe
organisino de divulgaçao e inforrnaçaotensteprestado a este Estado e a seu povo Os me-Ihores serviços. E são tao nobres e bernfeitos Os editorials do Eslacto de Minas, na
sua 4.' pagina, que nos ternos tido aquj o
cuidarlo (IC rCeortC-los e (IC arquivã-Ios, por-
que rides varnos enContrar autêntjcas liçoes
(IC mineiridaile e brasi!idade, bern corno au-
tCntieos estudos dos prohl(rnas sociais, poli-
ticos e econOmicos desta terra.

ParaljCns, pois, aos DiCrios Associados,
dirigiclos hoje, em Minas, por essa figura sim-
pãtira e amiga, que é o Dr. Pedro Aguinaldo
Fulg&ncio. Parabéns ao Deputado Emilio
Haddad, Llder da nobre Bancada da Oposi-
ção, por mais essa iniciativa, que nos, da
ARENA, louvanios e aplaudimos, porque, as-
srn procedcndo, estamos, naturalmente aplau-
dindo as coisas rnais nobres (IC Minas e do
Brasil. Nós, da ARENA, C - por que não
dizer? os ernedehistas que tiveram a mi-
eiativa (10 expedienle, todos nos, represen-
tando a totaliclade dos mineiros nesta Assem-
b!éia, (leseiarnos aos DiCrios Associados novas
e- fulgurantes vitórias, porque essas vitórias
so tambCm nossas. Que outros anivcrsC-
rios venhain e que possarn ser sempre aplau-
(lidos Os DiCnios Associados nesta Casa!

TELEVISAO NO SUL DE MINAS

IIOMENAGE1 AOS DIARIOS ASSOCIADOS

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDA1)E -
Sr. Presidente, Srs. D e putados 0 Lider da
Oposicijo nesta Casa, Deputado Emilio Haddad,
apresenta a flOssa COnsideracão urn Requeni-
mento de con gratulação corn os Diãrios Asso-
ciados, na pessoa do Dr. Pedro Aguinaldo

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presjdente, Srs. I)eputados, ocupamos es-
ta Triljuna para, mais urna vez, denionstrar a
Casa que, quando a AssemblCja Legislatjva faz
valer a sua autonidacle e a de seus membros,
como autCnticos represeotantes (10 povo, corn
urn perf(i to entrosanreito eons aquela (hOC di-vulga OS firtos -. a imprensa - o povo Se sente
mais forte, inais hem representado e consegue
resolver seus piohiemas.
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V, REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 11 DE MARCO DE 1975

pBESIDPNCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E RAIMUNDO ALBERGARIA

Comparecimento

Jo ao Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
TanUre, Lñcio (IC Souza Cruz, Said Arges, Jinia
Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padovani, An-
tônio Dias, Carlos Eloy, Christovam Chiaradia,
Cicero Dumont, Dalton Canabrava, Dênio Mo-
reira, Domingos Lanna, Elmo Braz, Emilio
Gallo, Euripedes Craide, Fãbio Notini, Fábio
VasconcelloS, Ferraz Caldas, Genésio Bernar-
dino, Gerardo Renault, Gomes Moreira, JoSo
Bello, Jo ao Marques, Joao Navarro, Joo Pinto
Riheiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho,
José Laviohi, José Honório, José Santana, Ke-
mil Kumaila, Lourival Brasil, Luiz Baccarini,
Mario Assad, Mendes Barros, Milton Lima,
Milton Salics, Morvan Acayaba, Narcélio Men-
des, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Rairnundo Albergaria,
Ronaldo Cane(1O, SebastiãO NascimefltO, Sér-
gio Ferrara, Sylo Costa, TelêjnacO Pompei e
Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Colombo Machado Salles, Gover-
nador do Estado de Santa Catarina, cumpri-
mentan(lo o Sr. DeputadO Joäo Ferraz pela
sua eleicSo para a PresidênCia da Assembléia.

Proposic6el

PROJETO DE REs0LUCAO N. 9 24/75

Modifica o § 7. 1 do art. 240 do Re-
gimento Interno.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 - 0 § 7•9 do art. 240 do Regi-
flleflt() Interno passa a ter a seguinte redacão:

§ 70 ocorrendo falta de quorum du-
rante a votaçao ou (lurante a 1. OU 2.' verifi-
cação, seri feita a charn:ida, registrando-se em
ala OS flOCS (105 preSefl

Art. 2. 1 Esta resoluçSo entrará em
vigor na data dc sua publicacSo, revogadas as
disposicSes em contrário.

Sala das Reuniöes, 11 de marco de 1975.
Luiz Baccarini - Sérgio Ferrara - Emilio

Haddad	 Jorge Carone - Elmo Braz -
Nilson Gontiio - Ainlicar Padovani 	 Olavo
Costa.

REQUERIMENTOS

N.9 15, (10 Sr. Deputado Haroldo Lopes,
solicitando seja in(liCa(Ia ao Sr. Superinten-
dente Regional da SUCAM em Minas Gerais a
necessidade de reiniciar a vacinac5o contra a
meningite no interior do Estado;

n.0 16, do Sr. Deputado Olavo Costa, pe-
dindo seja in(licada ao Sr. Agnelo Correa
Vianna, Secretário da Educaç5o, a necessida-
de de criacSo die urn colégio em Santana do
Deserto;

n.0 17, do Sr. Deputado Pedro Narciso, em
que solicita sejarn pedidas informaçöes ao
DER sobre o piano de irnplantaçao e asfalta-
mento da BR-122, trecho Montes Claros -
Janadba;

n.' 18, do Sr. Deputado Lourival Brasil,
pedindo seja feilo apelo ao Sr. Presidente da
Caixa Econôrnica do Estado de Minas Gerais,
no sentido de se criar uma agência daquele
estabcleciinento em Paineiras;

n.° 19, do m'smo parlamentar, em que pede
seja encaminhado apclo aos Srs. Governador
do Estado e Diretor-Geral do DER, no sentido
da encampaçSo do trecho rodoviário que liga
Paineiras a Aiaeté, Biquinhas e Morada Nova
de Minas;

Do Sr. Deputado José Bonifácio Filho, so-
licitando voto de pcsar pelo falecimento do
Sr. Carlindo Garcez, Prefeito Municipal de
Rio Espera;

do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,
pedindo voto de congratulacöes corn o povo de
Paraisópoiis, corn a Ericsson do Brasil e corn
o Sr. Governador do Estado pela colaboração
prestada na instalaç5o de urna unidade do
parque industrial da empresa naquele Mu-
nicipio.

COMUNICACOES

Do Sr. Deputado Milton Lima, solicitando
veto de pesar I)Cl0 falecimento das Sras. Maria
Vicentina Faim, Antônia de Barros Machado e
Ruth de Souza Duarte, em Araguari;
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do Sr. I)eputado Wilson Tanuie, pedindo
seja manifestado 0 pesar ( 1 1 , Casa pelo faleci-
Iliento ("'I Sm. 11Inarizt Marques, em Sete
Ia4oas.

Pareceres

I ecehemarn pa mccclj favoi'ivel, de Comiss5o
Especial, 0 Veto total Oposto a Proposicso de
Lei n. 7.100, conhida na Mensagern Gover-
nanien tal n. 9 504/74, e o Veto total i Proposi-
çio de Lei n.° 7.114, con t ida on Mensagem Go-
vein arnental n. 9 505/74.

Beceben parecer oral favor5vel (10 Sr.
I )eputado Genésio Bernardino o Requerirnento
do Sr. Deputacto Hamolilo Lopes, pedindo pro-
vidéncias para vacinaçiio contra a meningite
II() interior (to Estiido

Oradores

!.IUERA(:o I)F. PONTES EM ITABTRITO

o SR. DEPUTADO SEHGIO FERRARA -
Sr. Presi(leflte, Srs. Deputados, corn inuita
satisfaciio tive oportunjdade de fazer parte
de urna corn iss5o nonjeada por esta Casa Para
1110 encontro corn o Sr. Ministro dos Trans-
portes. Gen. Dirceu Noguera, e o Presidente da
Reile Ferrov j irja Federal, Gen. Manoel Men-
des Goncalves.

Na oportunidade, 0 assunto em pauta Cvi-(110 ternente, era relaeionado corn a volt' (10
\ema Cruz. As explicaç5es j i foram dadas
pelo autor (10 Requerimento o nobre I)eputado
llaroldo Lopes, a esta Casa e aos amigos da
ifliprensa. Mas Os elementos que fizerarn
parhe di Corn iss5o aprove i tarani a oportuni-
dade par tecer consideracSes a respeito dos
pmoblemas de suas regioes corn o Sr. Ministro
e o Pmesjclente di Rede Fermovjirj a Federal. 0
nobre coinpanheiro Jesus Trindade focalizou
1111) aspecto importante, quIl seja 0 problema
di ret irada de linlias, prolilenia que
nossa consideraç5o e estudo, porque é coisa
inuito séria. 0 nohre companheiro Dalton
Canabrava focalizon aspectos di sua região,
corno tarnliérn o fizerani os nobres Deputados
II) roldo Lopes e Domingos Lanna

Aproveitainos, tiiinhem, a oportuniijade
ilara fazer urn apelo no Sr. Ministro dos
'Emansportes C ao Si. Presiclente da Redo
FeiTovi'Iria Federal sobre urn problerna que se
ai'rasta ha vários anos, scm soluç5o, na ci-
(lade dc' Itahirito. Vejarn, senhores, cm ja-
fle'o (IC 1968. eni convênio firmado entre a
Prefeitura C 0 Estado, foi construida uma poflte
naquela cidade, no I)airro Bela Vista, que foi
inaugumalLi corn grande comernoraçao, Era
Govern ad or naquela época o Sr. Israel Pi-
nheimo, e sen Secretiro de Ohm'oi ()Dr. José
Barcelos .1 c idade v veu mornc'n tos (IC in-
tensi alegria, (IC graride euforia . Mas. pas-
11)111) ((5 senhoVes ''S a solen idade, no (ha
Se4uinte, a populaçéo percebeu (I UC tudo nSo
passou dc tuna festa . singiiérn sabia as ma-
zSes, inns a Bede Fe rroviñria Federal sirn-
plesriiente colocou os I rilhos do outmo lado da
ponle. inipedi ndo a passigem dos carros

Atualinente, a pon te so serve pa ia pedcStre..
Todas as administmacoes mun icipais que pas.
samani por Itahirito, de 68 par cO, tefltamarnde todas as nianeiras clam (111111 solucao 110 Pro.blenia, fazendo apelos para que a referida Pon-
he fosse liberada .ARe de Ferrovjari1i Federal
permaneec irmedutivel . Assim, aprOveitando
aquela oport un jdacle fiz ma is urn apelo nosentido (Ia l iheraç5o (Ia polite. ,Ja se Passamam
sete anos clesde a inauguraçao e ate hoje
nenhujita p rovidCncia foi toinada, acarrelando
grandes pmejuIzos para a ('idade

Mas, Se niio bastasse eSse Prol)Ieloa que
se arrasta desde 1968, per volta de 1972, 
ha Ci (lade (IC Itabi'ito, foi ('on sh ruid a Ilnia
outma Don he, no Bairro SOo (ieraldo, a qual,
por ihiei'ivel (filePameça, tanibérn nijo permit0

trifego • 850, portanto, duas pontes naCi (tall e lie Jtaljj rito clue, scm qualquer' mazijo,
11")  Sil() usidas pela Bede Femro \'iSria I"ederalAproveito a op omturi j cj ad par (far eiCncia
(Jesse fato 0 Casa, pedindo 0 apoio (Jos SrsD eputados, principalmnc' (laqueles clue fazeniPouitica fla megi5o, porque o p i'Ohlemiia pamece
scm dc ordcjri poljtjca. Estive vOi'ias vezes
mis rcferidis pontes e constatej (l w n5o exis-tern mazOes Para clue n5o sejam utilizadas pelo
[rSfego. Na Cpoca em clue foram consti'uidas,
foi gasla nina vemba mazoOvel, a Prefeitura em-
penhiou.se Para clue as ohms fossern conclui-
(las o mais depmessa possivel, e, ate hoje,
sete anos depois, ainda mm foram lihemadas

Portanto, Deco a colahoracao (Jos Srs.
Deputados que fazem politica naquela 1-egi5o,
mind) tanibOrn a (laqueles clue n.-to a fazem,par cl ue tenharnos uma soluçiio.

Estado, (iCiXal' de trazer a esta AssemhlCia a
alavma do sertanejo clue jO sofi'c hO muito

tempo e 0:1(1 tern IllaiS condhicSes dc continual'
c.al:olo . Venho tmazer ao conhecimeflto desta
Casa () (IUC aeofltec'C nas regioes Centro-Sul e
No rte  de Minas.

Ao analisarmoS 0 clue foi a administracaO
(ho Sr. Ilondon Pacheco no clue concerne as
cst1'a( lie rodageni, n0o poderiamos sequer
local' no a;unto, porque no None possuilnos
aPcIia s (1 qtlC podc'riamos charnar de esti'adas

t15. ( . iilpoei':(das e tortuosas, caini-
fltO pehos (tillS 0 sentanejo cumpne a palavra
(he Euc'l ides II:) Cunlia : "0 sertanelo 0 antes de
tudO 0(11 bIte. Nao fora JSSO, jamais p0-
den 1ICOS eXPI R 1' 0 desenvolvilnento que hoje

s5i.i a HegiSo Norte, mais preciSaOleiite Moo-
tes Clams.

llojt' apresentarnOS Sr. Presidente e Si's.
Deputado s . till) Rcc1uei'imeflto Cii) (IUC solici-
taflld)5 no Sr. Governadlor dc Minas, por inter-
inC(lio do I)epai'iaiiieflto (IC Esti'adas (le Ro-
dagelu, i:iiormacoes sobre a implantaç'So em
(let Oh tivo (10 treeho da estrada Monies Claros-
_janauha . 	 de sunia irnpoi-ISncia esse ti'echo
do 1311-122 . VeiificamoS clue, ati'avCs (lessa
estra(a, tenS escoaiiieflto a procltiçao (Ia mais
rica area (IC Minas Gerais, no setor (Ia agro-
pecUaTia, qual seja a regiSo (10 Jaiha

Con fcsso, Si'. Presiclente, Si's. I)eputadhos,
qtiC, 11(1 exanliflalliloS 0 escoanlc'nto (Ia agrope-
mSi- ia, cIa produçao (10 bravo pecu:(1'istaag1'1_
cultor (to Norte (le Minas, n5o podeiiamnoS fui-
tal'-nos: 0111 proiesto contra a atUal Sihl.laçSO
rcrnan[e naquela i'egiiio, quando urn peeua-
i-ista C Ulfl agricultor sO sentein a presenca do
Govemno Estadual através de urn:) propaganda
coma e bem-feita, nas costas (Jos orgoos (In
Eslado

Para exelliplo a V. Exas - , CU (lilia clue
existe uma publiciclacle do Govei'no (lU g diz
"Plante, que 0 Govemno garante" . M:is no Norte
110Si'OS epctiinos : "Plante, clue o (joverno go-
rant' clue v ai quebrar mesmo" . E essa a si-
tuaciio (ha pecuSria e (Ia agmicultui'a no nossa
regiSo, scm qualquei' amparo dc financiarnefltc),
scm ([ualquel' amparo de colocaçiio no iner-
cado, Sell) qualquer amparo tecnico por porte
(Jos oi-gaos cornpe[entCs. 0 niais sCi'io, contu-
(ho, C que flOS, Os pecuaristas do Norte mineiro,
atravessamos atualmenie a pior cnise cia his-
toria dill pecuOria da nossa i'egiao, 00 verificar -
mos que, no di:i de hoje, 0 preco (Ia arroba de
came de boi cstS a Cr$ 105,00, scm que so
encontre mercado para a colocacilo do pro-
(huh), quando, em outubro (he 73, o preco era
(IC Crs 135,00. Verifiquem Os senhores, no-
bres 1)eputados, a situaçSo atual da agropecuO-
i'ia, c1uandd) todos OS produtos de que necessi-
tamos paia a rnanutencão de nossas fazendas
(luplicarain ou triplicararn -0rias vezes.

Mas quem é o responsOvel por essa si-
tuaçao? Ape nas aqueles que tern em rnSos o
c'oiitrole (he preço no nosso Estado e (to nossa.
A acm (, corn o agmavaniento de que o pi'eço da
(aliT C lie hoi esta a Ci's 105,00, Sell) (tue SC
(51.1 (loLl.
- E q -' é ü grande bcnefic'iiIrio (IC tudo
1SSO? 0 truste cia carne, Os grandes fi-igori-
ficos clue monopolizain o memcado, o abate,
colocando o pecuai'ista, aquele clue pioduz

aquelC clue i'ende (1iV1SOS pal -a o Estado, numb
situaçSo de miséria tal, ([UC, no Norte die Minas,
qualqucr (1111 lioje podera comprar as me-
ihores fazendas 1)' pi-eços completamente in-
fei'iol'esao va l o r real (has teri'as . Isso porque
sentirnoS dde quase todos os pecuaristas quo
usufi'uem financiammentos diretos do Banco do
Nomdeste do Brasil e (10 Banco do Brasil jO nSo
lnaiS encon tram condiçoes de saldar os corn-
promissos assuniidos coin esses bancos oh-
ciaiS.

Neste inst ante, lamentavelmefite, fibs ye-
ITIOS mais uma vez a ausCncia total de S. Exa.,
o Si'. Govei'nadoi' (10 Estodo, e, por seu in-
terrnedio, tambCni a ausCncia cia Secretaria da
Agnic'ultui'a, que nem sequer realizou uma anO-
lise cia situaçSo (Ia agropecuaria die Minas Ge-
rais. A menor atitUde (lCixou do ser tomada
pelo oi-gao (10 Govei'no, no sentido de soluclo-
nor o grave probleina, c lue, se perdurar por
mais dc 60 ((U 90 (has, IevarO, sein duvicla
alguma, grande nuiiero de pecuaristas da me-
giSo Norte, in con testavellneflte, S falência.

Si'. Piesidente, Sms. Deputachos, alguCm
poderia dizem que estamos "choranclo defunto",
pois termina (1 mand ato de S. Exa . , o Sr.
Govei'nadol' Rondon Pacheco. Entretanto, so
estamos -is veSPei'as (ha pOSSC (10 novo Go-
vei-nadloi', faz-se necessSria a presenca do re-
pt'esentantes da nossa i'egiSo, mostrando o re-
ti'ato (10 clue foi a atual achministracSo, Para
(Inc saiha S. Exa., o futuro Governador do
Minas, clue nos estamos pmcscntes na Assem-
blCia Legislahiva, garantindo a representacSo
clue floS foi (Ofi fei'ida pelo povo norte-mineiro,
para (-ontestar, alto e born som, no sentido de
quc jd no podemos mais confoi'mar corn o
(lescaso (10 Govem'no, pi-incipalmente corn re-
IaçSo S ininha i-egiSo, o None de Minas.
Verifiquemn os Sns - l)eputados clue, hoje, aque-
Ia i'egiiio C umna Si-e:i pi'ivilegiadla do Estado
Estainos na i-egiSo poligonal, abrangida polo
SUDENE. LO estSo sendo investiclas gmandes
somas 1105 piojetos que são implantados por
finaneianiento (ha SUDENE, corn mecursos e
requisitos (Jos artigos 34 e 18. Se o Gover-
no cho Estado (lesse alguma assistCncia S pe-
cuSi'ia, aquela regiSo estaria em eondiçOes de
carmeam riquezas (le outros Estados, corno São
Paulo, Guanahara e rnesmo dlO Sul (10 Pals,
Esse prOjeto sobre a agmopecuOria, depois de
imnplantadlo, traria Para Minas Gerais a solu-
çSo referente 0 renda (10 1CM. Nesrno assim,
nSo entendemos por clue 0 Govemno do Estado
nSo teve olbos para enxergar clue a solucSo
Para Minas estS na Orea da SUDENE. EstO
na assistência S agi-opecuSnia e no encaminha-
menlo (IC novos projetos Para a area poli-
gonal.

Si's. Deputados, a megiSo None nOo ca-
rece apenas dc esti'adas e de assistCncia S
agl'opecuOria. I)evemmos fazer, neste instante,
tambCm, uma anOlise daquele setor clue jul-
gamos o mais impoi'lante pama o desenvolvi-
inento de Uifl pO\'O, dltlC C o setom educacioflal.
Ontein oUVhmnoS o S". Deputado Chi'istovam
Chiamadia (lizer ([tiC 11 iegiSo Sul possui es-
colas d e pi-huieira (-ategoria - Enimetanto, no
Norte dc Minas (Ia pcna vcr escolas cobci'tas
(Ic palba, ('((Ii) Os aiunos assentadlos no chSo ou
cut toscos handluiflho s (IC ImideiFa, e a profes-
sora lutando ( esesperaclamente pama levar 0

('OIilieeilllcllt((-,' IS crianças . 	 Se analisam'nios a

Qua ndo (teixavll a Tiede FerroviSria Fe-
(1(1111, () Sr. Minjstro dos Transportes disse-
-me: "Dentro em breve, V. Exa . irS i'ecehem
iimz. respos [a afi l'mnatjva"

Sr.Mi n istro, espero que seja afirniativa,
porque 0 povo lie Itahirijo espera p01' essaresposta ha ITlais (Ic sete anos, corn grande
expectativa.

\US1NCIA 1)A AO DO GOVEBNO NO
NORTE DE MINAS

O SR. [)EPUTADO PEDRO NABCISO
IfS cei'ca (IC quatro anos que nOs, os forte-
-mineimos, procui'amos saber oncle se enconti'a
o (;o\'('l'nadc)r (ho Estaclo (IC Minas Gerais, mais
precisalnente S. Exa., o Sr. Rondon Pacheco,
Acontec'c' que, ate mesmo corn satisfacao, na
Ileuniao (IC ontem, tivemos conhecimento,
atravCs (las palavras do nobre Deputado Chris-
tovam Chiamadja, de que S. Exa., o Sr. Go-
vemnador, se encontrava, durante CSSCS quatro
anos, no Sul dc Minas. Congratulo-nie corn
a regiSo Sul, enquanto o Nor-he mineiro, junto
corn 2 mulhOes (he almas, choma a aUSencia (10
Govern a (1(11'.

Quando analisamos o p ronunc j amnento do
nobre l)eputado Christovani Chiai'ad ia, pude-
mos vemi ficar que, em todos OS setoi-es, o Sul
(ho Estado foi hem atenclido, quem ('01)1 estra-
(las lie rodagelfl, quer corn assistencia agro-
pecuSria C (nmI ) irnplantaçso (IC (hiStri tos in-lush na is. 	 NSo poderiarnos no encemr:ir-se o
mandato de S. E-1., o Sr. Govemnador- (ho
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o SR. DEPUTAI)() JORGE CARONE -Sr. Presidente, Srs. l)cputados, talvez sejesta a p rirneina vez que vcnho A Trihuna cornalgo que, tenho certeza, rn ov j rnentará urn pou-co esta Casa. Isso porque, Srs. Deputaclos,é urn assunto que (lUrante Ws anos veriho
debaterido, assunto que, tcnho certeza, nern
inesmo os mais ardorosos arenistas que tern
assento nesta Casa torn razOcs e rnotjvos para
defender. E sobre a AMR, que C suhs j cj jArja(hi Hanna Corporation e que, atravCs dos anos,
vein explodjndo e sacucljndo nossas serras,
levando para fora de nossas fronteiras as
nossas riquezas rn inerajs E nAo f somen-te nisso. Vaj urn pouco alCni. pica diversosanos venho lutandocontra esse truste inter-nacional e, infelizmen[c por falta (IC pulso dosflossos governantes do própnio Governo Fe-
deral, que se omite, flossas riquezas estAo
sendo levadas e s5o (lepois adquirjclas por
precos absurdos, muito mais altos do que
aqueles pelos quais as vendernos.

Veio hA Poucos dias a Belo Horizonte o
Sr. Ministro dos Transportes e corn dema-
gogia, S. Exa. disse que daqui a seis meses
haverA condjcôes (Ic terrnos o transporte depassageiros de civis, Para o Rio de Janeiro,
através do Vera Cruz. E ainda disse que
estA estudando a se guranca dos trilhos da
Bede FerroviAria Federal Será que S. Exa.
acha que existe alguCm corn urn peso que
vai a toneladas? S. Exa. nAo pode imaginar
que o ser hurnano pese tonelaolas. 0 que
estô. havendo é urna omissAo total dos gover-
nos federal e estaolual eni rclacijo a uma
riqueza nossa, pois, qucirarn ou nAo, o minénjo
n5o dá duas safras. In felizrnente, ate hoje
ninguem tomou providCncias contra Os des-mandos da MBR, empresa que estA sugando
a que temos em flOsso Estado. Muito pelo
contrAijo Ao invés de estarmos menospre
zando a nossa riqueza major, deverjarnosfazer em Minas o que os Arabes estibo fazendo
C0111 a petróleo, valonizando o seu produtobruto. Daqui a pouco tcrcnloS cm flossa pal-
sagein somente buracos e destruiçibo 	 seraisle o retrato (leixado pelos american05

Desafio o Governa(1ol. Rondon Pachecodernagogo por CX CelCnc j 1, que vern, ao final
(Ic seu Governo, pagandc) niatCnja PubljcitArja
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VACINAcAO CONTR. i. A MENINGITE

0 SR. I)EPUTAD() HA ROLD() LOPESSr. Presiclente , Srs. DeputadosWs 	 mais des anos, ternos falado, fiesta Tnjbuna dasprecibnias condicoes sanitAnjas do) Estado deMinas Gerais. Quantas C quantas vczes temosdito do Peni go da transrnjssjbjljd(dC das doen-gas thfectocontagj055 dada a Ifl ex j stêncjae a fi eficiCflcja do Servjco (IC san eamentobAsico que ora opera no Estado. E born que
SC diga que o resp onsA . e1 (lireto pelo sanea-mento bAsico de Minas Gerais C a COMAG,
(file tern, por excelCncia, 

c"'Ater empresarial,desprezan 0 sob todos os aspectos, o carAter
a incningjtesocial. E a prova (lAsso C qtle al estA agora

i nfecç5o (las illeninges mcrnbra_flas (flic envolvern o sistema nervoso cujodiagn6stj 0 C feito pelo liquido cefalorraqujano . Na verdade, apenas serve esse l iquidopara deSeflvolvirnento dos organjsmfl()5 e re-tiete a JuGs travada entrc 0 g ernie e as defesas
orgibnicas A transrnissibilidade dessa doenca(IA-se  nas regiocs oncle o sancaniento bAsico
C ineficiente on inexistente (orno declararam
OS técnjcos pan-american05 (Ia COITIISSAO de
Saibde que estiveram em Brasilia, onde houve
o major indice epidemiologjo.o

Si-. Pres jdente nAb iremos a p rofundar-nos na patogenja e, muito 'nenos, na patolo-
gia (ICsSa nioléstia, rnas queremos apenaso nientai- o nosso raciocinio, para que possa-
mos chegar ao flosso objetjvo razijo principal
da nossa estada nesta Tijijuria

Vejarnos entAo 0 que publjcou a iniprensarecen temente : a SUspensibo (las vaciflas serA
irnediata, e a vacinaçibo serb reinicjada aolongo do eixo rodovibnjo das estradas asfal-tadas, federals e estaduajs. Isso C o que hA
de Pais errado, de mais mesqujnl io na me-dicmna preventj ya E coma se a rneningjtefosse urna doenca de asfalto, urna molCstja
que Somerite acornetesse as in (liv jduos dasgrand5 metropoles 	 Mais	 vez a flOSSOinterior sente a omlssaodo podenAqa i 	 pibbljcocls que *m di 	 (10 (

lecorrentes deCStarcm loca j izados fora de estra ola aSfaltada,aquules que jib Vivci 	 as dra,iiis dii Pobreza,da niisCrj i e da falta (IC saneam i1eto bAsico,VCClfl-Se flovamente p rivailos (IC receber a va-

situação do ensino naquola icgio, poderemosafirmar que, Se nAo fosse a ifliciatjva parti-
cular, flão terlarnos ensino de espécje alguma.
Quan(jo nos, IA do Norte le Minas, fazemos
apelos A Secretaria (IC Educacio, on mesmo(liretarnente ao Sr. (ov(rnoj . do Estado, aresposta é SeflIpr (tada corn a major frieza c
é a mais (lernagogj( Possj'cl Jamajs en-
Coritrarnos resultaolo quc satisfizess aos an-scioS daquela popuIaça, que luta desespera(lamente para sair do subdesenvolvimento eque ye, corno 11nica
para os seus filhos, SolucAo de meihores diasa c(Iucaçjo e o ensino.Para que tenharn educaç5), lutarnos em MonIes
Claros e consegtijmos Inesmo, unica e exclu-sivamente pela Inic j aIja privada, Ufliversjdadee eScola de segundo grau, scm nenhurna ajuda
por pane do Governo de Minas.

D ESMANDS NA MBR

m unprensa falada e es((ita a vir defender 
aMBR. Este desafjo estendo a qualquer Mj.

nistro (le Estado, a qt1alqur Deputado daSitu açibo : que defendain ahA 	 MIlE, (le ptThljcoNibo 	 (lefcsa Para aquela 
( I11p1CsE, ass mi send 	 a a ssassinao, pedirci ao 'ucu Iidi' e A minhaBancadi a COfl Stitu j çjo) Ile tUnpan]ainentar ( le i nquérj to p 	

a COThjSsibO
(lcsman ( 1o 5 	ara apurar Osdaquela ernpIosa Tcnbo a certe
za de que agora, corn a Ilanca(la aulnentada ,(OlLsegujrem05 levar A frente a nossa 

propoNuibo.

Portanto, ao eflcerr as Illinhias p alayraspeço a todos os parl a l n(Jltares o scu apoioa (SSa minha ifl iciativa, (tome teni SomefltePodelli crer - 	 unj	 Scfltit0 de valomjzaro o uc tcflio 5 em flOSSO StibSoto, Para nibo oen ti'ega,.,no 5 a prcco dc banana aos anierjcanosOU a quell) (fuel , que seja, pois Cile Iilajs valmoso 	 o que temos

cina contra a meningite, (IUC ca(la vez mais
aume hlta o seu Indice de mortalidade.

Vcja, pois, Sr. Presidente, a critério faiho
que SC pretende dan a aplicacAo de urn me-
dicalisen to (IC importâflcia capital para a pro-
tecibo do nosso corpo contra essa molCstia
qUc, cada vez mais, ceifa violas e mais vidas.
Temos conhecimento de quc a cidade de
Itaibna, corn umna populacAo (IC 50.000 habi-
tantes, iecentemente apresentou urn indice de
35 CiISOS mensais, equiparado somcnte As re-
gibes niais afetadas da grande SAo Paulo.
Tolm)s notioma de que a cidade (IC Divinópolis
jib aprcscnta alto indice epioleiniológico (Ia
doenca.

E pieciso que S. Exa., o Sr. SecretArio
da SaiIdc, desta vez arregace as mnangas e
procure o Org5o encarregado, que é a SUCAM,
para, conjuntamente, determinarein urn cni-
tCii() (IC prioridade para as cidades que apre-
sentam major indice epidemiológico. E exa-
talnente i;ara isso que estamos na Tribuna.
Estamos apresentanclo, nesta data, urn Reque-
riIis(flto) paia o qual solicitamos parecer oral
(10) ilustre sanitarista, Deputado GenCslo Ber-
nardino, pertencente ao MDB e membro da
Comissbo de Sañde, a fim de que a pedido
seja entregue o mais rApido possivel ao Sr.
Secrctbnib da Sabde, para que tome provi-
olCncias urgentes em favor (las cidades do
interior de Minas Gerais.

Apioveitando a oportunidade, quero con-
clamar rneus companheiros de Bancada e os
DeputadOs da ARENA, aqueles qUc realmente
reprcsentam suas cidades, para que encami-
nhem o Requerimento no sentido favorAvel,
visan(lo a adocAo de medida capaz de proteger
as ci(la(ieS contaminaolas.

SAUDACOES NO TNICIO DO MANDATO

O SR. DEPUTADO ELMO BBAZ - Sr.
Presidente, Srs Deputados. Jarnais poderia,
ao iniciar a meu mandato legislativo nesta
Casa, deixar de levar aos meus pares a minha
palavra amiga e sincera. Scm (luvida algurna,
queremos dizer que, neste momento, devemos
tomar como rnodclo a comportamento dos
colegas que, cons hrilho, foram eleitos para
compur este Poder Legislativo.

Coin que felicidade vejo em minha frente,
neste instante, incus colegas de Bancada da
CAmara de Vereadores de Belo Horizonte!
Aqui nos encontramos para engrossar as fi-
leiras (10 MDB e também para mostrar ao
futuro Governador que aqui estarernos unidos
na defesa dos mais altos interesses do nosso
Municipio e do nosso Estado. Outro senti-
mento que nos move neste instante é o de
saber corresponder a confianca de todos
aqueles que nos trouxerarn a esta Casa. Sim,
Sr. Presidente c Srs Deputados, quando falo
assirn, lembro-me de ininha terra natal, Des-
cobeito, de Sao JoAo Nepomuceno, Astolfo
l)utra, Darn Joaquim e outros municipios que
nos deram sen apoio nas elciçbes de 15 de
novembro.

Assim, corno trago o propbsito de (lefen-
den corn toclas as minhas forcas essas regiOes,
Jalnals me esquecerei de nossa quenida e

mnaravilhosa Belo Horizonte. Desde Os pni-
meiros (has em que aqui cheguei, scm yin-
culacAo ou laços de amizade, esta Capital me
acolheu como se cu fosse seu filho, elegendo-
-me por trés vezes consecutivas a Cârnara
Municipal. Gracas aos nossos esforços, gra -
cas As nossas lutas constantes nas vilas e
hairras (10 Bela Horizonte, gracas ao born
atendiinenta que demos aos nossos amigos,
conseguilnas senhir, mais uma vez, 0 calor
hunsano dos hela-liorizontinos, constatado pe-
los 13 mil sufrmigios que aqui recebernos.

Portanto, Sr. Presidente e Srs Deputa-
olos, esta Capital, que é a terceira do nosso
Pals, para n-5o dizer a segunda, merece que
o futuro Governador, Aureliano Chaves, esco-
iha para administrA-la urn hoinem que tenha
tradiçbes aolministrativas e que Se interesse
realmente por cia Belo Horizonte poderA
scm- pequenmna para alguns que vCm de longe,
mas C infinitarnente gnanole para nós que a
ainamos coin onuita ternura e quc a conside-
ramos, tambCni, coma nosso torrAo natal.

A CIIISE DA PECUARIA DE CORTE

O SR. DEIUTAD0 ANTONIO DIAS
Sr. Presidentc c Srs. Deputados NAo tinha,
(le maneira aigurna, o propósito de pronunciar
haje minhas primeiras palavras na Assembléia
Legisiativa do Estado de Minas Gerais, mesrno
porqUe era (lesejo men vir peia primeira vez
a esta Tribuna preparado corn dados técnicos
C muitos olepoirnentos, para nbO apenas aos
Srs. l)eputados, mas no Estado inteiro mos-
trar a problema que hoje juigo da maior gra-
vidado iiiio so em Minas, como em toda a
Naçibo llrasiieira: a cnise da pecuária de
corte.

Qucria, (lentro de poucos dias, falar sobre
a crise do hoi a esta Casa, ao Estado de Minas
Gerais e, sobretuclo, a nossa regibo, que é
essencialniente be pecuAria: o Norte de Mi-
nas. Mas quando, corn prazer, ouvimos pela
primeira vcz nosso colega de Montes Ciaros,
Depulado Pedro Narciso, dizendo 	 e aqui
concardb corn dc que hA urna cnise tre-
nsenda n5o so no Norte de Minas como no
Brasil inteiro, acharnos que nibo poderlarnos
retardar o nosso pronunciamenta. Reaimen-
te, quando VCITIOS que, no ano passado, yen-
diamos au cornprAvarnos a arroba de came
por preço variAvei entre Cr$ 140,00 e Cr$
150,00, ou quafl(IO éramos obrigados a vender
a came por Cr 90,00, e que hoje nbo con-
seguimos vendê-la nem por Cr$ 120,00, con-
condo corn V. Exa., Deputado Pedro Narciso.
Estou corn V. Exa. para defender o Norte de
Minas, para ir no Sr. Ministro cia Agricuitura
e dizer a S. Exa. que a situaçSa nao vai
bern.

Por outro lado, C aqui jamais haverei de
estar com V. Exa., quero lembrar, em poucas
e mnlprovisa(Ias paiavras, em virtu(le (la cxi-
gilidade do tempo, que a ilustre Governador
Rondon Pacheco -- justiça seja feita - largou
a sua terra natal, IA no TniAnguio Mineiro, e
fez, coma Chefe (IC Estado, dbms bias após
sun posse, a sua pnimeira viagemn A Regibo (10
Norte be Minas.
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E Ia, Deputa(I () Pedro Narciso, e Id , 11obrcsPares desta Assernbléja, foj o Go '  Estadual(l ue ln inaugurou urn eolégio poljvalente
Ainda ontem, sabe o flobi'e I)ep tjta(Jo tanibémSOIUcjofl0j 0 problem,
inilmeros alunos (10 	

(IC trans feréncia dos
afltigo Colégio MotesClaros, que (Iependj (1aHede Ferrov j ãrjaFederal, para es.Sc coléqjo t)° h ivalente, coin(lespesa e onus Para 0 Estado (IC Minas Gerais

E Posso lenilirar aindii, pois talvez V.Exa. esieja esquecido (liSSo, (jue 0 DistritoIndustrial (IC Monies Claros foj implantadono Governo do Sr. Rondon Pacheco, que sai
(le calieca levantada dii il dflhiflistracio doEstado de Minas Gerajs

Coin a inauguraçio do l)istrjto In dustrialde Montes Claro tis, vernos a imp]antaçio daTOK S. A.Manufatuj . 1 de Roupas; (IaAGAPRESS - 	 Artes Giiific'as de Precis -to
S.A.; dii TRANSIT - Semjcondutor5. daBIOBRAS - em fase (IC acabamento; e, fora(to Distrito Ifl(lustrial, do FRIGONORTE; (10CORTNOBTE; (Ia MATSULFUR ---. fáhrica de
cinlento, Corn sna capaeidade (IC p roducaotripijeafla; e da COTEMINAS, (Jue tivemos a
iilegrja e a satisfaçéo tie ver in augura( ontemlilesmo, pelo ilustre Gove Int(lol. Rondon Pa-checo e pelo Sr. Jose Lins (IC AlbuquerqueSuperjn tendente da SUDENE

V. Exa., Conlo Os nobres colegas, por(Trio conhece também, tie Perto, o t rabaiholiens0 " C alizado pela R URALMJNAS na regiio(10 None do Estado, entre o Rio Silo Fran-
eisC() e o Rio Verde Grande: conhece a gran-
deza e a CXteflso (10 pi'ojet () do Distrito Agro
set's
industrial (10 JaIba, que tern como urn deset ' s majores entusjastas o iIflstr (' e dinrnicoPresjdeii Ic d.1RLTRALMINAS AloIsjo Fantinj
\aienio, pessoa dotada (IC urna força enormeC (IC ulna Vonfule irnensa de acenfar e col

till a Signifjcacao C a pajançi (laquela area(to Seterjtnjéo mifleiro

F, Se nib bastasseni aquelas reillizacOespod eria ci tar ainda o Con Servatói'jo Estadual(IC Musica Lourcnzo Fernandez, instajado pci0Governa (Ion Ron (ion PaCIICCOanti	 no prédjo doo Clube Montes Claios. 	 Lembro t arn.a c onstrnçfjo do Ba tallijo do Exércjto
National nos arredores (Ic Monies Claros, hoje(I tia se ulna cidade, que in funcionar breve.111(11 te. I Fouve Ia, flao o esq uecamo 5 a pre.scaça (IC Bondon Pacheco , do Govern 0 Es-tadual, que (les ap ropnioti 170 alqueire 	 deterras p nilxiin 15 a Montes Clams P at' ,"a cdi .fi cacio d e unla unidade (10 glorjoso ExércjtoNationi1 	 Tudo isto, nobre Deputado(ICSCII vol vim en to 	 t rad uz i (10 era vend ade j masegu ran c1 Para nossa sofnjda e insegura Fe-ifio tin Norte (IC Minas

F, nib fora tudo isso, hastania 1cm brar
apunts a V. Exa . que aI esti'i Janailba Tocla(Ii teren Ic. Toda 1lUnfflil(it 	 Vestid t (IC flovo.Bonita e prornissora 	 Hondon Pacheco fibapenas iluIn m 	 doo 0 Vale o Jequitinho0 mastaiiim levou as linhas (IC transjnjssio (IaCE\II(l ft regiio de JanaUhi e an Vale (10
Goi'utijha e as levari ate a outra d j visa corna Rabin, ell ' Monte Azul e Espinosa Na
inauiumacio dos serviços de energia elétrjca
tie Monies Claros a Capitio EnCjs e

d 	 Janaüba,foj redjz 1 uma grande festa, sendo ahatidosin'Wileros hois e vacas pam o churrasco ofe-
l-ec "10 no povo. Todos os Prefeitos do NonetIC Minas e StiveraflI Ii, comb tainhénl emPer—unto a V. Ext, . : para yen o:i uC ? Sent dfjvida, pain aplaudir, como todosus, a grandios obra de flondon Pacheco C) trahalh0 in caflsfivel de Miuirjcio (IC Frejtasl'eixejr, Cainpos 

C dos infaLi gftvej5 periquitosTi'des (It) l)AE

Lembro ainda a BR-135, que, se nio éurna obra do Estado de Minas, foi inauguradaob a direçio do Sr. Govemnador Rondon
acheco, como tambern a BR-365, na qualho acreditávanu5, ligarid() Montes Claros ao

'niftngtiio e ao Sul de Minas, hoje toda ciaInpl antada, faltando apenas urna ponfe sobreRio Sac , Francisco e o (las Veihas. Con-ordo tarnl)Crn corn V. Exa. quando diz que(10 Tunis alto signitiC 0 a ' In Plan daR-122, que haven de Iignr Monte Cla,'osp rodigiosut regiio do Vale do Goruluba
0 moyjmfl0 de canios, hoje, de Monte 5Laros a Janailba, é hem rnaior que a movi-

entacio de Montes Claros a Belo Horizonte,

Ent
	 tod a (Li feren te, o major

Centro ecoflftnijco do None de Minas, depojs
de Monies Claros, estivemos de bra 	 ertoscos ab,titide tanibCm este yc V. Ext., para ap lau(ljro Gov ernador- Rondon Pacheco e dizer a S.Exa, que sun obra grandiosa flit) foi em vio.

Caro colega Pedro Narciso, fit) era mi-nba intencio vii' hojc- ft Tnjhuna ins apro-veitej a Opoi'tufidade pam (lizen clue V. Exatalvcz tenha-se esqueejdo depressa demajs,
Ile  unla coisa que esti pert in ho da sun fazenda,nil Municjpi 0 de Porteininha . a eletn ificacftoE amanhi, tal yez, conlome 	 urn inteIjgCn 	 Co.eiet l'cjante que V. Exa. é, poderi, atra yés dai'ifitacio mural, levar a luz ft sun proprie.dade. Quando V. Exa, ut j ljzar a e letm j cidadelevada pam Iii, terft que i' eConhecer que issofoj ohm (10 Governador. Rondon Pacheco quehoje sai do Goy erno de cabeça erguida e coingrandes ohms, merecendo 

sell ' (lilvida osnossos aplausos
Puma COfiClujn gnstuo- j -1 (IC (IiZe)' que acmi.se da p eduinia C tamr 	 C ho gI'an(IeclUe nm 	 temos conti iCues de esperar nentmesnlo (Pt (has, coinn V. Exa . ncaljou tiedizen. 	 Devernos unir flOSSOS CSfoncos, nib

apeflas (Ct pccuaiistas do None de Minas, mas
todos os mepncscntantes do povo nesta Assem.
bléia Legislativa, para mostrar no Governo que
uma solucao pnecisa ser dada Para o grave
probIdllin (],I bmasileira . Do con-
tril'i o , ainnniti OS fazendeiros estanio corn
suns fazendas entregues aos Bancos do Brasil

do Nordeste, que Se transfoi'rnario, para
tnistezn nossut e di economia regional, nos
nia j ores lniifundiulnios da rcgiio norte-mincira.
Neste poiito, concordo corn V. Exa., nuns corn
a sun irrcverendin e corn os ataques ao ilustre
Govemnndol' london Pacheco, jamais hayerei
de fnzei' coro.

Muito ohnigado. 	 -

NECESSIDADE DE MAJOR APOIO AO
PECU\HISTA MJNEIRO

0 SR. 1)EPUTADO 1)ALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente, Srs. Depulados, ouvi-
rain V. Exas. o digno representante do None
de I\Iinas, que conipaneceu a esta Tnibuna
Para tmazer os rcclarnos, as larntirias da classe
rural duiqucic setentrifto minciro. E agora
vein urn niais do Centro, do Norte tarnhCrn,
mas nio ho (10 Norte, Para dizer que tambérn
na sun rcgio a situaçio C de caos.

Dentro de poucos (has, os fazendeiros vio
enchen os caminhies de hois c despejul-los
dentro do Banco (10 Brash, dizendo: "Estfi
al o pagarnento da minha clivicla" . Jul não
se acha mais alguém, a nio set' Para fazer
favor, iue qucira compmal' uin hoi nns mios
de uin fazendeiro. 	 E o cabs Para 0 scion
mais forte (Ia cconornia mineii'a, quc C 0 setor
rural. A indfistnia do Brasil C o protecio-
fismo, é a suhvcncio. Montcs Claros cresce
industrializando-se, corn incentivos (Ia SU-
DENE, do mcsrno modo conlo C subvcncionada
quase toda a indñstria nacional. E pot' que
nib protegen a aptidio natural do hornem
brasileiro, principaimente do horncin da regifto
do None de Minas, que é a pecuftria, por
indole, por atavisino? 0 mineino é urn ci'ia-
dor p01' excclCncia e, como tal, deve sen
protcgido.

Sr. Pi'esidcnte, Si's. Deputados, por
incrivel quc pnrcca, o ñnico produto que
baixou de preco neste Pals, nos dois ñltimos
anos, foi a carne. 0 preco do arame tripli-
cou; o (lit vacina conti'a aftosa se multiplicon
muitas vezcs; o (10 sal dobnou; c a inio-dc-obra
também evoluiu. Mas o produto principal
do nosso rneio rural, que é a car, nio so
baixou de prcco, como é hoje urn produto
que nio encontma mercado Para sua coloca-
cio. Isso estft chegando no Iiniite mftximo,
e, amanhi, as classes produtoras rcferentes
no setor v.lo-se rcunir aqui, nesta Capital, Para
levar a sun palavra de reclanuaclio e 0 sCU
pedido de socorro ao Govcrno Federal, quc
(leverul sen sensivel -to proillerna. Nib s e i
como resolve-b. Nib sou técnico no assun-
to. Nio cstoU corn ins dados nas mios. Cabe
aos Srs. Ministros da Agricultura, cia Fazenda
e do Planejainento y erificar a maneira de
supenar ettse problerna, que estfi levando o
interior do nosso Estado a um verdadeiro
desespei'o.

Como politico, cu deveria estar ate gos-
tando, porque, Se o MDB é forte no meho
urbano, mais forte ainda vai ficar no meio
rural. Poi' qué? Pon causa da indignacio
dos produtones runais Para corn o Govemno,
que permite que todos os insumos da pcduária
sofi'ain urn tmeinendo aunuento e, ao mesmo
tempo, nio da a minima proteçio ao seu
pi'oduto, oil 	 no hoi

Corno representante de urna região que
tern no boi 0 forte da sun econornia, junto-me
aos colcgas que, daciui desta Tribuna, repre-
sentando corn toda legitimidade o povo do
Norte de Minas, vein ti'azer os seus reclamo.s,
o seu apelo no Govcrno Federal.

Junta-se ft voz (laquele povo a de inais
urn que sente nut carne o sofnimento dessa
ecofloiTtia. Barrios ao (;O y Cl'nO urn cmédito de
confiança, pois aereditainos que o Presidente
Geisel se j a urn homern de hom-senso, correto,
C que flio scia urn ilernagogo corno 0 que 0
antccedeu. Este homern terft que ser sensIvel
ao probleina, embomut a solucio nfto seja fftcil,
porque o Govemno nib fechou a exportaçio.
No tempo (Ins vnens gordas, quando havia
opomtunidade (IC ('010cm' o produto no men-
cado internncional, o Si-. Delfirn Ncho nio
pemniuhuu a Mina.saexportação c ate confiscou
,I vend ida pain o exterior. Agora, no
anodas vacas inuigmas. o Governo nao tent
ainda soluçio, itias devena encontmft-la, por-
que os invemnistas jul cshio sofrendo primeimo,
mas y io-se recupCrai, e o padecimento passa
paris queni dna 0 hezerno, o pequeno cniador,
que é a gmande malonia

Si'. Piesidente, Srs . I)eputados, quan(Io
a rnaioi'in snfne, a coisa vai ma!; acredito que
o Presidente Geisel aten(Ici'a as reivindicacies
dos rcpmesen tan les do povo, procumando umut
soluçao coin innion interesse, pois o problc-mi
C gmavissinio C (IC sérias conseqQênciuts. Faço
minhas its pudavi'us dos hornens do None, que
clarnarn pot' soconro . Nós, os hornens do
Centro do Brasil, hainhenu lutamos contra esse
gravissirno pmohleimma, qe levará nossa PC.
euulnia no cabs .A iota nio é regional, mas
nacinnal; nio C de uina classe, runs da econo-
rnia do Bmasil

OPOSIçA() A C0NGRATuLAçOEs COM 0
SB. RONDON PACHECO

0 SB. I)EFUTAL)0 SYLO COSTA Sr.
Presidente, Srs. I)epuiados, cnti'ava eu no
Plenái'io agora ft tanile, quando fui cientifi-
cado de que teriut dado entrada na Mesa da
Assernbleiut outro Requcnirnento de congratu-
lacOes corn o Govemnadon Rondon Pacheco,
nib sci pon qué.

A pnincii)io, penset que era bnincadeira,
inns agora vein iue C vei'daile. Como piada,
tenios que considenul-la tie pCssimo gosto, pois
provoca o Poder Legislativo atravCs de voto
(IC eongruttulacoes. Isso porque esse probie-
ma de voto (it congnatubaoes e cbisa que iiao
engnandcce em nada o Poder Lcgislativo, sen-
do uma forma tie puxa-saquisrno bashante
supenada e nio-condizenhe corn o alto signi-
ficado deste P0(1cm. Na falta de urn assunto
mneihom e Il e nina man ci ma de agradar a querim

Li es tinos Para assjstjr ft illauguraçfto
reg 0 (to None (IC Minus na poslcao 	 vei

tia aCncjur do Banco (10 Estado, para ver a
(IC grande ceiejj'o na c j onaj, conto jfi apregoava 	 i'uçfto do ArrnazCrn da CASEMG, para
o Desem hargadoj. Veloso. 	 const

y en as estra(1a 5 e eSColas feitasse encontra o pnojefo do Grupo MINAS. 	 pela RURAL-OMETO que, jun tamente corn rnujtos Outros,tI'ansfonmanft a face do JaIba. E ainda o
pI'ojeto de irrigacao daquela area, que e doIrlais alto signifj cad0 Pain it econolnia e de-seflVolVilnento (10 flosSo Esfa(Io

NiO poclemos esqucccr que foi o projeto
do Jaiba, alérn dos sells mél'itos PeSSoais, queluroinoveu o ifus tre Minjstro Alyssori Paulmellie sensibjljzou o grande Presjdente Ernesto
Geisel a visjtar a Area da p rodigiosa regiaoto JaIha.
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quer que seja, apresenta-se urn voto de con-
gratulaçOcs. Ora, Bonclon Pacheco já teve
inümcros votos tic congratulacoes C jiL está
congratulado por tudo quc fizesse on deixasse
(Ic fazer, cicsde 1971, quando aprcsentei uma
ernenda a urn rcqucrimento, neste sentido.
E, pois, nIna redundncia, porque já cstá con-
gratulado desde 1971 c serâ mais congratu-
lado a partir do dia 15, quando sair, pois 0
povo mineiro rnercce congratulaçocs pela sua
saI(ia, urna vez quo dc cstá (IC passagem de
ida Para o ostracismo, scm direito a passagem
tie retorno, já que vai cncontrar a lotaçSo
esgotada.

Sr Presidcnte, tenho quo agradeccr tain-
b6ni a Liderança do MDB, quo inc cedeu a
oportunidade de falar prirneiro, já que todos
Os membros da Bancada da OposicSo estSo
inseritos Para falar, c lena cu, naturaimente,
quc me inscrever ens ultirno lugar. Posso
garantir a V. Exa. c aos incus nobres pares
(jUC essa obstruçSo nSo tera firn antes do dia
15 de marco, ponque o Sr. Rondon Pacheco
n5o vai sair do Governo levando voto de
congratulacöes cia Asscrnbléia Legislativa.
i)cpois ---- quein sabc? talvcz possa ate
levar, mas n5o ate 15 (it' marco, porque aqui
estarernos Para impedi-lo. Esta C uma ótima
oporLunidade Para dissccarmos o Governo
Rondon Pacheco, corn o seu famoso Piano
Qiiinqucnal, que dc 1971 ate hoje ainda não
entrou em funcionarnento.

Sr. Presidente, é preciso cjue fique hem
clara a minha posiç5o ni-to sci se tambérn
a dos outros Deputados - corn relaçao ao
prohiema de voto (le congratulaçocs, que já
C urn expediente superado, urna forma ridIcula
de hajular. Voto de congratuiacocs corn o
Governo Rondon Pacheco on n5o apóio; dntro
na obstruçao. Topo qualqucr parada quc o
MI)B topar, Para n5o dcixar passar esse voto
(Ic con.qratulaçocs. Essa hajulacSo precisa
acahar. Temos assunto dc major importãncia
Para tratar. 0 Governador Rondon Pacheco
nSo mcrece congratulacöcs dc ninguérn. S.
Exa. (levenia estar pagando no funcionalismo
pdh]ico condignarnentc. S. Exa. deveria
estar cumprindo a dclegac5o dc poderes que
termina dia 13 próximo e que Ihe foi conic-
rida pela Assembléia Legisiativa, Para fazer
o reajustarnento dos salibrios dos apostilados
e dos aposentados, pois ate hojc ninguém sahe
quanto essas classes irSo ganhar. E Para
isso que deveriamos estar aqui trahaihando,
e n5o Para hajular o Governador, pois nern
através de bajulacibo vai-se conseguir coisa
algurna, porque o Govcrnador sai sábado do
Palácio da Liherdade, corn passagem Para o
ostracismo.

Minha posicão prccisa ficar cxplicada.
Essa forma de provocaçSo precisa ser banida
(10 processo politico de Minas Gerais, que
ora se instala. Essc processo de obstruçao
nSo tern nada a yen coin polItica de Aure-
liano Chaves, quo assunsirá o Govcrno a 15
dc marco. Quando digo que n5o tern nada
a ver, falo de minha posicibo como Deputado
(Ia ARENA. NSo sei 0 quo pensarn os Depu-
tados do Movirnento I)emocrático Brasileiro.
Minha posicSo é de obstruçao, e votarei con-
tra tudo aquilo tine for de interesse do Gover-
nador Ronclon Pacheco, a quern jarnais per-
doarei, ponque cometeu inominávcl crime ao

do congratu1ar-c corn 0 Governador Rondon Não tenho condicOes morals Para votar
Pacheco._Sc politicarnente tomamos esta corigratulacOes coin urn Goveriio que, em
delibdl'acio, particularmcnte, o Deputado quo praca pOblica, prorneteu, quando da eleicão
ocupa a Tnihuna na tarde de hoje não teria em 1972, quc iria iniciar, dentro de poucos
Condicocs rnorais de, diante de seus eleitores, (has, a construcibo do trecho Oliveira - São
justifmm urn voto de congratulacOes corn 0 João del-Rci, tendo ate mesmo marcado a
GoverloI ile Minis. Vou justificar esta data Para a inauguracio. Ate hoje não vimos
atitude antes (IC niais nada, quero dizcr a all uma sO rnáquina Para o inicio dos tra-
'. Exa. quc cstá em jogo o Governo Rondon baihos, e sabcmos quc o Dr. Eliseu Resende,

Pacheco. 0 Ml)B nSo poderia vir a Tribuna nosso conterrãneo, quando a frente do DNER,
na tarcie (Ic hojc I)ama fazer qualquer critica 	 já havia Iibcrado a verba Para 0 inicio da
ao futuro adrninistrador, porque nao se conhe- ohra, em convCnio corn o DER.
CC ate hoje ncrn mesmo o piano de govcrno 	 Não posso votar congratulacOeS cor n urn
do Sr. Aureliano Chaves. S. Exa. somcnte Governo quc durantc quatro anos omitiu-se
vai cicfinin suas metas de governo no dia de 	 junto aos desportistas de Oliveira, deixando
sua posse 	 Nib sei'ia estratCgico, scria sohrc- 	 a frente da praca de esportes urn presidente
tudo prernatUro qe viCsseiflOS fazer qualquer que nunca lã foi, que dilapidou o patrimôfliO
crItica a S. Exa., o Govemnador do Estado. 	 da praca de esportes, hoje entregUe a moscaS
O quo cstamos julgando corn 0 fl0S50 veto, e baratas, sem nenhuina utiiidade Para a
corn a nossa 1)alav ma, corn a nossa atitude juventude esportiva. Não tenho condicöes
o Governo que est saindo, este incsrno Go- de votar congratulacOeS corn urn Governo in-
yerno quc Inassacrou durantc quase quatro teiramente inscnsivci as reivindicacOeS de
anoS a Bancad:' (le 12 Deputados do MDB, toda urna rcgiibo, dc toda uma popuiação;
valen(l0-se tIe 15 i)eputados da ARENA. 	 urn governa(l(ir (Inc tevc coragern de, nesse

0 Poder Lcgisintivo, durante o Governo mesmo dlscursi, feito as vCsperas das elei-

Rondon Paclieco, (Iesvaiorizou-se, nSo teve 	
cods municipals (IC 1972, dizer que estava
constmuindoacoihida ruts suas pretensOes, exatamente 	

isa cidadc (IC Oliveira urn colégio
polivalente e inn

pela dispanidade de forcas existente cntre os 	
grupo escolar, quando sabe-

dois Partidos. Mas agora quc somos 21 Dc- mnos tine nenhum C ohm do Governo do Es-
put 	 uflid)S cm uma so mancira dc ac5o 	

tado, pois os terrcfloS,
	 foram doados pela

Prefeitura Municipal, e (is servicos de infra-
terá quc haven urn maior respeito para corn -estrutura brain feitos pela Prefeitura Muni-
o MI)B (0115(1 tanihem Para COIn a prOpria cipal , senolo que na construcão civil foi
Assembicia Lcgislativa. Nossa posicSo contra usada yerha do Ministénio da Educacão C

csSC volo (It' congratulacibes C, sobrctudo, nina Cultura. 	 Onde esiava o Sr. Governador
paIavra dc solitlanitade aos 12 companheiroS Rondon Pacheco? Construindo algurna coisa
qUe sufrc 	

ti
raisl luraiite csscs quatro anoS, quo em Oliveira? Puma (icrnagogia de vCspera de

sofrcram pcia desateflcão do Govcrno Para cleicibes. Alas, passados dois anos, vem a
Corn csta Casa, corn o descaso pcia posicSo resposla do povo, corn a vitória estrondosa e
da Baflca(la do M!)B, já que tivcrnOS urn vcr- senSacional (Ic itarnar Franco, num reduto
dadeiro massacre cm todas as votacOcs Cm tradicional cia ARENA.
PlenOnio .\gom a, varnos exigir inais respeito
pelas flOSSOS atitU(ICS e tradicOes. 	

Nib posSo, poi corno politicos, 	 , colno ho-
mern quo analisa estc Governo de propaganda,

Nio tcnho condicOes de justificar diante que estâ terminando, comb homem da tao de-
de Oliveira urn voto de congratUlacöeS corn sassistida Hegiio Centro-Oeste de Minas, ter
urn Govcmnadbr de Estado que durantc seU condicOes de votar este Requerimento apre-
mafl(IatO perrnitiu o fechamento, na(lUeia sentado pelo I)eputado Christovam Chiaradia.
cidadc, da agenria do Banco de CrCdito Real, Se a região (IC S. Exa. foi beneficiada, dc
uma tins niais tradicionais, quando cidades tern razão (Ic tcntar agradecer ao Governador.
muito menores politica e financeiramente Mas esse agi'a(lecimflcnto poderia ser dado
mantivcrani as suns agênCiaS em funciona- particularmente, nib utiiizando esta augusta

menlo. 	
S. Ex:t. foi insensivdi aos apelos AssembiCia, quc dcvc manter a serenidade

daquelcs quc lutarim pela rnanutencio dessa 
Para analisan todos Os problernas quo aqui

agCncia. 	
aparecern, Paradan valor a quernmerece.
Nio C posSivcl quo, dcpois de esta Casa ter

Nio posso concordar coin urn voto de rejeitado voto de congratulacOes corn o Go-
congratuiaçOes corn o Governo quc fcchou urn vernadcr Rondon Pacheco, venha concordar
hospital, transferindo de 300 a 400 cniancaS agora corn cstc, quando a gente sente no ar,
Para Barbacena, estando agora o prCdio em nas cntrelinhas, quo esse voto é menos urna
reforrna, scm se saber quo destino ihe será aspiracio (lb l)eputado Christovam Chiaradia
dado. Mas a vcrdade C que prohiemaS sociaiS quc do próprio Govcrnador, que quer rcabi-
forarn cniados jy i ra funcionarios, Para empre- litar-se diante dos olhos do Govcrno Federal,

gados, a maionia c orn urn salánio insufiCiente recebendo esse presente imerecido da Assem-

Para se viver cm Barbacefla. 	 blCia Legislativa do Estado de Minas Gerais.

Nio posso scm favorável a urn voto de Sr. Presi(iente, o MDB, através de sua
congratulacOes corn um Govemno que deixou 0 Bancada, vai ohstruir este Requerimentb.
Forum tie Oliveira quase a desahar sobre a PretendensoS levar a nossa obstrucSo ate onde
cabeça (Jos juizes, dos advogados, daqueles nos perrnita o Bcgirnentb Intemno desta Casa.
que freqiicntam a sede da Justica naquele Nio vamos abrin mao de nossa posiçSo, to-
munieipio. Inclusive, dois jOris quo empoi- mnada depois (IC consulta a todos OS compa-

garani a cidade tiveram quo ser realizados nheiros. 	 Nio y amos cleixar que, ao ocaso

	

eni urn clube, p01' falta de garantia de viola. 	 de uma adrninistraciO, a Assembléia Legis-

marginalizar a classc poiltica de Minas Gerais
frustnando 0 idealismo de uma geraçiio qu
n5o sabc mais Para que disputa elcicöes e
Para quc vem a Assernbléia Legislativa.

Ontern, urn possIvel elcitor rneu 	 porque
me charnou pelo norne perguntou-me,
cjuanclo neguei sen pedido de urna holsa de
estudo: "Deputado, afinal, quanto VOCCS P0-
(1cm?" "Nada", respondi. A ñnica diferenca
entre o i)cputado e o homern comurn é que
ternos urna paciência de Jo Para agiientar
toda espedic (IC peclidos scm nada poder fazer;
Para agiientar a incompetência de uma asses-
soiia Inepta pon parte do Govemnador Rondon
Pacheco; iara agüentar a vaidade pessoal de
S. EXa. no Palacio (lii Liberdade.

Sr. Prcsidente, Srs. Deputados, ao iniciar
esta luta tic obstrucSo -- a qual já estou acos-
tumado, ponque aqui vivi tardes, noites e
madrugadas gloniosas, juntamente coin o MDB,
quan(Io proeuravarnos mostrar a opiniao p6-
1)lica qtic foi urn equIvoco terrivel a indica-
çao (10 noinc do Sr. Rondon Pacheco Para o
Govcrno do Estado de Minas queno que
ininha posiç5o fique bastante clara: nada you
dizcr coin relacso ao futuro Govcrnador Aure-
liano Chaves. Eu, como Deputado d:i ARENA,
serei 1)eputado do Governadom Aureliano
Chaves, corno Governador da ARENA. Essas
silo as perspectivas. Isso tambCni pocienia
ter aconteciclo no Governo do Sr. Rondon
Pacheco. Mas não aconteceu. Espero que
o Governo Aureliano Chaves sea infinita-
inente superior no Govcrno do Sr. Rondon
Pacheco. Espeno quo nSo marginalize o Poder
Lcgislativo e a classe polItica. Dcstc inodo,
n5o havcná dOvida de quo irei apoiar o Go-
vcrflo Aureliano Chaves, coin muito gosto.

Entretanto, este voto dc congratulaçOes
(0111 0 Govemno Rondon Pacheco precisa ser
hastante discutido, porque esta obstruçao não
tern nada a yen corn o Governo Aureliano
Chaves. De minha panIc, trata-se Onica e
exciusivanientc do reconhecirnen to (Ic urn
I)cputado quo tern responsabilida(le, neste
Plenibnin, dc representar uma parcela do povo
(IC Minas c de esclarecer ib opiniao publica
sohrc a inCrcia, incapacidadc e prepotCncia
cleste Governo Rondon Pacheco, quc nada fez,
a n5o sen nina propaganda camnavalcsca no
interior (10 Estado e urn ciispentlio (IC dinheiro
cm prcjuizo do funcionalism() publico de
Minas Gerais.

0P0SIA0 DA BANCADA 1)0 MDB A CON-
GRATuLAçOEs COM 0 SIR. RONDON

PACHECO

0 SR. DEPUTAI)0 EMILI() IIAI)I)AD -
Sr. Presidente, Srs. Dcputados, na tarde do
din 3 do corrente mCs, esta Casa ncjeitou urn
voto de congiatulaçOes corn o Governador
Rondon Pacheco, em Requcriniento aprcsen-
tado polo nobre i)eputado Lounival Brasil.
Renova-se, na tai'dc tie hoie, a tcntativa de
apresentar ao atual ocupante do Palácio da
Lihcrdade urn votct tIc con gratulaçOes

Fixarnos a posicSo da Bancada do MDB.
Sun Liderança vern a Tribuna Para dizer que
nSo concorda, quc n5o vai apotar a pretensSo
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I'ECUAHIA DE COIITE 	 quc se armazenoU mnuita came impoitadlul,
clue cc'i'tanncn RI Ilan acontecera neste ano

Sr. Presitlente, Srs. Deputados. 	 0 LIder
falnu e disse. Esti falaclo. A Bancada do
MDB inicia, agora, a prinlejia arrancada
Oposicioflista . E a (Jbstruçiio, Sr. Prcsidente
c Srs Deputados B tern razan de scr esta
obstruçijo . Ainda lid poucos dias. esta Casa
rejeitou Hequeriinento de con gratulacoes corn
0 Sr. Rondon Pacheco, porqun' entendcu quc
nan era valido, que as c o n gratulaçoes nao
deveriarn ser diriginlas a S. Exa . , urn Go-
vernador quc, durante quatro anos, clesconhe-
ecu o valor, a ifllependC'nja e ate mesmo a
existCncja do Poder Legistativo. Antes das
cleiçOes, ocupava csla Trihuna para dizer ao
povo de Minas, ao fuiicinnnaljsiiio que Super-
lotava as galerias desta Casa, clue o MDB,
clepois de 15 (IC novernhro, aqul voltaria corn
sua Ban cacla clobrada . Parece que estávarnos
cci'tos, pois o Ml)B linha 12 l)cputados e
voltou agora coon a aguerricla e brilhante
Bancada de 24 Si's. Dcputados . Por aqui
estrearam alguns. e V. Exa. e a Casa ja
puderarn aquilatar o valor da juventude erne-
(lehista. Ainda hoje, a voz (Jo Norte (IC Minas,
através dc Pedro Nai'ciso, cleo aqui o seu
recado, niostranclo ito Governo que Montes
Claros, comb toda aquela regiao, e aquj re-
presentada por urn Deputado ft altura das
aihis tradicoes (le scu povo.

0 INIDB n5o veio a esta Casa para votar
('Ofln4ratulac6es Ha coisas inujtct mais sérias.
1-15 inotivae5o P ara iiioVnnc'ritacSo nesta Casa,nias no Para sereni votadas congratulacoes
corn o Sr. Governador Rondon Pacheco.
Diriamos, Sr. Presidente, quc, se algum Go-
vernador desconheccu it existCncja do Poder
Legislativo, esse Governador Sc charna RonclonPacheco, Tenho cert(za de que, ao deixar
o Palacin cia Liherd ade, ao rccolher-se ao
ostracismo politico, vai crescer capim as
poi'tas de sua casa, no senticlo politico, por-
qUe S. Exa. n50 fez poe onde, n5o deixou
ulfla plCiade de amigos, de correligionSrjos,
dc seguidores, (Ic figuras gratas an seu corn-
portaniento. Larnenlo, apcnas, Sr. Presi-
dente, clue o Requenirnento hoje apresentado
tenha corno sell prinileiro signatSrjo urn Dc-
putado que se earacterizou nesta Casa corno
tun dos homens mais independemnics do Poder
Legislativo. Larnento nun) pocler votar a favor
do Requerirncrito, quc' faz justiça ao Prefeito
Avelino Ribeiro Filho, cidadSo proho, lion-
rado, clinfInnico, adnunistrado i' do Municipio
(Ic Paraisópolis, que, ernhora riosso adversárjo,
inerece o flOS.SO respejto, \Tej,n V. Exa. o
acanliannento cia redaç5o do Hecjuerirnento.
0 nohrc l)eputaclo ciue 0 apl'eScnfou já per-
cebia Comb este seria recehido, corno esta
Casa se comportaria diante (Id e. Tanto C
ciue o norne do Governador --- cargo mais
irnportante e personaljdanle mais clestacada -
vein em 1iltimo lugar. Vejarn Srs. Deputados,
vejo o norne do Sr. Governacboi' Rondon
Pacheco por aclerCncja. vejo corno apêndice,
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('()]no in'escntc, naturalnentc para (I izei' que
colocarmos o Govcrnador aqui, fj

atC scm graça.

Teiii raz5o 0 nobre i)cputado Svin Costa.
Isso e cliacota, é coisa en graçada. Uin vot
(IC eongratulaçoes coin 	 Governador Hondo
Pacheco, nan podernos conscientennente dar
nan podeinos votar a favor de Inn requerj
menlo (IC congratulaçOes corn S. Exa . N0
nos podernos esquecer, Sr. Presidente, da
lnmnnilhaç5o a que S. Exa . subnieten este
Podem Legislativo (lurante todo 0 periodo de
scu Governo que, graças a Dens, estfn apenas
1))' mnais cinco dias . 0 Governo Federal,
ciii hora felji, dc rara inspiraçao. livrOu
Minus tie nnais tim ano desse Gov t'i'mmo . Te.
i'iamflos (id aguent a-lo Poe niais out ano a
frente do (ioverno, n5o fosse a sabedoria po-
lit i ca do eininen te Pm'esidente da H epfihlica,
General Ernesto Geisel, a queni, neste ins.
I ante, j'io fato, renclernos flOSsas tloinenagens,
nOs.SoS aplausos I' floSsas (ongralulacoes

Sr. Piesidente, ate mesmo o funciona-
I isnin d esta Casa sofreu a in I ei'vençiio do
Podei' Executivo, através do iniervcntor do
(os''i'nador Rondon Pacheco. Todos se
leniiii'aiii d isso, tanto os Depula dos da Legis-
labia passada, corno o funcionalisino do
Poder Legislativo . Quanclo est Casa, aten-
d end o aos reclarnos do funcional isrno, d evido
aos iii I nguados sa15i-ios pagos aos scrvid ores,
en tenden die il ar urn nnisero auincn to de 21) %,
viu-se clararnente a interferCncia, a intromis-
sun indChita do Governador Rondon Paclieco
B ('SI a Casa recuou . 	 Recuou poe que. Sr.
Presid ente e Srs . Depubados? 	 Poequc o
1 a i'tido (in (joverflo tinlia neste Ph'nfirjo 47
Depulad os contra urna pequena Ban cada de
apenas 12 do MDB. 	 Hoje n Ml)1I tern 24
Deputndns . 	 Diriam alguns : o MDII (lohrou,
ulas a ARENA C ,I 	 . 	 1) i'iain outros
o i\IDB foi vitcirioso nas eleh,'ñes de 15 dc
novernhrnn . Rcsponcicnios no' : it povo nos
(IeU a vitorit pircial, rnas fun) 0 OS (leti rnaioria
nesta Casa, n5o nos den o Govci'no do Estado.
Esperanios que cm 1978 (1 povO nos dIe 0

Palácio do Liberdad e palo con serf a ruins aquilo

'
tic des l-overnou 0 Sr. Hon don Paclieco

Espem-annos quc CIfl 1978 o po , o nos dC maioria
ahsoiuta e lranqüila nc'sla Casa, pcnrque estC
provado (mid' it ARENA nfio C nun Partido que
traz un ln'anqiiilidade P a feiicid:tde an povo
flhin('ji'O 	 A ARENA levi' o Governador Ron-
11011 Ptch ceo e parcee ciue n5n gostou dde
Tan to é que se d ohrcnu un Ban c'uncia do MDB
('in Minas. Be 'lete D€'putailos Fetlerais 0

MI)B foi para 11 de 12 Depulados Estacluais,
foi pam'a 24.

Portanto, Sr. Presid('n Ic.;ii isIS in pro-
nuflciuimnefllo do povo cm nh'suncou'do corn 0

Gcnverno liondon Pacheco, Preferirnos, Sr.
Presidente, volar tie acordo count o povo . Sc
O POVO rcptudnou, SC (n pO\'O nn'gou aplausos,
poe que nos. do MDII. vanios aplauclim- S.
Exa. ?

Prefei'jl]ios 	 votar 	 contra. 	 volunndo 	 de
a en edo corn a quel c's que nos el ege ram . Con-
linuareilnosaSc. gtnin. ficlrnente o comporta-
fliento exugitlo pelo povo nos filtuiiias eleiçoes

0 SB. l)EPUTAD() J0SJ SANTANA -
Sr. presidemi te e Ses. Dcputados , Pela pri-
iietlun VeZ stiho a esta Trihuna, onde ponti-
ficunramn t' Itlilda pontif team Os niaioi'cIIdem'es
tiltfl epul ii ica . F'aço-o coin nccessfim'ia dose
dc 11 utocn'itica, pois, embora p0550 nSo haver
t'iflinn a msiesmflil charna degenial idade, es-
pero (lime iii jniin (Ievoçao civica c men amol'
nS JUSIIIS n'unnsns (le ni inha gentc mineira Ic'-
enfl-11' un urn rtm Ili p rim unto nlecente do 101111-

lain C l PaZ de mninha conSciCilciul

I loiiiemni (IC p rofunda sensibilidade para
cOl n ins prOltit'IIill( (ill. agropecufiria dc nieu
Estlndn n C iiiesuiIo do Pals, tcnho o proposito
tic u n'st ut hon'a fazer Ulil pi'Ontiiidiantcnto (IC
i'eflcxñcS sohre it peciiSi'ia dc cOi'td', ciuc vive
unnun niuis (1uadl'as ililtiS SOIT11)i'iutS tie SUIt ('VO-

iucuo . 	 I) io unlia nlns mans sonnbrias pom'quc,
Cii) v ciii unni ', n ingropc cuan .iun, regra gemal,
experiulnen lut ii I i'ItVO arnargo (IC pi'ohlenias
uinguStiaflles (' Inpinm'efltcrnente jntranisponivcis
emil di fem'cntes ('pnncuns da hjstói'ja

'I('nhnnn V IS I tundo regiSes (be pec'ufnria neste
Esladnn c pm'ocnii'o rianter pci'mnutnente contato
cOifl os Inoinieiis cujuiS principinis ativ idades
sun uns 	 COluOl ItS COil) it CCOfld)ill ill pecufnn'ia.ViTi 
Pem'cehe-sc', rain ii ainiente. a d't'ise que flagela
os ped'tiuni'istInS nunineiros. 	 Sen desalento C
pl'intid'lnul c'nte total. Paralisou-se civase (tile
tie ulunfleIl'a ruinlicuti it comcrcinlizuncuo (10 gado.
RchafllunS goi'd os, jul se nlcstunstutnd0, COnt.i'
nuunufl tn('UI)ut ll do cxl ensas invernund 'is neccssul-
m'iuns S coinncuncuno de novilhos e hois mungros
Mesuio un pm't'rOS hewn inferjoi'c's inquelt' fixado
pelo dccanlado "acordo de cunvallnc'iros", cnn
fins ( le iInunn'çn (10 aflO passado. 1150se Iogi'amn
negocios c'xpi'eSSiVoS. 	 Dc regiScS de ondc
puti'tlUli 	 ('em'c',n 	 tic 	 OIl	 c'lIl'i'CtltS 	 IIi' 	 hois 	 p01'
scmlitnilit, 	 lctt'ul 	 0 N0i'dICSt 	 -- 	 hajun vista o
.Jequi tin honinun hojc nI'io sac un cinco . Em
Govei'nundOl' Va1ndunreS, On (IC lift nini s frigori-
fjcos corn a capacidade dc' 1.500 hois po
dia. .inI est5o unhatentlo 51(I) nniininis canlun (ha,
coni toni un ('0 unç:n) liquida hem inferioran
prcco tint "utd'Oi'dO dc cavalhciros , 0 (lesifl-
tei'd'iiSe lIon' h('Zd'i'i'OS, novilhos c hois magros
é total.

Os fiuun Ile iununefltos, segurunmefltc' nbun-
niunul's, (fUei' unt raves (IC progl'utmas comb 0 do
CONI)EPE. (10Cr cos providos pelos bancos
ouiciunis, 	 unSSill) 	 ('0010 Os asscguratbos 	 pela
cede banefnria privada. chegarn S data fatal
(IC scu pungauinento , Entrain cnn panico Os
pecuarislas , Os invcrnistas, quc delCrn gran-
des partidas (le hois goi'dos, nSo Os vcndendo,
tlejxarn (le fun'zen' face aos ccnmpi'oniiSSoS ban-
caricns C piOl', taivez. SC veeill imnnpetlidos (IC
('onnprar hojs mingros para prosseguim' corn
suun I ai'efa de d'ngon'diun . Apunral jsunçSo do
coiinc'rc ic bovino alcanca tot his a s funscs cia
criunc5o : ltezerros, novilhos, vacas e hois ma-
gins egundo pronto parun 0 eoi'te

Fl ft nnenos tie urn mc's. uniltincloin nn Minis-
tei'io do Agi'icnllura sun disposicuno de coin-
prior cerca tic lall iuil tofleladinS tic carne, ao
Pi'eço fixunnlo pelo ''acnmnlcn lid' cnvn1hcii'os,
it Bin de estocut-la puma o pc'm'intdo da entres-
sun fm'a , Isso se funi'ia sernelhan tern cute ao quc
Oc'oI'i'el'un no unno passnni(t, coin n nliferenca dc

A cIespeito dun anunciadia e justificfnvei
nlc'cusao govci'nutrnefltlnl, nuo se fizcrarn sefltii'
anicla Os cfc j tos prulticos da medida, pelo
mcilOs mnis meg noes pecuaristas did Minas, 1naa
vista o Norte, o Noi'dcste e o Vale do Rio
Doce.

No filtiut) dill 0, em Silo Paulo, o Sr.
Ministi'o (10 Agricultura inforrnou que j á ha-
'nam sidlo adqcniridins 52.500 toneladas (IC
cutn'nc . Corn eerteza forum adquiridas no Bin
Grunnde do Sul. Informou, tambCrn, hover
tld'cldldo naqucle (lilt antecipar nova etaput
nut coiopi'u( tint pm'odtito

As munihuts buroci'fIticas Poe certo retar-
clam a efetivunc5o de medidas que tern, ccrta-
untente, sc'ti cnsto tie oportunidade. E quanto
itlunis tai'dtnr a c'tnuipra govei'narnenta' aflUfl-
ciatlun, mnais grave c acrescidlo de turbulCncils
serfn dl clifluul tie nlesaleftb e talveZ dc Pil\'O"
-cl iOta tie moratoria - dill dd vivern, nesta
cstacao, (IS nlc'nonlin(i(tS c pertinazes pccuai'iStas
ill ill CI i'dtS

Vale rc'ssunitunr, nesbun i'ef1ex0, o fob 	 ic'

(lund	 OS pectiutl'ISnitS 11110 est5o cleillandaildo
1t1'c'ço ntiunis ni to. 0 cl ue Os coloca, conSdqilcn-

unentc', ciii ii ivcl tic' simopatia perinfite a opi-
uniSo pfihlic'n e un n5n menOs sofmcdoi'a e imemlSil
('IIlSSd' nbc' ('OflStnmlujdnlc's

Aceitunn tin n, c'oulnn ad'eltafl) Scull tergiVer'
SIll'. 0 pi'cctn do "acOi'dldt tic cuivun-
llnd'im'oS, des estilo, emil verdade, pm'ontos a
recehc'r innenoS tic 33% do que recehiam lift
ui unit, jul (line a inflacun alcaflcOU esse pa-

i)n'ixn ul((U tin' tcc('r considelacoes sobme
n brutal ( IId'utld't'liliCfl Ict do anlne farpado e
tie llcti'it'i'( 505 ilSUlilOS ul (IU SC obrigam OS
pcc'o ail ut as. I1nis conuno y ule1 nas. suni, minerais.
in:;u ticudas etc.

1 Ici I c'iunnil ns pcn'uai'iStilS seja subsidiada
ut n.'xpnl'la 	 tie cunn'ne. 	 Bern suthemilos quc a
I ir'hUlCntII co n itlntui'ut rnunci'al não oferece, a
ctnl'lO pi'aZO, pei'spectivas favorfivcis. 	 E n 

1c' cst i'Itnhl,U' (plc' se funic em subsidib, quail-
dnn ni Sn'. Pi'eslnl('iltc' do IBC fal l, ein suhsidiO

pai'un n n cut fC, i'd' j de miossa paula de exportacao,
aqc' II cnt para 	 terceil'a modesto posi-

e uc 101, 11 "I pi'O(iUtO gravoso. 	 A pohticfl
tic cxpOi'lilcaO lift (IC set' agl'eSSiVil, custe 0

qUe custar.
0 SR. DEPUTADO JORGE CARONE -

Estou acornpunnhmtfdo atentaflicilte o pronuru-
('ififliefitO tic V. Exa. e, puma cnCilflthlmcfto

men e da minha I3ancadia, 0 que V. Exa. diz

a i-espeitO dun miniscria e clas clificuldades que
neil ulSSOlutrn Os ci'iadoi'es de hovinOS de todo
o Estado vem no cnconti'O (las fOSSIlS idCias.
Pon' isso, qudi'o parahcniza'lo pebo hrilhante
tlisc'ui'so (pie Oi'ht pmonuncia C (line, inclusive,

VCiII no encnfltl'O die urna posicao fii'rnada
ainda lift pouco per urn nobi'e colega de V.
Exa . , (lit Bltncunda ai'cnista, dine disse clue o
Govei'flo cstfi nlutmitio cornplcta assistCncia unos
pccuamiStuns do None mineiro,

Poi'tnntn, nohi'e c'olegn, acc'ite OS metis
pai'abens c os (Ia moinha Bancadia, o MDB
ternos cei'teza de que pi'onundiaflTic'ntoS bri-
ilianlc's cnuno o de V. Exa. vCrn concorrer,

lativa pratique contra o pOVO de Minas urnato tao injusto corn() este de dar ao Gover-
fla(Ior ROn( j ofl Pacheco tlifl voto de congra-
lulaçOis.

A RRANCADA OPOSICLONISTA 1)0 MDB
0 SR. l)EPUTAD() NILSON GONTIJO -
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a osar (IC pertnccr V. Exa ts fileiras da
ARENA, Para clue o Governo atente Para Os
prolilernas porn os duals veni fechando os
()lhos (lescie quc tornou posse no Palácio da
Li berdade

o SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA -
As (live rgê n ci as politico-parti(Hirias, men
nobre colega, cuando rnaiiticlas em termos
coerentes coin o respeito s inslittuçöes e o
amer S P5tria comuin, cngrandecern e irn-
pul;!onam o processo deinocrSlieo. Entendo
c'ue c) assunto que or, verso, e quo V. Exa.
apiaude ein Scu alJai'te, e desse; que nos fa-
Z(Ifl esouccer a djversidac!e de caminhos,
unindo-nos a todos os 61 Depulacios, de m5os
(ladas, lrabalhando corn intenso interesse,
buseando solu95o urgente e cluracloura porn
(is ciuciantes probleinas cia classe pecuarista
de Minas.

o Sr. Depulcido Carlos Elm,, - Desejamos
consignor a satisfaç5o da Liderança da
ARENA (liante (10 pronuncialnento quo V.
E' —. faz hoje clesto Tribuna . E altamente
confortadoj contarinos, nesta oportunidade,
corn urn Deputado do categoria de V. Exa.,
urn cstudoso dos prollemas de interesse do
IIOSSO Estado

O SR. 1)EPUTADO JOSÉ SANTANA -
A intervenc5o dc V. Exa., nobre Deputado,
sobrernodo me honra. NSo apenas por tea-
zer-me o necessSrio e honroso apoio da Li-
derança dc nicu Particlo, mas tainbém pelo
iatci de partir de V. Exa., hoinem notoria-
in'nte ponderado, politico experimentado c
piofuiido conhecedor do tema cm Paula.

S. Exa., o Sr. Presidente do Repiblica,
ens proflunciarnento recente, afirrnou que "ja
aprendemos a produzir, mas ainda n5o sabe-
laos Corno vender 0 quo produzitnos"

Fin fases iiibo amargas c ate mesmo al-
toinente favorSveU, chegou-se a confiscar
(aii1lJalfl1ente a came ate 500 (lSlarcs por
lonclada. Por coerCncia, seria razoSvel que,
nsta quadra dc dificuldades, se concedesse
o subsidio, visanclo a meihor cornpetiçSo no
nserea'Io internacional. Soria urna forma de
(levOlver 0 que foi tornado do econornia pas-
tonI

Sinto-me urn pouco perp1eo no fazer
estas rcflcxSes, quando so ouve C lê, quase
(liariamente, sobre a foi;ic que inquieta ()
mundo e sacrifica niilhOcs de viclas em vSiias
regioes; dluarid o so ouve on IC, quase todos
os Was, sobre Os apclos do Sr. Ministro do
Agnicullura par que se aumentc a produç5o.

115 aparente abundSncja de alirnentos
nestc Pals. Houvesse mais alto poder aqul-
sitivo c meihor chstnibuiç50 (laquilo que Se
produz, certarnente n5o Se identificaria a
aparen Ic abundSncia, tanto aqui quanto
alhures.

0 Sr. Depatado Pedro Narciso — Quero
inicialinente, congratular-me corn V. Exa,
pelo brilhantismo coin quo aborda ISo reic-
vante assunto . Quero tanihCm afirmar a V.
Exa. e S Casa, dc rcslo, a Minas Gerais quc
0 poliIeina da agropecuSrja nSo serS resolvjdo
neste instant.- apenas corn o suhsidio da
abertura da exportaçibo. E necessSrjo que Os
orgao, eompeientes cxerçani rnaior fiscali-

zacao coin referCnc j a no truste do came em
Minas c no Brash, porque c) quo ternos semi.
ficado é que cxisle grande diferença entre o
preco pelo (1( 101 0 boi é vendido, do pecuaristapara o fniorifico, e o preço do frigorifj0
Para 0 consurnidor. Este atinge urna (liferen_
ça die 100% (10 valor por ciuilo. Entendeinos
quo seriam necessSrias providências imedija.
las neste sen tido, Para evitar aquilo (JUC Con.sideramos 1101 abuso de todos os fi'igorifico5
quer de Minas, quer do Brasil.

0 SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA
Nobre Deputado Pedro Narciso, seu aparte
vorn cngrandecer este men modesto pronun
di 0111 en 1(1

No que lange a came, dc modo singular,
por so tratar de alimento protéico de primeira
gmandeza, o problema se mostra ainda mais
coniplcxo. ITS pouco mais de urn ano se
afinnava quo o preço cia came jarnais cairia
de 1.000 dOlares poe tonelada, tal a sua essen-
cialidade e a comprovada e crescente dernanda
die protelna animal. NSo havia carne bas-
tante Para alender a dcrnanda cfctiva. A
verdade, porém, C quo Os prccos cairarn sur-
preendentemente no mercado Intemnacional.
A came estS mais barata no exterior quo no
Brasil. N.,--.o se ignora que ha oferta dc came
ao nosso Pais.

Tenlio segura confianca em quo vivelnos
0010 quadlma transitória, dadas as conhecidas
neccssidadcs dc alirnentos e especialinente de
pioteina animal.

Apenas (lois poises têin rehanho coIner-
cml maior (10 que 0 (10 Brasil: Os Estados
Uni(Ios, corn 130 rnilhSes, e a BSssia, corn
(-el-ca do 90 milhSes de cabeças de gaclo. E
urnhos siio importadores de came. 0 primei-
rdl importa cerca dc 800 mil toneladas de
carne hovina poe ano

Eslou convcncida do que o Brasil podera
scm urn (los mais iesportantes produtores de
carrie hovina. E haverS de sC-b, tanto Para
abaatecer o crcscente rnercado intemno, Sempre
o incihor dos mercados, coino tambCrn Para
scm urn dos grandes exportadomes. Corn 85
ioilhSes de caheças, C, dos poises expontado-
rcs, 0 (T ee conta coin rnaior rchanho. Bene-
ficado coin lemmas abundantes e clirna favo-
nSvel, falta-ihe apenas urna polItica bent defl-
n;da e sustentada par our a capacidade em-
presai-iai movisiente corn Cxito todas as po-
I CO iilid ades -

0 aumento da produtividade dos nossos
rehanhos é quest5o fundamental. Irnpöe-se,
antes die mais nada, destmuir 0 quadiro anc-
iniante que prevalece gracas a verrninoses,
camrapatos, hemnes, bicheiras e caiCncias ml-
nema(s; (lepois, cuidar da aftosa, brucelose c
outras cloenças

Mio basta, evidientemente, dIUC so asse-
gureni finnnciainentos ainplos e generosos.
Podern ser facas die dois gunics. NSo basIn
intensificai- a tecnificaçiio. So o incentivo
(Ic lucros futuros pode conduzir o empresSrio
a tmansfoi-macOes em sons prevaiccentes sis-
td-inas de produçao.

Ampliar o consumo domCstico des-c see
preocupaçao constante. NSo se ha de esque-
cer, entietanto, que a conquisla de inercados
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nsercadoS, irnpSe-Se conserVS-ioS, mesmo 	 fan
ijoVos

	

.ons sacrifiCiO transitóriO do mercado inter- 	 url

	

te con- 	 furpolitiCO que, hem sei, sofre veernen 

	

testacao, mas quc tern sido usada por outros 	 Go

paa1SeS 	
mticuIarfllentc no caso de came, haja 	 Sc

	

vista a Argentina C 0 uruguas, naçOeS expor- 	 in'

tadomas 	 Uli
esl

\Toltelnos to rnemcado doinéstiCo, cujaqu
tendênc 	

C Para crescente consumo
de came boVifli!. E isto não so porqUe au-

	

menlO a popular,-to, de maneima exagerada 	 1i
	Para algUlis, inas pOrque se eleva 0 podcr 	 to

	

ieSifla popuiacSo. A renda 	 ciiquiSIhivO (lessa n

	

ib tardara a aicancar 0 patamar 	 hi
per capita ndos 1.000 clolales, e a nova politiCa do Cover- in
no Federal SC onienta, através dc vSmios me-

•	 njs1n 	 no sentido de elevar o poder aquica 	
- 	 e

sitivo do popuiacibo brasileira. A RevOiUVib0 	 n
jS erUendC clue não C mais poSSl 	 esperar

•	 0 bob Para so depois rc-pelO crescimcflto (1
parti.l0.

Nein se aicgue, como alguns apressadOS 	 c
hem informadoS prociarnam, que o z

e meflOsritual conSUfllO (IC came bovifla no Brasil seja 	
1

demasiado haixo. 	 Somente a 	 tina,Argentina, o
Jmuguai, os Estados UnidoS, a AustrS1h e a
Nova Zeiiin(iia 0 tCflI substancialnsNlte maiS

cICVallO. 	
I

Em 1970, o consumO per capita dcve tcr
sido de 19,68 kg/aflO, e hole, 1975, possivel-
m	 (lestaente sera de 24,12 kg/ano. A media dos
palseS curopeus nSo estS muito longe
euro. E hem verciade que nesses outros poises
C hastaflte alto 0 conSUfliO (be outroS tipos de
Carrie c tami)CIli (le pescado.

0 Sr. Deprilado Ddlton CanabrdlVa —
Nobre Deputado José Santaflo, md-us cumpri-
muenlos por sun cstrCia. Muitas vezeS ficarnos,
neste PbcnaVio, discutindo assuntos comb
votos dc congmatubacocs, perdendo tempo.
Mas veliloS no discurso de V. Exa. urn assun-
to serb, quo realmente estS chamondo a aten-
çSo do todo o PlenSrio. Eu o cumpriflento
since malTieflte, porqllc C ulfl assunto palpitante
e do mabor i iiiportancba Para a ecoflornia do
Brash e de Minas, o de quo V. Exa. tmata
nC'SL' usoniento -

NSa. quo soiflOS medicos, nobre I)epu-
(ado,s abenios ne a principal docnca do
brasiieiro nSo C a meningite, nem a gastren-
terite, isern a mnoléstia de Chagas, item a es-
quistOssoiliose, como tamhSn nab C a malaria.
A grande doenca do hrasiieiro ch 	

manla-Se foe,
chansa-se (alto dc proteifla de valor nutmitivO
no alirnentacibO, quo é muito fraca para uma
irande faixa de brasileiros. Dai as nossas
nianças cntrarelii Para Os grupoS escoiaieS

sent condicOCs fisiolOgicas do cCrebro porn
captor os ensinarnefitos das professoras. Dai
a repctCnCia, 0 poUCO aproveitamento rims
aulas. Isso e defirritiVO e, geraimcnte csSa5
crinncas scrão, no futuro, operSrios de nIvel
intelectiial baiXo C, Clii c Oil s C qiiCnCOl, corn
remuneracibo pequefia, operSrios bracais dos
rnais cOrnunS, desvaloriza(Ios Naturainlente,
iraQ criar urna familia nas mnesmaS Cd)fldicoes
0 problema, portaisto, C a carCncia dc pro-
teioa no alimefltacao do po . o brasieiro

A came existe, mas o povo tern fome. C
bor e abundaflte no meio rural brasibeiro

no existe em quantidade, e o povo está
ainto, pr i nCipalmente nos grandes centroS
)anos. V. Exa. traz urn disursO Serb,
idarnentado, que servirS Para presSi011ar 0
verno no sentido de tomar uma atitude.
na 0 caso de subvencionar a came 0 0
te, como Sc faz corn a indüstria. Nós nãO
:arnos construindo na terra do nobre colega

centro industrial subvencioflados	
'i 	 Por

e entSo isto n5o é feito tambCni corn a
me? Qual a diferenca quo existe entre o
pital do meio rural e o capital do meio
bano? Se o meio rural foi sempre a sus-
ntaç5o da econornia brasileira, agora que
o atravessa urna das maiomes crises de sua
stOrm, tomos que tomar providêflcias. 0
incipal problerna está sondo esta falta de
ercado Para colocar-Se o produto. E isto
problema Para o governo resolver. 0 boi

So tern saida, mas a came estS barata Para
povo? NSo. Quando se vendia a came a

0 cruzeiroS a arroha, 0 quibo no varejo cus-
iva I cruzeiro. Quando cia custava 150
ruzoiroS a arroba, o quilo custaVa 15 cru-
ciros. Agora, end1e-sC a amroba por 05 ou
00 cruzeiros, e a came continua custando
4 cruzeiros o quibo. E o dnico produto que
aiXOU die preco no Brash nos ditimOS dois
flos. Seria o caso de se criar o Instituto
3rasileiro do Carrie, corno existe o IBC Para

café. 0 lnstitutb da Came tratarh' especi-
'icamente dos assuntos relatiVos a came.

s\las o nOsO Estado não estS tendo interfe-
rência ribs gmandes escalOes da politica fede-
ral. 	 EstS indefeso.

V. Exa. estS de parabCfls por trazer
a esta Casa urn assunto de maxima jmpor-
tSncia. Nós salsemOS quo as multinaCi0n5
tern muita forca dentro desse governO. Isto
C pdhlico e notOrib. Isto cstS procupand0
ate o prOpliO Govemno. Mas o meio rural
cstS sc 	 padrinho nos cscalOeS federais, emO icite, por eXelflI)I0, custa mais barato do
que a ccrve3a, 0 que C urn absurdO. EnqUan-
to flUe o produtol' vende o litro de leite pora
Cr,,, 	 Onde1,40, a garrafa die cerveja custa 3,50
tOO crUZC11'OS, e é quase quo so agua.
estS al o born senso? Ora, a inddstria nSo
C nosso forte, cia C suhveflCiOnaWt. 0 carro

traflgcir0, POr eXcilipib, nSo pode conipetir
con' o biasiiCiro. Digo isso, polo conhcci-
muento que tenho, como DeputadO quo repre-
senta o povo do sertSo, povo que vive da
came, clue vive do ieitc, quo ViVO dIOS cereals,
que dicdiea seu trahaiho, seu esforco a esta
econornia que estS ciamando Para que algUéITI
sohicibrie o son angustioso probiema. Para-
i)CnS a V. Exa.

O SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA -
Muito obrigado a V. Exa. Vamos continuar
lutando em favor da economia de nosso
Estadib. Bens scm quo ha, ainda, bongo estrada
a pemcbirci', a ibm de quo o Brasil so coboque,
peia produtivida(lc do SCUS rebanhos, cm con-

dicOes 
efetiVaniefite cornpetitivas no piano

intemnacionab. Dc quaiquor sorte, a estrada
jS estS sendo percorrida.

0 quo isSo C possivel, porCm, C cbeixar do

acudir, corn 
presteza e adoquadameflte, uma

flieconO ba quo se encontra desalofitada e chein
do pavor. Seu aten(liiflento C essenCial Para
quo cia continue sun marcha Para o aprimo-
ramento em busca dia acabentada produtiVi
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Isso mostra a importancia do assunto que
está sendo debatido por V. Exa. A contri-
buicao do Deputado Vicente Guabiroba am-
pint a anitlise que V. Exa. vem fazendo.

0 SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA —
Agmadeco aos ilustres colegas 0 generosO
oncorajamento.

0 Sr. Depulado Emilio Haddad - Nobre
Deputado José Santana, V. Exa. traz uma
contmihuicibo extmaomdiint'iria aos nossos tra-
balhos, corn o discumso quo profere na tarde
de hojo. 0 MDB tern como uma de suas
metas lutar incessantemonte par baixar 0
custo do viola, quo aumenta constantemente.
NOo somia incoerCncia do nossa parte inter-
ferir noste piohiema tin came, porque o clue
eIarnoS sentindo, o quo estamos observando
C quo noun 0 prociutor, oem 0 consumidor
leva vantagem no questOo de Tucro. E o
i ntcminodiario, C o truste da came que se
henoficia. Tenlio a certcza tie quo ate 0
pi'Oprio produtor, se se sentisSe prejudicado
ein honeficib do consumidor, nOo acharia
ruirn. 0 MDB continua corn sua tese do
luta contra a inflacOo o, to mesmo tempo,
deseja clue 0 prndutor tenha ostabiliciade de
pmeco, pain quo possa manter constafltemefl
to a sua miqUeza, pomqile, sendo dc rico, con-
tnibui tambemn pal'il. a riqueza da nação atra-
y es de inIPOSIOS quo tern die pagar, dando
condicOes pama (Iue 0 consurnidor tenha came
polo monor prcço, tirando a participacbO do
intermodiitmio quo, somento ole, lova vanta-
gem no final dos contaS.

0 SR. 1)EPUTADO JOSÉ SANTANA -
Nobre I)eput: 1 do EmIl io iladtiad, sun man-i-
fostaciio tOo liucida ajuda-me a pmosseguir na
rninha lose: a vonda da FRIMISA, tOo pmo-
plaila no atoal Govemno, C altarnente nOCiva
aos interoSScS (10 Minas. Concito Os meus
nobros pares a quo facamoS, todos, sentir no
nosso iutui'o GoverfladOl', 0 Dr. Aumeliaflo
Chaves, quo 0 fl0550 entondber unâniifle C 0
de quo a FB1M1SA C o termbmetro da pe-
cuOria do cone out nosso Estado, e que alie-

r 	 nib-ia serm enipobrece-lo

i cssencial quc nTio fuilcin dii'etrizes
segulas i politica cia prutluçao animal. A
agropccuaua requer, corn di reito, terreno
firnic pura quem plan Ia, cria, engorda, abate,
iIl(IUSII'jahjza e coniercializa E, também, ter-
"c o o fume para quemn consume e sustenta a
\'asta insti'umflcntacjo produtiva

0 Sr. Depulado Vicente Guabiroba -
Nobre Deputado, A sua cstrbia na Casa, hoje,
b realmnente motivo dc contentainento para
todos nos, SCUS colegas, jjorquc vernoS quo
V. Exa . veto trazer para esta Casa a sua
culal.ioraçao, a sua comiti'ibuiçilo lara que
assuntos relevantes e iniportantes, como este
que V. Exa . aborcia no momnento, sejam tra-
tados, ao invés de assuntos tie sornenos im-
portancia como aqueles corn quc As vezes
costumanios encher o nosso tempo.

Qucro, nobre Deputado, solidarizar-me
corn V. Exa pelo lirilimo da sua exposiçiio,
(10 son pronunciamcnto na tarde de hoje.
Como representante, tambbm, de urna região
essencialmnente agropccuária, quero trazer a
minha palavra, quo é tainbém a palavra de
mnilharcs de pecuaristas que estbo passando
por verdadeiros dramas nestes dias tortuosos
Jara a pecuaria de flOSSO Estaclo. Repre-
sento, aqui, regibo das mais fortes cm pecuá-
via, cia pecubria de corte, sobretudo. Assim
sendo, conheco Os anscios dos fazendeiros.
E lamentbvel ver con-to o Governo flea corn-
pletamente insensivel a (SSC problema tao
iniportante

A pecuária, como (lisse muito hem o
nobre l)eputado Dblton Canabrava em son
aparte, é urn dos suportes da economia do
flosso Pais, sohretudo (IC Minas Gerais. Scm
a pecuária desenvolvicla caniinhamos para 0
caoS eCoflorniCo. Vemos em nossa regibo
fazendeiros levarem scus rehanhos para o
"Ijanco" porque nbo tern condicbes de saldar
as suas dividas. Pior agora, porque os bancos
oem reformas estão fazendo. Queren1 hqui-
(lam' ([C qualquer jeito, de qualquer forma Os
ilehitos dos fazencleiros. 0 fazendeiro esta
vivendo urn verciadeiro drama. E urn reflexo
tambem da crise do petrolco, crise inundial,
que esla abalando a economia dos paiSS, Jb
cl ue precisamos de clivisas para aquisiçbo do
petroleo. N,-io temos, assim, mercado exter-
no favoravel it ilossa pecuitmia . E indispen-
sitvel quo o governo cstirnule o interior, para
quo a pecuaria de corte nbio entre em colapso.
E necessario quo sejam dadas mais condicbes
ao povo, quo, na realidade. nibo conic came,
porque não pode. A came estit al, sobmando,
corno bein disse o Deputado Diblton Canabrava,
mnas o povo não pode compra-la. Come came
as vezes, em dia de festa l quando vai it casa
de umn amigo para algumna consenloraçSo.
Do contm-ibrio, so ye a came pendurada nos
ganchos dos acougues.

As'imn, quem,o cumprimnentar a V. Exa. por
sell cliscurso tho profundo, quo trata de as-
sunto dos mais relevantes e quo tiaz grande
prcodupaçao para todos nOs. Que o Governo
ouça o (liscurso de V. Exa. e ouça tambérn
os clamnores dos pecuaristas, (JUC estao viven-
(10 urn verdadeiro drama. Assiin, espero quo
o Govem'no possa ouvir as palavras de V. Exa.

O SB. DEPUTAD() JOSÉ SANTANA
Lisonjeia-mne profundarnente o apoio de 'V
Exa . a esta causa . A estrutura lOgica de sua
mnanifestaçao aumnen [a a minha fC no alto fli
vol dos reprosentantes do povo e na vitórja
do Po lito de vista que esposo, no vitOria dos
soberanos interesses de Minas Gerais.

0 Si. Deputudo Chris lain Chiuisjdii,
Nobre Deputado José Santana, antes inosm0
que V. Exa. retorne seu cliseurso, após o
brillman Ic aparte do nosso prezado cologa
Deputad o Vicente Guabiroba, quero tamhbrn,
(Ofli ii pemmnmssa() tie V. Exa . , registrar o men
aparte ao 0 1) 0 ( 100 0 diseurso cjue V. Exa . estã
pconunciando, discurso quo versa sobre as-
sunto dos imia j s sérios e dos mnais importantes
palo a nossa economnia.

Esta Casa, nobro Deputado, jit hit muito
aguardava a presença de V. Exa. E nbo foi
Mclii razao . V. Exa . , na tarde do hoje, estã
(1cinonstraodo niio so a nós, mas a toda Minas
Gerais iue esta, propamado porn (loSeflipenhar
coin dignidade e cficiência o inandato quc o
pcv() Imuneiro the conferiu no pleito de 15
tie novemmibro proximo passado . Men aparte
C, poiS, dc congratulacao pela sua brilhante
estréia, am) mosmno tempo quo formnulo votos
para que V. Exa . assim continue represen -
tanclo corn hrilhan[isrno e corn as forcas de
sua adrniriivel intoligéricia o nobre povo de
Minus Gerais.

0 SB. 1)EPUTADO JOSÉ SANTANA —
Nobre Deputado Christovam Chiarad Ia, Deus
queira quo mcii modesto pronunciarnento, quo
reecho de V. Exa. to generosaapreciaç5o
possa reteber. (10 nOSSOS pares, a aieflcao e
adesao necessaras it solucito desse problemna
(1110 tanto nos aflige

Tenho plena conscibncia do (1UC estou
desenhando tim quadro tie reflexOes aparen-
ternonte somimisrias, niormente so nos dispusés-
somnosac ompara-lo ccni as nuancas de euforia
(lelinea'las nos anos 72 c 73.

Ento, os precos cia maioria dos nossos
pmi iit'i pa S I) rO(lutOs ganliavamn ascensäo
Conqimisl'mvani-se amplos 0 OOVOS mnercados
coin a ticftrmninaçao do sustontit-los de qual-
citmer fermia, e niio so haviamn percehido ainda
os primneilos simsais do tufiio arrasador sopra-
(10 coni 0 aviltaniento dos preços (10 petróloo,
des fertilizarites, dos eustos de tiansportes,
do (itsord (lU do morcado finance i ro interna-
cional e do sufocante l)OOSS0 inflaeionario
a corroer mosmmio as fllaiS solidas econonuas

As explosOes da came, do soja, do açiicar
C do suco de laranja, corn producibo, mercado
o precos janlais imaginados, pameciarn ties-
vendor tesouros desconhoeidos e encenavain
unia nova era do prosperidade porn a agmo-
pucuaria hmasileira

O It Piano Nacion al de Descnvolv imnent(
ora em exaine no Congresso Nacional, ao
focalizar a esirategia agropecuitria, reconliecc
que 0 setor vein revelando dinannsmno e ra-
zoavel c'apacidacbe (10 roaçao aos estinsulos
(10 pmeços . Anuneia, tanibCmu, tine é tempo
do so exigir inuito mais do Setor .\gm'opecuibrio

0 Sr. Deputado Cicero Dumont - Nohmc
Doputa(10 Jose Santana de 'Vasconcelos . Te-
nho giande admni'açao polo novo Deputado

e peiO l)ePtilO(10 novo. V. Exa. C novo
J)c putamb 0 l)(11'(lu(' (Xerce ugora Sell prirneiro

nandle 0t0 e C 
D

out I) eputa(tO novo polo juven-

de (1iH' Ctild 	
oiIido1 	 Tonho grande ad-

pelo epotado novo, porque ole traz
ujira^

SO0 menSue'° aquilo qUe 0 tempo costUrna
dram do,1)eputados quo jib ropetemn sells

011ndatoS.
V. Exa. comprova pleflflfllOflIO OSSO tese,

trazc0 valiosa contribuicao a urn assuntorn rcalmente dificil, quo C o do came. flificil
orQU° no mornonlo em que a came baixa

(IC proco 1)0 Urna, rociamacao contra a queda
(10 prcco. Vimos aqUi urn DepUtfldO (To MDB

0 Govemno, por estar doixando
criticarprcco cair. So o pm co da came baixa, cor-
remos 0 riscO de yer desmontada na das

moaiOrcs foi'çus ecoflbmic as , quo C a
nossasproducao do cal'flO. Como ye V. Exa., pebo
estudo quo estit f:izendO. 0 prOl)iema realrnofl-
to al), o n (,jovofli IUO Veit-) porn oslo

Casa pela Teond do ABENA
Iarnenlavelfilefhe, sou 1.opresentaflte do

e, neSSa qua1idado muito me

apZ 	
0 pl'eco (10 came cain; 111 11SlS nbo

i'O possO deixl' do pOfis0l' tarnhem 00 pmodut0m

poiS S c cste no tern estirnulo, so a producibo
000 pe1'fh°0 	 1stitvel,	 rnperdcos urn prod" to

do expO l' i
 ac o. Mas antes do scm urn prodlito

expol ('I, C Urn pi'odUto (Ta (Ii eta di On a,
hibsien (It) l)l'aSile imo

a V. Exa.Dc modo que qucro renoval' 
nOb aponaS a uiinha ndrnimacab, mas, sohrc-
tdo, moOs aplauSoS pola contribuicao coflS-
truli\'a quo Iraz it considemacibo (la Cosa.

() Sib. DEPITTADO JOSÉ SANTANA -
ohre Dopul ado Cicero Dumont, muito des-

,to (iiafltO tic Slut contm.uhulcao0necido lime si 
altailie fl Ic 	

0 circubb vicioScisiareeedora 
quo V. Exa. letectOil corn taflth arguicia cleyd
scm dehelado untes quo SUOS eonseqiflcia
so loinen" Mai" graveS

(1) Sr. n0pi!cido Vicente 
Gmiabirolu a —

olega, oslo apal'[O C aponas para tiize
Nobto c 01110 pulavra an T)cpUta(lO Cicero Duoloflt 	 S
Exa.. enmo dissc, C ropreSenhantO do con
sunlidol' 	 ()c011'c que o DepUtadb Cicer

nlofil 0105100 i'ecoflheco quo sO houve quodDuno preco do hoi (rn pé, qUO llo3e estit send
vc. ndido a Crb 90.110 ammoha, no mOximo

logicarnemlft, OXiS[O UlIla quedil para.0 pr
(iUtol', o que Ilie c'sta trazondb mlesestiniUl(
corn (lilt liOU\'OSSO Urn refloxo pam 0 cm
Silflujlor, (lilt' no foi h000ficiado corn a quod
do pre(: n

 do bob. AlguCm dove estar send
5bcnefieiado o çoU gue1los ou os frigOrificol

O LC() e que o pmodutor C quo nOo é.

O SB. l)IP 1 TTAD0 JOSE

Talll 1101), 'O0) ertmafihle7.a, qUe nOn cc-

tea. II
bCil1) cast, funei000n do a f',11110.", lei do

ofol-11 1 c (It) pmocura

() Sr. J) 0 p1110d0 Cicero D11n10111 — Este

tiparte C pd'fla$ pal'O fazor iI101 ohsOl'\'acao
ohrc o aparto do Deputado VicenteGuahi-
i'o1, j.' quo S. Exa. disse qud' todos nOs

solilos repr0° lanloS do consUrn or; ea nOo

o soil do 1), 11 	
bnfelizo)Olitc. 	 Col000_rno

('0mb 	 Vdp1'eSellIalht( 	 (10 	 cOnsillnid()I'. 	 Na

ohservacao quo 	 0z, quanto t qUdR

(10 preço in prfl(Iut0, a qUeSIibO 0 (1 isi'utivd'I'

0 Sr. Depiitado Antonio Dias - Nobre
Deputadd) José Santana, (losde o principio cu
notava qe V. Exi. me pamecia o "substan-
tivo", 0 CU diner), cornO (I s outros Deputado
qile apamt('al'am V. Exa., dizer que tenho a
lionra do se t, 0 "adjetivO", pama concordam
miii 'V. Exa. ncsto mornontO altamento cru-
cianto do pecutiria. Concol'dO corn V. Exa.
em gCnemo, nhimero e caso. E, iii que fob
vontilado nesto recinlo o Fmigomifico Minas
Gerais S. A., quero bembmar a V. Exa. que
jA tenho conhiecifl)efitO (bisso. E do conhe-
cii'nefltO ito todo o Estado do Minas Gerais
quo a FRIMIS\, oslO atmavessando urna crise.
Tondo hois em quantidade perdendo peso,
quo escommo nas maflgaS, segundo eta, devemiil
estar cornprando hois no Norte de Minas, no

t lo de Monies Claros e Govemnador Vain-
regi
dares, o, no i'ntanto, confomme a denOncia
contida did) jornal do MonIes Claros, salta a

ivisa dc nosso Estdo o val cornpmar boisd 
em Goiibs

Isto y ou)) traZOr ainda rnaioreS e inunie-
rilVOiS pl'Obld'rnas Para a pecuOria bmasiboima.
E nOs sahemoS c veillOS quo, an iflvCS cie as
cOrn aras frigonific.1S iba FRIMISA estarem
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abarrotadas de came boa para sec vendicta,
estão repletas de picolés e sorvetes, frangos etc.
Isto nesta hora ern que (leVeriarnos ter em
Minas urn frigorifico clue pudesse assegurar
urn preco justo para a populacäo, capaz de
tranqililizar a nossa classe agropecuária.

Fico, pois, satisfeito ao ver que V. Exa.
não sornente agrada hoje a sua terra, Alvi-
nópolis, rnas toda a Zona da Mata, Carlos
Chagas, Governador Valadares, Vale do Rio
Doce, Vale do So Francisco e todo o Vale
do Jequitinhonha, a quo temos a honra de
pertencer.

Parahéns, nobre Deputado José Santana.
Concorto corn V. Exa. em género, niimero
e causa.

o SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA -
Nobre colega Deputado Soares Dias, o mal
clue V. Exa. ye, conhece, sente, larnenta, hi
(le sec corrigido, tal C a irnportância (10 em-
penho de V. Exa. e dos nohies Deputados
a esta Assernbléia.

o Sr. Depixiado Jorge Capone -
Nobre Deputado José Santana, V. Exa. ha
de me perdoar, mas o assunto tmazido hoje
a esta Casa por V. Ext. é realmente impor-
tante e faz corn que aparteemos V. Exa.
Quero apmoveitar a oportunulade em que 0
Deputa(lo Antonio Dias afirma que a FRIMISA
esta alugando silas cOrnaras frigorificas a
grupos internacionais, para colocar ali picolés,
sorvetes etc., Para fazer urn apelo ao Governo
atual e futuro, no senti(lo de proibir esse
abuso. A FRIMISA nio tern esta finalidade.
A sua finalidade é justarnente equilibrar o
preço da came em nosso Estado. Assim,
lavro o rncu protesto. Nesta homa a FRIMISA
devia era estar armazenando came, e no,
alugando suas cOinaras.

Como (lisse no prirneiro aparte, 0 assun-
to de V. Exa. hoje é realmente importante,
o o quo me deixa espantado é quc urn Governo
clue perrnite esse abuso ainda queira merecer
(IC muitos Deputados corn assento nesta Casa
uin voto de aplausos; tais Deputados ainda
tern a ousadia de apoiar urn voto de congra-
tulaçOes corn este Govemno que, segundo os
nobres colegas, permite que os frigorificos
(10 FRIMISA sejarn alugados a grupos inter-
nacionais para guardar picolCs, sorvetes e
outras guloseirnas.

0 SR. DEPUTADO JOSÉ SANTANA -
Agradeço o aparte de men ilustrado colega
e sua generosa cooperaçOo no sentido de
cornrovar minha tese do quo é preciso re-
modelar a FRIMISA. E preciso rernodelá-la
(lesde os mais profundos alicerces. NOo é
possivel entender quc, enquanto os demais
frigorificos, inclusive os estrangeiros, estOo
(100(10 lucros tOo significativos, nosso Estado
osteja tentando desfazer-se (10 FRIMISA corno
(IC urn traniboiho (IeficilOrio. 	 E nocessOrio,
repitamos, reerguer a FRIMISA em moicles
ernpresariaissensatos. E preciso clue sua
mlirccao seja entregue a homens comprovada-
monte comnpeterites, clue possarn (far Oquela
instituicOo todo o seu tempo e csforco.

So isso for feito, podernos ter certeza
de quo cia tera condiçOos de competir van-
tajosamente corn os outros frigorIficos e car-
rear gramides lucros para o nosso Estado,

Sr. Prcsidente, Srs. I)eputados, nOo
pretendlarnos mais usar do palavra, JO clue
nesta tarde tinhamos a intençOo de refutar as
palavras (10 Deputado Fernando Junqueira,
votado na minha regiOo, a grande Juiz de
Fora. Entretanto, S. Exa., larnentavelmonte,
se oncontia ausente. Sinto-me, portanto,
constrangido em refutar S. Exa. 1\12s, num
ligeiro racioclnio, relembro a V. Exas. quo
narrej festinhas do Sr. Governador Rondon
Pacheco, e a festinha major foi justarnonte
aquela intitulada por mirn do forrO do Juiz
do Fora. Naquela oportunidade, S. Exa. o
nobre colega da minha regiOo, 1)eputado
Fernando Junqucira, ter-me-ia refutaclo. S.
Exa. nao rue refutou; apenas retrucou-me,
pois quern rofuta certamento explicita, e
aquele quo explicita faz-se entendor. Con-
sidero-me (10 urn Q.I. razoOvei, e, se S. Exa.
tivesse-mne refutado, ou teria entendi(lo. En-
tondo quo S. Exa. aponas rotrucou-me, por-
(100 desconheco 0 forró clue foi realmonte
a inauguraçOo (10 clistrito industrial do Juiz
de Fora. Eu seria bcócio se fosse contra a
irnpiantaçOo (IC indOstrias em Juiz do Fora.

Mas sou contra Os moicles em quo estO
sendo feito aquoio distrito industrial. Por-
tanto, mcii pronunciamento, nesta tarde, seria
loll,-O, Se pia proveitoso, certarnento receberia
urn colorido aparte do S. Exa., o Sr. Dopu-
tado Fernando Junqueira, rnas, lamentavel-
monte, S. Exa. nOo so encontra prosento.
Sinto-me consti-angido cm falar do urn assun-
to clue interossa muito de perto a S. EXa.
no sun ausCncia. I)eixarei para outra opor-
tunidade 0 motivo desta minha vinda it Tn-
huna. quando trarei para V. Exas. mais
subsidios acerca do mornentoso assunto anti-
(tistrito industrial dc Juiz die Fora

PRODEMATA

O SB. I)EPUTADO MARIO ASSAD
Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, quero neste
1stante prehrniflar11lente render o men tn-

butO do illOiS cuinovida homeflagefli aos meus
,lusts pares. E qucro ao mesmo tempo
deselal a todos, no exercicio da noble e
cstafante rnissiio (10 repreSefltai 0 povo mmci-
ro Ileste PleflariO, lelicidadeS o inuito sUCeSSO
no cUniprimento dessa nobre missOo.

Quero tamhCmfl aproveitar 0 ensOjo para
dizer aos nobres Dcputados quo dentro em
breve devo aband000r esta Casa porn ocilpar
urn cargo no Poder Executivo. Mas quero
dizer aos nobres DeputadOs que tcnho c -
contimiilani tend( por esta Casa o mais pro-
fundo respeito e 0 fliaiS extraordinarbo apreco,
por(TUC reconheco quc o Podcr Legislativo,
mnegavcimelt(, 	 a mola mestra dos regimes
dCmOCit1COS. Compreendo (file C na Casa
do povo que Se fazem sentir, realmente, as
maiS profundas ress000ncias c

lue dizem res-
peito is aspimacoes popularos.

0 regime (lernocratico, para 0 Deputado
clue flies fain, significa e haverO dc significar
porrnaflent(T fl Ic o fortalecirnenbo profundo

	

Legislativo 	 Por. 	 isto , no deixar
do ^oderpor algUlli tempo esta Casa, quero repetir clue
cleixo aquiamigos jncofltOveiS, e nleixo maiS,

	

profundo respeibo e a maiS 	 clvofuna
o rneU
10rnenagCmfl a esta Casa a quo tenho pemtefl-
idlo nIs Oltimiias LegisiatUmas. 	 Dentro dos

cnunhas poucaS ossjbilidados tenlio pro-
curado servi' esta Cosa e servir mais ainda
00 P°"° (IC Minas Gcrais

Sms . DeputadoS, entrando propriamente
no assunto qc me trouxe a csta Tnihufla,
quero (lizer clue ale encontl0 profundamento
feliz, isto porque na LegisiatUra passada five
a suhida honma c o grato pra7er de defender,
p01 vOrias vezes, a necessidade presento de
so ini plafltar no Zona do Mata urn programa
que vis,asse , acilfla (le tudo, ii sua recupera
cOo; urn pmomafl1a quo visaSSO ao aproveita
menlo (Ta sun infra_estrutula.

Lutava cu nas L€,gisiatUras quo antecede -
rain a esta, ocupando osta Tribuna por vOriaS
vezes para c1inmir a atoflcao (10 Govemno
do Minas e do Govemno Federal Para a nOcCS
sidade (Ic se criar urn prograiTla quo visasse,
acima (id tudo, a recuPeracao, I poio o iflc0fl-

tivo :1 Os setores econOrnic os e SOCIaIS
do Zona do Mata. E tive ocaSiOo, na Legis-
latura passada, dc apresentar unia indicacOo
00 Govemno do EstadO, tambCm ao Governo
do RepOblica, tmabaiho clue era vazado, mais
(10 clue tudo, em estudo apuradlo a clue tivo
oeasiOo dc proccchr, trahaiho glgafltesco

 clue
o Banco li() Desenvolvlmonto fizera e quo so
intitulim flivisOO EconomicU do Zona do Main,
C, mais ainda, urn trabaiho magnIfico quo a
Vniversida( de Viçosa fizera sobre a ininha
regiCo. 	 Pude sentir, atravCS dc dados esta-
tisticos, qu a Zona (10 e anbhlrnal
extrndor in Orid), talvOZ inaproveitado pela lalti
(le urn piano que operaSSe naquela rcgiOo
pude sentw, 1.ci11i1eflte, c lue a Mata, quo pa
redo urn rnaflaflcial extraordjn1b0, nOo POs
SUi 0111 

Plano capaZ de soerguC-la 	 Eu portia

enlOo, pa ma0 riacOo de urn piano basead(

dm1 estudo clue lizera (10 tmahaiho a quo me
refeni, do Banco do DesenvolVimento EconO-
mnicoe da Universidade (10 Viçosa, e, naqUela
ocaSiao, cu lançava urn brado, pois era indis-
pensavel criar-se urn projeto quo poderia
denolillflarse P IiOMATA. Queria clue so fi-
zesse, atraves do indicacOo quo eu fizera e
dos SubSidios quo me fornecera o Governo do
Estado, a cniaçOo do quo hoje so denornina 0

PRODEiIATA.
Gostaria (IC (far a esta Casa o, de resto,

ao povo rnineirO alguns dados quo pudo
collier (10 manancini quo me fol fornocido por
vanios organlsmnos federais e estaduaiS. Gos-
tamia do dizer, por exemplo, quo, peia radio-
grafia sOcioeconOmiCa do Zona do Mata,
oeuparnOS o prilneiro iugar na producOo do
initho; o se-undo na do arroz e café; café
quc, em certas epocas JO idas e vividas, era
lolvez o grandlo celeiro de clivisas deste Pals,
c poe passoU por urn periodo de estagnacilo,
pois teve sun ecOflornia deturpada posterior-
rnenne pela sua erradicacao 0 polo aparcdi-
mento dc d.oenca tcrrivel quo so denornina
ferrugein; runs, dada a nossa reaçOo, foi
executado urn piano do rccuperacOo dos ca-
feciros da regiOo. 0 Governo Federal, atravCS
do GERCA, procuroU financiar o piantiO do
café, e how a Mata resplandece novaillente
atravCS de sells cafezaiS c fiorosCe, cantando
hosanas a este Pals e dizendo quo naquele
recanto dc Minas hO milis urna grandoza Para
a econornia clesta NacOo.

o Sr. Depmilado GenésiO Bernardino -
obre Dcputa(io, gostaria quo V. Exa. me

conccdieSSe urn aparte.

O SR. 1)EPUT\D0 MARIO ASSAD -
Antes do conced er a paiavra a V. Exa., gos-
taria (10 dizer quo V. Exa. C urn digno repro-
sentante do nossa rcgiOo. Conhoco o cabodal
(10 cuitUra do V. Exa. e a vontade do sel-vir,
nesta Casa, 0 povo do regiOo quo repreSenta
o, do resto, 0 propnio Estado do Minas Gerais.
Tern a paiavma V. Exa.

o Sr. Deptado Genésio Bernardino -
Nobro Deputado, estou ouvindo atcntarnentc
o pmonunciafll ell bo quo V. Exa. vom lazendlo
ncSt1 tarcie e, emil flume do Bancada do MDB,
(in qual tenho a lionra do sor o Vico-Lider,
cm 111011 

nonlO pessoili e como ropresentante
nesta Casa dc uma faixa da Zona do Mata,
perrnita-m0 V. Ext. quo o cumpnimeflto polo

n' lo 010 
in pronUndlO-

oportunidad
mneillO.

Mas, muito iongc de tentar ilustrar o
pronuflCianionto do V. Exa., permita-me
aduzir, para conhocirnento dos nossos pares,
quo quando a cia so r e fere o poder pOhilco,

Govemno Es-
quor sol o a UniOn, quor seja o
tactual, quandlo so projota on se estrutura urn
planeJarnento lan1ofltaVoimfl01to; essa progra-
rnacao nao abrange tocia a Zona 

do Mata.
N  temos obsorvadlo p i. indipalmonto o Piano
Minciro dc Desefivoivimoflto de S. Exa. o
Sr. Govorfindur (10 Etndo, aprovado por esta
Casa cm 1971, qnando S. Exa. diviclia o
Estado em rciOcS. A regiOo quo bomos a
honra do represefltar lot enquadirada no 2.
RegiCo do Minas.

Não qucro fazer urna critica a V. Exa.,
as sirn aleitO-lo o a esta Casa para o fato
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coniprando came nesta Cpoca de
Norte (to Minas on em outras regiOcs mincim5
estocando-a e fornecendo-a, no entressafra,
preço acessivel, aos nossos sofridos concida.
(laos.

Corn felicidade registro que o novo papel
rio estratégia, visando a contribuir mnais signj.
ficativamente para a expansOo (10 PIB, hO de
desempenhar-se corn menor preco para o
consumnidor, maior renda Para o agriculto
e meihor padrOo do vida Para 0 trabalhador.

Al estO uma sintoso perfeita do bern ins.
pirada politico agropecuOria. JO vai ionge
o tempo em quo podiarn conviver agricul.
tores mao! pagos 0 consumidores rnal alimen.
tados.

SOBRE PRONUNCIAMENTO DO SR.
1)EPUTADO FERNANDO JUNQUEIRA

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Iniciaimnen.
to, (lesojo saudar o Sr. Deputado Raimundo
Albergaria, clue, nesta tarde, preside os des.
tinos (lesta Casa Legisiativa.

Finaimente o funcionalisrn() pOblico es-
ta(luai assume a PresidCncia (10 Legisiativo
niineiro, na pessoa do eminente Deputado
Raimnundo Albemgaria, a quem, neste instante,
mendo as minhas hornenagens, hem como as
homenagens (10 Moviniento DemoerOtico Bra-
sileimo corn asscnto nesta Casa.
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1(111 atiiqjdo 1(1(11)5 05 Eslatios; nib 	 56 a
(la \lata, r(pi'csenfaia pot' V. Exa . , liUiS fod0a Estado teiii sid a henef j c j atlo par verb01
palpiidas Para a plaiitict do café. Sun verhasploy ifld(iS (10 Govem'no Federal. 	 Mas , IlObreI )vpiilado, estainos prcocupados . Nibo haverã
(liqui it dais oil tiCs t, 0 protdemna doPret'o 1)010 (15 pi'odutores (10 café? Gostaria
(Ic Olivim- a opinjiio (le V. Exa . , que eubafl_
zada Em ntinha rcgiibo, aiguns (Icixain de
plantor e out ros al)amidonaiii Silas cul lucas flpi'inieiro ano tIe piantlo, alegando pie n50
csperaiu ( l iii' OS ()rguios do Governo iiian teflham
0 prc('a (liii' estao prometendo . 116 urna
verdadeji'a Icscrcnça, descrenra Ciii que 0POVO 1(111 razao, 11100 VCZ clue ) Governo in-
('cntivou a Peduarista a comprar 0 hoi a ate15() ('rimzeIm'oS 	 o hoi magro . lioje Os paStos
estSo cheios . Os gercntes (10 Banco doBrasil foram ate Ss fazendas ofei'ccem- (linileilo
aa.s fazeniejros

Ell niesmno pa i't icipei (IC reun 1(11'S (iesha't,Eu iiiesmilo hive opoi'ttiflidade de receher (Ii-
nliej It) (!('Ss!) fornia . 0 Banco (It) Brasil ahriu
as Silas carhlias de par on par. Os gem'enles
foram ((as fazcndejros oferecem- (liflhicii'o,di-zentlo (l ilt ' 0(1(1(11' Seria uifl negéc'io eXti'fl()i'djn6i'io .Aque Ic ne gCc j o do 1311) espallion-se
Par toda it pai'te . \crnoS os hazendei'as hoje
(0111 OS Paslos ('IICIOS, sern her ('OndicOes (IC(ansuflia ; VefliOs 0 povo passam' fame; vemnos
o povo boiler tIe sede comn it him (lenti'o
(l'l'Igua, porque lot falta di' um progm'amila go-
vernamilen I ai, urn pl'ograniti a longo pm'azo
NSa (1(011 teceria (t lileSiflo corn o programa
do cafe, ISo espal hado pelo nosso Es [11(10?Gostam' j a tic' 01011' a pala y ra (IC V. Exa. arct)ejto,

(I SR. DEPITTAI)o MARIO ASSAI)
Recebo ('0111 mnuito agm'ado as palavm'as 	 IVV. Exa. I )evo iespon (Icr-Ihe eni poimcas
paIavras, porque a muinha pretens5o C concluim'
0 presc'n he d iscum'SO, Para deixar aqut urn sub-sitijo pail OS (Ii'igentes do PRODEMATA.
Quern d izcr a V. Exit. que o probleina do
café traz profundas im p l icaçO('s 110(1 sS ,as
Areas es " dual e fed eral, mas IambCm no
mnundo in 1dm . Por conseguinte, as iniplica-
cues sibo as 111105 sc'rias '.a concom'rCncja de
outros paises, t) pi'oh)iemfla do plan ho, de fi-
nanCianicn to (' tuna sCric (IC omit i'os, ('01110 OS
(IC insumos (' de aduI)oS, que .sibo vendidos,
65 vezes, a haixos pm'eços e, posteriormenie,
a preços i'Xom'bitantes

SSo problt'mas de dificil cquacjoflar-fleno
em poucas patavras - Contudo, qucro (1 izer
a V. Exit, que estou parahcnizando o Governo
Federal c' o Es tad oat, porcjue cm-iai'am umPiano porn a ruimiha regiho : PRODEMATA
Lspcmo (lime o Governo Federal continue tendo
graudes pianos Para a pi'otccSo do cafeicultor
on todas os Areas, desde a plantio ate I,
('iJlh(ita

P01:1 qmme nina regiSo viva on cond icOcs
exceten Ies (IC reflo reshamnemito C precis que
Jossu:t, pela nienos, 25% de sua Area flores-
10(111 . Nossa r'egiSo, tenclo em vista suit cx-
tcns5o Icim'itori:lI e a propo-ç'ua a ( l uC nosacabanios tie referi r, no clue diz l'i'SJ)CiI 0 00
mefl(m-c'staiii (Ii [a, a ecessita plantar urna area
Ia 1()1) 	 iiil quilSmiiehros quadmados

tie que no Pi'ograina 1e I)escnvo\ Anenjo aqUiIt dotatlo nao foi incluida a nossa ltegiao V
xa . acabou de dizer soljre a iinpor[jmncja

do cafeicultura naquela região quc temos a
bourn (IC represen tar, on (IC nos (1 iladjamos
1)011 ticanien te, iflaS, tenh() a ceiteza, possui-
'n os OS llhSI1OS propositos para 0 5(11 engran-
deeimcnto ( a glifldeZa (laqu(l( ))l)VO

0 Governa( or do Estado sabe da i,npor-
tncia dos iTiuflicipios daqucla Begiijo, corno
Caparaó, Presicien Ic Snares, \la nhumirirn,
\Ianhuacu, Lajinha; inclusive que, em Presi-
den Ic Soares, 1A foi preni iado urn agri cultor,
pelo Institu to Brasileiro do Café, corn o major
prém Ia do Brasil on prrn tutivi (lade cafeeira
Becen temente, o cafeicullor do Municipio de
Lajinha receheu o iiiesiiio plellilo 	 Mas, V
Ixa quando Sc refer in i Zona (10 Mata no
scu programa (IC descnvolvimenlo, no tratar
do café, citou 0 Sul (IC Minas son COnsl(ierar
que a cafeicullura na Zona do Main constitul
(liii problinia prioritii'io . 	 V Exa . SC csque-
eCu ('ompietamente dO Iii ananci at, (lit

 C da assistencia, pelo Eslado, no cafe
(I t(IU(I a Begiao

0 SB. 1)EPUTA1)0 MAn 10 ASSAI) --
Agradeço a upai'te, tons qucro aduzir, coin o
rcspe! to (tot me rnerecc V. Exa . , ilguns dados
que taivez the tenham fallado . No piano
overnanienta1, poderia eslar It nossa Região

a fastad a di' nina major assistencia, no que
(liz rCSpCiIo 00 iflCefltiVO a cafeicuitura, mas
é pelo fato (IC que hoje, neste Pals, a plani-
MACAO constitui urna uniclade. Os Governos
Federal e Estadual planificam, por assim di-
?er, o Piano Nacional (IC Desenvolvimento
Economico, o Piano Industrial Estadual de
1)esenvolvjmen to Econômico; pi'odurarn e
persegueni umna mesnia nieta, urn IfleSiTlo oh-
jelivo . 0 Governo Federal, at raves do INCRA,
:a COil templou a nossa region coin

 Para a cafeicultura, através (IC verba
(10 GERCA, no senhido (10 repianlio (10café,
no sentido (Ia l'ecuperaCao cia cafiicultura do
mioSsa reghio

0 Sr. Dc pu/ado Vicente Guobiroba
Nohre Deputaclo Mario Assad, V. Exa "du-clii-
rante vi rios anos, tern trazido a esta Casa
o briiho do sun inteligCncia e it boa vontade
corn que scmpre tern encarado os grandes
pi'til.ticnias cli' J\linas Gerais. V. Exa . , em
mnuito boa horn, fol eseolhido peio futuro
Governador, Dr. Aureliano Chaves, Para
ocupar unla dos Pastas (Ia 111(1101' impoNfincia
no Estado, porque, ate hoje, C uma dos Pastas
mnais deixadas e abandonadas, e tenho a cci'-
teza (IC que V. Exa., corn eSSe dinarnismo
( lUC the C peculiar, ira I razer Para aqucia
Sccretaria umna esperanca, urna maior rees-
truturaçao e nina assistCncia no trabathador
inineiro . Iremos, portanto, ficar scm a pro-
scnca de V. Exa . ncsta Casa, 0 que floS trará
grand c pcSar, runs, no IfleSflIO tempo, satis-
façlio, poi'que sahenios quc V. Exa . irii levar
as iuze, (IC suit intehgCnria Para a part' exe-
culiva do Governo.

Alas, sobi -e o pronuncianlenlo lie 1 '. Exa
nesta horde, quero traduzir a preocupaçao
c i e todos nos ternos coin referCncia no plan-
ho to café no Estado (Ic Minas, flealmente,
a j000itt1t (10 IBC ternsido 11111 prograrna
Orlipla, de grande envergatliira, plogr:tin:i (Joe
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() SR. l)EPUTAI)O MARIO ASSAD
Agradeco o aparte de V. Exa quc veio abri-
ihantar nossa exposiçao. 	 Gostaria de que
constassern flOS Anais da Casa os seguintes
(lados do IBRA : 288.177 ha florestados exis-
tern na Mata, C temos urna regiao de 36.011
k 111 2; somente 8 110 (Ia area encontram-se
cobertos de florestas . Existe urn deficit, por-
Lanto, de 17%. Aterapêutica propria para a
solucao scria a ineihor assistência técnico-
-finanecira e, acima (IC tudo, educacional, para
os incentivos do (joverno Federal flu area;
no qe (liz respeito aos incentivos fiscais,
45 1A dii Mata possuein capaci(Iade apenas para
florestas. 	 Aconseiharnos, taiiih(rn, a criacSo
tie cooperativas de produçao.

Ternos ainda a fruticultura . Quero clizer
isto apressando-me em deixar ressaltado tudo
o (IUC faça pane do PRODEMATA, para que
se sinta que a Mata, realmente, na sua ple-
nitude, é a minha regiSo, é a nossa regiao,
nobres Deputados que nos apartearain; e nao
sornente a Mata; as possibilidades também
(IC Juiz de Fora e adiacências clue, Ss vezes,
recebent incentivos fiscais (Ia Mata propria-
mente dita. E na Mata que se planta o café,
iue o homern Juta (IC sol a sol para o soer-
gilimento da sua misera economia. La o
homern luta contra a regiSo (IC Juiz de Fora,
quc respeito C acimiro pela sua industrializa-
eSo magnIfica .Mas quero deixar claro que
a Mata, a regiSo da Serra (10 Caparaó é que
tern sido o sustenticulo da cconomia de nosso
Lsta(Io.

0 Sr. Depu (ado Genésio Bernardino -
Prezado Deputado, V. Exa., corno participan-
te do futuro Governo, a instalar-se no proximo
(ha 15, e corno representante (Ia Coiniss5o da
Zona da Mata, deixa-nos deveras entusiasma-
do, ponque ternos a certeza (IC que V. Exa.,
ttrupando o cargo no Governo do Estado e
r(presentando aquela regiSo, por certo hil de
fazer valet- a sua influência e Os SCUS bons
oficios no sentido de que a verda(Ieira Mata
n5o seja realmente esquccida (lentro (leste
prograrna. You aqui levantar urn item ape-
nas, n5o no sentido de criticar o pronuncia-
menlo (IC V. Exa., porque dc n5o tern facetas
para sen criticado, mas apenas recebe am-
jtlarnente os flOSSOS elogios pela sua grandeza
e desenvoivirnento. Mas oxalS o projeto do
PROI)EMATA, enviado a esta Casa e clevida-
mente aprovado, n5o vã dormir nas gavetas
(10 Governa(ior do Estado. Em 1961 quero
d izer este fato apenas para ten tar subsidjar
0 pionunciarnento de V. Exa. foi criado
pelo Governo cia Repdblica o Parque Nacional
do CaparaO, na fronteira de Minus corn o
Espirito Santo, e ate hoje completamente
abandonaclo e esquecido. NSo so o Governo
Federal, como também 0 Estadual, ate lioje,
(lecornidos praticamente ctuase 15 anos do
sua criaçSo e implantaçiio, deixarain defron-
tar a estrutura necessánia pima que aquela
re'-ii-to pudesse receber a grandeza e 0 desen-
voivimento necessários a ascens5o turistica da
regiSo. Tanto V. Exa. quanto cu aguardamos
(IIIC se instale a 5 de marco c) Governo das
grandes esperancas, o Govemno de Aurcliano
Chaves, e aqui estaremos para aplaudi-lo oil
cniticá-lo, pat-a fazer oposiçSo construtiva on
elogio necessário. 	 Esperamos que V. Exa.,
part ripando (Jesse (iovcrno, faça corn que

eic SC leitibre (10 Pauque Nacionai do CapanaC
ate lioje esquecido e ahandonado pelo pO(ier
pübiico, o que vai conseguir para a regi0
urna diversificaç5o dc grandeza, (le desenvol.
vimento e piogresso, corn instalacao de hotels,
coin estrutura necessCria para qUC possa
conslituir tarnbéin desenvolvitnento C p'ogres.
so para IIOSSI regiSo.

Terinino cutnpiirncntando V. Exa . pelo
seu btilhante pronuncjamento - Aqui esta.
neinos, com() representante do MDB, a defen-
der 0 PROI)EMATA e criticS-b, SC necessSni0
for, para que possarnos melhor servir nossa
negiSo e nosso povo. Quando se fala flu Zona
da Mata, entende-se apenas urna faixa, aban-
donando-Se completamente a outra, que é a
fronteirica ao grande Estaclo do Espirito
Santo.

O SR. DEIUTADO MARIO ASSAD
Agradeço inuito o aparte do nobre Deputaclo
Genésio Bernardino.

Corn relac5o S frutieuitura, Minus possui
o pritneiro lugar na produç5o (IC laranja e
de manga, c 0 terceiro no de banana e limSo.
A Mali tern excelente aptidao pat-a a fruticul-
tuna. A regiSo do Caparaó C excelente. A
cullura C feita por metodos precanissirnos.
Se n5o houver providCncias, teremos que
impontar frulas no futtino. Aconseiha-se in-
crernentar a produçSo, através (IC uma açSo
integrada (Ia F'undacao Joao Pinheiro, do
Banco do Desenvolvirnento EconSmico (IC
Minus Gerais, da ACAR, da Universidade dc
Vicosa e da Secretaria c do MinistCrio da
Agnicullura.

Os mercados consurnidores para scus
produtos existem, e pot' clemais, inclusive em
Belo Horizonte.

A colnunicacao, na Mata, C (las niciliones
do Estado, a 1111-116 Iiga a Mata ao Norte e
Nordeste (10 Pais, cornunicando a regiao corn
0 Rio de Janeiro, S,-to Paulo e todo o Sul (10
Brasil, heni citmo corn o Norte tic) Pals. A
1111-262, alCni de ligar a Mata ao Espirito
Santo, fez a comunieaçSo da megiCo a Mato
Grosso-- CorurnbS A rede ferroviSnia C cx-
celente, n5o obstante a enradicacao dos ramais
deficitibnios -

Para inelhorar o sisterna dc cornuflicaçSo,
existe a urgente necessidade (IC asfaltat- os
trechos qite ligam Manhuacu-Lajinha-Muturn.
Outro Inecho itnportantc que necessita de
asfaitatnenic) urgente C Manhuaçu-Aimoi-Cs

0 PRO1)EMATA tern condicSes (Ic trans-
format-se nurna grande reandacie, c o projeto
que visa amparar OS propnietCrios rurais
daquela regiSo n5o hearS nas gavetas, nos
gabinetes, porque confiamos no Governador
Aurehano Chaves e esperatnos contar coin
seu empenho, no sentido de quc aqucla regiSo
tenha assistCncia tCcnica e financeira pat-a a
efetiva eontribuiçao ao processo tie soergut-
niento (Ia economia regional.

Ccnfio no Governo que em breve vai-se
inipiantar nesie Estaclo e confio acima de
tudo no espirito puhiico e na vontade indoinita
do Governador Aureliano Chaves em traba-
Ihar por Minus e hazer corn que Minus encon-
tre seus verdadeiros cicstinos ciurante o seu
mandato, corn repercussSo profunda na 1)1,0-r-

p0prb it CeOfiOflI i a do Pais. Qucro con gnu tul or-
_c COfil o PRODEMATA, que prevê a apli-
cacao de (lois biihSes e cern milhSes de crU-
zeiros ate 1980, e que já recebeu neste Estado
a visita de emissSrio (10 Banco Mundial para
equaci01ar os probleinas c para, atravCs desse
finaflcjamt0, atraves da sun viabiliclade,
tranSf0rtmm0, dentro em breve, numa reaii-
dade aivissaneit'a para minha rcgiiio, pal-a men
stado e --- por iue nao dizer? -- para o

prSpnio Pals.
Ao me despedji', portanto, dos St's. I)e-

utad0s nesta hora quc jS vai longe, quero
ggradecet' a todos os que me ouviralfl e, em
especial, Os apartes quc me forum dados
e clue enriquecerat n tneu modesto pronuflcia
inento. Quero novamente dizer que, mesmo
Inc auscntan(b0 ponaigutn tempo, estatCi 15
na minha nova scat-a (be tnabalho S disposicilo
do Poder LegislatiVo Quero ainda mais dizer
qUe conto coin o color (la preSeflca (Ic todos
no Senti(lO (Ic dam 0 estImUlo e 0 entusiasfl)o
da preScnca e do esperanca que possuetfl.
QuerO contar coin todos, porque entendo que
no PotterExectttiVo é indispensSvel a pen-
maneflte peregliflacao dos represcfltafltes do

povo. 	 Quero contat- corn suns cxpeniên...
e, ainda mais, corn suns crIticas construtivaS,
através dos I)cputadOS (In Oposicao e mesmo
(Jos Deputados do Govenno. Porque não se
governa scm critica aberta, honesta.

1)espcco-tlle (Jos novos DeputadoS pOr
algum tempo, mas queto (lizer ainda rnais
que Os respeitarei sempre, porqUe sd 0 quan-
to C pesa(io nepi-escfltar 0 povo mineiro ncsta
Casa. 115 inais (le des anos tenho sofrido
CSSCS embates nesta Casa, tenho sofnido as
r C ivin(licacocs do minha regilbo e dos próprioS
orrc1igioflSrios c sei o quanto C pesado, o

quanto C duro cart-egar esse fardo que o des-
tino nos outorgou, (IC representar o glorioso
povo mineiro nesta AssemblCia, quc é me-
gavelmente a caixa de ressonSflcia das legI-
tirnas aspiracOeS popubanes.

Despeco-tflC dos Srs. l)cputadoS, rnas
estai-ci sempre picsentc em espirito, clesejafl(io
que todos cuinpram, como ten' cumPnidlo, 0
( lever para coin esta Casa, purl corn o nobre
povo que OS eleven ate aqUi.

Muito obrigado a todos e ate breve,
esperO.
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8. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 12 DE MARCO DE 1975

pBESIDJNCIA DOS SIIS. I)EPUTADOS JOAO
F'EHHAZ J FERNANI)O JTJNQUEIIIA

Comparecimento

Joao Iei'i'az, Fernando Junqucia, Lucio
de Souza Cruz, Said Arges, Jinia Manse,
.mIlcar Padovan i, Antonio Dias, Carlos FAov,
Christovain Cli a cud i a Cicero Duinon t, Cyrn
Maciel, Den in Mnrei ia, Domingos Lanna, Elino
Braz, Emilio Gallo, Emilio 1-laddad, Luclides
Cintra, EurIpedes Craido Fiibio Vas con cellos,
Ferraz C:tldas, Gen ésio Bernardino, Gerardo
Renault. (;ollles Moreira, Haroldo Lopes,
Huinljerto do .\] neida, Jesus Tnindade, Joan
Bello, Joan Ma rq ues, loOn Pinto Ribeiro, Jorge
Carone, Jose Hon i fOe io Fillio, José Laviola,
Jose Honorio, José Santana, Kernil Kunia ira.
Lourival Brasil, Lu iz Bacca rini, Mario Assiid,
Mendes farms, Milton Lima, Milton Salles,
Morvan Acayaba, Ma rcelio Mendes, Ncif Jahit
Nilson ('font ijo, Mines Cociho, ()iavn Costa,
Pedro Name iso. I laini tin do Alberga rio, Ronald o
Canedo, Sebastian Naseimento, Sérgio Ferrara,
Sylo Costa, '1eieintco Pornpei c Vicente
Gtabiroha

Expediente

Ot"iCIOS

Dos (jove inadores dos Estados do EspI-
vito Santo c to MaranliOo, agradecendo a
coniLlnie:Içiu) tie eieiçao C posse da Mesa tiestit
Asseniblea, que dirigirO os tral)alhos do 1.' e
2 . 0 SessOes OrdinOrias do 8.' Legisiatura

do See i'd Sri o dc Governo do Estado (10
ParS, do Cite fe ih Ciisi- Civil do Govomnador
(to Amazonas e tia Secretaria para Assuntos
do Gahinetc do Govemno do Estado dn Acre,
agradecendo 11 inesnia coinunicaçOo, eni flOifle
(Ins respect vos (invemnadores

Proposiçôes

PROJETO PR LEII (;OMPLEMENTAII N.' 1/75

Modifica o art. 1.' do Lei n: 5.524,
(IC 11 (IC seteitthmn (IC 11)71)

.' Asstiitl.tloia 1_egistativa do Estado do
\Iiii, t s Genus dcercta

Art. 1: 0 art. 1:' dii Ltd 5.521. do
16 (IC setCiflhJi'o tic 1970, passa a ter a so-
.iinle rcdaçao

"Art. 1.'' -- - Sao considei'idos estOncias
hid roni inerais, para os efe i Los do d isposto no
art. 15, § 1.', alinea "a", da ConstituicSo da
llcpuhlica Federativa (It) Brasil, os Municipios
(10 Araxti. Cald as, Camhucjuira, Caxarnbu, Ca-
rangola, Jacutinga, Lain hart, Monte SiSo, Passa-
-Qualm, Poços (It' Cahtas, SOo Lourenco e
i'iradentes, quo dispOein (IC fontcs do Aguas
tti'iitnis C fluifleraiS, naturals, jil exploradas
('('OIl (1)) icahlien to .

	

Art. 2.' 	 Esta lei entra em vigor na
tia tu de sua puhticacao

	

3."	 flevogani-se its disposicOes
('lii (-ontranlo

Sala (las t1euiii7)es, 12 tIe marco tic 19 75.

Nilson Gun tijo, Chni stova in Chiaradia,
loOn Pinto 11 iheiro, Vicente Guabiroba, Hal-
inuinlo Altiergania, Lunipedes (iaide, Gerardo
Hetutult, Jesus Trindote, .Insé Laviola, Ilonal-
do Canedo, Joan Marques, Pedro Gustin, Emilio
Iladdiud, Aniilcur Padovani, Kernil Kuniaira,
Milton L i ma, Pedro Narciso, AntOnio Dias,
José Santana, Joan Navarro, Euclides Cintra.
I ) tin 1ngos lain na, Emilio Gallo, TelCrnaco
1 taipei, Cicero I)utnont, Mendes Banros, Said
A i'gcs, Olvn Costa ,Sét' gin Ferraro, Jot-ge
Curone, IOn ia Maciso, I lumnido Lopes, Elton
Iit'uz, l)'uIton Ctnahi'itva, (ienésio Bernardino,
Gonies Morei ia. Ferraz Cold as, 'Wilson Tanure,
Foho Notini, G y ro Maciol, Fern undo Junquei-
ma, LSeio di- Souza Cruz e Neif Jabur.

iiislificacno --- A Lei n. 5.524, de 16 de
seteinhi'o do 1970, considei'ou t'staneias hidro-
iii in erais, pa ra ns efoi Ins (It) d isposto no art.
15, § 1, alInea "a", do ConstituiçOo Federativa
(In Brasil, varioS nunicipins Inineimns, entrc
cit'S n (Ic Patmocinjo

Qual 0 crit rio perh titado pelt) Executivo
puma a criaçOn de t'stancias hidroinincrais?
Pa 'ccc quo n So existe . Tudo levi a ci'et' quo
o Govemno é tevunlo a Intuit!' niedidas dessa
nt t u reza a base de con .siti eracOes feitas sob
a inspiraçOo de fatorcs nieramente politicos.
So deste 11)0(10 SC explicain ahsui'dos como
('SSC, da transtormacao ( , in hidrorni-
tl('i'tI de tilt) \titiitcijj itt (((liiO Pati'ocinio

Tmata-se, indutiitaveltncnte, de urna cidade
prngt'essista, hahitada pot- urn po\'o born e
I rabalhador . Entmotanto, aleni de outmas
coisas, fattain incen tivns tui'isticos, ainpal'o
in'ct'n anion tal, (IUC t)OSSitttl dam Squele Mun i.
cipto a condiçi'in tIc estiincia .Apiopi'iit
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FfII)BOMJNAS ainda niio toiimu conhecinien-
to, oficialmente, de quc Patrocinio é estãncia
hidrotnineral. 0 que Ia existe realmente é o
(ngarrafamento da água (IC Serra Negra, bern
comb urn iriocicsto hotel junto as fontcs, dis-
tante cerca dc 22 km 2 (Ia sedc (10 1\iunicipio.
Ate a prcscnte data, na(ia existe qUe possa
in(licar PatrocInjo como estãncia.

A vcrdadc é que Iatrocinio foi incluldo
(blob ('Stâflcia hidrornineral apenas para su-
pm in a autonomia municipal, iinpedindo,
assim, quc a populaclio escoiha scu Prefeito
pCl() voto direto, atenclendo a interesses po-
liticos locals de grupos minonitários. Na-
qucle Munic-ipio n5o ha, ate hoje, hotéis de
classc tunistica ou de veraneio, nSo havendo,
(lcsta forma, nada que justifiquc a simples
denoniinacao die cstância.

Outros Municipios ha em con(liçoes mui-
to mais justificáveis coino Conccição do
Bit) Verde (corn as Aguas (IC Contendas),
Itarnonte e ate inesmo Bacpencli, cujas fontes
de agua mineral estSo bein proximas da sede
- c que não foram incluIdos na Lei 5.524,
cmii obediencia a vontadc popular.

o Municipio de PatrocInio, em verdade,
nada temii que justifique a classificaçSo que
Me foi dada pela Lei 5.524, de 16 de setembro
dc 1970. Solicitarnos, pois, aos ilustres pares
a aprovaçSo deste Projeto.

\7 ilson Goiüijo

l'IIOJETO DE LEI N.0 25/75

(encaminhado pela Mensagein Govcrnarnental
n.9 7, que fixou o prazo dc 30 (has para

aprcciaçlio)

Autoriza a Fundac5o Faculdade de
Filosofia, Ciências e Letras (IC I)ivinópolis
a alicnar imóvcl.

A Assembicia Lcgislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Q - Flea a Fundaçao Faculdadc
(le F'ilosofia, Ciências c Lctras de 1)ivin6polis
autorizaol a a alienar, rueoiiante pl'Cvia avalia-
çao, o imovel de (JUC troth 0 art. 1.0 (Ia Lei
n. 6.174, de 12 (ic novembro de 1973.

Parágrafo ñnico 0 valor apurado serã
destinado exciusivamnente a construcSo do
predio da rneflciona(Ia Faculdade no Campus
Universitário de Divinópolis, dc clue trata a
Lei Municipal n.° 1.112, (le 13 de setembro
(IC 1974, observacla a clãusula 12. do Termo
dc Comprornisso firmado entre a Fundaçao
de que se trata c a Prefeitura Municipal de
Divinópolis.

Art. 2. 1 - Esta lei cntna cm vigor na
data de sua puhlicacSo, revogadas as disposi-
cöes em contrãrio e, espccialmcnte, 0 art.
2.9 cia Lei n. 6.174, (le 12 de novembro de
1973.

(Nota (Ia DivisSo de Bedaciio e Publicacão
As Leis e o Termo (Ic Cornprornisso citados

foram publicados na intcgra no Didrio do
Lejis1utivo de 14-3-1975)

Dado no Palaeo do Liberdade, aos

I110JET0 DE LEI N. 9 26/75

I)eclara (IC utiliclade publica a Asso.
ciaçao dos Engenheiros do Centro-Oeste.

A Asseinbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (lccncI.

Art. I . '  - Fica declarada de utilitlade
ptJl)lica a AssociaçSo dos Engenheiros cia
Centro-Oes[c, corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2. 9 --- Revogadas as disposiçöcs em
conlrãrio, esta lid entra em vigor na data de
sua publicço

Sala das Rcuniöcs, 12 (Ic marco de 1975,

!o'io de Soeia Ccii:	 Mono Assad
,JoCo Bello --- Vicente Guabinobo •-Sqlo Costa

-Jésus Trindade - Jorge Carorme - Emilio
Haddad	 Gornes Moreira -- Clmristoparn
Chiaradia --- Morvan Acaqaba	 Anldziio Dias

Nilson Goimlijo 	 João Marques - Gyro
Macjet 	 Gerardo Renault - José Santana e
flénio )IIor(irj

,lmislificacao A AssociaçSo dos Ence-
milieu-os da Centro-Ocste, corn sede em Belo
Horizonte, locahizada na Rua Sapucal, n. 9 383,
Sala 410, foi fnndada em 1957 c adquiriu
pem'sonaliclaold' juridica cm 25 de feverciro de
1961.

A entidadc tern por finalidade o apri-
momamonto tecnico-cjentjfjco e a assistCncja
social de seus associados, Os funcionãrios da
Co'n tro-Oesto'. e (Ic silas fainihios

Sima olirctoria C cleita p01' assembiCia-geral,
para um perlodo (Ic dois anos, e seus mem-
bros mtao rc(-el)emn rendimnentos pelo exercicio
(1') cargo.

Para instm'uii' esle Projeto, a AssociaçSo
dos Engenheiros (Ia Centro-Ocste apresenta os
scguintcs ulocumentos :a) certidSo (Ic perso-
nnliulade juridica ; 	 b) 	 atestado do juiz de
(I im'cito, dc' quo a entidadle está em funciona-
flH'fltO ha moats (Ic dois anos, de que os cargos
(IC sua (Iuro'tol'ia nSo são rem'.mneraolos o de
t rue us sons mncmhros são pcssoas iuhôncas;
C) 	 ('Opia (10 Estatuto.

Considerando que a entidade satisfaz Os
i-cquisitos legais, nSo tern fins lucrativos e
presta relevantes sem'viços a sociedade, C (Ic
SC)' 0O'd)IhidO C aprovado o presente Projeto
pela Casa, 0 quc, por certo, set-a do inteira
jusliça

Lmicio (IC .SOUZa Grim:

PROJETO DE RES0LUA0

(encaminhado pela Mensageni Governarnental
n. 8)

Apm'ova ConvCnios e Ajustes firmados
pelo Ministénio da Fazenda e SecretãrioS
(Ic Fazenda dos Estados e do Distrito
Federal, para fins que menciona.

do inundo, i'epresenta a rccompensa financei'
l'a pai'a milhares (Ic garimpeiros, pedristas,
Iapidadores e cornerciantes do ramo. Du-
i'antc urn ano des ti'ahalharn ai'duarnente a
cspera (Ia FENAP, na qual venderão o pro-
duto do seu trabalho 00 grande niimero de
importadores estrangeiros que a ela compa-
m'ecem corn 0111 gm'atificante interesse. E, não
so sabe por que, o Governo Estadual está
sabotando criminosamnente a realizaçSo cia
FENAP.

Para quo V. Exas. tenhamn umna idéia
do alto interesse nacional que significa a
I'ENAP, basta dizer quo foi ela a responsável
(ill-eta pela espantosa cxpansSo das nossas
exportaçoes de pedi'as prediosas e semipro-
ciosas; foi a rcsponsavel direta pela divulga-
coo das nossas pedras entre consumidores
cui'opdUS, nortc-arnericaflos e muitos outros,
ate entSo, pouco interessados nesse produto
hi'asileiio.

E, pai'a confii'mar o alto interesse na-
cional (IUC a FENAP repnescnta, é so lembrat'
quo quatro MinistCi'ios (10 Governo Federal
(MinistCrio do Fazcnda, MinistCrio das Minas
c Energia, 1\Iinist6rio dla Inddstria e Cornércio
c MinistCrio (lo Exterior), alCm do vários or-
gSos importantes ulossas Pastas, acompanham
durantc o ano inteimo as proviulências torna-
olos para a organizacSo do Feira, emprestando
apoiO, orientaçSo, ostimulo, e -- 0 que é inais
sigmiificativo - forneccm a FENAP urna va-
liosa ajuda financeina, (ld'stinada a garantir
sua realizaçSo e assegul'ar a cntrada para o
Brasil dos rnithbes (he dolores quo a Feira
atrai anualmentc.

Talvez scja p01' isso mesliio quo o Go-
venno Estauluah, tao (iivorciado dos legitirnos
intem'csscs cia populacao e do Pals, tenta fugir
As suas rcsponsahilidades para corn a FENAP:
C que a Feira nan oiã votos a ninguCm, mas,
isto sum, tb divisas at) Brasil

Agora, atentemo Os nobrcs colegas par o
corn porta men to ('0 n Ira di tOri o do Governo
Estaduai : o prOprio Banco de 1)csenvolvimento
tIc Minas Gerais, olcpois (Ic probongados estu-
(los, concluiu, quo 0) Brasil poderia pagar todas
as suas dllvidas cxtemnas Sc passasSe a exportar
nossas pedlras jO lapidoolas, no inves de cx-
portá-las em bruto. A FENAP é o meio mais
pi-ãtico de so alcançar, pelo menos em pane,
esse objetivo govern amen til. F, no entanto,

o prOprio BDMG quo, depois (Ic ensaiar urn
apoio entusiastico S Fcira, rcpcntinamentc
Iiassaa sahotS-la, recusando-se a lihenar os
i'eeursos pi-ometidos. Pareec coisa (Ia voiha

coisa dos govcmnos derrotados que,
0 SR. 1)EPUTADO MENDES BARROS -

Si-. Prcsidnte, Srs. Deputados. Urn fato
prof undamnente obesagradSvel me traz hoje a
esta Ti'il)una. Gostania (Ic não a estar ocupan-
do para isso c quo fatos comiio este nunca
acontecesseni, pnimicipalmiicnte em mcii Estado.
Trata-se (Ic mais uiria atitude ci'imfliflosa do
Govomno Esta(luai, useiro 0 vezeil'o em preju-
dicar Os mnais olcrnontaros intoresses (Ic Minas
o dos mimiciros, quo agora aplica scu im-
patriotismo contra garirnpoiros, pcoliistas e
comercjantes.

Conformnic é do conhecimnento (Ic V. Exas.,
a Feii-a Nacional Jo Pedras PreciosaS, Win
do sci' a mnaior exposiçSO (Ic pedias e joias

Art. 1. --- Ficam aprovados os ConvCnios
e AJUStCS fji'miados nelo Ministerio da Fazenda
e SecI'0t os d e Fazenda dos Estados e do
pistrito Federal, nos anos (Ic 1972 a 1975, a
segui' disc rim iiiados

(Nota do DivisSo de RedacSo e Publica-
çSO - Os ConvCnios e Ajustes foram publi-
cados na intcgra no Didnio do Legislativo,
na Ata desta l-teuniSo.)

Art. 2. - Os Termnos dos ConvCnios e
,Njustes de qUo tl'atO 0 artigo anterior passam
a faZCr parte intcgi'aflte desta resolucSo.

Ant. 3 , 9 - Revogadas as disposiçOes em
0ontro, esta resoluçSo entrard em vigor na
data (Ic sua publtcacao

Dadlo no Pdãcio (10 Liherdade, aDs

I1EQUEBIMENTOS

N.9 20, (to Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitafldo seja endd'rcçado ao Sr. Presidente
do Banco dc l)escnvoivimento dc Minas Ge-
rais pedlido do infoi'maçbes a rcspeito da
FENAP;

(10 Si'. Deputado Jorge Carone, eni quc
solicita seja consti tuida comissSo parlanientar
de inquerito palo apural' irregulanidades nos
trabalhos do MBR, na Serra do Corral;

do Sr. Deputado Jesus Trindade, peulindo
o desarquivamcnto do Pi'ojeto n. 9 1.065/74,
de SUO ututoria

do Si'. Dcputado JosC Santana, solici-
tando a consignacSo cm Ata de Urn voto (Ic
congratulacocs coin a FcderaçSo dos Traba-
Ihadorcs no Agnicultura do Estado (IC Minas
Gerais - -- FETAEMG, na pessoa (Ic scu Pro-
sidente, Jose Maunicio dia Silva, pelo reccbi-
mento da Cornenda Nacional (10 MCrito do
Traballio, no grail (Ic oficial

Oradores

o SB. DEPUTADO SYLO COSTA -
(Pi'ofere (liscunso, quo, por não ter sido de-
volvidlo pido oroolor, sera publicado em edição
futura.)

OBSTACULOS A REALIZAcAO DA FENAI

ao " final do miionuialo, querem dcixai' tuulo
entravacbo para scus suCOS5Ol'OS.

Para os intom'cssc's exclusivamiicflte trihu-
lambs do Municipio, (10 Estado e da UniSo,
a FENAP tambCin é um grande negócio. Posso
garantir isso porque foi na minha gestão a
frontc da Pi-efcitura de Governador Valadares
quo se realizou, na rninh'a ciciade, a pnimeil'a
FENAP. E a Prcfeitura sO obteve lucros
corn a proinocSo, do mosnia forma quo o Es-
tado o a UniSo.

No ano iiassaoio a F'ENAP trouxe a Belo
Horizonte quase 700 importadores esti'angei-
ros, vimicios dos mais V aniaclas partcs do mundo.
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I;[e 	 all() 	 ( 	 inicresse 	 esti'i1.4eii'o 	 i	 major
aind a . So inilhoes (ic (lolaresac aininho
to Biasil, quc, no ciitanto, podeni oem che-
ar aquk porquc o (h)vcl'n 1) (II) Lstad() (lCCidiU

inarginnUzar a sua malor pronaocao . Creio
(jUt 11(111 1licSiflO 0 carnaval (alioca consegue
cni-renr para o Pals urn tao granilc nurnero
dc (SI ran(UlIoS . F (oni a vanlagrn 1e CIUC
os vi sitan [cs (In FENAP I razein nnlliOes dc
(Iolat(s, qiie gaslain not compra dc nossas
oias 	 Ilos I1OSSOS liolcis, rtstaiiraulcs, loJas

etc.
iealiiicnIe inexplicavc1 a atitfidC' do

(ioVCYilO do Estado, a nao See (jut o Sr.
ltoiidon la(l(e(o flaO (jU(i1'i( proporcionar urn
(.111(1(l1[O fla arrc(adaci(O (IC illipostos, ja quc
isso favoreceroo 0 futuro Governador c nio
a (i( 	 i'1as C j)l(CiS0 (Inc (IC SC ICI1)l)lC (IC
(jIlC. (l(S(JU(l() o iiial para Sell sticessor, está
fazndo inal ( aoS llIiflCilOS, a 11)11111! gente
(1111 V IVC de (11(1 traballio ard (10 C ([UC ii iio tern
nada a ver (0111 Vaidad(S 1)011! icaS dos t40-
vein antes

Essa atiltide cllipr)va. apdnaS, 0 illIpa-
Plot isrno, a incompetênci a c 0 clesniazelo do
(wverno Esladual, demons! cad os durante
(SS(S qucd 10 in fcl lies IIIOS (tiC Mjri , is \ IVCU,
( ! A 1(j)u(I iados pelo povo n as ultiiiias elei-

.Agora, poreni, a Coisa C mais séria, C
caPe a esla Assembicia unped Ic quc mats urn
cliflIC SCJfl coniclido ('OIltI'll OS lliifl(i1()S

AItRA(A() 1)E I1i1iE(ULAflh1)AI)ES NA
MBR

0 SIt. I)EPUTAL)() J0FtCE CAI)NE
Sr. Presidente e Srs . Depulados . Ao ocUpal'
esla Tn buna. no tarde di onlcmii (1 isse, em
iiieIl (liS(tlrSO. quc jA liavia tornado lodas as
provilencas para quc fosse foninada, nesta
Casa, cilia cOnliSSao parlonneniar dc inquénito
Pai1( vti'ificii' as iii'cgularicladis flOS traba-
Ilios e Os j)iCJU1ZOS dadoS no patiiinonio his-
tonico, arlistico C n	 Miineialogico pela ineraçéo
I1'asi1eira Ic'uni(la . Graçasa Dens consti-
lciici\o cicssa COflhiSSa() parlmnentar dc iflqile-
111(1 ja e (mind i'ei1idole isto I)Ol'(Iti(. duOS
tolegis, 1(11110 Clfl inaos 1111) Itequem'inmento coin
assinatur.is dc fliaiS dc urn temco dos Srs
I )cputados, full) (10 CX iid ci p i li) 11 egiinento
Inleino para forniaco de La! ('oiiiissao

Espc'ro (Inc, Coin 0 apoio (IC todos Os
sciiuioies ([Ud teiii assi'mil) fleSla Casa - 	 a
iiiiolia I3aiicla e a l3aneo1a arenista 	 pos-
saflios iniciar a devassa na vicla daquela
cmnpieSa 	 Fcnlio i cer[cza (Ic ([tie todos us
senliores Winalgumiia coisa contra aquela
elnpresa . E, assiln senclo, essa (0111 1SSaO pal'-
lanicnlai' dc inquérito, (JUC Omit consigo formar
11 esta Casa, na represen tar ii Kok) dc uma
ofensiva do POVO de 1\liias (craIs contra os
dcsinandos que, atraves dos anos, VCifl-SC
perpeluando, agravando a economia (10 IIOSSO
Eslado, p01' essa cnlpi'csa quo dc fladiofla-
usia e brasilcira, nada 1(111.

Si Presidente e Si's I )cpu Lados, you
OISSU' a leitum'a (IC cmi arIio que foi publi-
(ado (ni 11111 dos Jol'nals la nossa Capital, no
ha de hoje. 	 () a1[io sc iiititula I)eputaclo

(01(1)0 \eiiilii (10 .Sion'o 111ho. 	 !'cd via 1IUe
fosse transcrito fins Anais da Casa, conio
apoio as 1)ldavras to noIre parlaineii tar opo,
Sicioflisla, na CLimnara Federal. I)epiitado fl_
nato Azeredo

"Deptitado contra \cnda cIa \Ioi'ro Veilio
A piojo Silo da projal1ota irailstcreflcia

(1(1 control(' aei0flU'iO Ia i\Ioi'i'o Veilmo pant
grupos in tern a dionais, C) I)eputado Renato
Azeredo, (jUC tern on Nova Lima urna de
suas bases cleitorais, dechrou ontein aos
joi'nais

Na (jtlaIi(lade de iepm'esentante di
VOfl tacicpopular e pelas niinlias Vinclllacoes
tladlcioilalS coin a cidade C 0 POVO de Nova
Linia, Antoine profundamente prCocupado
coiii ii afilUclo d ot vcnda (10 conlroe finan.
CCii0 (Ill Mincraçao Morro Veiho S.A . Ha
a] i (lola side do in tenesses a serein resguar-
ilados fla projiatada transacao, representation
]Ydc( pOSi(110 (It) operaniado e da cidade

1)ui'ante alios, aquela c'nipnesa esleve do-
ii(illI(l1( P° estrcohi4euos - pam Sec mais
prec iso, (Ill ran Ic seculo e melt) aproxinada-
inenle -c (Iuaiido passou a sen gerida por
11111 gruj)o hnasilei'o, vixen dias tie iranquili-
(IcI1. pi'ospnidide C ClllCfldlil)eflto.

0 (ovei'ao precisa estci 1' ate',ito - 	 e
acredito ([Lie eslcia pai'a 0 pm'ohleiiia, que
é grave, pois oga coin a sort( , ic m ilhares
de I rahalhadores

Pi'ecisaluos Lomnan c'onhecirnelllo dos ter-
lbs pi'ecisos do negoclo. para i'estticudU'i1ios
e detendci'iflOs esseS c perarios anonimOS, (Inc,
Ijoanle anus a fio, trabalhai'aiTi pelo Pals,
foiiieceiido divisas clue tern ajudado o Wert.
vol VI inn 1(1 0 ac jonal

Si'. Presidcn It, Si's. IFputados. \aiflOS
auardar OS acontecimllentos sobre essa venda
dot mina de Morro \'elho. Sc for necessái'iO,
At 111 inha Itancada - - e, teflhlO a certeza, corn
(1 apoio 'Ia lblilccI(Ia alenista - - ha toiiiial' as
(tevidccs pi'oviduneias. pois Scnia lmlfl absurdo
cntnegui'mn ccagrupos dSln1Ifl4ei os U(llc( nillia
de OUIO clue csta Si Iticida enlre as flialoreS
do inundo C ([UI' dumante lad a1105 cstcvc nos
1(11105 ilc ('api!al estrangeixo. 	 Agora, por-
tanLo, 11110 é poSSivCl (Inc cIa voIle no doiliifliO
csl i'aligeil'O

Pica, poi'lanlo, o incu agradccinlcnto aos
1)eputados dot A IIENA e a loda a I3aiicada do
MDIJ pelas aSSiilattll'IIS quc toi'ilaraill posslVCl
a con ' L iluica() (be (1111)1 Oiflissa(1 parlamentar
de i miquéi'i to coIn o fin) dn leo tic apUi'ai' irl'C
gularilt aIes cIa MPH na Seil'l( do Curi'al, peloS
preJUiz((S ('ausa(IOS 110 patrillloni(( 	 be Minas

Quem'ciilos e esperaliios 	 pme a verdade
V tiili 1	 1 10113.

1l;\N(iPAc() DE l)ISTIIITOS

0 SR . 1)EPUTAI)() EUFIIPEI)ES CRAIDE
Si'. Prcsidente e Srs . l)eputados . Venho

hoje a esta Fi'ibuna 1)11111 fazer unia solicitio
çLio it PresidCncia tiesta Casa C tamnhCrn 'as
comn issöes en carregacl as (10 setor de emaflcl

e cniaccl(( dc (I iSll'ilOS

lit

Tive, hoje, pela manhil, a oportuni(laCle' 	 at1lOii1\'CiS (Ins nic!l1Oi'CS nlal'cllS do

Asse

	

de, vjsjtando essas cornissöes, sentir de perto 	
cai'OS. deixando a porla do cscola alunos de

	

que 0 
fato esta con tanto esquecido nesta Casa, 	 todos O

tipos 	 Ac
s fl)I1IIZCS. de todas as idades, de todo

	

eb0ra SCJa es 0 ano dCC1S1VO para as pre- 	 05	 reditamos inicialrnente que

	

1ns5es dos distritos que aimejam guindar-SC 	 ti'ataSsC i Ic 'ama un iversidade. Ontern a tarde

0ndicc(0 dc cidade. 	 Conscqi'iCfltCillCnte, 	
poi' cimrosiiIad, aproXinlel-me daquCie edu

	

tratsC dc urn assunto da mais aita impor- 	
candario, ocasico em (Inc me estarreci. Tra-

tânCi 	
qUC - val rcalincntc movimenlar 	

lava-se do Grupo Escolar Pandiâ CalógeraS,

0inia0 publica do nossO Estacio. 	 neceS- 	 nr'i'tiill1O dci 	 mbiCfl). Pei'guiito a V. Exa.

5ario que tenhamos mais acuidade em relaco a que espCcie de alunos se destinam os gm-
a StC problem,"; que a cop que agora 	 nos eseolareS do Esta(io? 	 Acts ahinos refi-

	

vai ser presidida pelo ilustre DeputadO Cyro 	
nados, flihos dos douloi'eS do classe privi-

MaCieL tome pe C conhecmrnen0 d assunto Ieo	 gicola do elite ? Quero crer quc no 	 Acre-

	

e entre nele de frentC. 1)orqtie C algo We val 	
cI lb scm' outra a flnaiidade do grupo escolar.

	

jnteressar nao so a mini. inns a todos os 	
Deve naturalmente alender a classe mais em-

	

par13mCnta5 C' a 10(11) a populacan inineira. 	 pohi'ecidi) , 	 Por esse n101iVO foi quc fiquci

h

Temos acornpanhado corn grande intC1CS5C 0 (Starrecido.
descnr0m dos trahaihos dessa c0fi1iS0
floje tivcrnOS noticia. quC fins esagrc1d0U. dc 	

Quero fahar nos seniioi'CS sobre Os colegiOS

	

que esta Casa fl() ira vohtar a tratar do as- 	
'sladuais e solre o InstitUto cit Edu stitutO decc O. 0

	

sunt0 de quc tie eslaria sendo colocatlo 	
11,fll'CSSi (ho fifli 	 do	 ovo_ no In

	

inargem dos fatos quc' aqul SC desenrolam. e 	
.ducacao C pi'aticanlentc tao (lificci quanto

r1

semOs que 11d (lesc q so n 	 forma cOillO st 	
ttitU os 13 ponlOs tI i lot' espOrt1a

endo ti'atadt) 	
Scol	 cacSoria impossixel lid) omern comurn colocar
DID fllho no Inst ilulo de EduO. 	 E de

GoslarlalTIOs dc solicitar a Mesa 	
('sIl

	

que pro- 	
o l'eccr o fato dc Limapessoa simples, hu-

vidéncias enCrgicas fossern tomadas, a urn in tide. 
vamos 	 fiihosduel' 0111 operarhO, fazer ingres-

	

de que poSsaiTiOS I 'van a lode' os P,,."(10, 	
sow no C0600 Cstadual urn de scus 	 .

que cstãO pheiteando a con 	 (he se Cons- 	
Poi'lcciito, en me cstarr('co corn as 11istórias

	

tiluirem Ci)) distritos on dc passarern a Oda. 	
e hitoniCti1S quc conhlt'ci nesla Capital, (Inc

	

des, aqUeia paiavrci dc esperanca c de fC Para 	
)com'reill néo som:'nte aqtfl, mas também, e

	

que posSarn voltar solos vistas aquciCs qile, 	
10 fdliznielltd. nIl olinila querida Juiz de Fora.

neste Pien1ioo representam a popIIhaVUO tie 	
Sao i1iStôi'i115 desse matil., clesse tipo, que nor

Was Gerais. 	
enti'isleccm c nos fazeifl 	 rnparecer a esta

	

Gostal'iamos que essas provitlCncills fos- 	
' m'mbuna.

scm urgenteS e quit' a Mesa tarnhérn flaO SC 	
Arnanha apreSefltilrmnos desta Tribuna,

	

do cruciaflte probienla p01' que
	 till pedido de infolllillcdds a S. Exa., o Sr.

esqueeesSeestão atravessando indrnerOS DepUtados nesla Seeretérlo dcc Edtmcacao, sobre OS criterbos
Casa, pois, logo apics as eicicoe,,stlul'dlS( 	

adcdadoS pebi Secretaria para ingresso nos

os funcionarios aqui dentro. Dois Gahineles 	 gI't1p 	 esColcuCs 	 Pt nSO que e necesSarla a

foram cm'iados: tomcliclln posse 16 funcionà- 	
declaracão dc urn carro de luxo nos formU-

rioS, e nao se encontma urn parc! eornpoi' run 	
dlérios e insci'icéO. Penso clue, para se ma-

Gabinete. 	 Estou colfl falta e funciofl'dmio 	
tnicuial' urn aiuno, preCisasC anteS saber se

d
desde agosto do 1)11(1 passado, C 0 nicsmo 	

(1 p111 III cridlilca possUl diploma de curso

acontece corn.
outros Deputados' 	 Superior, dvogado, dentista, medicO 0(1

Voitarei a eslt' assunto em outra 
0po i'tunidade. 	 cot sa chiC 1) valhct, C ate mesmo se e citado em

pedindlo a atencO (10 Sr. Prcsideflte pocque 	
i'oilicas soCials niundaflas, 	

Acho tudo isso

inclusive rnóveis coy sendo mudados em
	 clificil, gritafltt' 	 inconSedjuent 	 desumaflo,e,

IIOSSOS gahineteS. 	 - 	
Cruel e ate s".10. 	 E iamcntâvCL Sr. Presi-

dente.

	

.ia colllUfl iqUei a Mesa e ate agora n at) 	 '
obtive resullado. Caso no seja mudado essC 	

Tam 	
to aos colegbOSbClli no djue (liz i'esp('l

estatlo de cnisas. petlirei comiss0 de inque- 	
esladuass e lnstitUlo (IC Educacäo, Juiz de

rib porn pie S(a1l) 1)11111(105 us responsavcis 	
Fona no foge a regra. 	 Na minha querida

por tanto tlesacei'tO nesta Casa Legislativa 	
,luiz dc Fora- - eu confcSSO a V. Exas.
tamlihem encontnlinos os mesmOS carrOs d(
luxo, como exigCncia pai'a a matricula, e

CRITEBIOS PARA ADMISSAO EM GRUPOS 	
discI'llnlnacaO qua

j ereolitar ern

ESCOIRES 	
govemno que no tenha corno meta fundarnei:l'
tad, preCipUa. conlO escoPO major, a próprla

,tuimfl hUn)a
0 SR . l)EPUTA1)0 OLAVO COSTA - 

Sr. Presiieflte. Srs. Deputados, já rehatei a
V. Exas., CIII outra oportunidade partieuia
ridades (lot rnilha regic(o. Mas, nesta tarde,
trago a esta Casa particUlari cU1CS da grantie
região tie V 	

Excis. e, principai1nt''de da
Capital (iti Estado, Belo Horizofte

Para noto fugir a regra, este Deputa(iO
tambCm ocupa uin gabinete nesta Casa. Ell'
flOSSOS flloIlIefltOS de folga naquche gahmete
ternos nosSa atencao voltada parc! 0 estabe-
leeirnento tie eflSjflO situado bell) próXirno
ciesta AssernbiCia. 	 'Vemos, au, diarialliente,

Neste Pals. penscosC em 	 divórcio, pen-
antbO cm canlcldas de elite. 	 Nada se faz

pi'nsando no jnfc'liz pobre. Devo dizer que
pertenco no MDII c, na minha condicibO hu-
mnana, rectisO-me a aci'editar cm tudo islet
(Inc cii estib.

Em cei'ta ocasla0, CIU U1fl programa tic
1"V, (1ucmdo (ToosiuipheS Presidente da Ca-

111111,11 MufliciPcll tie Jui'i. (IC Fora C candidato
a dcputado cstaducd. apoS ifliflhla saida do foco
(Ia cibmera, o candidato a scnador pela ARENA

term di to quc daqneill ll-ii(tlna havia saido urn
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M-11 Iriliuno cia plebe. 	 No five
eli, ii a (uai ao, oporlunida(le de replicar ao
ci(1ac15o. Posteriormente, no entanto, näo
sei se ihe chegou aos ouvidos a ininha replica
en disse que me honrava ser urn tribuno do

pots flu antiga Rorna jit exislia aquele
(Tue (lefeflhlja o pleheu contra o lodo-poderoso
patricia. No Brasil, nao existe a plebe, mas
a povo escorracado; existein Os rneus irmaosfainin tos, exist ,,, a populaçrlo (Iilacera(la pelo
Porter rnaior, pelo podcr cia elite.

Portanto, eu represento a (J oe sei'ia a
plebe brasileira; represenfo a plebe lnineirri
represento, corn a graca (Ic Deus, 0 POVO mu-
neiro. o pequenino povo rnineiro cia minha
rei o, ( as aldeias, ilas pequen in as cidad es,
(loS SI[iOS, ilas fazendas, camponeses, Iavra-
dores, operários, estudants, toilos, enfirn, que

CflSitl pela flossa legenda, que nos Compre-
t'ndraii e nos recehem como tribuno cia plebe.
Graças a Deus, sou urn trihuno cia plebe.

)luito obrigado.

OPOSICo A VOTO DE CONGRATULACOES
COM 0 SR. RONI)ON PACHECO

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD --
ITequereinos a Mesa a inversao cia Ordem do
Diu, l)aa que urn Bequerimenlo cia irnpor-
tancia do apresentailo pelo Sr. Deputado
Ilaroldo Lopes, na Reuniäo (IC ontem a tarde,
possa merecer a imediata apreciação da Casa.
Sc invertermos a Ordem (10 l)ia, conforme
desejarnos, prestarernos urn benef jc'io extraor-
tlrnario it Minas Gerais, urna vez que o assun-
to, objeto do Rectuerimento do nobre I)eputado
Haroblo Lopes, é de muito mais irnportãncja
para folios nós, mineiros, (10 (IUC 0 Requeri-
menlo clue passará para o segunilo lugar, 0
do Deputado Christovarn Chiaradia, (JUC oh-
jetiva naila mais, nada menos (10 que ilar urn
voto de congratulaçôes ao Governador Ron-
don Pacheco, par sua obra adnhinjstratjva

E realmente desnccessãrjo cjue se faça urn
ljaralelo entre Os (lois Hequeriinentos, porque o
do Deputado Haroldo Lopes visa ao atendimen-
to a populaçao do interior do Estado. Iniciado o
processo de vacinacão no Capital e nos mu-
fl1C11)ios cia Grande BH, urna ordern ito Ministé-
rio (Ia Saiide modifica inteirainc'nte 0 planeja-
menlo inicial, transferinilo it responsabiljtla_
dc cia vacinaco cia populaçüo (10 interior, (Ia
Secrctaria cia Saide para a SUCAM, Superin-
tendencia Regional de Minas Gerais. 0 que
notamos, através (10 noliciãrio do imprensa
cia Capital - e essa notleja nos surpreendeu

C que ate a SUCAM nüo sabe ainda (Ic que
Inaneira vai processat' a vacinac5o no interior
do Estado

Pergunto, entSo, Sr. Presidente e Srs. Dc-
pritados: a populac5o de Belo Horizonte é di-
ferente cia populaç5o do interior? Pot' que a
p01)Ulaciio (Ic Belo Horizonte (leve merecer,
por parte dos podei'es pu)lteos, urna atençSo
muito inaior e mais especial (10 que as popu-
laçoes do interior do Estado? Esses morado-
res das pequenas vilas e cidades onde nSo
existe 6gua, Iuz, nenhum conforto que a s'ida
inodei'na oferece ao cidadSo de hoje, esses mo-

radores flaO rtteheni tia saude piihlii'a bene
ficios corn a mesrna presteza corn qite os re. '('ebeni OS ha 1)1 tan les cia Capital C dos ran;
municIpios Inineiros

E n ecessr'tr jo cl ue esla Casa Ne il urn ape!,
IS autoritlad CS, floS terinos (10 requerim1
do Dtpul;ido Haroido Lopes, it fun tic que o
Govei'ntt i nico', imed iatain en It. o processo
(IC vaeinaç5o no interior (10 Estado, pois
nolicias dadas pelos Jornais (IC que os eas05
de men ingi Ic continuum (liarialnenle a efleher
OS leitos dos hospilais tlas grandes ('idade5
estao causantio cei'to panico has p0pUlacae
do inferior, tleixando pi'eocupados. sobretudo
OS pais (le fainI] ia, por verem sells filhos colo
('atlas ( nlargciii ito pi'oeesso de vaciflação

Acreduto que o exame (It) Hequerirn0
I fai'oldo Lopes, flCO SO no en tt'ndirnento d
Oposiç5o. nias no de toda a Casa, deve mere.
('Cl' pi'iO r tI au e . Mei .ece fliais atencao que
tque1e outro que tern intro sent ido hajulató.
rio. I) Stfl Ii tb tie agradat- ao Govern ad or que
ttra terniina it ioandato . Soti tt:tquelt's que
a churn que 0 liornein pild ito, quando inves.
lid () eat dc'[crininado cargo, qnando I'Cilliza
a in 1,SSito (jUt acei lou. seja )oi' ci ('içao di reta
on md irt'tit, está nrtda inais, nada 111('nO.S do)
(jut' cuniprindo sun obrguç5o . 0 MDI3 man-
tent a su it inlransigrnte posrçao de lutar corn
lotlasasar rnas do B egitnento desta Casa,
a fun de (In( , posni nped it a volacao (10 Re-
tiueriint'nlo iii' ('oflgi'rttulaçSes, ('. SC sairmos
deri'otados anianh5, n5o seiat pot falta de lutar
C (IC i'si'Iareter it opi mao ptibI i en, ci eixanclo
nos Anais a nossa paiavi-a c'ontrr'tria no Beque-
rinien to do iiustrc colega Christovarn Chiara-
tim.

On tern. S tarde. quando fazia ohst'rvacoes
a resja'ilo (to Governo do Si'. Ilondon Pacheco,
oiiiilj alauns dittlos fundnriient'ais . N -io posso
volar t'ongra t ulacSes coin esse Governador que
sal, deixandtt inais de 22 illil funcionSrios
publeos cia adnnnistr1c50 direta recebendo
flitfioS qll(' o salSi'io minirno regional, cjuando
sattenios que urn mensageiro (I a Ca ixa EconSini-
('a Estati ual rt'cehe 450 cruzeiros, (file C o menor
salSrio pigo pela Caixa . NSo (t ile o mensa-
geiro ganht' mtulo, inas, sim, ganham pouco
os func lonSi-ios dri atlrninisti-aç5o estad nat
NSo posso votar congratulaçSi's corn quern vai
dc'ixar nutito dinheiro c estS devendo mais
itt 150 at it Iiie's de cruzei ros no TPSEMG.
Como C qut' tie deixa ci inheii'o em caixa,
rc't'othc' ('ontritnuçao (los funcioniirios e nSo
t'um pre a olirigaçflo de pagn r ao I PSEMG?
I)izir que t'sta (ItiXando ci inhei rut tnt caixa é
mu ito bonito. nnis ineihor seria pagai' o que
estS (itvendo part que 0 futui'o Governador nSo
tenlia a i'eSponsi hili dade cit pagai' dividas
ticixadis pelo SIll antceessoi' . Saheitios cia
pt'r'i'trjedad t tin atendimnen to (It) ITSEMG ; la-
(lien tainos pr()fflndiflefllc ('sse tlehito para
coin o Inst ituto . Se dc sildasse t'sse dCbito,
P O de r izi nit'lIitti'tr o atendimento dos funcio-
nal'os tIt Capital e sobretudo do interior.

Quantbo Crtinos apenas 12 1)eputados do
Mi)B, n5tt I inhamos i'epres€'ntantes de todas
as rl'gioes tttt Estado ; hoje, porCm, pot' esta
'l'i'ihuna desfilarn i'epi'csentantes cit todas as
i'egi's do Esta do. Somos 24 Deputados do
MI)B, geografitamente distl'ihUi(IOS . Os Srs.
Deputitios, Os joi'nalistas e it publico quc

0 SB. l)EPUTADO KEMIL KUMAIBA
Sr. Pi'i'sidcnle c Si's. Deputados . 	 Ao dnca-
minhar o Bequt'rimeflto do nohi'e colega,
Deputado Chi'islovarn Chiaradil. (jilt' versa
sobre \'olt) tie con grutlulacoes corn o Cover-
nadoi' Bontbttn Paclieco, assulnilfios nesta
Trihuna. nesle inslanle. a voz do povo tie
uma regiaO esquecida, omit regiao que tern
motivos hastantes part diseoi'dar (Jesse pro-
cedirnt'nto - 	 a dos vali's tb 	 Jequitinhonhul
SSo Matcus e Mucui'i.

Descjamos tiio-somente apresentar dt'stu
Trihuna urn quid ro sinóptico (10 qut' ocori'et
naquela regito, (lurante a Governo OflhiSSO dc
Sr. Bondon PuR'Iicco . Trazernos no eonhc
cimento dt'sta Casa que o povo (IaqUeia regiat
do Ionglnqtio Noi'ciesle mineiro nib concorda

'absolutamnente, om esse expeilieflte t)itjUlit
torio, poi'quanto dc n.-to f'arS justica S atuacii
do Govci'nadol' em relacSo Squele rincSo d
Mints Aoan'alisal', par etapas, este quadr
sinóptico, verific'afiiOS quc estradas nSo forar
c'on'utruidas; pelo contrário, aquelas iniciada

till (tuti'os governos forum esquecidas e
estao coma antes do Governo do Si'. Rondon
Pacheco. E fácil constatar que a Estrada do
ho, vital pai'a a economia cia rcgiSo do
Mucurl, prorneti cia Polo atual Governador
quando em visita jNanuque, em .seternhro
de It) i3, para antes do tCrmiflo de seu Go-
verno, quando entilo au voltai'ia Para inau-
gura 	 at-la, e o memento nSo foi concluida.
j ,,, ,Is vespel'u(S do tertmno de seu Governo,
as ohms continuum conio antes, como Se as
suns paluivras n5o Iossern i'ealmente Para va-
let'. A Estrada do Boi C para a nossa regiSo
(le unto neeeSsidlade tao grande, tao funda-
mental, que ('lama aos cCus por ulna solucSdt
urgente, se nSo urgentIssima.

Aqui estarnos, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, it espera die quc o novo GovernadOr
Aurcliuuno Chavcs possa, scm promeSsits vas,
concluir essa obra que tern levado toda a
('tOriOiTiit do Nordeste de Minas a urn pro-
cesso tie inevitSveis c incnlcnlSv t'is pi'eiUiZoS.
Mris miSo apenulS a Estrada 	 Tido Boi costitUl
111)1 ponto negativo (10 atuud Governo. Tam
hem as inddstrias p i'ometidaS pal- ,  a regiSo
15 n,-to forani insldatbulS, muito embora tenha
havido a cooperacuto tb povo do Teófilo Otoni
' (11' todo 0 VIII' (10 Mucuri . Pociemos corn-
provar que muitos reclirsos do prt'ufll'io pOVO
forum canalizatios purl a - constmucibo do
FRIMUSA, posteriormefite cndidO p'lo Go-
'ern ut do Estuido(,Ilea urn forte grupo deste Pais,

e tletému cm rn5os o truste da came, dci-
xando qua os de là cornerCiem OS
sI'US pi'oIbillOS. uilendentio nSo nos interesseS
ula comunidIde, n5o aos intcresses particula-
res dos p i'ot1uto1't'5 nits tibo_somente nos in-
tcres('s de urn grupo naciofliti

A cnei'gii, fundamental para o desen-
volviinefito. ('ricoh tm-Se tin siluacao calami-
ttsa flu) vile tb Mucuri, pois ate mesmo a
ligacibti cnt!'e Govcrflador Vrdadarcs c a sub-
('slacao tie Ttibfilo Otoni C feita ainda por
processos i-uubiint'ritti'CS, sendo levada pot'
postes de madc'ira, quando cleveria ser feita
de maneira mais apropm'iada, para poe, ao
meoi' sinai de 0111 temporal, nSo ficassem
aquclas cidadt's 55 escuras

As nttssas escolas, Sm's. DeputadOS, fazern

corn que n osenv t.rgonhemos de Ia ver nOSSaS
criancas. Os grupos cscolai'es - n5o somente
de uma ou outl'a cidutdd', mas dc qu'aSc tocias
as cidades dos vales (10 Jequitinhonh1 SSo
Mateus e Mucut'i -- -. estibo completamcnt'
ahancioflatbos, nSo tendo, como no caso di

Itaohirn, Corndl'diflho e AtalCia, nem ao menos
o tratarnento de iigua, nern ao menoS aquilo
que é intlispenSavel Par,' 0 funciOnamento
de urn prCdio esrolar, que sSo as instalacSes
sanitSrias. Ainula a respeito dc escolas, ternos

mem Teófilo Otoni outro problema gravissio,
relaciofl ado coil, as F'aculdadtS dc Direito e
tie Filosolia, put, n5o tendo sido ainda reco-
nhecidas, ao invCs de pm'estarefil urn scrVico
S populacao estutiafltil, vCm prestafldo un
desservico, porque (us alunos silo munidos de
diplomas scm 0 menor valor legal, que nSo
Ihes (Tao condicSes ( le picitear urn trabalho
de utcomubo toni o que api'enderarfi, de acordo
corn o titulo que conquistararn.

Assim sendo, pelt inCrcia, pela ontissSo
S	 e pelo esqucc'imtnto do Sr. Governador Ron-

assist€01i aos flOSSOS ti'ahalhos, todos vSo tomar
conciu1il de que hi reclamacScs de todas
s partes do Estado. Se ha uma ou outra
giSo beneficiada pelo Governo, vamos sen-

tir, pela palavi'a (105 Deputados das diversas
cgi5, que, gloI)alm('nte, 0 Estado nSa dc-

senvot\'dhi nada; cresceu e inchou, come, cres-
rem e incham todas as criaturas e entidadcs,
flitS scm urn planejaifleflto racioflal C rcgio-
cal. As palavi'as dos Deputados do MDB
ão esciarecer a opinillo pdblic'a de Minas

e djzer this razöes que impedem, politica e
inortument(' o nosso Partido de votar con-
gratUliico(' s coin o Governador Rondon Pa-
cheCO.

Sr. Presidentc, esperamoS sincerilmen-
Ic qUe a Casa faca a invCrsSo da Orclein tb
ma. porque it aprovacSo do Bequerimento
do Sr. Deputado Haro]do Lopes é (10 mais
alto intercsse para o Estado; enquanto o Be-

querimenbo (1(1 Sr. I)eputado Christovam Chin-
ra(Iia flulO tern n&'nhiuma grandeza no proces-
o do desenvoivirnento econôlfliCO, politico C

social (Ta nossa terra. poitanto, 0 aPCiO (file
fazemos a csta Cast, atravCs cia palavra dut Li-
deranca do MDB, C pica quc f sth Casa vote
a inversSo cia Ordern do Din, a urn dc (jile poS-
samosapre ciar o B t 'querilnentO do 1)eputad0
Harold( , lttpt's. que C (10 mais alto intet'eSse
para o Estado de Minis Gerais.

Sr. Pt'esidente e Srs. Deputados, quero
tleixar hem c'Iai'o, mats uma veZ, antes de sail'
(lesta Trjhuna, (rue a quc estS sentio ipi'tcitdo
atravCs do Bequci'irneiltO do Depulado Chris-
tovarn Chiaratlia, a quc estS S('ndo julgado,
não é o futllrt) Govem'na(ior, a futura adinifliS
trac5o, mas Sim a administracao cl ue or- est."
terITlinafltio. pal'a ftlici tiade cit I odos os ini-
neiros. Bcpito mais urna veZ que, Como Litlei'
do Parlitlt), poi' qucstoeS politicas, oil ('01110
simples Depulado, pot' questCeS tla moinhut it
gião, nSo apttiIl'ei (,InhipOtese algunla 0 volti
de congratliltcatt corn o Sr. Governatior do
Estado.

PROBLEMAS 1)0 NORDESTE DE MINAS
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([oil corn reiação a floSSa cornunidade
(10 Norc1(st' do Minas, somos, por urna questão
(10 coer(ncia, por urna questao de justiça,
contra o Requerirnento de congratulaçOes,
tuna vez quo representarnos a voz do urn povo
o nan falarnos individualmento. Represen-
[amos uma coinuniclado quo nfto nos aplau-
(ucla, (10 forrna alguina, Sc viéssomoS defender
a atuaçfto (lesse Governo quo rclegou aquela
rogifio a segundo piano. Neill tao rnasoquis-
[as soinos e nern tao sadico poderá ser o
Govornador Rondon Pacheco para desejar de
nós outra atuaçäo senão a do ostarrnos vigi-
lantes contra qualquer voto bajulatório que
vonha engrandecer o seu Govorno.

Estaremos sempre, desta Tribuna, vigian-
do inclusive o futuro Governaclor Aureliano
Chaves, so atuar no Palácio da Liherdade corn
o mesmo descaso do Governador Rondon
Pacheco corn relação aos vales do Mucuri,
Jequitinhonha e São Mateus. S. Exa., o
atual (iovernador, terft sempre a palavra deste
huinildo I)eputado para negar-ihe qualquer
elogio quo venha engrandecer o sou Governo,
porquo é desta Tribuna que estarernos sempre
(llzondo que o esquecirncnto faz corn que as
chagas nos nossos coraçöes fiquern cada vez
niais abertas.

VACINAcAO CONTRA A MENINGITE

O SR. I)EPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidonte e Srs. Deputados. 0 nobre
J)eputado Emilio Haddad, corn apoio regi-
niental, requor a Casa preforência de votação
para o Requerimento do nobre Deputado
Flaroldo Lopes, que faz urn apelo ao Governo,
no senlido de providonciar a vacinaçfto contra
-I 	 em todo o Estado.

Sr. Presidente, não ha terrno de corn-
paraçao ontre o Requerirnento do autoria do
nohre i)oputado Haroldo Lopes e o Requeri-
menlo do autoria do nobre Sr. Doputado da
Bancada da ARENA, nosso ilustre colega
Christovam Chiaradia. 0 Requerimento do
nobre l)oputado Haroldo Lopes versa rnatéria
do alto interesse pdblico, numa demonstração
do i.elo pela populaçao do Estado. Ainda
agora, Sr. Presidento, dos Municipios de
Varginha, Cambuquira, Lambari, Conceição
(10 Rio Verde e Três Coraçoes, rocebo apelo
para solicitar as autoridades competentes a
imediata visita da turma de vacinacfto, pois
foram constatados, apenas de segunda-feira
ate hoje, quatro casos do meningite em cada
urn dessos Municipios, sendo que algumas
pessoas atingidas pela doenca acham-se inter-
nadas nesta Capital. São cidades do Sul do
Minas. próximas ft fronteira corn São Paulo.

Yea V. Exa., Sr. Prosidonto, o Deputado
Haroldo Lopes estft coborto do razfto. Como
Ine(lico o como representanto do povo, pede
preforCncia para votação imodiata de sen
Requerimonto, cujo teor é o soguinte: 110
Deputaclo infra-assinado, nos tormos regi-
mentals, requer ft Casa quo seja indicada ao
Sr. Superintendente Regional da SUCAM a
necossiclade do providCncias conjuntas no
scntido do se roiniciar irnediatarnonte a vaci-
naçfio contra a meningito no interior do Es-

tado, som ser as margens de rodovias, vist0
(100 a maioria dos povoados é dosprovida de
recursos (10 higione, como rode do osgot0
tratarnento (IC ftgua, e onde a doenca ost
tornando carftter opidemico."

Sr. Presidonto, citei agora cinco Muni.
cipios qUo ostão roolarnando providências
urgontos dos órgãos compotentos para a vaci.
nacao: Varginha, Cambuquira, Lambari, Três
CoraçOos e Concoicão do Rio Verde. 0
Deputado Jorge Carono informa quo a cidade
(10 S.-to Goraldo apresontou em uiia sernana
sote casos do nioningite. Incorporo tambérn
osse Municipio no meu apolo. 0 oaso é grave.
Enquanto 0 Doputado Haroldo Lopes trata
do intorosse pfthlico e pede ft Casa apoio para
votacao (to seu Roquerirnento, os Irabaihos
estão paralisados corn o Roquorimento baju-
latarto, do congratulaçöes corn o Sr. Rondon
Pacheco, Govornador quo dosconheceu osta
Casa durante quatro anos; Governador que
ilesconhocou -,I rcprosentação do POVO através
dos 1)oputados.

Nño hfi termo do cornparação ontro Os
dois Roquerimentos. Esta Casa (love cuidar
do interosso pfihlioo. Dove acatar o Reque-
rimenlo Haroldo Lopes o. cm consoqiiCncia,
o Bequoriinento do Deputado Emilio Haddad
pedifl(lo inversão (Ia pauta para sua votação
em prilnoiro lugar. Repito, nan hft termo
(10 coniparacao. 0 Governador Rondon
Pacheco ostft sendo bajulado, hajulacfto scm
cahirnento, pnrquc, se no Municjpio do Bra-
sftpolis so instala uma grande indftstria, quem
morece aplausos é o Profeito, quo, diga-se de
passagorn, ombora men adversftrio, C urn
grande Prefeito, ligado politicamente no nobre
Deputado Christovarn Chiaradia, quo repre-
sofia nosta Casa aquele Municipio. Aplausos
no Prefeito, sirn, nias ao Governador, não.

0 Governador Rondon Pacheco nada ou
quaso fla(la fez para o Sul do Minas. Cuidou
do Uhorlãndia, e inesino do Uberlãndia não
souhe ouidar. . Abandonou o funcionalismo
pfihlico. Por que congratulacftos corn o Go-
vernador Bondon Pacheco? 	 Ele jft vai.
Outro vom e C do Sul do Minas. 	 Varnos
aguardar.

MENINGITE

O SR. l)El'UTADO HAROLI)O LOPES -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nfts, que
sornos autor do Requerirnento (,in
nan querenlos, absolutarnente, causar sensa-
cionalismo e inuilo menos causar alarde corn
roferCncia a osta moléstia, a moningito.

Quoremos, uma vez ntais, lembrar aos
nossos ilustros oompanheiros do Baneada e
também nos companheiros da ARENA que,
ha mais do dois anos, temos falado (las pesSi-
mas condicoes sanitarias em (IUOSO oncontra
o nosso Estado. E iSSO SO (love oxatamente
uo fato do quo o sanoamento basico em Minas
Gerais tern p01 carfttor excepcional o fator
empresarial. Não podenios admitir quo so
faca do saneamento hftsieo urn moio do lucro
par sot rnostrado em balancote polo órgão
encarrogado do scrvico, corno ocorreu no ano
passado corn a COMAG. 	 Quase todas as

01olCstiaS, so nao todas as ditas infecto-con 	 a
1 giOSaS, (10 earftter op idorniológicO, tern sua 	 n
transmis5il110 basoada na falta do sanea- 	 (I
gionto bftsico ou na ineficiCncia dosse sanoa- 	 ç

jncflt0 	
r

0 nosso colega, Deputado Sylo Costa,
qui afirmou quo Minus ostft batendo o recordo

en1 meningite. Quero lembrar aos ilustros
peputados quo não apenas a moningite, rnas
outra molestia grave, a osquistOSsornoso, jft
tinge 10'/' da populacão rninoira, pola mo-

ficiCncia do sanoamento hftsico. Dovo 1cm- m
brar, ainda, quo a area rnetropolitana do Bob
Horizonte correspondo a tercoira capital da
Federac ão 0 aptoSofltl( o major indice (10
mnortalid0 i nfantil. Das dez rnaiores cap1-
taiS (10 Pals, Bob Horizonte é hoje a terceira
colocada ontro as quo apresentarn maior in-
dice (10 mortalidado infantil. Dovo lembrar
aos Srs. I)eputados quo Minas é hoje o Estado
do major malice do contarninacãO da tuber-
CUIOSO, tatfll)CtiI 1)01 ineficiência (10 saneamen-
to básico. Exatarnento por isso é quo fazemos
esle Roquorimonto, para quo possamos lovar
as 600 mil (loses do vacina contra a meningito
As cidades do interior do Estado, a firn (10

aprestar oss assistCncia do urgCncia.
Relotnhro aUS Srs. Deputados quo, sondo

cu oleito por Bob Horizonte, sendo pratica-
monte urn l)eputado da Capital, tenho tanta
responsabilidade 0011)0 Os Srs. DeputadoS
oleitos pebos 722 rnuflicjPios do nosso Estado.
E C exatarnente por minhas rosponsabilidades
do medico, por rninha condicão do sanitarista,
quo não podoria cruzar os braços diante dossa
doonca quo a todo momento vern aumontando
o indioe (10 niortalidade do nosso povo. Exa-
tamente quan(IO cste Govorno choga no sou
final, rolern 	 ahro os Srs. DoputadoS quo a
Comissão formnada pot' parlarnontarcs, ha dois
anoS, em visita a Barbacena, terra do ilustre
e brilhante 1)epulado Bonifftcio do Andrada,
teve oportunitlade do observar quo o Hospi-
tal - Colônia do Barbacena fornocia uma
media do 10(1 cadaveros por Ines as Facul-
dades do Modicina o a outros contros hioló-
gico, para estudo. Após a vjsita dos Srs.
Deputados o em virtude do trahaiho (lessa
Coniissiio o de S. Exa., o Sr. Seel etftrio (Ia
Saftde, Dr. Fernando Megre Voboso, hojo o
indice (10 mortalidado caiu para 10 ao rnês

Vejam OS senhores quo não foi apenas
urn trahaiho dos l)eputadoS, mas uma modida
adotada 1)010 Sr. SecretftriO da Saddo, na sua
qualidado do ospecialista em psiquiatria o,
ain(la tunis, na sun qualidade do hornem pü-
blico, introduzindo rnelhorafliefltoS no Hospi-
tal do Barbacena, que permitiU a reducão do
numero (10 cadavcroS. Na realidadc, no sotor
do safido, muito ha quo so fazer, apesar (10
esforco di Socretaria (10 Saftde e (10 alguns
componontoS do Servico do Erradicacão das
Molest ias Info cto-ContagiOsas, órgão da
SUCAM.

Protcndornos trazor a Comnissão (10 Saüde
da AssemblCia autoridadoS quo tern o dever
do cuidar não so da medicina curativa, comp
tambCm da preventiva, quo é som tiuvida al-
gurna o maior alicorco da saftdc, a sor clot!-
vado no Estado do Minas Gerais.

Per isso voltarnos novarnento ao Roqueri-
menlo, solicitando dos Srs . DeputadoS a sua

provacão, scm o quo ostaremos retardando
tedida no sentido do ajudar as comunidados
Fo interior, medida altamente cientifica para
mrotocao daqueles que mais necessitani do
mosso auxillo e do auxilio do poder pOblico,
A quo o atual Govorno, em scu dltjmo peilo-
to, it ao apagar (las luzos, sente-se na obri-
ta c ão do dar a sua participaco efotiva no
;otor social e medico.

Assim, Sr. Prosidente, osporarnos quo
io.sso Roquerimento soja aprovado e enca-
ninhado imediatarnonto ao Diretor da SUCAM

ao Sr. Socretftrio da Sañde, para quo, em
oniunto, possarn roaimonte tomar as decisOoS

em heneflcio do interior do Estado, corn prio-
ridade para as cidades quo tenharn apresenta-
do ma jor indice epidomiologiCo da moningli
to. EstarnOs olaborando urn trabalho para sor
apresontado ft Assombléia, relativo ft nova es-
trutura da Sceretaria da Saiide, exatamente
no momento em que outro Secretftrio toma
posse para dirigir os destinos de Minas Gerais,
no sotor da Satde. Infeljzmeflto, jft podo-
nios antocipar a nossa critica, por ter sido
escoihido urn medico, scm dñvida abguma bri-
Ihante, corn urn curriculo excepcioflal e grando
capacidade cirdrgiea e ellnica, mas inteira-
monte alheio it satde pdbbica, no sanitarismO.
Novamonte o governo escoihe para a Secre-
taria da Satde urn nomo nfto indicado para
(lirigir aquole Orgibo.

Sr. Prosidonte, voltaremos a tratar desto
assunto quando S. Exa., o futuro Goverlia-
(br, der posse no son secretariado, principal-
monte no Socrotfirio da Sadde.

ABERTURA DEMO CRATICA

0 SR. DEPUTAI)0 AMILCAR PADOVANI
Sr. Presidento o Srs. DeputadoS. Esta é

a vez primeira quo ocupo a Tribuna oste
ano. Não poderia iniciar a minha fala ft

AssembbCia, scm antes fazer uma saudacão a
V. Exa., quo tao born tern prosidido os nossoS
trabalhos nesta Casa, e também nos nossos
compaflhioiros, p i.inciPalrnoflte aos flOVOS corn-
panhoiroS quo aqui vêm trazer novas luzes
o novoS ensinamofltOs. Isso sO vai resubtar
em benoficio para o povo de Minas Gerais.

Sr. Presidento, a politica torn do sor en-
carada sob urn aspocto mais s6rio e num son-
tido rnais amplo possivel. Dal olaborarmoS
urn trabalho, par sor lido nesta tardo, quo
reputo dos inais sCrios e objetivoS. Pediria
a atenção dos colegas do MDB, rnas, cm par-
ticular, a dos cobogas da ARENA, pois quero
c you abordar urn toma quo considero da
major relevftncia e do mais profundo signi-
ficado, cujo teor dovert sor interpretado não
por troehos isolados, mas no seu todo, pois
sO assim poderernos tor a dirnensão oxata
daquilo quo protendo trazor no conhecimonto
desta Casa o, através dola, ao conhecimeflto
do povo minoiro.

Pola prirnoira voz no história parlanion-
tar da vida brasiloira, postoriorrneflte aos 0-
vontos do marco-abril do 1964, iniciarnos urn
periodo le.,islativo vjslumbrando a rota da
ahertura democrãtica.
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Caininlio (lifleji, sinuoso itinerário, per-
curso aspero, dc nio é mais a ljrorncssa fasci-
nante quc nos seduziu no decorrer dos ülti-
rnos dez anos. Agora, o rurno (In dernocracia
é a convocacjo inaciivel que mobiliza a cons-
ciência n acional no sentido (Ic Supera r -,I pen-gosa fratura entre 0 povo e 0 poder.

Cre j o revelante propor abs IncuS corn-
panhiciros algurnas reflexOes sol)re (sic pro-
ccsso. ressalvanclo quc dc se da, nesta hora,
por ins qincias quo Sc sobrep5eni iis discre-pancias pantjdirias, p01' coals profundas quc
estas sejain Aci'edito firrneinente clue com-
pete a todos nós, cmedebistas c arcnis[as, nio
so o excrcic j o da já famosa "i In a g j naç j o cria-
dora", inns sobretudo a tarefa dc repensar no
papel quc [cmos a (lcSellipenhar nurn contexto
mais 11111 1 )10 clue o I liiiitado poe estas paredes,
objetivando, mornlente, escoimliar a via aherta
(To equivocos, erros C desvios.

not ano, o General Geisel aSsumn ii] a
Prcsidêncja cia Repñblica, iitrav(s de pro-
cedimento eletivo que India Paitido mecnsa
integrairnente, visto que discriciomlijo c des-
toante dos louis elelnentores regras (10 jogo
dernocrimtjco .Ao (leflunciar a bastard ia de
tal inetodo, o Movimento Dernocrático Brasi-
leiro, sirnultanearnente olives do palavra do
sell Presidente, tributou no General urn cré-
chto de confiança. E fe-lo cm noinc da Nação
brasileira, exausta e cética diante de prornes-
sas to flleteor j camej)te esquecidas (Juafl to
habjirnente pronuncjacias

Cornidos 12 meses, cabe-nos leconhecer
quo o General Geisel niio cIefraudou a cSperan-
ça nele depos j tacLi TrCs ordens (be fatores
parecein-me Sintornt jcas porn avaliar 0 graudc conform idade entre o ideario irnpiicito no
p05mm (10 General e a sua efet j va iptprvpncio
no desenmolar do vida nacionab.

Bin prilneilo lugar, a hingunqemii oficial
rnudou. Saiu de cena aquele clialeto triun-
falista, trnveuio poe urn neo-ufaiiismno suspej-
to, que tendin a dissolver a prohlernitica bra-
sileima em honhl)stjcos irnpaclos, cUja irn-
portancin real era difleji de sen d istinguicla
no far!uma dc umna propaganda carissirna e
extreniamnente (hiScUtiveb. Ac General e sua
equipe coube a instauracijo cia hingua gem do
oustenidad e, cujo reahisnio perm lie (lespertar
os brasileiros (IC sun Cornpuisório il l) nt ia Cor-renclo riscos, o General souhe eXorcizan 0 tei-
moso fantasma da dernogoqia .\ora, a fala
presidencial adquire urna respeitahjhjducie quo
não se cnmaizj apenas na estufa do monólogo.

Em segundo lugar, corn prudente firmeza.
o Governo do General Geisel coiflecou a cons-
truir urn novo perfib intemnaejorial para o
Brash. Fel i c j tarno-nos por ver cncerradaaqucla etapa Clii que nossa politico externa
Sc fundava no t,-to compro Me ted or qu5o ri-
dIcubo reboquismo a certas potCncias, expresso
em celebre aforisrna de '] ill emnbaixacjor em
Waslrtngton As novas rclaçSes corn o mundo
socialism, i ahertura no 1)10(0 Linabe (corn a
notavel Seflstbjljclade ,to drama palestino) e
0 rompirnen O corn a aventura salazaristri noAfrica, bern (bOld a disposiçso a novas for-mas (IC integmneSo latino-arneIican) indicarn
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clue o Brasil assume a sun voca950 dc Palsnao-al inhado

Em tei'ceimo lugar, e isto se Me afigur(IC ((( in! irnportiincia, 0 General Geisel eseu s/u/f comnpmeefl(!cra iii que era preciso re.
conheeer o hiato emmiergente entre a NaçSo
a estmutumn (10 poder. Curnpriu-lhc inicial' o
processo a que (bcnorninoci chIStcns5o politic0

0 Si. J)epulacjo Emilio Haddad - A Tn.buna do A ssernhlCio, nesta tarde de hojc, est
engalanada corn a prcsenca de V Exa., orador
ile mneritos indiscutiveis intcligCncia fulgu.
Ionic, nm 	 dosmais bravos Deputados
MDB. 0 pronunciamento que V. Exa. faz,
corn a profundjdade do conhecjmento cia
causa que abraça, faz-nos rneditar rnuitc) a
respeito (las noticias que vCrn (IC Brasilia

No inicio da Sess5o Lcgislatjva do Con-
IeSso \ncionn1, cUmliprjfldo (IispoSiçSo cons.

titucional, S. Exn . , o Sr. Presidcnte cia Re-
piblica, enviou Squcla Casa Legisbativa unla
niensagein de abertura, en) norne (ho Govern0
Federal. () Pmesidenle (10 MDB, o ilustre
Depu 10(b) Ulisses Guimar5cs, cm nota oficiab
do Partido, pail icm em sun clefesa e elogiou o
Presidenfe Geisel sobretudo naquele aspecto
da ii slensao politica que dc prornetcu : gra-duahinente 0 Pals voltamja ao leito dlemocrStico
normal. Qual nao foi, Sr. Deputado, -I do MDB corn a reaçiio violenta da
Liderancn do Governo, tanto no Senado como
no Camara Fed emal . Beaçhio violen In em tcr-
iflos violentos c, inuitas \eZCS, n no mu ito
Parlalnen tomes, investindo contra a posicSo (10
MDII, dizcndo rio MDB que nho havia neces-
sidadc de oconselhar o Presidcnte do Bepu-
blica.

J)1\ins "' o"'oO(belflos abrii' mii5o 	 n obrefl e piledo do nosso 8P0O ao Presidente do
Bepfmhhicn, no Inonlento din que dc permite,
corno perrnilju cm 15 dc novembro do ann
passado, eleiçSes livrcs. S. Exa .goranmju
corn o sun outoridade, o resultaclo dos urnas,
quase sempre em favor (10 MI)B e, em par-
ticulam', em Estados ilnportantes do Federacao,
conio Shin Patmlo fin Grande (10 Sul e Estado
do Rio, onde ganharnos a Inaiom'ia . Em Minas
Gerais e em outros Estados do Fcderacso,
nós crescemos no nossa rcprcsentaçijo. So-
hernos que alguns setores do Governo estavam
p1essionando o próprio Governo porn quc nSo
aceitasc 0 veredifo P opular das urnas em
15 de novembro Entretanto, S. Exa. ac'eitou
o rcsuhlado do vonbade do povo hrasileiro
NSo hS, pois, como negar apoio a S. Exa.
nesse episódio, corno também n5o pociemos
negar a nossa palavra dc incentivo, o nosso
ca]oi', pelo iii cd hI a torn a d a pelo Governo na
disens5ii politico e no volta do Pais a nor-
rnahid nih (I d1nocril lea, no eleicSo direta, em
to dos OS nIveis, desde o Presidente da Re-
phtbl ha a té o milais humilde vereacior dcsta
Naçhlo. () discurso de S. Exa. é a seqbOncia
cIa luta in i(iiUbO no Congresso Noetonol por
fl05.SOS hidcrcs politicos.

E V. Exa., interpretando o pensamenfo
da Bancada estodual, faz pronunciamento erecehe, neste mornento, 0 apoio do Liderança
do Partjdo que V. Exa. t5o hem representa
nesta Casa.

0 SR. I)EPUTADO AMILCAR PADOVANI permitisse a utilizacão dos meios institucio-
.- hustle Litter, l)eputado Emilio Haddad, nais da polêmica, bastou apenas a tácita pro-
0 gm.a(Ie9 S OS clogiüs a USS cnderecados e messa da tolerância, que é o apanãgio do ci-

atrihulmilos hi boadadc dc SCU coraçibo 	 a vilização ocidental ha quase 200 anos, has-
profumnda amizOde que nos une. AgradecoOs	 lou apcnas a certcza da lisura nas apuraçöes
v. Exa. a pamticipacao cmii flOSSO modesto eleitorais, bastou isso, e o povo brasileiro deu

discurso C goslaria (IC 
dizer que V. Exa., aos quo tern o poder nas rnãos a licSo rnadura

corn a sun Soi)edoriO, corn essa inteligência e consciente de urn voto cujo caráter plebis-
por todos nOS r((OflhieCidrl, ,a antecipa alguns iitamio foi incquivoco.
poIit0 (IC vista (tUe obordarcnios em nosso 	 E claro que não se unem, somente corn
proflUiammnto 	 a varinha de condão de urn pleito livre, os

DizIamiiOS naqu1a oportunidade
mil c urn lacos rompidos entre o povo e poder.

q- Mas e claro quc o ü!timno 15 dc floVeflTibro as-
do do aparte do nobre LIder do MDB -- que sinalou 0 inicio desse processo que, abortado,
partiu da PresidCncia do Bepáhlica a cicnorni- pode reconduzir-nos A sombria perspectiva
nada (iistcnsao polilica, Pair) acabar coin 	 do totalitarismo.
8qucle hiato, aquele abismo que existia cmitrc a
Nachio C a cstmutura (10 l)oder. Essa iniciativo. Sr. Presidente, ao iniciar a rninha fala,
rnp1'Ce1lda e coordenada sob a clireta res- pedi a atenção de todos os Srs. parlamenta-

ponsahilidOth' lid Brasilia, desciiihocou - e mes preserites, em especial daqueles da ARE-
flab sell' conhlat(li)POS - na jornada civica de NA, para o fato de que este nosso traba!ho
15 dc noveinhio. Gostaria dc ser 1)astante do- nao pode nein deve ser analisado em trechos
mo a esta ahtuin. Nun se trata dc lançar flores iso!ados, mas sirn estudado e pensado em
s0i)iC General (beisel, miem, muito snenos, scu todo, porque so assim Os senhores poderão

dc cr 
oeditam-Ille mneritos que resultam de dcz formar uma irnagemn., ter uma nocibo exata do

010S (IC padecirnc'fltos dc quase 100 rnilhöes rco!idadIe que estarnos expondo.
de brrìsileimos. 	 Aoc ontrSrio: homeni dc 	 Ouco, corn prazer, o aparte do nobre co-
parti(I0 vrs(emr(tmnemite oposicionista, CU 	 lega Deputado Haroldo Lopes (cuja voz nes-
que pretemIo. nsta Legislatura, iniciar uma In - Casa sempre se faz presente corn serios,
OOVO ctapa ('mn niinha vida politica -- CU ccrtos e medidos pronunciainentos)
mc i'ecUSO hi f, .1ci lid a Ic de ccrto adesismo
que anda vogondo cut algurnas are as do 	 0 Sr. Depulado Hacoido Lopes - Ilustre

oposicho 	
L)eputado ArnIlcar Padovani, é Con) alegria e
satisfacao que veinos V. Exa. novamente ex-

NSo, meus amiligos. o General Gciscl flao pom sua inteligncia ncssa Tribuna. Quantas
é flemlhUlii anjo (ni inessias. NSo C hoia dc c quantas vezes pudemos ouvir V. Exa.! Ho-
fazermilos o mchoiado cOmodo que transforma je o nobre rcpresentantc de Juiz de Fora traz
obrigaç6d5 ('Ii) VimtU(ICS. 0 General Gc'ise! a Casa urn discurso realrncnte brilhante. V.
estS, t,o-sornente, ('urnl)rifi(iO corn as atribui- Exa. fain muito bentquando diz da necessi-
çSes que silo a ('()IiIrO paIU(Ia (to alto posto dade de superar a fratura existente entre o
em ciue SC imiit'stiu Rcconhecei' clue, ate podler e o povo. Realmente, ilustme Deputado,
este inonieflin, dc conSegUiU dignificar C omo C preciso. Jib scntirnos mesmo que 0 Governo
pOUcOS 0 SCO m0011(Ialo, C condiçSo primordial do ilustre Presidcnte Geisel já está dentro
para clue, colilo OposicSo, tcnhamnos a csta- de urn sisterna capaz de fazer a consolidacão
tiara CliCO-ciVi(l) de exigil-Ilie -,I consecUcild) (lessa fmatura. 	 Como V. Exa. rnuito bern
(las tarcfos lined joins clue a reconstrucibo no- 	 frisou, ha necessidade de acabar corn essa des-
Ciol101 ilil)SC hujuIes clue deteni 0 podcr. 	 continuidadc entre 0 poder e o povo, por-

ciue C exatamCilic dcntro desse principio que
Oma, rccnnhecamuos que coule ao General acreditamos nurna (lcmocracia plena, quando

Gciscl a iniciatjva (IL) (liStenSibo. Ele cieilagrou nSo houver rnais cssa descontinuidade entre
o proccsso, comiipleen(lCndIo ciue uni sistenia o povo e o poder que nos dirige. Por isso,
cujo supoile inn ior C a forca - sutil na SU ilustre Deputado, volto novamente a para-
perfIcie (10 iegimne, mas brutal nas suns pro- bcnizar V Exa. pelo brilhantismo do dis-
fundc'zas - -- ohio encontra outra alternativa curso, pelo bri!hantismo de sua oratória.
scnao a conitc'nocao incxorável do historia. Continue, ilustre Deputado AmIlcar Padovani,

E, iealrneotc, caininhavanios mat, iiiiito quo nos estaremos atentarnente ouvindo e
mnal.	

Soinunle OS ccgos se embeveciafll na aprendendo corn as palavras de V. Exa.
co il templacao )10S flUhflClOS vazios do PNB, 0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA-
do PIB e tie oulias siglas que o idio!eto dos NI -- Queria agradecer a V. Exa.., nobre Dc-
tccnoeratas nos imnpingia. Sornente os pobres putado Haroldo Lopes, uma das vozes rnais
tie espirito Se comnprnziam na louvacSo (IC abalizadas e acreditadas nesta Assernb!éia, a
ulna paz social que sc dcvia a i)oCaS cermadas homnenagern quc me prestou no sell aparte, que
pelo mnedo. 	 vai enriquecer ainda rnais o todo de nossa

f ala.
A palav la (in OposiçSo - civando passa-
I)LlO Cmiv() de 111110 ccnsura (imaconiana, 	 Charnava a atençSo, naquela oportunida-

VO Le dc eritropsia, c mesfilo l)diO ternivel tic, de todos os Srs. Deputados, quer perten-que so
filtro do autocensumo, mordaça que o espIrito cam 00 MDB, quer pertençam a ARENA,
S6 accita (lepois de uni decCnio dc incom- para o fato de quo neste desenrolar de fatos,
preensScs --a pn!avra 

cia UposicSo era to- nesta scquCncia de acontecimentos, 0 proces-
mada conlo iinmiilicta dc umila csc'atologia so que teve no 15 de Novembro seu marco
cicrrotista. 	

maTs espetacular recolocou a charnada classe
pohitica, esse extrato a quc todos pertence-

Bastou apenas que urn Presidente do Re- mos, MDB e ARENA, no cixo das relacoes
pübiica torn'asse consciCncia de quc havia entre povo e poder. Scm quixotismos, de-
"algo de podrc no reino da Dinamarca" e vemos visualizar. no Irnpcto eleitoral a que
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assistirnos, a tentativa popular, assirnilacla pe-
lo Uoverno Geisci, de ati'ibuir mandatos corn
conteñdos representatjvos concretos.

Nada mais puro, nada ulais legItimo,
nada rnais autêntico do que urna e1eiçio Iivre.,
para que aquele que ye o seu noine sufraga-
do nas urnas, quer na AsseinblCja Legi&lativa,
quer nas Câiiiaras Muncipas, quer na Cârnara
Federal, possa ter a convicç5o intirna e acerteza subjetiva e plena de que ali está por-
que o povo all o levou, o conduziu; possa,
aeiina de tudo, ir para o seu traballio, levan-
do, alCin do diploma, alCm do papel que tern
de desempenliar, além cia vaidade do cargo,
a alta responsabjljdade do encargo. Mas isso
so se obtCin coin proficuo, s6rio e
firme. Assim, para clUe 0 cidado possa ter
essa pai'cela dc procediniento, (le atuacao na
Vida poiltica, é ncccssCrio que Sc veja eleito
em eleicOes como a que tiveinos, perfeitamen-
te livres. Nesta hora, eiiibora sejarnos do
MDB, devernos ter aquela coragein, nCo digo
civica, nao di go inanifestaciio de herolsrno,
em alisoluto, rnas aquela vontade, aquele zelo
que o MDB conhece na figura do Presidente
da Repdblica, urn homem que está pautando
seus atos pela retidubo e que nos propicia dci-
cubes livres, cujo resultado foi acatado.

Desejo ouvir coin o nobre Depu-
tado Jesus Trindade no aparte que me solid-
ta e quo já the é deferido, e tcnlio certeza
tamliCin de que S. Exa., como unia das rnaiores
inteligCncias desta Casa, iril, embora possa
discordar cia nossa idéia, ahi'ilhantai- 0 flOSSO
discurso.

0 Sr. Deputado Jesus Trim/ode No-
bre Deputado Arnilcar Padovani. Men-,agFa-
decimentos pela gentileza coin que me con-
cede este aparte. Eu queria justamente pa-
rabenizub-lo pelo seu pronunciarnento neste
cia. Isso nubo C surpresa pai'a nós, ilustre De-
putado., cjue jub temos 0 privilCgio de convi-
ver coin Exa. hub quatro anos on urn pouco
mais, nesta Casa. Conhecenios o coiiiporta-
mento e a inteligCncia de V. Exa. durante
todo este longo periodo. V. Exa. e um dos
niais autCnticos Deputados desta Casa, in-
tegrante cia Bancada cia Oposicibo, e hoje cvi-
dencia urna faceta, que jub conhecIainos, da
sua vida pubblica. V. Exa. estub fazendo jus-
tica a figura do erninente Sr. Presidente da
Repubblica, fazendo-Ihc urn verdader elogio
pelo sen comportarnerito demoeruitico, por sua
compostura de grande estadista.

Como Deputacio da ARENA., vejo co i
n a atitude do MDB, porque entendo	 e

iii o disse aqui, no primeiro, se nubo no se-
gundo cia dos nossos trahaihos, quando tarn-
hem fiz urna Inodesta sauclaçao aos ernede-
bistas e arenistas entendo, nobre l)eputa-
do, que todos somos brasileiros, que nubs nubo
nos deveinos dividir ciii ARENA c MDR, mas
unirmo-nos todos nurn esforço para am-
dar o Sr. Presidente do Repubblica, as au-
toridades cieste Pals e deste Estado e o povo
a construir o grande futuro do Brash, e esse
grande futuro dependerii, sobreniancira, do
cornportarnento dc todos nós. Meus para-
hens a V. Exa.

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA-
NI - Tenho que agraclecer o aparte dc V.
Exa.

Como dizIarnos, a retomada cia digni
de parlarnentar, o designado fortalecirnet
io legislativo, possula entubo e possui a90
un(lalilentos objetivos. 	 Mas C óbvio
2k apenas se iniciou.

Nubo C de repente que ernpolgaremo5
ilassas trabaihadoras, privadas de voz
lfldj(atos inanietados e de padrubes de Vida
lignos 1)01' urna oricntaçubo cconubrnica anti.
I)oPUlar.

N5o C de repente que comparti1hare05
has expectativas dos ernpresubrios, sUfOcados
pelo gigantisnio dos grupos alienigcnas.

Nubo C dc repente que ganharernos o res.
peito de ulna intelectualjdade que hub dez
inos foi conipulsorbainente exonerada de SUaS
atividades que, por serem criadoras, são ne-
cessarianlente crlticas. Esse C urn grave as-
p'co, nina particularidade toda especial, por.
due Os nossos intclectuais, aqueles que sern.
pie tiveilios e tcmos, ficai-ain no ostracjs.
010 coiiipulsórjo. Mas o Pals tern nccessjda.
de (Idles, (Ia sua açubo, porque sua capacidade
e sua ililaginaçiio construtiva fazem falta a
ilosSa terra, quc scmprc cicu cxcmplo ao mum-
do lie soa cultura, de seu civismo e, acima de
tudo, de sua inteligCncia.

Niio C de repente que abrirernos o diá-
logo coin os jovens profissionais, frustradoa
pot' 11111 cstilo de partidipaçubo restritivo e bu-
10(10 Lizado

Nibo C dc repente que ganharemos a con-
!Ionça dos fuiicionubrjos pubblicos, massacrados
por cnquadramentos bizantinos e prornessas
iidiculas.

Nubo C (Ic repente que arrancarcmos do ce-
ticisino t1IiIa juventude universjtubrja cuja vo-
caçubo puiblica C castrada pelo 477. Qucro aqui
fazer uiiia interi-upçubo, pal-a cornentar a no-
tima que ii, coin alegria e contentarnen-
to, de (h i d Sc tenta a rcvogaçibo do malsinado
Deci-clo ii. 477. Nós, que na campanha -
todos hoje Deputados, ontem candidatos, pela
legenda do MDB - comparecemos as ruas,
as vilas, aOs distrito e cidades e, através de
cornicios, puquenas reuniubes, televisubo on gran-
des aeon tcdimcntos, diziamos, naquela oca-
siubo, que combatiarnos veerncnteinente o Decre-
to n. 477. E necessibrio, então., agora que
ocupamos as cadeiras, cada urn represen-
ta11(10 a SUO regiubo, mas no contexto toda a
Minas Gerais, que continueinos a nossa luta
para que aquele povo que confiou em nós,
quc confiou em noasa pregaçubo, nubo se veja
iludido, porque o MDB, acima de tudo, pau-
ton a sua campanha cleitoral na verdade e
coin devemos caminhar nesta Casa, Casa
cjue nubo é so nossa, mas também do povo.
0 l)ecreto n. 9 477 (leve merecer a nossa repul-
sa. Tcnho certeza de que esse Decreto nSo
estii em nossa alcada de Deputados Estaduais,
mas tenho tarnbCrn a certeza de que, coin
orientaçubo que o Governo estub dando a p-
utica, dcvcrub rever a sua posiçubo para que
os cstu(lantes possam novamente respirar,
pal-a quc des possam ter Vida e iniciativa
die atividacies construtivas, pois o Brasil pre-
eisa dc novas idCias e novos pensamentos.

N5o C de repente que conquistaremos a
soljclarjeciacle da imprensa, cuja dignidade é
si stem aticamente posta em questubo pelas mi-
qihiciades cia censura. 	 E necessubrio que se

urn crCdito de confianca a essa gente que
trabaha na imprenSa, que labuta de sol a sol,
tentO levar as farnilias urna inforinacSo
perfeit1 sCria e correta, mas que era sUi)mC-
tida ubs vezes ao crivo dc elcmcntoS absolU-

tarnd1te incaPS, que nubo entendiai n o que
esta5am lendo. A ignorSndia é a mae do

vjmrn'1b0. Dentro daquela ignorubflcia, pu-
atre xis vcrrnelho ens obras que poderiarn
aharn urn ser guardadas para a posteridade. Pare-
Ce que agora estub havendO urn abrandarnCr
to nesse tipo de censura, para que cada urn
posSa dar mais dc Si em benefIcio de seUS

de sua cidade, de scu Estado
e de SCU Pais.

Não, sabemoS todos que nubo é de rcpente...
no entantO tambCm todos sabcmOS que C

na luta conStalite porn explicitar o conteddo
concreto de nossOS rnandatos quc reside a
derradeuia chance de reconduzir a Nacão aos
caminhos da dcrnoCraCia. E que outra coisa
é esse conteñdo Scnubo Os interesseS, as reivin-

dicacube s , as angubstias, as esperaflcas (baque-
les e de outroS setoreS da populacãO?

0 problenia real pode ser colocadO da
seguinte rnafleira a urn dado inomentO, o
ndcleo do sistema, representado pelo Gene-
ral Geisel., percebcU que a manuteflcubo do
VubCUO politico no Pals era urna anomalia
que, a rnédio prazO, levaria a Naçubo ao coos
sociopoiitic0, a manifestacubo elcitoral de
15 de novemblO apcnas traduziU a continui-
dade, na conseiêflcia nacional, dos v.,1101-.es
dernocrubticos, respaldando, pois, urna
tiva que o Executivo toinara, precisaflicnte
porque sabia qual seria a sua implicacãO.

0 enlace entre o povo e podcr, portanto,
abre aos parlamciltares brasileirOS - scus
ánicoS artifices potenciais e legItilTiOS .....uma
faixa dc atuacubO que é inédita, Sc nos atemos
a histOria do dltima dCcada. Não C a faixa
própria das demoeradi(1s autCntiCaS Não é
o âmbito de intervencubO que postuiaiiios Mas

C aigo. E corno o frisou, ha alguin tempo
o Senador Franco Montoro, devemos partii
do que teinos, para alcancor a delnoCraclu
que quercflios E não C dc repcite.. Nub
se control dc repente o poenia da liberdade.
Nubo, esta ainda nubo C a faixa quc nosso:
foros de Naçubo civilizada requerem, rnas
é aquela capaz de irritar os profetas de u
esqucr(liS11io anacrOnico e de exasperal a
CassandiaS das direitas repugnantes.

o Sr. Deputcxdo Milton Li'na - Nobr
Deputado, pediria a V. Exa. que me concede
se umaparte.

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PAD0VA
 Milton- Nobre Deputado  Lima, ja o conhi

çø de outros setores, nubo aqui da Casa, e s
que V. Exa. C urna das maiores inteligêflCiu
corn quc poclernos contar. Portanto, tenhi
todo prazcr em ouvi-lo.

0 Sr. Depittado Milton Lilna - Sr. D
putado Amilcar Padovani, é corn imeflSO pr
zer que ouco de V. Exa. o discurso da rnah
profundidade, abordando ternas que est
sendo discutidOS em todo o Brasil e, de u
modo muito especial, em Minas Gerais. ID
fendemos, ma ñltirna campanha civica de
novembro, esses postulados. Liberdade. F
lamos em liberdade na terra da liberdad

Fob Vila Rica o berco da liberdade, cidade
hem proxulna a nós. Não podemOs COflCOr-
dar rcalmente coin o Ato InstituCiofla l n.9 5;

nao podernos concordar co
in 	 DecretO 477,

(hue impede a participacubo da juventude na
villa politico do Pals, afastando verdadeiras
voeacOcS politicos das lides partidárias. Nós

n

e lamentor rcvcste-Se de singular irnportâflcia.

is nos da LegisiatUra que iniciarnos.

a- signilicatiVa cscaba, a solucubo dos grandes ins-
posses naCioflais. Aliubs, a abordagcrn efeti-

or vada na lola presidenCial do ano novo foi,
doin sob esse aspccto, basicomente correta. Corn

eleito, on o MD e a ARENA dcscnVolvelfl
15 urna atuacãO eficiente, ou teremoS o dilñviO.

a- 	
Algurnas atitudes parlamefltares, instau-

e. rado urn contexto corno este, nubo podern
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Sr. Deputado, sentimoS o despertar dessa vo-
cacao, exatallicfltc quando cursávamos a ía-
culdadc QucreluoS, como democrataS que
somos, que as cicicOes pelo voto direto para
prcsiderite, governador e prefeito sejarn res-
tahclecidas.

Estaiflos vivendo urn mnornento melanCó
lico do politico mincira, quando o Prefeito
(IC 

Belo Horizonte, umna capital de 1,5 rnilhãO
de hahitantes, estub sendo escoihido atravéS
de consultas e nubo atravCs do voto popular.
0 discursO que V. Exa. está pronunciando
nesta Casa tern urn significado todo especial
para nos do Oposicibo, porque condefla, de
rnaneira catcgoriCa, os rnCtodos cscuSOs hoje
usados para galgor posicubeS., para chegar ao
poder. QucrcrnoS, Coin breve aparte, so-
lidarizol'-nos coin V. Exa., que está a defen-
der o pcnSaflieflto oposicionista de mafleira
ljrulhantc, mostrando as contradicubes do Go-
verno, condenafl(t0 us cxcessos, criticando Os

equlvOcos. Poule estar ecrto, nobre Dcput'ado,
de quc nibo so us seus cornpanhei ros do MDB,
nias toda a Casa ocompanha atentarnente o seu
discursd), porque dc rePresenta, neste mo-
mento, o pensanicnto (10 LcgislativO mineiro.

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVANI
Sr. DeputadO Milton Limo, obrigodO pelo

vahioso apartc, quc ficará morcado como o
priineiro aportc quc recebo de V. Exa.
Outros apartes cu devo receber, princiPal
mente sabcndose quc des são oriundos de
peSSOa quc conbcco c que tern urna atuacubO
proficUa niio sO atrovCs dc urns prátiCa cons-
tantc do bcrn-scr\i', mas tarnbCmfl pela teoria
cxtraida na leitura dc bons autoreS Nesto
Cosa V Exa. irib auxhliol-nos e irub auxilia1
o prOgrCS0 e 0 d1cseflvo1vuh1t0 de Minos
Gerais.Gerais.

A nosso fob, Srs. DepUtadlOs, mao tern
por objctivO agi-a(Iar esse ou aquele partido.
Se nós fazemflos alguniaS critiCas as adniifliS-
tracubes, taiiibCifl po(lcremoS fazer ao próprio
MDB.	 rnAchaos quc deve haver ma jor res-
ponsabilido(td pelo interesse püblicO não so
por parte do MDB, cornO tambérn por parte
do ARENA.

Ora, nessaS condicubes, o cxerciCio par-

Equacionado, corno indiquei ha poucO, o pro-
blerna politico em termos de superar a fra-
tura entre o povo c o poder, o mandato par-
lamentol odquire urn sentido que - nSo va-

j cilo en' afirmub-lo - determiflara os contor-

0	 Como problema politico, dc conccrfle
ig ualrncnte 00 MDB e a ARENA. Do desern-
penho de ambos os Partid os depefldcrub, em
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mais niedrar. 0 ceticismo c a autoflagela-
co - que não deixam de ter a sua razão de
er, considerada a crônica politica dos álti-

nios tempos - näo podernos tolerá-los mais.
Igualmcnte, näo se pode conceber urna opo-
siçio que, no sisterna vigente, scja a própria
configuraçuo do mal. Como taml)érn torna-se
ilnpcnsávcl urna ARENA dócil, mero apêndi-
cc dos nácicos decisórjos.

Entre nossos partidos hi contradjcoes ir-
reconciliáveis, ha pressupostos excludentes.
E sabeinos, por arnargas experiêncjas, que,
em matérja (le principios, nao pode haver
COIICCSS6CS. Mas ha algo de conluin que es-
tabelece, tacitamente, entre todos nós, urn deno-
flhlna(Ior capaz de unificar esforços e preo-
cupacöes. Esse traco-de-unjio é o compro-
misso em torno da urgência da abertura
rumo a norrnalizacäo democrátjca. Podernos
discordar - creio inesmo que devcmos dis-
cordar - quanto ao processamento (lessa aber-
tura. Alas sua premêncja so scra negada pelos
extremistas e pelos fascistas.

E precisamente no interior (lessa básica
coniunhão politica que poderemos instaurar
urn novo padrOo de atividade parlamentar.
Scm preconcejtos on apriorjsrnos (IC qualquer
ordern, podemos estabelecer nesta Casa o
exemplo corn que Minas Gerais deve justifi-
car a sua dimensão politica pronletéica e ii-
hertOrja

0 Sr. Depu/cido Genésio Beril(Ir(jj,lo
V. Exa. me permite urn aparte?

o SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVANI
NOo so permito, comb tenho necessidade

(Ide, ainda rnajs partind () (IC V. Exa., Depu-
tado Genesjo Bernardino Quero tem a honra
de ouvi-lo neste instante.

C) Sr. Depuiacjo Ge.riésio Bernardino -
Ilustre Deputado AmIlcar Padovani, cumpri-
mento-o pela magnifica aula, Pula limagnifica
licOo (IC direito, (IC democracia e de liI)erdatle
que V. Exa . dO, nesta tarile, ao PlenOejo (J.1
Asscmbl6ja de Minas, focalizando, neste instan-
te, assunto de grande importOncia. Quero, mui -
to longe de ilustrar o pronunciarnento de V.
Exa., lembrar aqui aos demnais pares que ha
necessidade de aproveitamento nacional econscjentc da aijertura politica prornovjda e
proposta pelo Exmo. Sr. Presidente da RepUbli-
Ca. A ARENA, como partido (IC estiutura ba-
sica do próprio Governo, sempre se mnanteve
Para garantir a independêncja e a soberania
dos partidos politicos e do legislador. Se a
ARENA se comportar apenas corno urn par-
tido politico de suporte ao Govcrno,, aceitan-
(10 as irnposicoes que vêm de cirna, do pro-
pelo Governo, nos estaremos nOo sabendo
aproveitar a distensOo oh a abertura politica
proposta pelo Governo da RepOblica. Assim
estarernos sos, fleste parlamento, nOo tenilo a
independéncia e a soherania. Antes de
tudo, torna-se necessOrjo que nOs do MDB, te-
nhamos urn comportamemto racional, urn corn-
portarnento de homens pOblicos., para poder
dar a este Estado e a este Pals o exemnplo de
que tanibém somos capazes de servir a Mi-
nas e ao Brasil. Ao Partjdo do Governo Ca-
be nOo aprovar, nOo aceitar indistintamente
tudo aquilo que vem do Governo, que vem de
dma para baixo, comportandose Onica e ex-
clusivamente corno sendo urn Partjdo do Go-

vermio, obtigado a votar tudo aquilo que aq
licheue. Torria-se necessOrlo nOo so ao

mas tanibéni i Alianca Renovadora Naclo'
urn coniportaniento de alta CoflSciêncja .*
blica, para (JUC possanlos dar urna resposta
gativa ao Governo, em tudo aquilo que, real:rncnte, nOo se faz sentir em bcncficjo do
comumn Cabe ao MDB manter urn coniporta
muento (onstrutivo, mas, também cabe an Go.
Verno mnanter Urn comportam(.nto rcspejtOv1

0 ait (IC sua posiç0o, porque so assjra
estaremos realizando urn alto trabaiho ClVi0
(lefliocratico, a tim de que possarnos marcha
rnais rapidaruente, neste Pals, Para a redemo.
(Fitizaçjio

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PAD0VAJj- - Ilustre Deputado Genésio Bernardino, se
V. Exa. n jio fizesse esse aparte, se V. Exa. flo
alinhamsse coin linha de ouro este nosso
(liScurso, teuha certeza de que dc cairia era
lacuna Dcste niodo, agradcço o aparte de
V. Exa., rico ciii sea conteUdo e que encer
ra a SIntese (le tuclo aquilo que diriarnos. A
liieSnia mesponsabilidarle cabe a ARENA e ao
MDII, e V. Exa., em poucas palavra, deu a
cada urn a sua responsabil jda(IC So assim,tenlio c(rteZa, carninharernos Para a verda.
dci a ilcimmocracia C para urn progresso cres-
Cente

0 Sr. Depuiwlo Nilson Goritijo	 V. Exa.Inc 1-rinite Urn aparte ?

o Sn. DEI'UTADO AMILCAR PADOVA..
NI - -- Queio ouvim, corn urn carinho todo es-
pecial, as 1)alaVras do dcsternjdo e valente De-
liulado Nilson Gontijo.

0 Sr. i)eJ)utctdo Nilson (ionIij - NobreDeputaijo Anilicar Padovani E ate Cons-
Liangido ciuc me proponho a interrornper as
palavias brilhantes (Ic V. Exa. que, na tarde de
hoje, abor(la coni rara fdlicidade urn assunto
politico (hi lllaior atualidade, e o faz coin aquela
inteligéncia corn aquela rnoderacao que é
interpretada pelos scus adversOrjos corno umna
III oso fin

Atento as suns palavras, acompanhando
a linlia de maciocinjo do discurso de V. Exa.,
descjanmos ap- lias registrar., corn modestas pa-
lavmas, obscivaçOes nossas corn referenda as
criticas mnodei-adas c ate quase elogios ao corn-
portarnento (1(1 atual Presidente da RepO-
blica.

Conhecentlo, nobre Deputado, a linha de
lisura do Governo Federal, especialmente no
perioilo I)re-elejtoral e prop riamente eleitoral
(Ic 15 de novernbro, nOo vimos a repeticao
dos lament0vcjs episOdios de falsificaçao dos
resultados cleitorais. Houve, de urn modo
geral, lisura no coniportamnento do Governo,
ate mesmno naquela tentativa de fornecer trans-
Porte gratuito, por conta da Justiça Elei-
toral, ao eleitor da zona rural. Notamos quc
ate 11i(sfllo houve fiscalizacao muito mais apu-
rada por parte das aUtoridades cleitorajs, para
fazer corn que o pronunciarnento do povo,
atiavés (10 voto livre, atingisse urn indice
major (le legalidade. Verificamos uma série
de rncdidas do Go'erno para rnoral jzacj'jo das
elelço(s. Posteriorrnente, houve o pronuncja-
mento do Sr. Presidente da RepOblica, nos
Oltimnos dias de dezembro, quando S. Exa. che-
gava mesmo a repreender -- varnos dizer as-
sun -- 	 o sell 	 isto é, o Partido do

a ARENA, e corn palavras ate mes- vras, urn esclarecirnento que se tornava neces-
Lii' ,10gmosaS ao cornpOrtameflto do nosso Par- s0rio.

MDB. E neccssOrio que tudo isso seja MDB
gj'strad0 nos Anais da Casa c incorporado NI - A exigência fundamental e que o

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA

hante pronunCiarneflto de V. Exa., em- deixe de lado a critica pela critica, e que a
ra comnpreeamo5 a existência, ainda, de ARENA extirpe dc si mesma a tcndência a apo-

as falhas, mas sabernos da repercu'gjms-
5ã0 qesSas faihas

ue tcrO o discurso que ora faz 
V. Exa. logia. Se as nossas intervcncOcs fizerem desta

E	
, a que me referi, são aquclas tes, se a transfor

Assemhléia mais quc um simples foro de deba-

contra as quais reclama o povo brasileiro. Por niarmos na caixa de rcssonâfl-exemPbo. combate a plena dernocraCia, corn a cia da discussäo das grandes temáticas estadu-

10stitujcäo da sublcgenda, corn a subdivisOo (to 
flS Sc aqui instituirmOs a consciêflcia da plena

partid0 do Governo, atravéS da sublegenda 	
rclevOndia 	 randcza parlarnentar es-

	

.	
da nossa contribuicão, então a via

Comb combate r a plena dcrnodradia corn a lei paia o res.gatc da g
de fjdelidade partidOria? Como compreender tarO assegurada
a Plena dcmodracia, se 0 povO, o cicitorado Evidenternente, a ação parlamentar não se
das capitals c das estânciaS hidromineraiS dinamiza cxclusivarncflte corn debates pre-

pãO 
tern o direito de escoiher OS scus repre- nhes de irnplicaçOes maioreS. Ha o dia-a-

se1?tant 	
os chefes dos Executivos Munici- -dia, o cotidiano das questiOnculaS. Sc, con-

tudo, soubermos conduzir nossa acão corn
pals? 	 a diretriz mais ampla da reconquista das prer-

Assim sendo, Sr. Deputado, quero apellaS, rogativas dcrnocrOticaS, mesmo esse trivial me-
neste aparte ao scu discurso, registrar, Para lirn	 onalinOvel da politica instituci 	 sera al-
que conste dos nossos Anais, tambCmn cssas çado a novo nivel Porque a credibilidade
falhaS, carcntcs dc corrccOO, a tim (IC quc flOS da nossa condicOo dc atores politicos so será
proxirnos pleitos possam os eleitores das ca- legitirnada na exata medida cm quc formos
pitais exercer o livre direito de voto, 0 fl!CS 	 mcapazes de traduzir e açOes o legado de el-

mo se repetin(lo nos municipios considera- 1jectativas que troUXc conSigO o voto que

dos cstâncias hidrominerais. 	 nos elegcu.
Ainda agora, a nossa Bancada, a (10 MDB, Sob essa lente, a defesa do que jO foi

dobrOu 0 
nOmflero de seus DcputadOs de 12 conquistado no processo da distensãO, bern

para 24 reprcsentantes. ConsiderandO os diji- corno a irnpostcrgáVcl exigCncia de Iortalecê-

tériOs (10 
Partido do Governo, podcrnos dizer -lo, C a detesa (10 prOpriO papel politico quc

mesmo que C a rnaior Bancada dcstc PlcnOriO, nos compete atualizar.
pois o Partido do Governo estO todo subdi- Que nOo se creia que o processO é uni-
yjdjdO, corn 16 Deputados da chamada 	 linear e irrcvcrsivcl
UDN, 15 Deputados do ex-PSD, 6 rio ex-PR 	 tores descontcntcs pesa-nos sobre o pescoco

Ao contrOrio. Ha se-

Portanto, a nossa Bancada é a major da As- o cutelo dos instiumcntOs de cxcccOo e a es-
sembléia Legislativa . 	 pada dc DOrnocics do AI-5. Por isso, nunca

Nota-se urn outro detaihe no Partido do Ioi tOo neccssOrio o destcrnOr todos preza-
Goverflo estão brigando pela Prefeitura da mos nosos mandatos, rnas csse apcgo sO se
Capital. 0 ex-PSD qucr urn prcfcito do ex- valida na alternativa (Ic cxerc-bos cm sua
-PSD. A ex-UDN quer urn prefeito Para o plenitude.
grupo da ex-UDN, e, segundo os conlentarios 	 No macu modesto cntcnder, a evolução da
da Casa, chegamn rnesmo a usar o norne doMDB, quc conta corn urn ndrncro dc 24 Srs. problernOtida brasilcira chegou a ponto tal(juc, neste rnornentO, qualquer retrocessO no
Deputados. Estarnos aqUi para represental' rumo da rcconquista da democraCia implica-
a vontade do povo, nOo para servir de ins- iO a instauracilo dc urn autoritariSmo cujo
trumento (lc obtcncOo de vantagens politicaS custo social c hurnano é inimagmnOvel. A vi-
para essc ou aquele grupo. No mornento gilOncia civica, nesta hora, é dever de todos.
oportuflo, os 24 reprcsentafltes do povo, ni- esso da distcnsOo,

a dizer. Seu si-velados pela orientacão da Bancada, pcla par- 	 Por outro lado, no proc
ticipação de V. Exa., corn sua experiêflCia, a classe politica tern rnuito
corn sua capacidade, corn sua cultura, aqUe- lêncio nOo sornente a condenará no tribunal
les que tornam assento do lado csquerdo desta dii HistOria Mais quc isso: deterrniflará a
Casa havcrOo, no momento oportuflO, repito, sua ernasculacOo definitiva.
de dizer como proccder nesta Assembléia, tn-
sando, entretanto, que no prograrna do MDB 	

Compete a nOs politicos, cada urn de seti
estO escrita a luta tenaz pelo dircito que o jeito, corn sua rnaneira, corn seu estilo, corn

rn	
her os repreSentantes dos sua bravura c coragem, corn sen grau de in-

povo te 	 de escoi 	 capitais dos Esta- teligência, compete a cada urn dc nós, nesta
executivos municipais, das dos, das cstOncias hidrominerais, dos gover- hora, dar o quinhOo, a parcela de sua efetiva
nos do Estado e da Repdblica. 	

contribuicOo ao processo instaurado.

Assirn, Sr. Deputado, e prcciso que se JO afirmava o Santo Padre Pio 
XII que

diga: nOo estamos aqui Para servir de ins- a ornissão dos bons justifica a audOcia dos
trurnento de obtencOo de vantagcns Para esse rnaus. E, por urna figura de estilo, numa
on aquele grupo do Partido quc apOia o Go- exteflsOO, nOo vamos querer que esta Casa
verno. 	

0 MDB sabe caminhar nos seus seja constituida dc lions, mas que cia seja,
prOprios rurnos, ditados pelo povo. NOo fa- - e é - formada de elernentos bern-intencio-
cam uso do norne do MDB indevidarnente. 	

nados. E entOo a nOs nOo podc scr irnpingida,
nesta hora on cm quaiqucr outra, a omiSsão,

Peço a V. Exa., Deputado Amilcar Pado- a negiigência dc tao efetiva participacão,
vani, que me perdoe por tirar o brilho do dentro destcs ditames que estarnos trazendo ao
seu discurso, Para trazer, corn minhas pala- conhecirnento da Casa. Sc assirn nOo agir-
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ilios, se assirn não procedermos, danclo a nos-
sa contribuiçao, haverii, repito, aquela emas-
culação definitiva.

A rninha esperança, talvez o otirnismo que
renasce em mim, porém, me garante que a
nossa fala começa agora. Porque a História
nño pode ser feita corn renñncias; porque nos,
os mineiros, sempre soubernos tornar (Ia pala-
via no momento oportuno.

0 Sr. Deputado José Bonifdcio Filho -
Nobre Deputado Amilcar Padovani, estarnos
ouvindo corn muita atcnção 0 (liscurso de V.
Exa. Dc sua inteligêncja, de seu patriotismo,
ja temos notIcia de ha muito, pois somos de
Barhacena, vizinhos de Juiz de Fora. Men
aparte é apenas para registrar a minha admi-
ração e o rneu respeito pela sua fala tao bri-
ihante, tho inteligente, e sobretudo para res-
saltar no dicurso de V. Exa. aquela parte
rnuito oportuna, quando V. Exa. fala dos altos
(leveres e altas responsabjlidades que a ARE-
NA e o MDB tern na procura das solucöes
politicas e sociais do Pals.

O SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA-
NI Ilustre Deputado, agradeço a partici-
pacão valiosa de V. Exa. V. Exa. talvez não
saiba que, quando o Deputado Bonifãcio de
Andrada ocupava a Liderança nesta Casa, ti-
venlos os rnais variados, ásperos e acirrados
debates, mas sempre corn aquela tônica pre-
cipua e preponderante de alcançar o bern
major, de atingir nIvel mais elevado. Apren-
di a admirar seu irmäo. 0 Governador Ron-
don Pacheco deve render para todo o sempre
urn culto de admiraçao e gratidao ao Depu-
tado Bonifácio de Andrada, que foi seu Li-
der nesta Casa, porque ele, corn sua inteligên-
cia, corn seu trabalho e ate Inesmo corn sua
hurnildade quando o mornento exigia, conse-
guiu levar a born terino empreendjmentos e
projetos que o Governo pretendia que a As-
seml)léja estudasse e aprovasse. Tinha ne-
cessidade de seu aparte; inclusive, antes da
leitura do rneu discurso, na ante-sala, dizia a
V. Exa. que iria fazer urn discurso sério e
esperava sua colaboracao. Agradeco os cia-
gios que devern ter partido de nossa arnizade.
Afirmo que farernos mais discursos deste
jaez nesta Casa e que temos necessidade de
debates, pois so através deles entrarernos em
novas lutas politicas e assirn terernos algurna
coisa para oferecer ao povo tao sofrido, que
precisa de nossa ajuda, de nós, charnados
autoridades responsáveis.

Mas, Sr. Presidente, ilustres Deputados,
estarnos terminando nossa fala, que rnarca urn
ponto de vista, rnarca urn procedimento, fin-
ca estaca nurn carnpo de bataiha. Mais uma
trincheira que se alevanta! Ternos certeza
e convicção plena de que ha certos momen-
tos na História em que o homem não se pode
calar, não se pode omitir. Talvez, seja a
omissão interpretada por outros ângulos que
possarn conduzir-nos a condenacao (la His-
tória.

F'inalizando minhas palavras, recordo
passagem lida na obra 0 Principe, de Maqui a.
vel, que quero trazer a lernbrança da Casa
neste instante. E a seguinte: após urna La.
taiha das mais árduas e das mais renhjdas
o Bei Perseu, da Macedonia, foi derrotad
pelas tropas (Ic Paulo Emilio. E naqueJ
tempo, Sr. Presidente, erarn bataihas campajs
luta de corpo a corpo, aquela luta que a todos
prejudicava e dizimava vidas e mais vidas
Muito hem Tendo sido o Rei Perseu derr0.
tado, saiu, após a derrota fragorosa, corn seus
amigos, corn seas partidarios, corn seus guer.
reiros, no pior trajeto que existe, que é o
trajeto (hi derrota, que é a Volta do vencido.
Todos cal)isbaixos, todos doentes, machuca.
dos, quer pelo corpo, quer pelo moral aba.
tido, estavain entregues a mais profunda me-
(litaciio, aqucle aborrecimento e aquela tris.
teza inuito comuns. Aquele instante, urn dos
conseiheiros do Rei Perseu, urn dos amigos
do Rei da Macedonia, que havia perdido a
batalha, começou a dizer que dc deveria ter
agido on procedido dessa on daquela forma,
que deveria ter atacado pelo flanco direito e
recuado as tropas para o flanco esquerdo e
que, se assirn tivesse agido, teria ganho a ha-
taiha. Ato continuo, o Rei Perseu, abatido
e contristado, pegou-o, agarrou-o e coin suas
próprias irlãoS cnforcou-o, dizendo: "Traidor,
traidor, traidor! Quando era hora de falar,
você se calou; quando é hora de calar, você
coineça a falar."

Entao, fazendo uma reposição de fatos
do passado, encaixamo-los como que uma in-
va no presente, para chegarmos a urna con-
clusäo certa: esta é a hora de falar, Sr.
Presidente. N5o querernos que sobre a nos-
sa cabeca seja lançada qualquer pecha ou,
sobre o nosso procedimento, qualquer ma-
cula de ornissäo on de negligêricia. Esta-
mos falando neste instante, porque este é
o moinento azado para falar.

0 Sr. Deputado Kemil Kurnaira -- 0 no-
hue Deputado Ainilcar Padovani nos pren-
(leu coin o sen discurso neste Plenario, por-
que ja estavamos acosturnados, na Faculdade
de Direito em Belo Horizonte, a ouvir aten-
tatnente os grandes mestres do Direito, a
exernplo de Pedro Aleixo. Por isso, não p0-
diamos, de forma alguma, perder urna so de
suas palavras, para que pudéssemos bebericar
de sua sabedoria e ver como sao grandiosos
os pensarnentos daqueles que se voltam em
favor da deniocracia.

Sr. Deputado, nós que lecionarnos, no in-
terior do Estado, uma cadeira curricular, cria-
da pelo (ioverno revolucionario, qual seja,
Educacão Moral e Civica, jarnais virnos nos
livros didáticos uma aula tao bern pronun-
dada, tao substancial quanto este pronuncia-
mento de V. Exa. Assim, não poderiamos
deixar de, neste breve aparte, parabenizar es-
se colega (IC inteligência impar. Nós, do
Nordeste mineiro, interioranos das barrancas
do Mucuri, estamos orgulhosos por saber que,
nas fileiras do Movirnento Democrático Bra-
sileiro, temos exernplos de grandeza politica
e patriótica, comprovados neste Plenário pelo
brilhante discurso de V. Exa. nesta tarde.

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVANI
Ilustre Deputado Kemil Kumaira. Agradeco

o apate proferido por V. Exa. e também as

refe r^ncias elogiosas ao nosso pronuncialnentO.
Evjdentemente tais elogios partiram do seu
bondoso coraçãO e se devem a arnizade que
jA se solidifica entre nós. Tenho absoluta
certeza de que não faltarão oportunidades para
retrihu1' as gentilezas de V. Exa. quando,
valendose de sua poderosa inteligência, po-
derá também ahordar temas da mais alta irn-
portâflch1 para Minas e para o Brasil.

Concluin(IO as minhas palavras, quero
agradecer sinceramente a todos os nobres co-
egas que tiverani a paCiênCia (IC me ouvir
nesta Casa e deixar a promessa de que vol-
tarelnOS a esta Tribuna outras vezes. Esta-

mos preparando novos trabaihos e dentro em
breve teremos oportunidade de abordar ou-
tros temas. A posicäo fica assumida. Dc
vanguarda. Toda vez que a defesa da Dc-
mocracia o exigir, responderemos corn ener-
gia: Presente! Vamos a luta!

Muito obrigado.

Matéria Aprovada

Requerimento do Sr. Deputado Jorge Ca-
rone, solicitando seja constituida comissão
parlamentar de inquérito para apurar irregu-
laridades nos trabaihos da MBR, na Serra
(10 Curral.
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1. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 12 DE MARCO
DE 1975

pBESIDNCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Lñcio
de Souza Cruz, Said Arges, Jñnia Manse,
Pedro Gustin, Amlicar Padovani, Antonio Dias,
Carlos Elo y, Christovarn Chiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Macid, Dênio Moreira, Domin-
gos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio
Haddad, Eudlides Cintra, Euripedes Craide, Fá-
bio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Genésio Ber-
nadino, Gerardo Renault, Comes Moreira, Ha-
rol(lo Lopes, Humberto de Almeicla, Jesus Trin-
dade, JoSo Bello, João Marques, JoSo Pinto Ri-
beiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho, Jo-
se Laviola, José Honório, José Santana, Kemil
Kumaira, Lourival Brasil, Luiz Baccarini, Ma-
rio Assad, Mendes Barros, Milton Lima, Mil-
ton Salles, Morvan Acayaba, Narcélio Mendes,
Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Ola-
vo Costa, Pedro Narciso, Rairnundo Alberga-
na, Ronaiclo Canedo, Sebasti So Nascimento,
Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Telêmaco Pornpei
e Vicente Guabiroha.

Proposiçôes

REQUERI1\1ENTOS

Do Sr. Deputado Luiz Baccarini, solici-
tando adiarnento de votaçSo do Requenimen-
to (10 Sr. l)eputado Christovarn Chiaradia,
que pede voto de congratu]acSes corn diver-
sas autoridades;

(10 Sr. Deputaclo Sylo Costa, pedindo vo-
taçSo secreta para o mesmo Requerimento.

Palavras do Sr. Presidente

0 SR. PRESIDENTE A Mesa deixa de
receber 0 Requerirnento (10 Sr. Deputado
Luiz Baecarini, solicitando adiamento (Ic vo-

tac5o do Requerimento do Sr. Deputado Chris-
tovarn Chiaradia, por iS ter sido deflagra-
(10 0 proeesso de votacSo, de acordo corn 0 art.
256 do Regirnento Interno, que diz: "A vo-
tacSo poderS ser adiada uma vez, a requeni-
inento do Deputado, ate o momento em que
for anunciada."

Oradores

(OYERNADOR NAO MERECE VOTO DE
CONGRATULACOES

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Já que o assun-
to é tao importante, que temos de fazer uma
ReuniSo ExtraordinSria, para nos congratu-
larmos corn S. Exa., o Sr. Governador Rondon
Pacheco, tomei a iniciativa de requerer que
a votaç5o (10 Requerimento em pauta fosse
feita secretamente, para que aqueles que flSO
querern banear o Sargento York, rnostran(10 a
cabeça na base do "glu-glu", possarn, de aeor-
(10 corn sua consciência, dar o seu voto, sem
medo de pressOes, tendo em vista a ociosi-
(lade e o rnaleficio trazidos ao Estado de Mi-
nas Gerais pela presenca de Rondon Pacheco
no PalScio da Liberdade.

O objetivo do Sr. Presidente nSo é abso-
lutarnente dizer que os Srs. Deputados não
tern coragem do votar em votaçSo aberta
contra o Governador Rondon Pacheco. Não
é bern isso. 0 objetivo é dar mais liberdade,
porque a votacSo depende, é lógico, muito do
gênio (Ic cada urn. Existem aqueles que
niio gostam de menosprezar 0 vencido e tn-
pudiar sobre ele; existem aqueles que não
gostam do falar mal daquele que sai; existem
aqueles quo gostam do falar bern do Governo,
mesmo que do não mereca. Enfim, para
cada cabeca urna sentença, e cada urn age
da inaneira quo meihor the aprouver. Na
verdade, se cada urn tern urna decisSo, tern
urn entendirnento, aparecern pessoas como Cu,
corn entendimentos explosivos, que nSo so fa-
Zero (IC rogadas e, ainda mais, fazern ques-
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0 SR. DEPUTADO FERRAZ CALMS -- -
Sr. Presidonte, Srs. Deputados. Sou urn idea-
lista, e o ideal pelo qual sernpre me hati le-
you-me a ocupar urna dessas cadeiras.

Diz o nobre 1)eputado CliristoValii Chia-
radia quo o atual Governadbm bafojou o Sul
de Minas corn a sua admmnistmacibo Sendo o
Sul do Minas ulna negiOo bastante ampla, tal-
vez a Area (10 influência do nobro Deputadlo cia
Alianca Renovadora Nacional tenha sido be-
neficiada.

Chegou As minhas mOos, hoje, o segsiintc
telegnama "Deputadlo Forraz Caldas -- As-
sernbléia Logislativa. Em virtu(Ie paralisacOo
obras rodovia MG-27, ligando Machado - - Al-
fenas - Passo Fundo, vimos solicitar sua in-
tervencOO junto órgOo competente, a liii! (IC
dar continuidade obras, evitando prejudicar
toda RegiOo (10 Sul. Atenciosarnefltc -- - Jose
Duane Vieira, Prefeito Municipal de Machado".
Talvez tenha sido essa obra interromPidla por
nab pO(Ier o Sr. Govemna(lor in. ugul 0-la. La
estO interromPidla uma estrada irnportante, Ii-
gando cidades influentes do Sul de Minas. Na
minha cidade, Caxarnbu, recebemiios tombCm
urn grande presente do Sr. Govornadom. S. Exa.
mandou para nós urn afilhado, o filho do Pre-
sidente do Dinetório cia ARENA naquela ci(1O-
de, elernonto quo jamais conscgUiu ohter o Sn-

	

frãgio d 	 Eo povo nas urnas. ntibo, "o filhi-
nho do papai" teria quo ser o Prefeito do Ca-
xambu. 0 Profeito atual de Caxarnbu foi cria-
do pebo nosso Governador, o como a criacOo
se assemebha ao criador...

A regiOo sofrida do "pau-dI'OgUa", on(Ie
despontam cidades comb Bocaina do Minas, Li-
berdade, Passa-Vinto, Santa Rita (IC Jacutinga,
estO cornpletameflte abandofla(la. Pama so
atingir a cidade de Passa-Vinte, tern-se die pas-
sar polo Estado do SOo Paulo e pelo Estado
do Rio. Entro Santa Rita dc Jacutinga c
e Jacutinga a (listancia é de 28 km. Entretan-
to, leva-so uma hora c quarenta minutoS pora
se porcorrer esse trecho, isso, no tempo dim
secas, porque na época das chuvas niflgUClT
consegue passar; as cidades ficam cornpleta
mente ilhadas.

Sr. Presidenti e Sms. 1)opUto(105, qucr
dizer quo apOio in totum o Roquerimento d
nobre Deputado Sylo Costa.

tao, quando a votação é secreta, de dizer que
v5o votar abertamente contra o Governador,
porque isso Ihes dA prazer. Alas não conde-
no ninguém que n5o tenha o mesmo enten-
dirncnto que cu. Respeito a opiniSo de cada
urn, mas quero apenas proporcionar aos Srs.
Deputados a oportunidade de votar Iivremen-
tc, porque, assim fazendo, tenho a certeza de
clue votarSo contra as congratulaçoes pleitea-
(las para. o Governador Rondon Pacheco, por-
qUe o ñnico fato merecedor, no momento, des-
sas congratulaçöes, seria a sua retirada do
Palácio cia Liberdade no dia 15 de marco.

Corno disse, muitos näo gostam de tn-
pudiar sobre os vencidos e, no caso, de falar
mal daquele quo cstá saindo. 0 quo nSo é
o men caso. 0 Sr. Governador foi covarde
comigo o tempo inteiro, bateu naqueles que
nao linham condicöes de reagir. Eu, se acei-
tasse isso, estaria apanhando tambérn. Não
apanhei porque n5o conheço o Governador,
n5o preciso dde e nunca fui ao Palibcio cia Li-
herdade. Ganhci a e1eiço contra dc. Mi-
nha posiço é diferente. Ele quis hater em
mim, mas no me achou. Eu hati mais nele
do que do em mim.

Seu mandato foi reduzido, porque era in-
constitucional. Os outros govcrnadores II-
nham mandato de quatro anos, e S. Exa. niio
é meihor que os outros. E inoperante, e
o Sr. Presidente da Repñblica não ia deixar
urn Governador que nSo faz nada no Palácio
cia Liberdade. Pediu urna delegaç5o do po-
deres, receheu-a e estib "catimbando" hi dois
anos e rneio. A iinica coisa que conseguiu
fazer corn essa clelegaç5o foi uina bagunça
administrativa, uma bagunça organizacla. Pois
é o que existe, hoje, no funcionalismo esta-
dual. Ele fez o impossIvel. No merecia
ficar cinco anos no Palácio cia Liberdade.
Ficou quatro e ficou domais. Quem (lera se
tivéssemos acordado urn pouco mais cedo,
para mostrar a S. Exa., o Sr. Presidente da
Repablica, que, na verdade, o mandato do
govornador depende de sua atuaçño. Pode-
riamos ter governaclores corn 10, 15 anos de
mandato. Seria difIcil isso acontecor, porque
ternos tido governadores, em todo o Brasil, sent
gabarito para mandato ate do urn ano. Seria
ilificil fixar prazo de mandato de acordo
corn a operosidade de governo. Quanto a
Minas Gerais, por exemplo, Sc essa tese fosse
adotada C SC o tempo (IC presença no Palá-
cio cia Liberdade estivesse no razijo direh(
cia convdniencia do Estado, o Sr. Bondon Pa-
checo teria saido no Semana Santa, do que
entrou logo depois (10 carnaval de 71. Prova-
velmente, estariamos cornernorando, no sá-
hado on no domingo (IC Aleluia, a sua salda do
Palácio do Liherdade, porque S. Exa. foi en-

trando e sendo antipatizaclo por causa do qua.
dro de auxiliares que criou e que era da major
incompetencia e petulância. Os novos D.
putados nba so lembrarn disso, porquo flibo ti.
verani o (lissabor (10 atuar na Assembléia fla
Cpoca dos primeiros Secretários do Sr. Ron.
don Pacheco. Mas V. Exa., Sr. Presidente
hem so lembra (IC que erarn petulantes. E
alguns niio permitiam quo Deputados fossern
a Secrctarias, corno o cia Secretaria da Educa
çSo Diziam quo nSo atendiam Deputados;
iliziaiii quo cram técnicos. Técnicos em edu.
cacao formaclos em medicina. Aconteccu de
tudo! So faltou aparecer rnula-sem-cabeça. En-
tOo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, 0 quo nO
ternos que entender é quo o Sr. Rondon Pa-
checo conseguiu quase o impossivel, quo foj
frustrar o i(lealismo de uma geracOo que des-
pontava para dirigir os destinos do Estado.

Flojc me considero frustrado, porquc (le
repente vi que, par atingir postos na alta ad-
ministraçao, nOo posso fazer carreira na vida
publica, tcnh() quo fazer urn curso (10 eCOflo-
mia, cursar urna faculdade nOo sci de quê, para
ser tCcnico. Agora mesmo estOo dizendo,
por todo o Estado, quo n5o so sabe so o Pre-
feito (IC Belo Horizonte será urn técnico on
urn politico. Técnico cm qué? Técnico em
prefeitura? Conheço urn homcrn em Belo Ho-
rizonte, do maior respeitabilidade, por quem
tenho muita adrniraçOo, quo é o ex-Deputado
Vasconeelos Costa, que talvez seja a excecão
para confirmai' a regra. E urn homem que
tern know-how. Foi Prefeito do pelo menos
se ts ci(la(lcs inineiras. Seria dc urn técni-
Co em prefeituras? Técnico em prefeitura, em
Belo Horizonte, C urna idiotico.

Sc a Prefeitura de Belo Horizonte pre-
cisa (IC engenheiro, aqui na AssemblCia ternos
muitos, conmo o Deputado Lanna, engenhei-
ro do major gabarito. Por quo dc nOo pode
sen o Prefeito? So for o caso de medico, te-
urns vL(rjos a(I Ui , coino o Deputado Haroldo.
Na verdade, (10 nOb pode, porque nOo perten-
ce Partido do Governo, mas ternos outros
do ARENA, amigos leais do Governador, como
o Deputado Mendes Honório, quo trabaiha 12
horas por cia e que tern sempre meia düzia
(Ic pessoas pC(lifldo-lhe ajuda. E medico do
maim' gabarito. e nós sabernos que urn dos pro-
blemas desta cidade é a mortandado infantil.
EritSo, por quo dc não pode ser o Prefeito?
Se for o caso (IC advogado, pode ser o Depu-
ta(Io Nancélio Mendes, que jO foi ate Juiz de
Direito. E se for o caso do urn "técnico em
realidade rnineira", pode ser qualquer urn dos
Deputados. Nós sornos técnicos cm realida-
do rnineira. Nós viemos para esta Casa, por-
quo conhecemos os problemas mineiros; não
viomos pelos nossos dotes pessoais.

EntãO, vejam V. Exas., além cia presenca
do Sr. Rondon Pacheco no Governo,

temos ainda o dissabor de esclarocen aqui
5te asSUfltb, dizendo que não ha tCcnicos em

e feitura 0 Sr. Rondon Pacheco tentou
azer urn Govorno de técnicOS, que precisavamn
ter cabelos gnandes pana ganhar 18 milhöcs
nor rues. Foi a época das vacas gordas no
overflO. Dc forma que, além do ten S. Exa.
sprestigiKo C marginalizado a classe Po-

jitica, ainda avacalhoU corn a administrilcibo
do Estado . 0 Sr. Governador Rondon Pa-
cheCO nOo mereCe, definitivamente, este voto
da Assembléia. NOs ternos muitos outros mo-
1jVoS Para negar-ihe este voto c, so algurna coisa
tivessemos de votar pana S. Exa., seria urn
ç0to de persona non grata em Minas Gerais.

CRITICAS AO GOVERNO ESTADUAL

CRITICAS A ADMINISTRACAO
HONDON I'ACHECO

0 SR. I)EPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
HO Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, na pri-
Indira ReuniOo OrdinOlia cia Casa, no inICjO
(Icsta LegislatUra, tivernoS a oportunidade (1C
rejeitar urn voto (IC congratulacoes coil' 0
Exmo. Sr. Govemna(lOr do Estado, Dr. Rondon
Pacheco. Oportufli(la(I0 feliz quo tove, prill-
cipa!rneflte a Bancada (10 Movirneflto Demo-
crOtico Brasilciro, do agir cm norne do povo
(10 nosso Estado, quo, evidentemente, pretendia
naquele instanto nOo Un, voto dc congratUl
cOos pelos feitos (10 Sr. Rondon Pacheco, mas,
comO foi reforido. umli veto de congratUla.
çOes pela saIda, polo findlam (10 mandato (10 S
Exa.

Agora o nobre Deputado Christovafli Chia-
radia - que jO comeCei a admirar, por sua
simnpatia e (IcdiCacao, pela maneira COIn quc
nos reccbcu ncsta Casa, quafldlo cxCrCia as
funçOes de 1.SecrctOrio -- apresOflta nova-
rncntc um Rcciuorimento (10 congratUlacoes
corn o GOveifla(101' (10 EstadlO. E eviticnte
que par nOs, (10 MDII, seria neste instante ri-
(IlcUlo rover a flOSSO posiçaO . JO votaillOs
contra. Tenho cortoza (IC quc ninguCrn ira
mudar 0 SOd! voto . Ain da mais, nOo so con-
cehe quo so elogic urn Govemn000r quo nOo
aparece realmcntc em lugar nenhum (b-ste
Estodo. Confesso aos Srs. DcputadoS que nOo
conheco I II uito born todo a territóriO IliiflC1I0,
nias acrcditi'a quo S. Exa. havia foito uma
Otimna admin istraçOo. atingindo tambCrn a
a rea rural (10 11OSSO Eslado. E, para tnisteza
niinha, para tristcza (10 povo mifleiro. b(JUl

((UV1 0 tCStefliUflhlfl (IC vOrioS companholmos
(10 Norte, do Sul, (10 Oestc do Minas, enfini,
(Jos represOfltont0s (Ic todos OS rincOcs do Es-
tado, de quo osta C urna a (lrniflistracao quc
nOn rnarcoU epoca, quo nOo sorviU ,

to poVo sa-

crificadlo. 	 1noportuflo, neste jnstante. a
Casa (10 poVo congl. atUlal 5 0 corn o Chefe (10
ExccutivO.

Em Polo Horizofltc, poderiarnOs pergLmntar
que fez o Sr. Governador no setor (hi sail-

de . Poderiaflios responder que houvc a
construcao do novo Pronto Soconro. Mas ocom
me qUe. ell,Belo Horiionte, havia, em estadc
precbrio, o Hospital do Pronto Socorro, quo
atendia aqueles ac idonlados qUe prodliravoir
Socorro irnediato. Fob constrUido, oil
eslO em conslrucibo. funcioflafldo clii estadlo
precOrio urn iTospital (10 Pronto Socorro qui
exige pogamflento pelo atendimento. E incrI
vol que esta cidade, que cresce vertiginoSa
mente, sendo a terceira capital do Pais, nOo
tenlia amparO (10 poder pOhlico para atender
os jndigenteS. Existe a Santa Casa de Mi-
sericOrdia, quo C urna mnstituicaO particUlar
on o Hospital dos Clinicas. CUbS paciontOs
servem die cohaia porn os estudafltes de IIcdi-
cina. Hovia tin, Pronto Socorro quo oslO
sendo fechado. Cria-se outrO, no rnodabdade
do empreSa privada. JO live oportUnidado, per
mais de cinCO oil dez vezes, de ,'er (10 porlo
o quo ocorre no Pronto Socorro objetos pos-
seats sOo penllOradOS corno pagamelito (105 scm-
vicos prestados. As vezes, o prOprio cliente
oferece obetos em troca (10 ater,irnent0 cli-
fliO. Pameed quo é urn 	 Oa 1flOV0O no

i de saOde (10 atual Govorno (10 Estado. Ternos
em Belo Horizonte a imprcflSa escrita, falada
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c televisada, que leva ao povo os principais e
recentes acontecimentos. S. Exa., o Governa-
dor do Estado, pouco apareceu nos noticia-
rios, mas de uns dias Para cá, quando Se apro-
xjrna o dia de S. Exa. deixar o Palácio da Li-
berdade, a televisSo, o radio, enfim, todos os
veiculos de cornunicaçio estao permanente-
mente falando o norne do Sr. Rondon Pache-
co. Trata-se de matéria paga. Dinheiro do
povo, (linheiro do nosso Estado, que poderia
ser empregado na nossa sa0de c educaçao.

Tenho a certeza de que, xnelhor (10 qite
cu, todos os Deputados conhecern e sahern o
preço de urn segundo de propaganda na tele-
visSo. Custa carIssimo. 0 ünico freguês
que paga dentro da tabela é 0 poder pLibliCO.Para Os patriculares, sempre ha uma diferen-
ça. Seria interessante que conhecêssemes no
ano de 1975 o quanto jã foj gasto em puhh-
cidacle. A verba deve ser monstruosa, verha
esta que poderia ser muito meihor aplicada.

Falo, ncste instante, Para encaminhar, Sr.
Presidente, o Requerirnento do Deputado Sylo
Costa, pedindo votacSo secreta Para o Reque-
rimento (10 Deputado Christovam Chiaradja.
Tenho certeza de que, sern Se falar em legen-
(Ia partidária, ha muitos com panheiros, os
quais tiveran-i de 20 a 30 mil eleitores, que näo
qucriam, em nome do povo, neste instante,
apiaudjr o Governo do Estado. Alas é cvi-
dente que ha a questäo cia fidelidade partidá-
na. As vezes, somos forcacjos a tomar urnaposi0o, wotando de urna maneira ou de outra.
Quer o Deputado, autor do Requerimento, dar
liberdade de acao aos representantes do povo
nesta Casa. Fcliz foi S. Exa., ao se lembrar
de modifjcar a maneira pela qual será vota-
do este licquerimento.

Creio que todos nós devemos aprovar es-
se Bequerjrnento Para que, realmente, cada
urn possa agir c oin 	 consciêncja tranqijila
e scm corner risCos de infideljdade partidá-
na ou de pressOes pessoajs.

Repetindo o que disse outro cornpanhejro
nOSSO, que aqui cornpareceu nesta Tribuna,
gostaria de dizer que o povo do Estado de
Minas Gerais merece congratulaçoes pela sal-
da do Sr. Governador Rondon Pacheco da
direc5o do Poder Executjvo. Durante esses
quatro anos, urn fato que rnarcou a presenca
dc S. Exa. foi a sua guarda (IC segurança. Por
onde quer que passasse o Sr. Governador, IA
estavarn mais de 20 carros protegendo S. Exa.
Creio que foi urn dos poucos Governadores que
o povo nSo conheceu, porque n5o pôde chegar
perto dde. Não sei se tinha rnedo do povo
ou se outra razSo havia Para tanta protecSo.
E claro que urn Governador de Estado neces-
sita de urna guarda de segurança, mas, neste
caso, parece que houve exagero.

Jarnajs seria favorável a urn voto de con-
gratulaçoes coin Exa. o Sr. Governador Ron-
don Pacheco. Seria inoportuno e ridiculo pa-ra rnim, como membro do MDB e corno repre-
sentante de grande parte do povo de Belo Ho-
rizonte, que nada recebeu de S. Exa. duran-
te este mandato. Por isso, Sr. Presidente,
sou pela aprovação do Re querimento pedindo
votaç5o secreta Para que haja liberdade, coisa
que precisa haver nesta Casa e neste Pals.

CRITICAS AO GOVERNO
RONDON PACHECO

O SR. DEPUTADO PEDRO NACISO
Presidente, Srs. Deputados, no encarninhamen
to dessa votaçao, quero, de inicio, clizer
representando o povo do Norte de Minas, Ia.mais poderiarnos aprovar essa proposta de
voto de congratulaçoes coin 	 Exa., o Sr.
vernador do Estado. Isso, Sr. Presidente, Sri
Deputaclos, porque nSo teriamos coragem de
voltar a encarar os nossos conterrâneo,
após con gratularmo-nos coin Governa.
dor que sempre teve as costas voltadas Para o
forte de Minas, inclusive, facilitando e colabo.
rando coin 	 situaçäo mais desastrosa e rnais
difIcil que já viveu a nossa rcgião.

Aproveitarnos a oportuni(iacIe Para, desta
Tnibuna, na noite dc hoje, denunciar a cor.
rupçiio que impera e campeia no Norte de
Minas, mais precisamente em minha cidade,
Montes Claros. Em 1971, instalou-se urn Go-
verno Municipal em Montes Claros, que es-
creveu, talvez, as Inais negras paginas (Ia his.
tória administratjva da minha terra. 0 Can.
didato eleito, da ARENA, praticou uma série
de ahusos na aciministração do poder piThlico,
ao ponto dc todos os cidadSos bem.intenciona.
dos da minha terra revoltarem-se, tornarem
providências, a fim de coibir o abuso e a con-
rupçiio que imperavam em Montes Claros.
Constituii-am uma ComissSo em 1971, Para in
ao Governador do Estado solicitar-Ihe que in.
terferisse em favor de Montes Claros. Devo es-
clarecer a V. Exa. que fazia parte (lessa Co.
missão o Presidente da ARENA da cidade, três
Vereadores, também da ARENA, e dois do
MDB. Estivemos coin S. Exa., o Sr. Govenna-
doe Bondon Pacheco, e, depois de expormos
toda a sutuaçao a respeito da cornupç5o rei-
nante no Municlpio, notarnos que S. Exa. ou.
via estaticamente, scm qualquer pronunciamen-
to. E a resposta aos homens (be vergonha
na cara que existem em Monies Claros dada
pelo Sr. Govennador, foi a scguintc: "Vocês
(Ia ARENA precisam unir-se Para derrubar o
MDB em Montes Claros".

Pois bern. Sr. Presidente, Srs. Deputados,
foi S. Exa., o Sr. Governador do Estado, quem
facilitou a continuidade dos desmandos, da
corrupçao, da violência e do crime que lioje
impenarn em minha terra. Urn outro cidadão
que, por infelicidade da histónia desta Casa,
também ja foi Deputado, assumiu a Prefeitura
de Monies Claros e, protegido pebo Governa-
don, passou a praticar OS desmandos que man-
chanam a história de minha terra nos ültimos
dias. Impera a corrupçSo, a compra de de-
legados, de testernunhas, de (lepoirnentos e
W mesmo de Vereadores na votaçao de Pro-
jetos que facilitem emprésfimos a S. Exa.,
o atual Prefeito de Montes Claros.

0 meu povo, Sr. Presidente, jamais enten-
deria urn voto de congratulacOes corn S. Exa.,
o Sr. Governador do Estado, que, solicitado
por cstc mesmo povo a interfenir na defesa
dos interesses da região, simplesmente con-
tinuou mudo e aceitando as solicitacoes de
transferência de delegados em Montes Claros,
chegando a ponto tal que o atual Prefeito, Para
mudar Os caminhos de urn processo, conse-
guiu a transferência de urn delegado, em nada
mais do quc 24 horas. E esse o clima que,

Não seria adequado repetir nesta introdu
ção dados que já constam do corpo deste do"
cumento. Permitome todavia referir-me a
alguns aspectos cuja significacão assume es-
pecial relevo no transdurso do tempo abrangb
do pela Mensagem.

No exercicio do Governo, ative-me aos
compromiSSos assumidos ao tomar posse, no-
tadamente o de colocar Minas Gerais em si-
tuação de perfeito entrosamento coin dire-
trizes do desenvolvimento econômicO e social
tracadas pelo preclaro ex.Presideflte General
Emilio Garrastazu Médici Para a Nação brasi-
leira. Tal sintonia não resultava de uma de-
cisão fortuita. Antes, representava o espiri-
to de integracao, cooperac5o, colaboracão, con-
jugacão de esforcos e redursos visando ao de-
senvolvimeflto harmônido de todos os Estados,
regiöes e territóriOS que também estavam ins-
pirados pela mesma filosofia politica traçada
pelo então Chefe da NaçAo.

Forcoso é reconhecer que essas diretri-
zes possibilitaram o carreamento Para Minas
Gerais de ponderáveis beneficios de toda a
ordem, econômicos e financeiroS, de coopera-
ção e ajuda técnica, de planejarnento e de
prograrnacão. Sou, por isso, grato, tanto quan-
to e o povo mineiro, ao ex-Presidente General
Emilio Garrastazu Médici e a todo o seu con-
P0 de Ministros de Estado e dirigentes de ins-
tituicOes feclerais de acSo executiva e de apoio.

Do mesmo modo, sou reconhecido ao pre-
claro Presidente Ernesto Geisel, por tudo quan-
to tern S. Exa. feito em favor de Minas Ge-
rais e pela grande particiPacilo de interesses
e necessidades mineiras no If Piano Nacional
de Desenvoivimento.

Meu atos e pronunciamentos, não apenas
desta Mensagem, mas os de todo o transcurso
de meu. perIodo de Governo, traduzem a prco-
cupacao que me concluziu reiati'arneflte a har-
monia c a eolaboracão devida entre os três
Poderes do Estado.

Presidi a duas eleicöes que transcorreram
em clima de ordem e de liberdade. No que
esteve em minha alçada, as providências tive-
ram esse objetivo.

Respeitei, auscultei e mantive coin 	 Po-
den LegislatiVo relacOes que possibilitaram a

0 SR. DEPUTADO JORGE CARONE	
sancão tie textos legais em conformidade corn

Sr. Presidente, Srs. DeputadoS. Meus canos os superiores interesSeS do povo mineiro.
colegas, corno é do conhecimefltO de toda a 	 Ao Poder Judiciánio, procurei contemPlar
Casa, geralmente eu me visto corn roupas cla- corn novas condicöes e meihores meios corn-
ras. Mas, como cu imaginel que hoje senia pativeis co in 	 pieno exercIcio da magistra-
votado o Requerimento de congratulacoes coin 	 e da distribuicao da justica. A mesma
o Exmo. Sr. Governador do Estado, Dr. Ron- orientacao tive Para coin ministério pablico,
don Pacheco, aqut estou dc escuro, de luto, cuja lei orgânica pude sancioflar."
juntamente corn 0 povo mineirO, pelo voto
que nunca deveria existir nesta Casa. E nada
mais justo, Para encaminhar tal votacSo, que
a leitura da Mensagem enviada - digo envia-
da, porque nern Para be-la aqui veio o seu
signatánio pebo dignIssirno Sr. Governador,
Dr. Rondon Pacheco:

"Srs. Deputados.

Esta é a quarta e ültirna Mcnsagem corn
que, no cumprimento de meus deveres de Go-
vernador do Estado, presto contas ao povo,
através de seus representantes, daquilo que
pude realizar em Prot de Minas Gerais.

infeljznlente, teiTlos no setor adrninisti'ativo
de MonteS Claros, uma cidade que nós, serta-
pejoS, conseguimos edificar scm qualquer au-
%jlio do poder püblico. Criamos uma cidade
industrial; cniamos uma cidade universitánia.

lontes Claros, em nome da RcvolucSo de

6
4muita gente continua a praticar abusos

tai que, se praticados por prefeitos eleitos
pelO MDB, estes já teniam tido Sells mandatos
cassados. Por esse motivo e por vánios ou-
troS, é que nós, que representamos es ser-
taneIO lutador, jamais poderlamos concordar
corn a congratulacãO proposta pelo nobre Dc-
putado ChristOvam Chiaradia. Acredito que
S. Exa., Se tivesse conhecimentO desses fatos
que estamos expondo, nSo teria feito tal pro-
posicãO. Mas esclareco, neste instante, que,
se aprovado o voto de congratulacöes corn S.
Exa., o Sr. Governador Rondon Pacheco, o
None de Minas receberá esse voto de congra-
tulacoes por parte da Assembléia Legislativa,
como confirmacão de toda essa situacão de
corrUPcão, de crime que reina em Montes Cla-
ros. Sc a Assembléia aceita a atuacão do Go-
vrno, estará, implicitamente, concordando
corn todos os seus atos em todos os setores
adrniflistratjvos do Estado.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, jamais
pensaniamos em trazer a V. Exas. esta pãgi-
na negra de Montes Claros. Entretanto, nem
so de flores é composto o carninho que nos
leva ate a divisa da Bahia.Sahe mos que
existe muita coisa que, gracas a SUDENE, tern
sjdo criada na região norte-mineira. E Co.
mum ouvir dos nobres companheiros desta
Casa que o None de Minas é privilegiado por
receber os beneficios dos arts. 34 c 18 cia
SUDENE. Mas devo esciarecer a V. Exas. que,
se hoje se instala no Vale do Rio Verde, no
Vale do Gurutuba, no Vale do SSo Francisco
uma nova fisionomia, urn novo conceito dc
desenvolvimentO, Para isso nada colahorou o
Governo do Estado, e nós mesmos reconhece-
mos que, se näo fosse a mae SUDENE, esta-
riarnos ate hoje naquele subdesenvolvinlento
de 10 a 20 anos atrás.

CONTRA VOTO DE c0NGRATuLAcOES

COMENTARIOS SOBRE REQUERIMENTO DO
SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIARADIA

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados, em mãos o Reque-
rimento de S. Exa., o Deputado Sylo Costa,
olicitando, na forma regimental, votacao se-

creta do Requerirnento de autonia do Dcputa-
do Chnistovam Chiaradia. A votacão secreta
tern sempre nos pariamentoS urn grande men-
to, porqUe permite aos espiritoS, permite as
consciências urn voto inaiS tranqüilo, mais
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positivo, mais considerado. Portanto, o Re-
qucrirnento de S. Exa. engloba todo esse meu
pensarnento.

Vejo em V. Exas., Srs. Deputados da ARE-
NA, homens de muitas atitudes, homens de
personalidades disparcs. Portanto, natural-
mente, V. Exas., corn todo respeito e acata-
mento que ihes devoto, tero a oportunidade
incomurn, a condição rara de discernir corn
profundidade , nesta votacijo secreta, por seu
pensamento natural e espontãneo. V. Exas.
podero, através do escrutInjo secreto, de-
positar na urna própria sua preferêncja, apre-
ciando ou não o Requerirnento de S. Exa.,
o Deputado Christovam Chiaradia.

Devo dizer a V. Exas. que considero o
Requerimento do Deputado Chiristovam Chia-
raffia urn Requerimento subserviente. Entre-
tanto, o Deputado Chiaraclia e homem de bern
e não é suhservjente. Muito pelo contrário:
é hornern de personalidade e de carãter. 0
Requerimento de S. Exa. é que nos dá a im-
pressilo de ser urn Requerirnento de segunda
classe, urn Requerimento subserviente. S. Exa.,
no entanto, é urn Deputado ilustre, que me-
rece todo nosso apreço, toda a nossa admi-
raçio pela sua personaljclade vibrante, pela
sun rara e incornurn inteligência, pela preste-
za corn que atua neste parlamento. Portanto,
rendo a minha hornenagem mais sincera, ren-
do a minha admiração mais profunda a S.
Exa., o Deputado Christovam Chiaradia, que
é meu vizinho de gabinete. S. Exa., o Dc-
putado Christovam Chiaradia, é urn Deputado
assediado por seus eleitores, urn Deputado que
dia a (ha, hora a hora, minuto a minuto, Se-
gundo a segundo, recebe seus cleitores corn
a quela lhaneza de trato, aquela finura e de-
dieacjo, como todos aqueles atributos que
fazem naturalinente dele, na época eleitoral,
urn dos Deputados mais prestigiados na legen-
da da gloriosa ARENA. Não contesto S. Exa.
pormie o tenho como mestre. E cu, corno
nioclesto discipulo, reecho naturalmente como
sen vizinho de gabinete, os fluidos maravi-
Ihosos que S. Exa. me transrnite ate através
das paredes. Considero o Requerimento de
S. Exa. urn Requerirnento dc espIrito subser-
viente. de conteido suhservjente, mas jarnais
considerarja o Deputado Chiaradja como sub-
serviente. Absolutamente ! Conheco a perso-naljclade dc S. Exa. como conheco a primavera
e as flores, como conheço o inverno e o frio,
eoino conheço o verão e o so] . S. Exa. é uma
personaljdade brilhante, é urn campo florido
prirnaveril, que nos enleva e nos deixa a
pensar em coisas sublimes. Portanto, a per-
sonalitlade die S. Exa. não está, neste instante,
em logo. Estarnos aqui analisando seu Re-
querirnento. Por delegacão dc nosso Lider,
ternos a oportunjdade de falar a V. Exas. por
(Iez minutos. Temos que cumprir a nossa
tarefa. Nada mais feliz, mais tranqüilo, pro-
missor, rnais agradavel, do que falar, explici-
tamcnte, sobre a personaljciade do nobre Dc-
putado Chiaradja. Portanto, acreditando nos
bons propósjtos de S. Exa., na sua firmeza
de atitudes, larnentamos esse Requerjmento
que näo espeiha sua personaljcia(Je e temos
certeza de que S. Exa. trarã, ern outras opor-
tuni(lades. requerimentos que traduzirão sua
personalidade, seu alto espirito pibljco. sen
caráter e sua probidade. Como lastimo scu
Requerirnento quando me lembro de nossa re-
giflo, a regio da Grande Juiz de Fora! Como

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCABJNI
Sr. Presidente, a dccisão de V. Exa., sobre ser
violenta, é anti-regimental. 	 Parece-me que
a Mesa estã laborando em equIvoco, quase obrj.
gando o Plenário desta Casa a apresentar,
então, urn novo Regimento, esclarecedor do
Regimento atual, já que as interpretacöes (Ia.
(las pela Mesa demonstram o total dcsconhecj.
mento das normas que regem esta Casa.

Indiscutivelmente, se prevalecer a decisão
de V. Exa., ficarn afastados quaisqucr reque-
rirnentos incidentes sobre requerimentos cons-
tantes do art. 228 do Regirnento Interno, já
que, dos requerirnentos ali enurnerados, em
námero de 23, apenas três são sujeitos a pa-
recer de comissão. Ora, come a Mesa nan dá
conhecimento aos Deputados dos requerimen.
tos que são entregues, e como nan estão so-
jeitos a qualquer parecer os requerirnentos do
art. 228, de inicio, é lógico, a Mesa os coloca
em votação. Inicia-se, assirn, o processo de
votação do requerimento. Fica, dessa forma,
afastada a possibilidade de se apresentar qual-
quer requerimento incidente sobre requeri-
rnentos dc congratulaçôes, de votos dc pesar,
de aplausos, enfim, sobre quase todos os re-
querimentos que all estão mencionados.

Não é possIvel, Sr. Presidente, que a Mesa
queira tolher desta forma a atividade do parla-
mentar nesta Casa. E mais do que isso, a
Mesa labora em equivoco, ao confundir pro-
cesso de votação corn votação propriarnente
dita. 0 processo de votação se inicia, propria-
mente, na hora em que a Mesa poe em votação
a proposição. No momento em que essa propo-
sição passa a ter encaminhada a sua votação,
está-se deflagrando o processo de votação. Mas
votação propriamente dita, Sr. Presidente, é
aquela em que a Mesa coihe Os votos dos Srs.
Deputados pelo processo de votação nominal,
secreto on simbólico. Acredito e interpreto
que somente nesse perlodo, no mornento em
que a Mesa colhe os votos, é que a votação não
pode ser interrompida. Durante o encaminha-
mento, pode ser a votação interrompida atra-
yes de requerimentos incidentes dos Srs. De-
putados. Esse é o rneu ponto de vista, que julgo
ser não apenas regimental mas democrático.
Fora disso, estarC a Mesa impedindo a ativida-
dc dos parlarnentares da Casa, uma vez que
des näo poderão propor on pleitear a votaçao
secreta on nominal, nem seu adiamento on mes-
mo a audiêncja de uma comissão, ou qualquer
medida referente a urn requerimento, já que
a Mesa, de chofre, sempre diz: "Requerimen-

t n.9 tal, em votação". Não é possivel que
n DeputadO elabore um requerirnento mci-

dente, colha as assinaturas de mais de cinco
J eputnb0 5 e o ponha na Mesa, antes que o Sr.
presidente declare em votacão o requerirnento.

Apelo para V. Exa. para que, já que V.
Exa. jnicia a condução dos trabalhos nesta
Casa, reveja a sua posicão, para que não
repitam medidas que correspondain As norma
antidem0ct5 tomadas no passado, coino
,Iquelas contra que, vCrias vezes, a Oposicão
teve de lutar, sustentanto verdadeiras bataihas,
e que foram por nós intitulados "requeri-
inentosro tha" . Que não se repitam nesta
Casa aqueles acontecirnentos que, pal'a jus-
tificar a posicCo (10 Governo, cram conside-
rados "mais ou menos constitucionais e legais"
e, sobretudo, que a PresidCncia da Casa mostre
que reamente está disposta a conduzir os tra-
balhOS deste parlarnento dentro da major Ii-
berdade de açiio neste PlenCrio, para que as-
sim possa ser colhida a opinião dos 1)cpu-
tadoS, transformandose essa opinião, dc ma-
neira soberana e independente, em votos, nu-
ma manifestacão de independCncia (10 P0(1cc
Legislativo dc Minas Gerais.

0 SR. DEPUTADO MILTON SALLES
(Suscita QuestCo dc Ordem que, por ainda näo
ter side enviada pelo autor, serC publicada cm
outra edicão.)

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA Sr.
presidente, indago de V. Exa. se sua decisão
é no sentido de não receber requerirnentos dc
pedido de adiamento de votacão depois dc

deflagrado o processo de votação
'

se o enten-
dimento da Mesa é no sentido de não receber
nenhurn requerimento incidente on apenas rc-
querimento de adiamento. Como V. Exa.
deve ter notado, apresentei a Mesa dois Re-
querirnentoS, pedindo para que a votaçCo seja
feita pelo processo de votacão secreta. Se
a Mesa entende que apenas não recebe reque-
rirnentos de pedido de adiamento de votacSo
deflagrada, concorde corn V. Exa. Estou in-
teiramente de acordo corn V. Exa. e corn as
palavras do Sr. Deputado Miton Salles. En-
tretanto, quero que fique tudo hem claro, para
sejarn firmadas e tornadas como jurisprudên-
cia as posicOes e decisCes da Mesa. Estarnos
no principio da Legislatura. Todas as (Ic-
cisOes tomadas pela Mesa revestern-Se da major
irnportCflcia, jC que se firma jurisprudência.
Indago de V. Exa. a posicão da Mesa no que
diz respeito ao não.recebimento de requeri-
mento incidente após deflagrado o processo de
votação. 0 entendimentO da Mesa é no sen-
tido de não receber nenhurn requerimento in-
cidente, depois de iniciado o processo de vota-
cão, ou apenas aqueles referenteS a adiamento
de votação?

0 SR. PRESIDENTE - A Presidência,
respondendo As QuestOes de Ordem levanta-
das peos Srs. Deputados Luiz Baccarini, Mil-
ton Salles e Sylo Costa, esciarece que a rejei-
cão do Requerimento do nobre Deputado Luiz
Baccarini foi fundada na interpretacSO do art.
256, jC lido anteriorrnentc, e que se refere ao
adiamento de votacão.

existe a Grande BH, existe tambérn a Grande
Juiz de Fora, que engloba muitos rnunjcj
pios vizinhos, como os Municipios Belmiro
Braga, Rio Novo, Piau, Ccl. Pacheco, Santos
Dumont, Matias Barbosa etc. Esses Muni.
cipios vizinhos pertencern a Juiz de Fora e
des lastimarn profundanienfe a passagern do
Sr. Rondon Pacheco pelo Governo do Est8d0
durante estes quatro longos anos. São Mu.
nicIpios esquecidos pelo poder páblico esta.
dual, lutando apenas corn o pobre e exigno
poder municipal. Portanto, neste instante em
que termina o Governo do Sr. Rondon Pa.
checo, que gosta de festinhas, eles estão em
festa.

Questöes de Ordem
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2. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9H 30MIN DE 13 DE MARcO
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecirneflto

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges, Jü-
nia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padovani,
Antonio Dias, Carlos Eloy, Chiristovam Chia-
radia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton Ca-
nabraVa, Dênio Moreira, DorningOS Lanna, El-
mo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
clideS Cintra, EuripedeS Craide, Fábio Vascon-
cellos, FerraZ Caldas, Genésio BernadiflO, Ge-
rardo Renault, Gornes Ioreira, Haroldo Lopes,
Humberto (IC Airneida, Jesus Trindade, Joäo
Bello, João Marques, João Navarro, João Pinto
Ribeiro, Jorge Carofle, José Bonifácio Filho,
ksé Laviola, José Honório, José Santana, Kc-
mil Kumaira, Lourival Brasil, Luiz Baccarini,
Mendes Barros, Milton Lima, Milton Salles, Mor-
van Acayaba, Narcélio Mendes, Neif Jabur,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, RaimundO Albergaria, Ronal-
do Canedo, Sehastiio NascimentO, SCrgio Fer-
rara, Sylo Costa, TelCmaco Pompei e Vicente
Guabiroba.

Oradores

por diversaS vezes, não so no perIodo do meu
mandato quando Prefeito, corno tambérn agora,
na atual administracäO municipal, mas scm-
pre para inaugurar obras das quais o Gover-
no do Estado nao particiPava.

A prirneira vez em que S. Exa. esteve em
GovernadOr Valadares, nern ao centro da ci-
dade sequer ele chegou. Do aeroporto foi
ate ao marco da inauguracão da BR-381, que
liga Governador Valadares a Ipatinga, junta-
mente corn o ex-Ministro dos Transportes, e
de lá regressoU a Ipatinga. Da segunda vez,
S. Exa. foi a Governador Valadares inaugu-
rar o Parque de Exposiciio AgropeCUaria, cons-
truido por iniciativa particular da Associacão
Rural, subvenCiOflada pela Prefeitura de Go-
vernador Valadares. Esteve tambérn S. Exa.
na inauguracão da Feira Nacional de Pedras
PreciOsaS.

Quando Prefeito, estive no Palácio da Li-
berdade corn uma cornissão de lideres da cida-
de de Governador ValadareS, todos des adep-
tos da ARENA, pedindo a S. Exa. apoio para
a realizacão da I Feira Nacional de Pedras Pre-
ciosas. Não fomos atendidos em nossas pre-
tensOes. A feira foi realizada, e S. Exa. este-
ye presente, tendo, inclusive, cortado a fita
simbôlica.

A sua omissão em Governador •Valadares
é flagrante, comprovada, a ponto de 0 DiariO
do Rio Doce, jornal daquela cidade, tido como
órgão que pertence a membros da direçäo da
ARENA local, nos i:iltirnos dias ter publicado
urn artigo sobre a adrninistracão Rondon Pa-
checo, o qual tomo a liberdade de 1cr. 0
artigo é de sábado iiltirno, dia 3 de marco:

CRITICAS AO GOVERNO ESTADUAL

O SR. I)EPUTADO MENDES BARROS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ao assomarmoS
a esta Tribuna para encaminhar a votação do
Requerirnento do ilustre Deputado Sylo Costa,
que pede, corn apoio regimental, votacio se-
creta para o Requerimento do ilustre Deputa-
do Christovarn Chiaradia, nós, que temos a
honra e a responsabilidade de representar o
povo do Vale do Rio Doce, especialrncnte da
cidade-pólo daquela região, Governador Va-
ladares, cm sã consciência nSo temos condi-
cOes, embora respeitando o ponto de vista
do ilustre Deputado Christovarn Chiaradia, de
votar uma proposicão pela qual esta Casa
quer aprovar voto de congratulacOes corn S.
Exa. o Sr. Govennador do Estado, Dr. Rondon
Pacheco. S. Exa., nestes quatro anos de ad-
ministraçSo, esteve em Governador Valadares

"Débito

A decisSo do Governador Rondon Pache-
co de não visitar a cidade hoje, fazendo-se re-
presentar, foi oportufla e intencionalmente es-
tratégica, de vez que S. Exa. percebeu nSo
haver sentido em voltar a GovernadOr Vala-
dares para despedir-se, inaugunando obras de
rotina, enquanto a cornunidade esperou corn
extrema paciência, durante quatro longos anos,
o cumprirnento do compromiSso da entnega
do Distrito Industrial, sua mais importante e
ünica reivindicaciio.

Ao longo de toda a adrninistracSO Rondon
Pacheco, o presidente da CODEG e, depois, o
Prefeito Municipal gastaram os tapetes das an-
te-salas e gabinetes do Secretario da Indstria,
Comércio e Turismo e da Diretoria da Cornpa-
nhia de Distnitos Industniais, buscando, mean-
sáveis, a implantacilo do projeto.
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'I'crmina o mandato , e o Coveirjadoi do
Estado ii5o cumpre 0 comproinisso tissuinj(10 Voluflfarjarneute coin a conlun dade antcs
inesmo (le tomar posse.

Fica assirn, desgraçadalljcnte, urn déljito
irresqatado e urna lembranca sofrnla (IC 

urn
governo padrasto Para o lnunicipjo , apesar do
ipreço que sernpre reccijeti (Ia adininistrac5o

iflUr1iC jpal C da coiiiijn idad e

Cuinpre, daqui po p (Panic, coin a (Inca li-
cSo receijida, rnudar a POlilica de relaciona-
rnento corn a aclrninistracac ) cstrnitial que vai
assurnir ci Governo Dc uiila atitUdC passiva
dc ilinjitada coufiança, paPa till, conmporta-
(nento de cobran p a sistemnatica e cn(rgica ilas
justas rcivindicacoes da coinun idade

Como virarn, GovernaiIoj Valadares nüo
feivindicou quase nada Prctdndcrnsc , du-
rante a minha admnjnjstiacjjo C a (10 atual
Prefeito, toda a atcnc5o dos lideres (IC classc
e daqueles que exereern mnandato naqucla ci-
dade. Depois que S. Exa., no din 2 de junlio
(Ic 1972, no salSo nohre (10 colegin estadual de
Governador Valadares , assinou urn (lecrelo cci-
ando o distrito industrial, Os Vereadores pas-
sararn a cobrar sisternaticanlente 0 CUiuprj-
mento (la promessa. S. Exa., Para alegria
(lOS valadarenses e do povo (Iin1iIj( 0 (10 Vale
do Rio Doce, deixarã estc Governo (Iaqui a
poucas horas. E nós, Como l'epresentante da-
qucie povo, queremos (leixar hciii clam que
a flossa conscjncja nos conduz a nac) votar,
em hipotese algurna, o Requcrinicuto do ilus-
tre Deputado Christovam Chiaradia

Deixarnos aqui, em florne (10 povo do Vale
do Rio Doce, urn voto de confianca ao futuro
Governador, que toniaril posse no próxiino dia
15.

Que tenlia outro tratamnento para corn aque
Ia regiSo que, através de viirias fontcs (IC tii-
buto, colahora (lecisivamente para o progles-
so deste Estaclo e que n5o tern rccchido, princi-
palmente por parte do atual (jovcrno, beneti-
cio algurn em recompensa aos impostos ar-recadados.

Deixo aqui, portanto, a minima posiçSo
contrária a aprovação do Rcqucrjinc 0 doilustre Deputado Ch j rjstova in Chiamacija

CONSIDERAcOES SOI3RE 0 GOVERN0
RONDON PACHEC()

0 SR. DEPUTAD0 AMMCAR PA1)0VNI - Sr. Pres j dente e Srs. i ) cputados, temosem 11150S urn Requer jmc110 subscijto pcio 110-
bre Deputaclo Sylo Costa. S. Exa., na forma

regimental, requer seja feita a votacão do jquerirnento (10 nobre Deputado Chiristova
Chiaradia pelo sisterna de votaçao Secreta

Mas nós, do MDB, flOS encontran)s di5
postos a urn trabaiho Consejente visando, ai.
ma (IC ttl(l0, colocar e marcar i)osicOes 

(lime(icVeifl Se p (Iclincadas de urna vez por
Paraclue o trabaiho de cada urn nesta Assem
bléia possa, no sea conteudo, trazer
cios nao ao I)eputado individualmente, n
a csta Casa, rnas a todo o povo rnineiro

E isto se nota, isto se observa principal
mente na cornpctiçao de idéjas e pensarnento5
So assim, so dentro do entrechoque dessas
idéias é quc poderemos tirar aigumas luzes
Nesta manhii, ao encaminharrnos o Requeri.
111(010 do Sr. Deputado Sylo Costa, fizernos
urn j ulgarnento, comb estainos tentando fazer
agora, da administracao Rondon Pacheco

o OSSO dever, como estarnos fazendo hoje. 0
flequehlmehlto apresentado pelo Sr. Deputado
ChriSto\'am Chiaradia - nós, particularmeflte,
acl1amOs que tal Requerimento nOo deveria ter
5ido apresentado - trouxe uma celeuina in-
crIvel , uma série de debates e contrariedadeS
totalmente inócuos.

Não temos condicOes de, neste instante,
julgar definitivamente a atuacCo do Governa-
dor Rondon Pacheco C frente do Governo de
Minas Gerais, porque, Para urn juizo sério e
justo, Para uma anOlise perfeita, é riccessCriO
que deixemos Os dias se escoarem, e, COIfl o
passar dos anos, a História - esta sim - - do-

cumentada nos fatos ocorridos durante sua
adrnjflistmcao, darC uma irnagern daquilo que
foi o Governo Rondon Pacheco.

Mas, Sr. Presidente, não quero e nib
passo afastar-me daquela rota que tracei Para
a rninha conduta nesta Casa. E, confirmandO
as palavras proferidas aqui ontcmn, a Opo-
sicão não serve e não deve existir sornente pa-
ra criticar os erros, mas também a ARENA nCo
pode hear apenaS dizendo amémn e sonicute
amém.

Quero continuar mantendo a minha coe-
rênCia, porque poUCO importa ci juIzo que pos-
Sam fazer, pouco importa que falem bern ou
mal, a mirn me importa que falem a verdade.

Sr. Presidente, estarnos analisando neste
dia outro voto de congratulacOes corn S. Exa.
o Sr. Rondon Pacheco. Outros votos de con-
gratulacOes jC passaram por esta Casa, e não
seria justo agora, após o episOdio verificado
corn o Requerinleflto dc autoria do Sr. Dc-
putado Lourival Brasil, que viéssemoS corn este
outro RequerirnefltO. Tenho a certeza de que
a Casa saberC dar a dc o melhor destino.
Em surna: urn simples Requerimnefito congra-
tulatório nCo pode ter o condão de bendizer
tudo. Nossa posiçSo é outra. Bern diferente.
Alas, Para evitar possivel injustica, deixernoS
que o transcorrel' dos anos fale por nós.

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
(Profere discurso que, por nOo ter sido devol-
vido pelo orador, será publicado em outra
edico)

Tenho , Sr. Presidente, urna opiniSo rnujto
Particular e pessoal. Acho que a Histórja jul.
ga Os honieris C OS COloca nos 1evidos e exatos
lugares E niio seria agora, quanclo S. Exa.
atinge ci urn de sua administraçjjo, que nós de-
veriarnos faze p urn j uizo sobre o trabaiho do
Sr. Rondon Pacheco em henefIcjo de toda
Minas Gerais. Por isso rnesrno, ao apagar das
lazes de sun administrac5o, poderia ate parecer
contra-senso se nOs, pertencendo ao MDB, e
que aqui nesta Casa combatemos o Governo em
verbs episódios corn crIticas as mais acirra-
(las Os posiçl5es assumjdas por S. Exa., o ala-
cOssemos ain(ia mais. Eu preferirjm mesmo,
por urna quest5o de conscjêncja e foro intimo,
que uSo fizéssemos, neste instante, urn julga-
rnento dc sun atuacSo it frente do Govemno.
Porque, se é verdade, se é certo que, para OsD eputa(los da ARENA, o Sr. Rondon Pacheco
fez urn born governo, Para nós, do MDB, n5o é
menos certo acm rnenos correto que acharnos
em sua a(lilllinistracOo - e os apontarnos em
época própria - uma série de falhas e erros.
Isto é 0 que ressalta, em ConsonOfleja corn o
pronunciamento que fizemos ontem C tarde
nesta Assembléja 	 Isto é que é a perfeita de-
mnocracja.

HO necessidade, pois, de abafarmos urn
pouco o entusiasmo e a vibracijo que estSo con-
ticlos em flosso peito, naquela Cflsia indômjta
dc apenas (lizer arném a tudo que S. Exa. fez.

Recordo-me de rninhas paiavras nesta
Casa, ao longo dos quatro anos de nieu man-
dato anterior. Cornbatemos veementemente S.S. Exa., o Governador Rondon Pacheco. Va-rias p roposicoes e mensa gens foram apresen-
tadas. Nenhuma delas deixou de merecer a
nossa atencOo, a nossa observaçao mais agu-
da, porque aSsim estOvamos dumprjncjo corn
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9. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 13 DE MARCO DE 1975

pRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimeflto

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges, Jü-
flia Manse, Amilcar Padovani, Antonio Dias,
Carlos Eloy, Chiristovam Chiaradia, Cicero I)u-
mont, Cyro Macid, Dalton Canabrava, Dênio
Moreira, DomingOS Lanna, Elmo Braz, Emilio
Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra, Euri-
pedes Craide, Fibio Notini, Fábio 'Vasconcel-
los, Ferraz Caldas, Genésio Bernadino, Gerar-
do Renault, Gomes Moreira, Haroldo Lopes,
Humberto de Almeida, Jesus Trinclaile, Joao
Bello, João Marques, JoSo Navarro, JoSo Pinto
Ribeiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho,
José Laviola, José Honório, José Santana, Ke-
mil Kumaira, Lourival Brasil, Luiz Baccarifli,
Mario Assad, Mendes Barros, Milton Lima, Mil-
ton Salles, Morvan Acayaba, NarcClio Mendes,
Neif Jabur, Nilson Gontijo, Olavo Costa, Pedro
Narciso, Sebastiiio Nascimento, Sérgio Ferrara,
Sylo Costa, TclCmaco Pompei e Vicente Gua-
biroba.

Expediente

OFICIOS

PROJETO DE LET N.9 27/75

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autori-
zado a doar a AssociacSo dos Amigos do Hos-
pital Mario Penna o irnOvel da propriedade
do Estado, situado na Avenida Churchill, nes-
ta Capital, corn a area de 2.258,40 m2 e res-
pectivo prédio, onde se acha instalado 0 Hos-
pital Mario Penna.

Parágrafo ñnico - 0 irnóvel previsto no
artigo seth permanentemente destinado ao fun-
cionarnento do Hospital Mario Penna, operan-
do-se a sua reversSo ao patnimOniO do Esta-
(10 caso se Ihe dC destinacSo diversa.

Art. 2.° - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicacSo, revogadas as disposicOes
em contrãrio.

Dado no Pahicio do Lil)erdade, aos...

PROJETO DE LEI N.' 28/75

(encaminhado pela Mensagein Governamefltal
n.° 10, quc fixou cm 30 dias 0 prazo para sua

apreciacSo)

Dã nova redacSo a dispositivO da Lei
n, 9 5.038, de 25 de novembro de 1968.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decreta:

Art. 1. - 0 2. do artigo 9•0 da Lei n.9
5.038, de 25 de novembro de 1968, que autori-
za a instituicSo da Fundac5o de Arte de Ou-
ro Preto - FAOP, passa a ter a seguinte re-
daçSo:

"Art. 9Q

§ 2.9 - As despesas corn o pessoal bu-
rocrãtico nSo poderSo iltrapassar 1/3 do or-
çamento ordinârio da FundacOo."

Art. 2. - Revogadas as disposicOes em
contrãrio, esta Lei entra em vigor no data de
sua publicacSo.

Dado no Palácio do Liberdade, aos...

Do Sr. Emilio Hoffmann, Governador (10
Estado do Paranã, agradecendo cornunicacSo
da eleição da Mesa da Assembléia

do Sr. Deputado JoSo Carlos Gastal, Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado
do Rio Grande do Sul, comunicando eleicSo
da Mesa Diretora daquela Assembléia.

Proposic6es

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.9	que fixou, para sua apreciacãO, o prazo
citado no § 1.0 do art. 42 da ConstituicãO do

Estado)

Autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel de propriedade do Estado a Asso-
ciacão dos Amigos do Hospital MOno
Penna.
A Assembléia Legislativa do Estado d

Minas Gerais decreta:

PROJETO DE LEI N.9 29/75

(encaminhado pela Mensagem Governamefltal
n.9 11, que fixou, para sua apreciaVSo, o prazo
citado no art. 42, § 1., do Constituic5o do

Estado)

Autoriza o Poder Executivo a abnir
crédito especial no valor de Cr$ ......
200.000,00 0 Secretaria de Estado da Fa-
zenda.
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REQIJERIMENTOS

N.. do Sr. Deputado Olavo Costa, so-
licitando seja oncaminhado ao Secretário da
Educacão pedido do informac6es a respeito
(las matricUlas nos grupos escolares, institu-
tos de educacSo e colégibS estaduais do Mi-
nas GeraiS

n.0 22, do Sr. Ijeputado Jesus Tnindade
Barreto, solicitando seja enviada correspofl
(lência aos Srs. Prcsideflte dii RepübliCa,
Presidente do Congresso Nacioflal e LldereS
da ARENA e do MDB, manifestando o repü-
dio do povo mineirO a jntroducão do divór-
cio em flOSSO Pals;

n.0 23, do Sr. I)cpUtado Ferraz Cai(iaS,
solicitafldb seja oncaminhado ao Poder Exe-
cutivo pedido do informacoes sobre a para-
lisacSo das obnas da rodovia MG-27

do Sr. Deputado Nunes Coelho, solici-

Sala das ReuniöeS, 13 do marco de 1975. 	
tando se  a 1. parte (IC uma rouniSo dedi-
cada a homenagem a memóruii do Dr. José

No art. 53 da Lei 5.960, (IC 1.0 (10 agostO
de 1972, acresceflto-50:

- letra F - Os (lébitos notificados,
jascritoS ou nao em divida ativa ate a data
da puhlicacSo dii presento lei, po(lorao sd'
recoihidOs, scm penalidado do revalidacSo, no
pnazo do 60 dias.

lTi canceladas as multasLetna G -- Fica isoladas, desde quo o tributo dovido soua ro-
colhido no prazo de 60 diis e, nSo havondo
tnibuto, cancelar-se .á a penauidado isolada,
comprovao a inexistêflCua do prejUiZO
para a Fazenda Estadual.

Letra H - Os parcelarnefltos (IC débitoS
de trihutOS estaduaiS, pela C.Q.T., serão no
Maximo em 60 meseS, acrescidoS do multa
de revalidacSo, fixada em 20%.

Lotra I - Aos débitos não recoihidos
na forma da letra "F", aplicam-S0 o percofl-
tual e prazo de quo tratam as tetras "a" e
do artigo.

A Assembléja Legislativa do Estado do Mi-
nas Gerais decreta:

Art. 1. 9 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a abrir crédito especial no valor (Ic
Cr$ 200 .000.00 a Secretaria de Estado da Fa-
zenda, para atender as despesas do pagamento
ao pessoal da extinta Companhia Mineira de
NavegacSo do Rio São Farncisco.

Art. 2. - Para o cumprimento do dispos-
to no artigo anterior, fica o Poder Executivo
autorizado a anular, total ou parcialmente, ate
o valor do crédito cogitado, dotaçöes constan-
tes do Orcamento vigente do Estado.

Art. 3•9 - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicaçSo, revogadas as (IisposiçOes em
contrãrio.

Dado no Palácio da Liherdade, aos

PROJETO N." 30/75

(encaminhado pela Mensagem Governamental
n.9 12, que fixou em 30 dias o prazo para

sua apreciacSo)
Dispöe sobre provento (IC inativo e

dã outras providências.
A Assembléia Legislativa (10 Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. 1. -As normas desta lei aplicam-
-se exciusivamente ao servidor pUblico civil
da administracao diretarnente subordinada ao
Poder Executivo.

Parãgrafo ünico - As autarquias subme-
terão ao Governador do Estado documento vi-
sando a aplicaçSo, no que couber, dos prin-
cipios desta lei e do Decreto n. Q 17.045, de
10 de marco de 1975, aos seus servidores
aposentados sob o regime estatutário.

Art. 2. - Para efeito desta lei, inativo
é o servidor aposentado ou posto em dispo-
nihilidade.

Art. 3. 9 - 0 provento tie servidor quo
passar para a inatividade, após o primeiro
provimento de cargo efetivo do Quadro Per-
manente, sera a soma:

I - do vencimento do cargo, (le qual-
quer quadro, ocupado pelo servidor na data
da publicaçao do respectivo ato de aposen-
tadoria ou no dia em que completar 70 anos
de idade, observado o disposto no art. 22 e
seus parágrafos da Lei n.° 5.945, de 11 de
juiho de 1972;

II - 	 dos adicionajs por tempo de see-
vico;

HI - das gratificaçoes legaimente per-
cebidas pelo servidor, na data referida no
inciso I, pelo perlodo minimo de 3.650 dias,
desprezado qualquer tempo anterior a 730 dias
de interrupção.

1. - No caso do inciso III, SC as gm-
tificaçöes tiverem sido recebidas por periodo
inferior ao ali fixado, o respectivo valor sera
calculado proporcionalmente ao nümero de
dias de recebimento das gratificaçoes.

§ 2. 	 Tratando-se de gratificaçao per-
cebida em valores variãveis, o quantum a ser

considerado Para ocãlculo previsto no incj
III e no § 1. 1 sera a media das parcelas Pa.
gas, a igual titulo, nos 365 dias imediatamente
anterior-es a inatividade.

§ 3•Q -- A inclusSo das gratificaçôcs de
quo tratam os artigos 36, § 3., (Ia Lei n.
3.214, de 16 (Ic outubro de 1964, e 29,
Decreto n. 9 16.409, de 10 de juiho do 1974
far-se-a na forma prevista no artigo 22 c seuparagrafos dii Lei n. 0 5.945, do 11 (Ic julh0
(IC 1972.

§ 4,0 -- 0 provento de aposutadoiia us0
poderá exceder a relnuncracSo per('('bt(Ia pelo
funcionário em atividade ou ao I)rov(nto de
disponibilidado, quo imediatam&ntt a pre.
coda.

§ 5. - No caso de aposentadorja coni.
pulsória ou de disponibilidade, o provento
sera proporcional ao tempo de serviço, na
razSo, respectivamente, de 1/30 ou de 1/35,
por ano, (Ia soma a que se refere o caput,
conforme se tratar (Ic funcionário (10 SOXO fe-
minino ou masculino.

Art. 4. -- Akin (10 provento, 0 inativo
so poderá reccber abono-farnilii.

Art. 5. Ao servidor aposentado após
13 do (lezembro (Ic 1974 ate it data (10 pro.
vimento da quarta parte dos cargos cfetivos
do Quadro Permanente, quo so enquadre em
qualquer das categorias beneficiadas coin
revisSo de proventos estabelecida através do
Decreto n.° 17.045, de 10 de marco de 1975,
fica estendida, observados os mesmos crité-
rios, a nielhoria concedida a respectiva cate.
goria.

Art. 6. -- Ficam reajustados CIII 50%
os valores dos simbolos de vencirnentos de
C-i a C-14 da sistemãtica da Lei n. 0 3.214,
de 16 de outubro (IC 1964, para serern con-
ce(IidOS (Ia soguinte rnaneira: a) 20% a par-
tir (Ic 1.0 (10 marco (Ic 1975; b) 30% rostantes,
a partir do 1. 9 de junho de 1975.

Parágrafo 1Inico - 0 servidor já ampa-
rado polo (lisposto no artigo 4,9 dos Decretos
n.9 17.040, de 7 dc marco do 1975, e n.°
17.045, dc 10 de marco de 1975, respectiva-
mente, não tcrã (lireito aos beneficios decor-
rentes do reajuste estabelecido neste artigo.

Art. 7,0 Os proventos dos inativos Se-
rSo revistos sempre que ocorrer reajuste ge-
ral na tabela de vencirnentos constantc do
I)ccreto n. 9 16.409, (Ic 10 (Ic julho do 1974.

Parãgrafo Inico - Adotar-se-á, na revi-
são, a media dos percentuais estahelecidos
para o reajuste de toda a tabela.

Art. 8.0 - 0 reajuste dos valoros de pro-
vento, quo se fizer necessãrio ao cumprimento
do disposto nesta lei, sera processado inde-
pendentemonto do cxpediçSo do titulo decla-
ratório.

Art. 99 - Esta lei não se aplica ao apo-
sentado no cargo a que se refcre o artigo 1.0
da Lei n. 0 6.540, de 17 de dezembro de 1974.

Art. 10 - A exigência de tempo contida
no artigo 22 e no seu § 1.0 da Lei n. 9 5.945,
do 11 de juiho de 1972, nSo se aplica ao ser-
vidor quo, na data desta Ici, ocupe ou tenha

ocuP0 cargos em comissãO do Quadro Per-
a que se refere o Decreto n.° 16.409,

de 10 de juiho de 1974, desde quo exerca ou
tenha exercido cargos da mesma natureza de
proimeIt0 em comissão ou cargo do classe
singular, em substitUicSo, por mais de 4 anos.

Art. 11 - Fica o Poder ExecUtivo auto-
rizado a abrir crédito especial ate o limite

Ario ao atendimeflto das despesaS (IC-
ueceSscorret0s da exeCUcSO desta lei, podefl(IO,
para tanto, anular, total ou parciaImCnte do-
tacSes do orcamefltO do EstadO.

Art. 12 - Esta lei entra em vigor na
data do sua pubuicacSO, revogadas as dispo-

sicöCS 
em contráriO.

Dado no Palácio da Liberdade, aos...

EMENDA N.0 1 A0 PROJETO N.0 8/75

0 parcelamefltO dos débitoS, que se pro-
cura autorizar, prevê o acrésCimO de multa
do 20% ainda agora estabelecida pela Secre-
taria da Fazenda de São Paulo, como se ye
do recorte anexo. A medida, alias, é alta-
mente recomendavel, para permitir o recoihi-
mento do tributo adminiStratiamte, jâ quo
a Justica notória e coin provadamentenão o
faz, por crescentes dificuldadeS do conheci
rneflt() de todos.

0 objetivo do fisco é receber o tributo e,
so administrativamente,meihor.

A letra I proposta na emenda fixa tao-
sorneflte para os débitos os critérioS de per-

centual e prazo estaheleCidoS pela própria lei,
(10 modo a quo baja uniformidade dii açSo
fiscal.

ConclUimOS 
dizefldO, comb na Mensagem,

queas modificacocs propoStaS refuetem ox-
Per iência adquirida neste quase triênio do
vigCnCia da lei e buscam simultâfleo proveito
para 0 

erario e o contribUiflt.
Gerardo Renault

COMUNICAOES

Do Sr. DeputadO Olavo Costa, sobre f a-
lecimento do Sr. Amado Safles, em Juiz (Ic
Fora;

do Sr. Deputadb Wilson Tanure, comu-
nicando o falecirnento do jovem Luiz Fer-
nando Rocha, em Nova Lima.

Pareceres

Receberam pareCer favorável

da ComissSO de ConstitUicão e Justiça, as
ensagen5 n os. 1 e 2 e os ProjetoS n

o s- 3, 9

o 11, cm 1.11 discusSaO
da Comissão do Educacão e Cuitura, o

Requerirnentos n
os. 7 e 16;

-
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Gerardo Renault - Fernando Jun queira
- Jesus Trinddtde - Emilio Gallo - Vicente
Guabiroba - TelémaCO Pompei -- Moruall
Acayabci de Rezende.

JustifiCacdo - As razOoS expostas como
justificacSO ao projeto pela Secretarua dii Fa-
zenda e encaminhada s a Assemblelil por S.
Exa. o Sr. Govemfiador aplicamse cxata-
mente a emenda que apresefltamos.

A letra F do art. 53, proposta cm emen-
da por nos, objetiva permitir o rccolhimento
- no prazo do 60 dias o SCm acrescilflb do
outras penalidades ----- dos dehitos jâ notifi-
cados e, portanto, corn muitas ja incluidas
no seu montante.

0 acréScimO ao arti go, ia letra G, sobre
ser norma usual, estabelecc o pagamCflto do
principal, desde quo oxistcflto, cancolando-
-Se a multa isolada, na hipóteSo do não mci-
dir sobre o principal e, ainda, se comprova
da a unexiStêflCia do prejuizo para a Fazenda
Estadual.
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gura incornensuritvel para a infelicidad
muitos lares brasileiros. Repito, as criar
os filhos dos casais desajustados seriam
maiores vitimas corn a implantacão do di-
vorcio em nosso Pals. Admitamos que de-
terminado casal se divorcie e o hornem ye-
nha a contrair novas nOpcias corn outra mu-
iher. Os filhos do casal, digamos, que fossem
levados a viver na companhia do pai, agora
casado corn outra mulher, seriam criados por
uma madrasta. Eles, pois, iriam sofrer as
conseqüências da incornpreensão de seus
pals. So o pal e a mae das criancas, on seja,
o verdadeiro casal, donde se originaram as
crianças, é que lhes pode dar a necessitria
educação moral, espiritual e intelectual.

Sr. Presidente, nao val nessa minha opi-
nião nenhum desapreço pelo eminente Sena-
dor Nelson Carneiro, que, por várias legis-
laturas, vern lutando, tenaz e incansavel-
mente, pela irnplantacão do divOrcio no Bra-
sil. Pelo contritrio, admiro S. Exa. pela in-
teligência brilhante, pela cultura, pelo dma-
rnismo. Etc não tern medido esforcos para
colocar todos esses seus adjetivos em prol
da comunidade brasilcira. Entretanto, Sr.
Presidente, data veijia, sou contrário ao di-
vórcio e favorável ao Requerimento do cmi-
nente Deputado Jesus Trindade Barreto, que,
em boa hora, está-se dirigindo as mais altas
autoridades do Pais, no sentido de impedir
a implantacão do divórcio, considerado urn
cancer social, no Brasil.

Eu não sou a favor do divOrcio e neal
tampouco - aproveitando a oportunidade -
sou a favor do celibato obrigatóriO. Acho,
data venia, que é uma grande injustiça que
se pratica corn aqucles jovens que procuram
exercer a ativi(Iade do sacerdócio e minis-
trar a religião, porquC todos os homens são
sujeitos its mesmas paixOes. Encarando do
ponto de vista biolOgico, não é possivel ad-
mitir-se, tarnbérn, o celibato obrigatório.

Então, fica aqui o meu voto a favor do
Requerirnento do eminente Deputado Jesus
Trindade.

da Comissão Especial, o veto total oposto
a Proposiçao de Lei n. 9 7.039, contida na
Mensagem n. 9 493/74;

oral, do Sr. l)eputado Comes Moreira,
o Requerimento n. 9 22, do Sr. Deputado Jé-
sus Trindade.

Oradores

INCOERENCIA GOVERNAMENTAL

o SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS - -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Volto a
esta Tribuna para falar sobre o telegrama que
recebi do Prefeito da Cidade sul-mineira (Ic
Machado. Assistimos aos ültimos acordes (10
singular festival (le inauguraçöes promovido
pelo Sr. Governador Rondon Pacheco. Che-
gam a nós artisticos convites, participando
a abertura ao trãnsito de novas rodovias. Em
meio a torrente de convitcs, encontro na mi -
nha correspondéncia 0 patetico apclo tele-
gráfico apresentado ontein a esta Casa. Estho
paralisadas as obras da MG-27. Estranha ìó-
gica a do Governador, que inaugura c, ac
mesmo tempo, deixa quc se percarn obras
iniciadas, numa demonstraçiio (Ic menospre-
zo. Estranha lógica que priva a comunidade
(IC sua ligaçäo corn o resto (10 Estado. Seria,
talvez, concebivel que, no moniento eta quc
a economia rnundjal se ressente da falta de
pctróleo, fosse dada major ênfase aos trans-
portes ferroviários. Alas isso também näo
acontece. Uns e outros, os rneios (IC leans-
portes rodoviários fcrroviãrios, SI) menos-
prezadcs, quando no ha tempo --ic in1ui-
-los no festival que mencionamos, (Ic inau-
guraçöes, para carrear lisonjas an Sr. Go-
vernador. Machado, Alfenas, Poço Fundo,
três municipalidades que pagan) tributos, que
concorreni para o engranilecimento do Esta-
(10 de Minas Gerais, Sc vêcin privadas desses
meios de comunicacão e, poe n5o estar a
obra concluida, näo podem participar do
festival.

SOLIDARIEI)ADE AO (;ovEllNo

o SR. DEPUTADO CICERO I)UMONT -
Sr. Presidente, Srs. l)eputados, desejo, nesta
oportuni(IacIe, fazer dois registros: o primeiro
é que o fato de estar cu ouvindo em silên-
cio as criticas feitas ii administraçao do Sr.
Rondon Pacheco niio significa aquiescência.
Estando essas crIticas sendo feitas num pro-
cesso obstrucionista, entendi que a melhor
resposta seria o silêncio, mesmo porque a
critica quanto mais viva, quanto Inais acesa
inilica urn certo fascinio que o criticado exer-
cc sobre o espIrito do criticante, e nSo ha
como aguar(lar os acontecimeritos. E da BI-
hlia o exemplo de que o apóstolo Paulo, que
combateu terrivelmente os crist5os, tornou-
-se depois urn apóstolo (10 cristianismo. E,
na nossa História, Bernardo Pereira de Vas-
concelos, defensor do Império, em certa épo-
ca, instalada a Repüblica, foi o grande de-
fensor desta.

0 segundo registro é o de que, n5o so
na qualidade de ex-Secretário (10 Governador

Rondon Pacheco, mas, sobretudo como fljneiro, desejo testemunhar que a administra
çSo Rondon Pacheco, quaisquer que sejarn Osreparos que possa merecer e certarnente
como obra humana, poderá merecer aIgun
- tcrá, da minha parte, inteira solidariedade

Gostaria de propor ao MDB, em cujo es-
pinto pñblico acredito, mesmo na hora da
batalha mais acesa, e em cujo propósito de
desempenhar a nova incumbência que rece.
beu nas ñltimas eleicoes também acredito
urn debate objetivo, scm paixöes, scm exajta
çSo, corn dados, fatos e argumentos nas mao5
sobre a administraçSo Rondon Pacheco, corn
o compromisso de que, vencidos no todo on
em parte, nos renderemos ao resultado desse
debate. Isso teria dois efeitos: prirneiro, rea.
lizariamos aqui em Minas Gerais aquilo que
Daniel Farah, ha mais de 10 anos, quer ía-
zer no Congresso Nacional urn debate de
avaliaço lie adrninistração em termos que
Ia chaniam de cientificos e quc aqui charna.
remos lie termos objetivos; em segundo lu•
gar, dariarnos a opiniSo pibblica Ia fora, onde
realmente o consenso é favoravel a adminjs.
tracão Rondon Pacheco, a certeza de que a
Assernbléia, embora dividida em Partidos, é
capaz (IC SC unir para constatar realidades
a(lministrativas.

Essa proposiç5o é pessoal. Penso que te-
nho o endosso do meu Partido. Não o con-
sultei a respeito. 0 men dever de solidarie.
dade e de mineiro me impôs essa delibera-
çiio sob minha exclusiva responsabilidade.
Alas, se houver o endosso do meu Partido,
entiio novos representantes do MDB podcrão
tee aI a introduçSo lie uma técnica nova de
debate que será inaugurada nesta Casa pre-
cisamente quando SC inaugura urn novo Go-
verno, urn novo parlamento saido das del-
cöcs (Ic 15 (IC novembro. Enquanto nSo te-
nho uma resposta a minha sugestiio, nao
posso deixar de mencionar, ainda que rapi-
damente, alguns dados que levarn a opinião
páhlica do Estado, em get-al, e a nossa, em
particular, a dizer que a administraçao Ron-
(Ion Pacheco foi correta, séria e eficiente. E
claro que tern suas faihas, é claro que alguns
objetivos n5o foram alcançados, mas isso tu-
(10 compreenliemos que é uma contingência
da obra hurnana. Alas, primeiramente, temos
lie alirnitir que foi eficiente ulna administra-
ç5o que, encontrando o funcionalisrno pñbli-
co recehendo corn atraso, atualizou os paga-
rnentos, concedendo também aurnento. Se
esse aumento nSo foi satisfatório, isso é urn
outro problema.

Dc outra parte, uma administraçSo que
reccheu urn orçamento de três e meio milhöes
(IC cruzeiros C 0 deixou corn scte e mejo mi-
lhOes (IC cruzeiros tern nesse fato uma série
de irnplicaçOes da mais alta eloqOência.

A agricultura, que, de 65 a 70, apresen-
tava urn induce regressivo de 0,5%, passou
lie 71 para 74 para a taxa positiva de 901o.
Na area da educaçSo, votou-se o Estatuto do
Magusténio, que pode ter defeitos, mas que,
na verdade, poucos Estados conseguirarn vo-
tar. De outra parte, em 74, na area do en-
sino primário, a participaço do Estado no
atendimento a populacSo infantil primária de
11 a 14 anos foi de 70% e, em 1975, será de
90%.

Na area cIa sañde, que tern recebido a!-
gumas criticas que podem ser procedentes
,jo por falta de esforco do Governo, mas

falta de recursos materials, a implanta-
pore o funcionarnento efetivo dos centros
egonai5 de saude, jurisdicionando a totali-

dade dos municipios mineiros, constituern
urna inovacibo na politica de sañde que tern
jnerecido registro de autoridades especiali-
zadas.

Na area das obras pñblicas, so no ano
de 1974 tivemos 14 novos bros e, entre re-
cuperados e reconstruidos, se não me enga-
no, mais 12, forrnando urn total de aproxi-
madamente 40.

Esses fatos nos levam e também a opi-
jãO pOblica lie Minas Gerais ii conviccão dc

que a administracão Rondon Pacheco foi efi-
ciente, inovou e irnplantou urna nova técnica
de adrninistracibo no Estado dc Minas Ge-
rais. Conhecemos algurnas tentativas de ad-
ministracibO planejada em Minas. A prirneira
no Governo Milton Campos; a segun(la ten-
tativa, no Governo MagalhSes Pinto. Mas a
implantacSo da administracSo planejada em
termos cientificos, em termos de ciência de
administracibo, iniciou-se agora na adminis-
tracSo Rondon Pacheco. NSo gostaria que
se extinguiSse o mandato do ilustre Governa-
dor, que me honrou corn o convite para par-
ticipar lie seu secretariado, em cuja convi-
vência aprendi muito e em cujas licöes re-
coihi eduficantes principios pelos quais y e-
nho-rne orientando, scm deixar registrada a
minha solidariedade.

Fico, pois, ao final dessas palavras, na
expectativa da resposta a sugestSo pat-a o de-
bate nos terrnos em que propus, corn ensalo
de rnetodologia parlamentar nova, tendo co
mo ponto de partida exatamente a Mensa-
gem do Sr. Governador, que é a escrita ofi-
cial da sua administração.

MANIFEsTAcA0 CONTRA 0 DIVORCIO

O SR. I)EPUTADO GOMES MOREIRA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 nobre
Deputado Jesus Trindade Barreto agiu hem,
encaminhando a S. Exa., o Sr. Presidente
da RcpOblica, General Ernesto Geisel, e a
outras altas autoridades do Pals, urn apelo
contra a introducSo do divórcio, este cancer
social, em nossa estrernecida Pátria.

Sr. Presidente, desde os prirnórdios, o
casarnento é uma instituicSo divina, e aquilo
que Deus ajuntou nSo deve o homem separar.
Aparentemente, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, hit a impressão de que o divórcio vi-
na regularizar a situação dc urn nürnero
muito reduzido de casais desajustados, cujos
lares desmoronam-se e cujas vltimas maiores
são os flihos, crianças inocentes e indefesas.
Esses casais, se me permitern o termo, irres-
ponsitveis, por qualquer coisa se separarn,
deixando os filhos de qualquer maneira, na
miséria, morrnente os que nSo dispöem de
uma situação sócio-econôrnica favoritvcl para
prestar alguma ajuda on beneficio a seus fi-
lhos, especialmentc a assistência moral e a
educação intelectual e espiritual.

Por outro lado, a instituicibo do divórcio
em nosso Pals viria abrir uma porta de lar-

0 1)IV6RCIO NO BRASIL

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Neste ins-
tante trazemos a nossa palavra praticamentc
como urn apoiamcnto ao Requerimento lie
S. Exa. o Sr. Deputado Jesus Trindade.
Acredita

,
mos que o Pals atravessa uma grave

crise em todos os setores. Técnicos, politi-
cos, homens pibblicos tern demonstrado todo
interesse por esses problemas.

Falo em meu norne pessoal, explicitando
o meu pensamcnto e o rneu sentimcnto. Creio
na responsabilidade da minha participaçito.
Corn todo o respeito it opinião, a inteligência,
A cultura e aos objetivos lie brilhantes figu-
ras de envergadura da politica nacional, dc-
vo minha voz desta Tribuna a favor do bravo
povo mineiro, arraigado tradicionalmente, lie
espirito e coracibo, its instituiçOes muito mais
morals e religiosas do que simplesmente de
mecânica fisica e material. Acreditamos cada
vez menos nas formulas dos homens, que
tern demonstrado, através dos séculos, un'
total fracasso. No que diz respeito a moral,
a falência é gritante, acentuando-se corn o
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passar dos anos. A familia é atingida nos
seus mais sagrados preceitos. A sua missão
é deturpada corn vileza, metamorfoseada em
seu conteüdo. Gera-se urna situaçüo irflC(Iiata
(le jamais ser constitui(io urn nOVO lar, sen-
tenca que näo terá apelacão. E simplesmente
a iniagem do sexo desagregando iinpune-
men te.

0 que haveria de acontecer coin lares de
niilhares de casais despreparados, empunhan-
do essa terrivel arrna? Os riscos inevitávejs
do divórcio nos primeiros anos (IC casamento
se fazem notórios. Seriam as filhas retornan-
(10 aos lares paternos depois (IC aventuras
inconseqüentcs, trazendo no ventre, ha alguns
meses, uma criatura que certamente já nas-
cerá scm pai. Participará de urna situacäo
que nao pediu. A dignidade do homem per.
tcnce-lhc mesmo antes (IC sua presença fisica,
pois é (lom dado por Deus. A honra so tern
uma porta; nenhuma saida furtiva. A dig-
nidade é preceito muito mais (liViflo do quc
humano, nao se permitindo ao homem impor-
-Ihe suas formulas comprovadamente fracas-
sadas.

Não se derriba urn prcccito de ordcm
instituejonal. 0 divórcio scria a (Icrrocacla
total cia instituição do matrimônio; scria a
(lesfiguraço (10 lar, tendo como conscqiiên-
cia 0 cicsastre coletivo, o suicjdin cornunitO-
rio, o ahismo de uma geraçao, a triste histO-
na de Sodoma e Gomorra, quando se pre-
pararia urn campo prOprio Para prostituicão
das jovens de classes mais cmpohrecidas c
frustradas corn o casamento precoce culmi-
nado corn o divOrcio. No momento atual, o
divórcio atendcria certamcnte as classes pri-
viiegiadas. Pergunto a V. Exas. é justo ar-
riscar e comprometer a grande rnaioria da
populaçao brasilcira? A primeira casta da
Naçao scria atendida em seus anscios holly-
woodianos, mas atingindo toda urna geração
quc vem despontando, que prima pela pre-
cocjdadc de atitudes e csta complctamente
(lespreparacla. A fina flor cia nossa socie-
(lade saberia, pelo menos quanto aos proble-
mas materiajs, proteger os filhos. Mas, 0 que
acontccerja corn os rehentos das ela'ses me-
nos favorecidas? Scriam simpiesmente des
providos de pai e rne, respaiclando sua edu-
caco aos trancos e harrancos. Esses sac a!-
guns aspectos do assunto.

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINI)ADE
Nobre Deputado Sérgio Olavo Costa, é corn
enorme alegria que the peço estc aparte para,
primeiramente, ilustre colega, enfatizar qu a
a nobre Bancada da Oposicao, que veio Para
esta Casa duplicada no Oltimo pleito, não
apcnas cresceu numericamente. Estamos per-
cebendo que V. Exa. é c paradigma, é 0 5U5-
tentOculo, é 0 apoio (Ia afirmativa que you
fazer: estamos percebendo que tambérn qua-
litativamente a Bancada emedehista cre.sceij
consjderavelmcnte neste Plenárjo. V. Exa.
foi, por sinaI, o primeiro Deputado que
ocupou a Trihuna desta Casa, na 8. 4 Lcgis-
latura. E, naquele primeiro dia, ao ouvirmos
a palavra de V. Exa., vislumbramos 0 qui-
late da sua atuação, a qualificacão dcsse no-
vo colega. Depois daquele primeiro pronun-
ciamento, outros mais V. Exa. jã fez desta
Tribuna e agora, na tarde (Ic hoje, vern-no
brindar não apenas corn a eloqiiência de suas
palavras, mas mesmo corn o fulgor de sua

cultura, abordando terna que é nacional, dis,
cutindo urn problema que é problema basj
lar nao so em Minas Gerais, mas tambérn no
Brasil e, por que nOo dizer, em todo o mun
do. V. Exa. está colocando admiravelmente
bern o problema do divórcio. Eu, como mo.
desto Deputaclo, trouxe a questño a bail
nesta Casa, Para fazer ouvir no Brasil, e não
apenas em Minas Gerais, a voz dos minejros
contraria a esta intencão, talvez hem inspi.
rada Para o ilustre Senador Nelson Carneir0
e também Para o nobre representante de
Goias, pois acredito na honestidade de pro.
pósitos (Ic S. Exas. Mas é uma propositura
cuja acoihida em nosso meio não seria de-
sejável de forma alguma, corno bern mostrarn
Os argumentos de V. Exa. nesta tarde e os
que nos, em época oportuna, também tra-
rernos. 0 Brasil não pode acoiher a idéia
(10 divórcio, porque nOs aprendernos corn
Rui Barbosa que "a Patria é a familia am-
pliada" C 0 divOrcio, que solapa a base da
familia, abalaria inegavelmente as bases da
própria Nação. Estamos de parabéns por ter
V. Exa. como Deputado nesta Casa e tarn-
bern por ouvir as suas palavras nesta tarde.

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA —
Nobre Deputado Jesus Trindade Barreto, V.
Exa., corn 0 SCU hriihante aparte, coloriu a
nossa inodesta e clescolorida fala desta tarde.
V. Exa. foi muito genIi!, fol muito benevo.
Iente para corn este modesto e pequenino
l)eputado. A nossa fala, hoje, serve apenas
como urna palida justificativa ao apoiarncnto
daclo C brilhante proposiçCo (Ic V. Exa. ao
Sr. Presidente cia RepOblica e ao Congresso
Nacional, a respeito do palpitante terna do
divOrcio. Fu prccisaria, outras vezes rnais,
da brilhantc palavra de V. Exa. em meus
pronunciarnentos, Para que estes pucicssem,
então, revestir-se de urn hrilho toclo especial,
dado inegavelmente pela colaboração e pela
fulgurante inteligCncia de V. Exa. Esses são
apenas alguns aspectos do assunto, cahendo,
talvez, ulaiS a urn psicanalista dissecC-lo.
Estilo, portanto, acredito, expondo-se ao ri-
diculo os prOprios Iegisladores, ernhora rca-
firme a rninha admiraçCo e respeito por esses
legisiadores, principairnente pelo nobre Depu.
tado Nelson Carneiro, expoente inequivoco do
glorioso MDB.

0 Sr. Deputado Genésio Bernardino —
Nobre Deputado, corn todo o respeito que V.
Exa. merece, corno ilustre parlarnentar que
se vem apresentando nesta Casa, tratando de
uin assunto que eu realrnente considero não
dc grancle interesse Para o parlarnento - e
V. Exa. mesmo hem o afirmon em seu dis-
eurso rnas Para o povo, discordo urn pouco
do suas idéjas. 0 divOrcio favorece rnais as
classes privilegiadas. Näo entraria profun-
(larnente no rnérito da questCo. Mas dentro
de nossa estrutura juridico-social, consideran-
do o que V. Exa. afirmou e o Requerirnen-
to apresentado a esta Casa pelo ilustre par-
larnentar Jesus Trindade, eu, cornentando e
nao ilustrando o (liscurso de V. Exa., per-
guntaria o quc seria mais conveniente Para
a socicdade brasileira, ou de qualqucr pals:
sermos (livorcistas, ou sermos da classe dos
desquitaclos. Nós nCo aceitarnos o divórcio
tlentro de nossa instituiçCo constitucional,
inas aceitarnos na nossa estrutura social e
Juri(Iica o desquite, que é inuito pior, por-

quC causa os niesinos prejuizos C nossa socic-
dade C >loixa urna classe completainentd
1 arginalizada C scm recuperacão. Nós não
acCjta mOS ti divorcio, mas permitilnos, a cada
dia. () >losquitc. Pergunto, então, por quo
aceita hubos C) (IOS(JUitC C condenainos o clivór-

Sc C) tiesquilo é uma mancha muito mais
5ria, pots nCo coloca ninguém na sua clevida
poSica0? Os filhos do divorciados nCo tern
sitUac ao inoihor nein pior (10 quo a dos
fiIhOS do dosquitados. As situacCes sad) idên-
tic:1S . 	 Assim. tanto 0 desquite quanto o di-

causan' o incsnlo mal . Entiotanto,
entefl>.1 0 (lUC 0 (I ivrcio realinen to esciarece
nina situaco . Rein ou mal, mas csclarece
Nm ,,oil no sen merito, mas, pelo
n,cno. tcnlio a itnpressao do tine soria urna
formula m elliot' o Inais corajoSa Para a nossa
5 oeicd ado. (10 (1(10 a fOrmula atualmen to ado-
tada. C1U0 C 0 (10 (lesqUito . 0 desquite é real-
meflte tuna maneha ir.uito major Para a SO-
ciedadle (10 qtie 0 divóicio .Acho que Para
nOs lermos ulna conclusCo é preciso quc o
pOVO hiasiloiro acoite on nCo o divCreio . Nós
ticverialilos fa'zei' conlo o povo italiano . Os
parlaiflen lares (I iziaifl c' ue o povo italiano cia
contra o d IVOFCi() . Mais tarde provou-sc quc

Per quo ii Co fazermos uni plchiscito
junto an povo brasileiro, Para que do possa
so rnfl Ics1ar I ivieruente so aceita oil
Quando so mi pinion neste Pals o regime nir-
lamentarista, tIii.ia-se quc era este 0 p0i50-
menlo do Congresso Nacional clizia-se quo
0 POVO biaS tie jo (IUCIia 0 regime pa1'1an10i
tarista . Mas, no d ia cm que houve 0 plohis-
cito, C) 	 0\'() SC i)iaflifCStOU contra titiuclo cc-
gimo . Por quo nOn temos a coragcin do fazor
valor JUl11)) 005 podeies cons litucionais desle
Pals o voto livie, Para que o povd) i)raSiloilo
so manifesto a respoito tie assunln do tanianha
irnportOnc ii! SO o povo pode cscolher, atra-
Yes (10 plelnscito, qual a forma social quo
accila : n >Iivoiciu on o cicsquito . Essc nOn
é urn problema dos Srs . Deputados . f urn
probleiiia (trio interessa diretamonto at> pOVO
Nós n5io viomos a cste parlarnento 1)a> osco-
Iher o inelhor cami nho a respeito dosse pro-
bicmna quo fili pioftiridainente ao solo de
nossa familia

() SB. I)EPUTAI)O OLAVO COSTA -
Sr. l)epa I ado Bernardino, as palavras de V.
Exa . vêni ongalanar 0 flOSSO prOliUflciamflCfl-
to nosla ta edo . A into ligencia c a cultuia
de V. Exa . pontificam. nosta Asseiiibkiia,
desde o priiileiro minuto em que V. Exa
participou ds traijalhos legislativos . V. Exa
conferc subsIdin todo especial C nossa alo-
cuçCo. V. Exa. traz, corn sua inteligncia,
crnri sell raciocinio rCpido, urn subsldio todo
especial C nossa fala, nesta tarde

Devo osclarccer ao nobre Deputado Ge-
flesio Bernardino que a flOS5O palavra, nosto
instante, é tima satisfacao, é urna justifica-
tiva a unia assin atura quo demos CIII urn do-
cumento do nobre Deputado Jesus Ti'indade,
cut quo S. Exa . encaniinha, como jA afii'mei,
ao Sr. Presidonte do Repdblica e ao Congresso
Nacional o soti pei,stiinento contra >> tiivorcio
nesto Pals. 	 Pifitanto deVo ainda esciarocer
a V. Exa . quo C este 0 meu modesto o
pessoal ponto do vista. Considoro o desquite
urn fato t'onsumado. larnontoveiinonto consu-
rnado . 	 ACreditd) nas boa. intencCcs do V.

lastlino a instituicCo tarnbémn do des-
quite, mas nOo vejo razCo Para que se aprove
urn ostaclo mais l)crigoso quo o desquite. 0
mneu ponto tie vista C todo particular. Assim,
respeito a opiniOn do V. Exa., respeito a
mntoligência do V. Exa. e continuo, modesto-
inente, adotando e compi'eendeflclo 0 men
prOprio Polito (10 vista.

0 Sr. Deputado Emilio Haddad - I)e-
putado Olavo Costa, V. Exa. estC abordando
urn assunto poe dernais einpolgante e tambCm
alu>l, assunto JO lovantado nas duos Casas
(10 Congresso Nacional. Desejo dizor a V.
Exa. o aos mous notices coiegas de Bancada
tno, seguinclo a inesma oricntaç0o dada aos
companheiros tin Senado e da Camaro Fe-
deral. a votacOo do Requerirnento do nobre
Doputaclo Jesus Tiindacie Barreto C iivre.
N,--,o focliamn o Partido o a Licleranca, questOo
out torno tin assunto, mesmo porqUe trata-se
do problenia dc ben intimnn, tie cada urn dos
,'rs. Deputaclos. 	 NOn von entrar no rneiito
do discussOo. '̂ Nfeu aparte C Para parabenizar
V. Exa., horn 101)10 outros oradores quo jO
u';araIIl do pa lavra, coda urn defendondo o seu
ponto (IC vista a respeito do clivórcio no
lJi'asd

NOoestando insciito no prograrna do
Movimento DeniocrAtico Brasileiro, corno prio-
1(11(10, 0 dtvCrcto. 1100 hO como fechar ques-
Co em torno desso assunto . 	 Portanto, fica
I coflsCiC!idia do coda urn dos Srs . Deputados
o vntacOo contra on a favor.

Dc qualquer forma, par tdonizo V. Exa
p os nobres Dopuladns GenCsio Bernardino e
Gonios Moreira, pois cada uni, dentro die sua
eonvicçOo possoal. fe z .) sua (icfesa corn o
111alOr brilhiin I i y no. >lando ao PionCrio desta
Casa o vigor di ini''ligCncia o do cultura do
rdi thu.

Fica, portia lo, o ronistro (IC que o Parti-
ii (l01x1 01) d)erto 0050 ciuestaO, permitindo

coda D put do i'olar do acorclo corn sua
( 111 'ic to rio ia

0 Sn. 1)IPtTAl)() OLAVO COSTA -
Coo Doputolo Emilio Haddad, V. Exa . vern,
cola v"z niais, nosta Casa. reafirniando a sua
cond'cao (10 Litlot' (Ins vordadeiros lideres
quo sninos ties, Os 1)oputados, que repre-
sentainoS o povn mineiro. V. E:ca. tern rca-
firmado esta posiciio die lideranca gracas
C sna cultura, ao sen tirocinio, C sua pre-
Senca (IC eSpirto 0, agora, V. Exa. Veil) (IC-
'noostrar esso espiiito do boa vontade, cola-
borando corn a minha modesta lola nesta
taide

Rospe ito o ponto de vista do todos os
Si's - Doputados coin assento nesta Casa. A
nossa paiavra. hole. C uma palavra despro-
tensiosa, significando apcflaS nossa posiçCu
nossoal. Aciedlin quo reprosento urna i'ogiao
sort ainonto area igada C famlia . Acretl ito
portencer. graças C Dens, ainda, a unto coinu-
nidade que tern a farnilia como ponto primei-
ro, prirnordl iai, 001)10 ponto do honia da sua
prOpria existCncia. Acredito estar endossan-
do, scm nonhuina duvuia, o ponto die vista
dos nious elcitores, o ponto (le vista dos ami-
ios dos comunididos quo represento noste
Legislativo.
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() Sr. Depubado Ferra: Caldas - Nobre
e prezado colega Deputado Olavo Costa, estou
()UVindO atentamente a sua bela oracSo. Devo
informar an nobre companheiro e S. Exa.
cleve saber mais que eu - que existem no
I31asil ituaInentc cerea (Ic 114 mil casos en-
quadrados no Projeto do sábio c grande
Senador Nelson Carneiro. Existein fainIlias
forinadas em segunclas nñpcias, corn nunierosos
fillios. UniOes sob a égide do arnor, do Ca-
rinho e do compreensSo. Essa segunda uniSo
foi uma tentativa de conipensar urna pri-
iiIeira union frustrada

Pergunto ao prezatlo colega : coflio ficarn
0; filhos de uma uniSo que gera 0 desenten-
(lirnento, onde niio existe a cornprcensao?
Estariam obrigados a ficar jungidos uns aos
outros? 0 Pro .jeto do Senador Nelson Car-
neiro veni rcgularizar vr1rias situacCes que 0
desquite nSo soluciona . Oportunamente, tra-
rei rnaorcs suhsidios.

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA
Prezado Deputado Fcrraz Callas, V. Exa.
contrihui, tambCm, coin a sua sagacidade e
alto espirito ph1ico, para a nossa modesta
lola nesta tarde. V. Exa ., que C ex-Prefeito
(IC urna giande cidade; V. Exa . , que conbece
profundaniente Os temas comunitrios; V
Exa ., que vive dia a dia corn seus eleitores,
corn as farnIlias que 0 prestigiaiTi corn sua a-
inizade e seu voto; V. Exa. tern todo o ga-
harito necessarlo para me fazer as observaçSes
ciu , nesta tarde, one faz, Cofli muita honra
para mull

l)evo esciarecer 0 rneu ponto de vista a
respeito das alegacöes de V. Exa. Respeito
profundafllenie aqueles 110 ou 115 'nil bra-
sileiros quo V. Exa. diz existirern e quo so
encontram em situac5o dificul 0(1 simples-
mente separados das suas fainIlias anteriores.
E V. Exa. me pergunta pelos filhos da possi-
vet farnilia posterior. Respondo a V. Exa.
respuitosamente, corn outra pergunta 0 que
scria dos filhos do casamento anterior, do
plinleiro matrirnônio. (In prirneira farnilia?
V. Exa. Sc preocupou, COfli toda ii razao, corn

1)1)IC (10 segunda farnilia . 	 Pergunto a V.
Exa pela prole cia prirneira faniilia Por-
tanto, esclareco a V. Exa. que, como já frisei -
c V. Exa. recebe essa minha assertiva, natural-
mnente, de mnaneira amigiveI - o divórcio não
I raria subsidjo nenhum a CSSO posicaO aven-
ta(la por V. Exa.

() Sr. Depubado Jesus Trindade - Dcpu-
tado Olavo Costa, continuo sernprc ouvindo
atenlamente o hrilho e a eloqiiência de V.
Exa. Queria pedir licenca para fazer uma
observaçao aos apartes de (lois ilustres cole-
gas que, ainda pouco, se fizerarn ouvir: De-
putados Gcnésio Bernardino e Ferraz Caldas.
Notei. nobre Deputado, que S. Exas. talvez
n5o fossern a favor do divórcio; s5o, antes,
contra o (lesquite ou, ainda, entre desquite e
(livomcio, des preferem o divórcio.

Quemia dizer a V. Exa. CIUC (I meu pen-
samento tarnbérn C contriirio ao desquite
porqud acho que a soluciio scria a edificacCo
de urna farnIlia sOlida, scm desquite nem di-
voicio. E entendo que hil condiçoes do se
chigam a esse ideal.

Mumto obrigado.

O SR. 1)EPUTADO OLAVO COSTA
Muilo obrigado, nobre Deputado Jesus Tr in.
dade, pela sna colahoracuo ao rneu (lis(UFso.
Concedo 0 ilpaild no nohi'e Deputado Ferraz
C aid as

o Sr. Depulcido Form: Caldas - -- Nobre
Dcputacio, V. EXU . me fez uma pem'gunta e
cu agora farei outma a V. Exa . Qual serS a
sutuacao dos atuats desquitados? Sc anali.
lisarmos todas as famIiias brasileiras, raras
Sao IS (Ide non tern Urn COSO (le (leSquite . V.
EXU . (live sec muito beiTi easado, deve viver
cull perfcita hanmnonia cm sen lar e. I alvcz
oTTo sinta o problema. 	 Mas atente para 0
seguin Ic existeili easos cin todas famiIiljas
hiasileiras . Os eleitores que nos sufragaram
nas ninas saherao corn preender a posicCo
que tomare i em relac5o ao divOrc io

0 SR. l)EPUTAI)0 OLAVO COSTA
'iihre Deputado Ferraz Caidas, tenho perfei -
to conhecirnen to do ponto tie vista de V. Exa
e o endosso quando reafirmo que abomnino a
situaçao (IC bibs OS filhos dc ilesquitados
ou aliandonados . Mas devo (iizer i V. Exa
uc 1150 sou a pallilatória (10 no.mndo . 	 NTTo(11p,

tenho mneios de aiileflTZar a siluac5o dessas
infelizes cmiaturas que V. Exa . mnencionou.
Portanto, ap(I11IS stistento a llliflhii posuçao,
que C pessoal, no assunto . Talvez flao esteja
trazendo nenhrirn SUhSiIiiO ao rTSSU0 10 Ape-
nas reafimmo a miilhLl posicTTo contrarua ao
divoicio C, naturaimente. como V. Exa.,
tamnbein larnento a situaçTTo dessas eriancas
(tue Se eflcofl train scm farnIlia cmli virtu de
(lo (beSquute, on quc ficamiio amanha orbs peio
(I 1VOrC1O . Pomb 011 to, CStC e 11111 ponPl (be vista
pessoal, C a niinlia preseflca neste assumlto, scm
pm'eiemidem' c()mls(gnir encontral' urna soiucTTo
que possa apaziguar todas essaS qucStoes, scm
pretender cojoc 0 r urn ponto final nesse as-
sunto . 	 E 11100 tragedia, não so ile nidem
fla(IOflaI, 1(11(5 (It ordem muiidial . E umna
tragCdia do espCcie hurnana . Pontanto, acre-
ditando estar tornando urna atitude toda pes-
soal, reafirmno que desprezo 0 terna, 0 tiivór-
em, po is(t, med ito no urgencia (le assuntos
mnais relevamites para Os intei'esses (111 NaçTTo

\Imiito obnigado

nossos municiPeS. Urn exemplo disso estâ na
Rua 1. de Maio, nesta cidade. No curto es-
paco de 3 meses, a Prefeitura executOU itli
os servicoS de eoloeacão de mejos-fios, asfal-
to e iluminacSo a mercürio. Alérn desses ser-
viços, coda urn gerando urna taxa de contri-
buicao bastante elevada, foram os moradoreS
daquela via pñhlica notificados a construirem,
no prazo de 30 dias, Os seus passeTOS pñblicos.
NTio desejamOS quc a Prefeitura deixe de exe-
cutor essas melhoriaS. 0 que pretendemos C
que, ao executor esseS servicOS, o Executivo
Municipal planeje a sua realizacSo de manei-
ra a n5o onerar excesSivome nte nosso já sacri-
ficado povo. Que o Sr. Prefeito tome conhe-
cimento dos reconlen(lacSe s do Governo Fe-
deral e contenha urn pouco o seu furor arre-
cadat jciO, em beneficiO desta sacrificada p0-
pulacã0 aroxaeflSe . Afinal, a adrniniStrac0
publica deve ser dirigida no sentido de pro -
mover o bem-estal' social e coletivo, e não de
sufocar o povo corn pesada carga tributârio.
E necessario quo se tome consci6ricia. de que
a Prefeituro C órgSo da adminiStracSo pñblica
e nSo urna empresa pmivada, ávida em obter,
cacla vez mais, lucros par seus negóCiOS.
Nossa cidade passa por uma lose de transicSo.
O futuro se nos afigura bnilhante. Não pode-
mos matar nossas perspectivaS de progresSO,
sufocando nossa gente COIn tantos e tao pe-
sados encargos. Fica aqui registrado o nosso
protesto e a nossa advertêfleia ao Sr. Chefe
rio Executivo Municipal, em nome do povo de
AraxTT, quo coin muito orguiho aqui repreSen -

tanloS."
Srs. Dcputados, nota-se, nessas palavras,

0 que vai na alma do povo das estânciaS bal-
neCrias, o qual, ate este momento, tern a in-
felicidade de ver seus prefeitoS nomeados pelo
Governador . Em mnuitas cidades, esses prefei-
to g não perten('eni C comunidade e para IA
são enviados sc in conhccdr seus problemas
ci'iando oposicTTo cntre os próprios elementOs
(10 BancadO (10 prefeito, que o desconhecem e
nTTo o entendem E necessarmo quo o Govem'nO
do Estado teflila mais comedimeflto na mdi-
eação de nomeS para dirigir as prefeituraS
fazendo eseolilas justas e conscientes . E ne-
cessCrio que des conhecam os problenlaS do
Municlpio C saibam discernir entre o bern e
o mal, para que Suas decisTieS possam vir
sempre cm benefidio do povO, ajudando aque-
les quo ja sofrem, no interior do Minas Gerais,
corn pesados encargos e OnUS a des debita-
dos pelo setor de arrecadacTio da Secretaria
da Fazenda (1e Minas Gerais e - pelo prOprio
Governo Federal, para quo no sejarn tao
prejudicados pelo piefeitura e possam ter,
polo menos, as condicOes minimaS para sub-
sistir e possihilitar que, corn seu suor, o Esta-
do de Minas Gerais possa alcancar 0 progreS-
So quo sempre almeioU, colocandOse entre os
principais Estados cia FcderaVSo.

preSentes i. epnesefltafltes do OposicSo, foi me-
gaveimente a do arrocho fiscal. 0 MDB co-
1OCOU-SC contra a forma do sanha corn que o
0overno (IC Minas Gerais se lancava, no inte-
rior. sobne os cornerciantes, sobre aqueleS que
5O "a galinha dos ovos de ouro" do nosso Es-

tado Essa sanha fiscal fez cOrn que muitos
deixassem (le conti'ihuir para a grandeza dos

cerrando suas portas.cofres piThlicOS, 
Ha pOuCOS (Las, 0 nobre Vereador Kieber

pereira Valeriano, da eidade de AraxuT., em urn
dos muitoS comentariOs que aqueie lider do
MDB tern feito, (le maneira brilhante, da Tn-
bufla daqilela Camara, fazia uma explanacCo,
a qual temilos o prazCr de trazer 00 coriheei-
niento desta Casa.

Dizia dc sobi'e a disteflSãO fiscal

"Sr. Piesjdeflte, Srs. VereadoiCS!

Sob o titulo I)islensãO Fiscal, o Esbado de
Minus (10 dia 23 (ic janeiro próximo passado
comejitou, em editorial, 0 problerna reiaciO-
nado corn o arroch() tributCnio a que tern sido
subrneti(10 o contribuinte brasileiro. Por Sc
tratal' (IC mnatCnia cia major impontSncim. trans-
crevemos tnechos daquele comentTTnjO

"Mas o .smipel'(lmil igualmente C prej udic iul,
inclusive SOi) 0 IIOfltO ('(C vista do comubate Cs
pressöeS inflacionTTnbas, em razTTo (le ter de-
rjvado, cm 1973 e cm 1974, sohrecam'ga tribu-
tária, que tanto cornProrneteu o poder aqUiSi-
tivO dopovo, conlO a cstahilidade do setor
privado. Os custos foram onerados em grande
porte emIl virtude do grau de incidCneia (le jill-
poslOs e taxaS sobre a producCO, o que cniou
urna situaciio insustefltave l para ll

 as empreSas
nara 0 mencado eonsurnidor. .

TRIBUTAcAO NAS ESTANCIAS BALNEARIAS

O SR. DEPUTADO EURIPE1)ES CRAIDE
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Que as mi-
nhas prirneiraS palavras sejam (IC saudacão
a urn dos bravos comnpanheiros desta Casa,
Deputatbo Nilson Gontijo, que t5o bern se hou:
y e nesta Tribuna, no campanila encetada aqul
Para que 0 Sul (le Minas n5o ficasse scm as
estacöes repetidoras de televisão. Devo felici-
tar aquele pariamentar pelo zeio c pcio ca-
rinho que tern para corn Os problemas do povO
mineiro. As nossas homcnagens a este comPa
nheiro que tiio bern tern representado 0
nesta Assembléia.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, gostania
de dizer que, (lurante a eafllpaflila eleitoral, a
tônica evidenciada pelo MDB nas pregacöes
pohticas, per todos os lugares onde estiveran'

"ProCuralil agora as autori da(leS fazendC-
riaS retim'ai' proveito da advertêfleio que ficou
dos contratempos que o processo eeonômniCo
eperiment0U em 1974. Estabeleceramii-St cmi-
térios razoTiveiS tie controle dos aerCseimoS
tnihutCrioS, a cujo obscrvâflcia nan ficarafli
isentas ncmn as emlipresas pdblicas, que na i-er-
dade vinhafll-se excedendo na Sua facuida-
de de poder altcrar OS indices de taxas co-
bradas pelos SCUS scrvicoS." "E recoflicndac0er
para que sigamn a mnesma orientaciio foram
transmitidas aOS govennos estaduais e C odin-i-

niciPiOs." "Enquanto a Cs-nistraçiio dos mu
trutura produtiva faz o possIVel panil respon-
der pelos seus encargos fiscais, muitas vezes
sem maioreS resultadOS, a grande masSa (los
assaiaria(I0S vai sendo sufocada pelos reajus-
tamentos inccssofltes de irnpostos e taxas dci
toda a ordem, chegando ao ponto de pm-ivan-se
do essencial a firn de poder pa IA-los, porque,
Se nSo faz urn sacrificio hoje, tera que accitS-
-to maior amanhii, por via clas multas e do
correçSo rnonetTTria." "Em contraparttda, en-
gorda o erTirio, cOfllO se deveSSd ficar isento
o Governo de participar do sacrificio geral e
dos Onus dceorncntes do combate Ti inflacTTo.
Aiheia TTs rccornefl(laCOeS federais d aOS pro-
Memos decorrefltes do arrocilO tnihutario. a
Prefeitura Municipal vern 50 rccarr C gando de-
masiociamente o contribuinte municipal, ja
bastante sacrificado corn os nTTo pequenOS au-
mentos do impostos anuais. Essa sobrecarga
C nepresentada pelas jiIU(iIdFOS e elevad5 taxaS
de contribuicTTo de melhorio quo se cxigemTi d(

DEBATE SOBRE A ADMINISTRAC-O
RONDON PACHECO

0 SR. DEPUTADO EM1LIO HADDAD —
Sr. Presidente e Srs. l)eputadOs, toda a Casa
conhece a nosso posicTio corn respeito ao Re-
querimentO Christovam Chiaradia, pois quo
o )IDB esta ohstmUiil(i O a votacTio desse Re-
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i l iioriIii O flto (1(10 poilo i ngr ttiloes (0111 0
(,oVerflador liofldofl Pacheco.

Na tar(ic (ic hojo, urn dos rossos inai
quo ri(Ios e admirados (01l11)aflhi Ci lOS 0001)00 a
Irihuna, não par falur sobre o voto (to Con-
matu1aeöus em si, mas puma Emazel' a sua so-

il dariedado do ex-Seci'o hi'i 0 (Ic Esta do no Sr.
Ron don Pacheco. De inicio, tievciiios louvar a
titudc ('oriIjOSa do nohrc !)opu lado Cicoro

Duinont, Poillue SahOiTlos III-' li 0 hem (Joe, a
oslo allura dOS0000[0000(-fllOo, 	 i:ido S. Exa.,
O (lovernador Ilondon P0('il(CO, xa o Pah-
C 10 ila Liherciade, muilos tlaq ue los quo pare-
cioni SOUS amigos, poo 000 sabni d as salas
palaclanuS, sempro a podi' IiOOOOOUOS, it

 seus interesses, do so us ft iii ia 100. b
scus amigos e corroligionorios, esioo s ado
quo t moihor ahandonar o haven possum puma
urn olitro mais seguro, quo e ii do Coveinador
Auroliano Chaves , 0 qual, ina'iado 0 SOil man-
dab, torn frento quatmu anos do aten(linlen-
to is pi'otcnsöes (losses politicos (Ii) (iov0000
atual . 'Was essa soLdariedade pa mtida (10 urn
Cicero Dumont flao e Surpi(sa puma 0 :nguoni
nosla Casa, pois tod s coibeoonio, 	 s (I oali-
dados intelec'tuajs e os (totes Inorais do it
l ) o1;utado . Acontoco (J(iO S. Exa . n.-to o ]i t ni-
iou 1IPOflaS a trazor a sua So idarie ado 00 Go-
vemnador Bondon Pacheco, a ugmadocor no Sr.
Covomnodni- abs onrossi niisso quo the outoi-
gou corno SocreLOrio do Estado ---alias, (1 iga-se
(to passagorn, urn dos moihoros abs do Go-
vimnailor lion don Pacheco 101 tIm oso oih do
Cicero Dumont par Socrettrio (10 Estado . S.
lxii. nao SO lirnitou ii Iraz.m II Suo palavi'a
CC CaflnhO puma 00111 o (lovemnadom . Pin-
CUrUU atrium par 0 debate, ciii niv oJ.1 1 novos,
0111 tcI'IIIOS do roginionto, (01 tcriiios do paria-
Inento, o MDB . Non n5to flOS furl amos. (rn flo-
nhum tempo, a (Ichatem a respel to do Cover-
nador Rondon Pacheco 011 (10 (IUalquOr outo
govoi'nador. Api-oar da oposi ç ao, o MDBn
vein pa ma es la Ci'su do olho; vod udos, inves-
tindo contra tudo e contra to(iOs, em atibude
passjonal, em atitudo rracion iii, 001 atitud e
do scm contra polo simples fato (IC Soc Opo-
S1"a) . 0 MJ)B dosoja, nIbo somonle no Onibito
tista Cosa, mas 010 toilii 0 torriloria nilolo-

oxoi'com Onia npOSiçao liOflosta, sinceia,
consti-ut vu, sobretudo puma inostmar an povl)
Irailoimo (TOO, omboia no nioinalo (;1cl0-
0105 na Opsicibo, constiiuliiios in Partido
001 inarehu para alcan oar ii p odor. Ternos
rospensahilidade 0Fa I) c(l'T'Cl('0 tlti pod -. -
Quero (lizer ao Sr. Deoulado Cicero I)uii nt
(TOO II Lidomanca no Partido oslO estudan do, bib
(Tills, (0111 OS varios i)oputados do llancada.
as Villilis Pai'tes da :Icnsagoiu 	 ;ovomnoia-
tal onviada 0 Casa polo Govemnadoi Bon(lon
Pacheco. NOo podemos lirnitar nosso estudo,
nao podernos restringi-lo aponas ao quo osta
oscrito . Ternos de floor attntos a roalidado
iiiino'a , E 0 (100 tomos do ariahisar (lOfltl'O
(ill Mensagoni . Como so ti'ata do assunto deli-
00(1(1. ii ovoiiios fuzor compamuçibcs. usam do dos
cstaiisticos.

Vamos iniciar, dontro tie POUCOS dias, urn
debate. Varnos analisur a adin I nistraçibo Ron-
don Pacheco pormenorizadainenlo. Estou cur-
to, pois, Sr. Deputado Cicero Dumont, de quo
o MDB, corn aquela sun tranqilihidade , espera
urn piano mais objotivo por parte do V. Exa.,
corn subsidios para quo os debates sojain feitos
cm nbel do Assomblcia 0 venli 0111 ao oncun-

tro dos inteiesscs (10 Estado . NOs, do MDR,
negarnos a profundidado e a cxtcnstio quo
V. Exa. den 0 administraçtio Rondon Pa-
checo. Coin soronidado, corn tranqu I lade,
tombs a cci'toza tie quo estamos cuiupi'indo
nosso dover. Vamos dissecar a nionsageill go
vernamontal .A sua nitiiiia rncnsagem . Mas
nibo o faremnos tendo por base as informacOos
(to (;ovomin), 1111(5 sit-it, eal,odos 11:1 I (0 t
mincira quo ostanios sentindo d iante do nossos
olbos 0 (file nos toni sido transmit Ida polos
Profoitos, pelos Voroadoros o pehos nossis ohej-
tores . A a dininistraçtio osLO a exigim Ilnaior
planejaniento, niaior orcienamcnto . Sc ciii \li-
n-S Corals ha plmoJaa1ont0, ( ap(flaS pal II
1 1 iiiijnii(1ns scioros . Nan oxisbe PhilnejuliI(iltu)
global. Assim sonilo, varnos uguardar uimna pro-
PO5ta IllIliS obotiva do Si'. Dcputolo Cicero
Dumont. De S. EXO . nao pndei'emos oSperar
outma 00 I SII, outma all bud e . S. Exi . it efende
SUIt pamticipacao; nós oontinuareinos a (lofen-
(Icr o povo, lovando-lhie aquola mdnsagorn (hue
pregamos tlui'antc a eieiciio, quo fez aunlontar
do 12 par 24 os Deputados Estaduais 0 (10 7
para 14 os Deputados Federals. Tivenios niui-
to êxito . Isso so devou a adiin is! macui) do
Si'. Ilonilon Pacheco, pois as criticas quc fa-
ziamos an scu Governo (iumaflto a canipanha
calaraln pi'ofundaniente no cspiidti, dli POPU-
laçlbo Inineira . NOn combatornos ape OIlS 0 Go-
vemno Federal, ntic combaternos apciias as dci-
cOos indimotas, n5o apenas a pout (Ca oconO-
mica e financcira, naO aponas o IINII c outras
instituiçOus quo al estOo sorvindo, aquibin das
cxpectativas, 110 pOVO que SOl1)0 tent (i di-
roito do scm hem somvicio, nias, sohmctudo, he-
varnos aos rin000s do Minus Gcmuus a nossa
palavi'a do protosto con bra a adln ill istraeOo
Ilondon Pacheco. 0 coo e a i'05poStl dos del-
tomes dcraln-nos 1_loin tlenionstmaç'ao, nobre
Deputado Cicero Dumont, (Ic que a popula-
i'itiadc tin Govemno nOn é assini [ ,,-to grande
como Pcnsanl, porque, Sc i'eiihiiion!o hiouves-
so aproço polo Governo atual, o MDII não
leiia alounçado nina i-itOria tOo esi1)ag I dora
001110 it (10 1974.

CRITICAS A0 G0\'EHN()

0 SlI. i)EPUTAD() DALTON CANARRA-
VA ---- Si'. Presidente, Srs. I)oputados. Eu gos-
[aria quo o discurso do nobre Deputado re-
piosontafto (Ill ARENA fosse feito nuni mo-
menlo cm quo pudossc sor apartcado, para
(Jue I ivéssornos oportunidade de debater corn
S. Exa., niio sobre o Govemno Rondon Pa-
checo, nias sohi'o alguns entondiinentos, algu-
fills explicaçOos das quais disoordamos. Pri-
moiranlonto, (It diz da popularidado do Go-
vumnador Ilondon Pacheco quo, scgundo ole,
C reconheeida polo povo. Nós discorclanios
de S. Exa . Coiiio podoinos afouii' a popuha-
midado (to Of) govemno? Somente COil) Ulfla
cleiçao. Fez-se uma eleiçtio 0 quein pemdeu foi
o c;os-eurn . Alguns Deputados pordoramn jus-
tamente porque estavarn ao lado do Governo.
Evidentomonte, muitos quo pertenolani a
ARENA podoriani ter vohiado pal'a cola As-
soiiihleia 0 0110 0 file rain sllllllle)iuoujo poi'-
ciic dcfond lam o Govornador Ron don Pache-
co. E ell aclio quc esto nOo fob urn GovernO
do ócio, urn Govemno desonesto. Muito polO
contrami . He foi ate tmahalhadom, foi urn

Govomno respeilado c nos Deputados at ib nIb
o eonsidci'alllos Li-to 111110. No cntanto, a opi-
fluID P11 hhica 1101) o tohora . Tahvcz ate tenhia
feito tuna i'azoave] politica financeira, nias
cIn de!miincn[o dos pi'oblcmas socials (' liUmIl-
flOS . Pergunto, nobre Deputado Cicero I )u-
mont, nos funciontirios aposentados a imupres-
são ([Uc tail), no final (ieste Govei'no, sobme o
Sr. Bondon Pacheco. NOo hO necossidade do
pergun!ai' ao hoinem cornurn, do pOVO, hillS in-
daguo dos funcionOrios do alto escalIbo do Go-
vorno tIUC So \iIO aposontai' agora on qUo
so aposentaram hO p01100, qual a imprcssao
quo tCm dosto (iovomno. Per.-unto sobre a
delogacOo de poocres. Infelizmento foi esta
tanIbcni uina gmande falha desta Casa, nOo so'
unia faiha do Sr. Govoi-nador Rondon Pa-
clieco . Falhou a Casa quancio ahriu 11100 de
suas prerrogativas e do seu clever. Mas, nobre
Deputado Cicero Dumont , o MDB Se dispOc a
debater corn os olomontos do Governo os di-
versos aspectos dui adniinistracao do Estado.
NOo qucrernos injustiças; reconhocomnos o clue
é born. \'oi.i ci1ii' tim horn exelflplo (losto Go-
vemno: ontcrn fui acompanhado (10 Doputado
JoOo Fcmi'az visitor os hospitais da FEAP c
y ou trazom do pibblico o ineu reconhocimonto,
001110 nicdico, COIflo ex-Presidonte cia Comis-
são de Saibdo, ao tmabaiho quo so fez naqucla
fundactio . 0 ti'Ilbalho do Dr. Djalrna Voloso
merece apluiisos (losta Casa, e C o quo ou you
fazor oportunauii'ntc . Fizemos parte de uma
COliliSSilo (100, ha (JUati'o anos, visitou (IS hos-
pitais (10 FEAP . Em Barhiacona, 1)01' cxciii-
pie. 0 1 hopitul-Lolonia tinila Oil) obiLluorit
mensal tie estarmecor. Hoje, roconhecemos, de
pOblico, quo essc indice baixou 12 vezos, cau-
sonda 1)a111('( OIl uiiiveisidado por 11)1111 ii
peças anat011licas.

0 \ii)It, 001(10 V. Exas., 1lI, ii'oaboi'o
quando o Govemno acerta. A Fiat, a Krupp,
a Temcx e outras indbstrias fomarn trazidas
poll Si. Ilondoii Paoieoo pamul liIIiiileiPiOS
onde o MDB foi vitorioso, conio, por cxeinplo,
Pu-i 1111, ConlagilIl, Solo Lagoas, Ituiubib ole.
O Doputado Cicero Dumont so nos podo acusar
do dcsehegantos p01' negar cumpu-imentos ,to
Dr. Rondon Pacheco no final de sou Cover-
no, quando S. Exa. tern tao poucos amigos o
urn (lobs C o Doputado Cicero Dumont. Nesta
hoi'a em clue ole é esquecido o quo niflgUéln
quer nada corn ole, acho deveras desciegante
negar-hho cumprirnontos, mas o nosso Par-
tido ostO tomando uma atitude pohitica . 0
MI)B nIbo ciuer resolver uni probiorna (Ia
ARENA. 0 Govei'nador, corn oslo podido do
congrutuhubcocs, cstO querendo verificar a fi-
dehitiade do scu Partido. Etc nOo necessita
dde; a osLO ailura, ole nada hnais representa.
O MDII 1100 quer dam a ARENA a possibihida-
do do unla fahsa fidehidade ao Sr. Rondon
Pacheco. 0 MDII jib so dispôs, jO so cmpenhou.
Basta quo a ARENA se disponha tambem ao
born cntenditnonto. Devernos enconti'ar urn
honi temnio. Se ostivesse em pauta alguni pro-
jeto quo honeficiasso o povo do Minas Gerais,
aqul nOo estariulmos obstruindo osto Rcque-
rimento. 0 MDII osLO apenas cumprindo corn
Seu dovci', agindo politicamento. Sornos abso-
lutamonto eontrarios ao Govorno (10 Sr. Ron-
(ion Pacheco, was nOn teriamos a coragern do
obstruii' quahquem' propOsiçao quo bonoficiasso
o povo on a oconomia de Minas Gerais.

Reitcro, desta Trihuna. as palavras do
Incu Lidem, Doputaclo Emilio Haddad, clue

veio Coin prontidOo e prosteza dar a dovida
resposta ao cidadOo quo tarito adrnirarnos, a
este exemplar Doputado, Dr. Cicero Dumont:
0 MDB so dispOc a debater corn ole todos Os
problonias do Estado, toda a politica do Di'.
Rondon Pacheco, o, digo rnais ao Deputado
Cicero Dumont, quo é rneu vizinho do zona
cleitoral: nibo houvo no Governo do Sr. Ron-
don Pacheco 0 croscirnento sisteInibtico do
Estado; vivemos num mar de estagnacao e p0-
broza, corn poucas ihhas de desenvolvirnenlo.

Indago ito liOhi'O i)eputado Cicero Dumont
so a nossa rogiflo, quo estO no Plano Qilin-
quonal do Si'. Governador para sor eletri-
ficada, recebou a roferida eletrificacOo. Per-
gunto, ainda, o quo i'ocobeu a rninha cidade.
E algo ridiculo! E, hO pouco tempo, debaton-
do coni o h)eputalto Milton Salhos, S. Exa . re-
latou-rne a construçOo, polo Governo, do duas
sabas do aula nurn grupo escolar. E urn negO-
cio ridIculo, ropito. 0 quo de grande a nossa
regiOo recebeu, I)oputado Cicero Dumont?
Absolutamente nada! Longo de mirn a injus-
tiça do dizoi' quo o Govorno do Sr. Rondon
Pacheco foi dosonosto, ocioso e propotcnto.
NOo! Faltou-lho aquoba sonsibilidade humana
clue torna os govornos populares e quoridos.

o quo tenho a responder no nobre amigo o
Deputado Cicero Dumont, a quem tanto ad-
Iniro.

COMENTARIOS SOBRE 0 DISCURSO DO
SR. DEPUTADO CICERO DTJMONT

0 SR. l)EPLTAU() NILSON GONTIJO
Si'. Presidente, Si's. Deputados, falar cia Tn-
huaa sobro 0 Dc pUta(lo Cicero Dumont C
Ill4lit() lao ii . irotos (1 c'onli000ni 0 (3 ostirnulni
Todos o adniirani pelas suas qualidados do ci-
dadao, (10 homcni pibblioo, do jurista, do cons-
titucionabista, do parianientar e do coboga. il
desnecessOrio quc façamos aqui apologia do
nosso ilustre cologa. Alas C nosso (lever tarn-
bern, Sr. Presidonto, do conformidado corn o
pronuneiainento oficial da Bancada, atravCs
do ilustre Lidci' Emilio Haddad, trazci' a
nossa parcela (10 colaboraçOo, par urn mehhoi'
csclareciniento apOs as pahavras do Dcputul-
do Cicero Dumont.

Sr. Presidento, verificainos quo o nobmo
Deputado C

i cero Dumont foi on clove tom sido
sohicitado a fazer hojo tab pronunoiamonbo,
porque arnanhib C o uiltimo (ha do Sr. Ron-
don Pacheco como Governador das Minas
Gerais. E nOo hi'i tempo para urn debate, para
quo a opinilbo pOblica tonic conliecimonto do
quo tern o MDB a dizer do Govemno do Si'.
Rondon Pacheco, pois urn debate apressado,
naturabmente, nibo inn produzir o resultuldo
almejado.

Neste mornento, o Dohlutado Cicero Du-
niont so neuron tin PlenOrio, rnas jO estO do
volta, a quo niuito agradeço. Ele desoja o do-
hate e, por osso motivn, nOo pode sail'. Tern
quo aguardar.

Itarnar Franco ganhiou as eleicOes por-
quo foi desafiado; o oposlior nOo compare-
con, ole foi o ganhou a eleicIbo pam'a Sonador.
N ,,-to queremos ganhar do nobre Deputado Ci-
cero Dumont, queremos apenas dizer a S.
Exa. que ole. pai'a defender o Sr. Rondon
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Pacheco, teria atrás de si uma mãquina publi-
citãria inuito major (10 que uma cobertut'a dc
segurança, corn hatedores e carros (IC p0-
licia coin sirenes abcrtas. Nesta Casa te-
riamos três on quatro canals de televisSo, todo
o serviço de imprensa do Palãcio, toda a ma-
quina burocrãtica do Governo, a fornecer ele-
mentos ate mesmo hipotéticos ao nobre Depu-
tado Cicero Dumont, a firn de que tizesse aqui
a apologia do Governo Rondori Pacheco. Alas
é pena que o nobre Deputado Cicero Dumont
não se tivesse manifestado ha mais tempo,
para, em sessöes continuas, debatermos as
faihas do Governo Rondon Pacheco. 0 Go-
verno que teve de tudo, nobre Deputado, co-
bertura completa da Assembléia, 47 Deputa-
dos numa Bancada de 59. Tudo o que nesta
Casa dc quis, foi aprovado. 0 rolo com-
pressor funcionou clurante quatro anos. Ate
mesmo a negativa (le uma CPI destinacla a
apurar a concorrência piblica para a cons-
trucão da Hidrelétrica do Canal (Ic São SimSo
ele conseguiu. E tudo isso em prejuizo da ceo-
nornia mineira. Ate mesmo em prejuizo (IC
Minas, esta Casa aprovou o que quis o Sr.
Rondon Pacheco. Ele, sim, mandava aqui.
Desprezava esta Casa porque nela tinha majo-
r Desprezou-a, esqueceu-a c so se lembrou
dela quando necessitou e exigiu a aprovaçSo
de algumas medidas, o que sempre conseguiu,
porque tinha rnaioria parlamentar. No entan-
to, nada fez em beneficio de Minas. A maioria
dos municipios reclama do Sr. Rondon Pa-
checo. 0 resultado do seu Governo fol cons-
tatado nas eleiçöes. 0 que tivemos no Go-
verno Rondon Pacheco foi aumento (Ic im -
postos; salários baixos pagos ao funcionalis-
mo; reivindicacoes nSo atendidas das pro-
fessoras; falta de grupos escolares e, ate mes-
mo, falta de material para os grupos e ginãsios
do interior. Bern sabe V. Exa. que, na
inaioria de nossos estabeleeimentos de ensino
do interior, nem carteiras ha. Bern sabe V.
Exa. que as professoras costumarn fazer quer-
messes, barraquinhas, tOmbolas c rifas para
onseguir material escolar, para comprar uma

mesa, para comprar meia dOzia (Ic carteiras.
E nós não culpamos o atual Secrctario da Edu-
cacao; culpamos o Governo. 0 Secretário Ag-
nelo Vianna está lá hA pouco tempo, mas
mesmo assim, já fez alguma coisa.

Nobre Deputado Cicero Dumont, gostaria
mesmo que V. Exa. insistisse em manter o
debate corn a Bancada do MDB, porque V.
Exa. estaria, assim, procurando defender aqui-
lo que não tern defesa. Iria V. Exa. defen-
der o Governo do Sr. Rondon Pacheco, cum-
prindo urna tarefa de heroismo (IUC so urn
hornem de bern, corno é V. Exa., grato por ter
sido honrado corn urn convite para sec Se-
cretárjo do Trabaiho desse Governo, curn-
priria. 0 Governador Rondon Pacheco nSo
fez favor algum a V Exa. Acho que foi V.
Exa. quern fez urn favor ao Governador, exer-
cendo o cargo (Ic Secretãrio do Trabalho.
Esta é mais urna qualidade que descubro em
V. Exa. 0 nobre Deputado é urn homem gra-
to, e a gratid50 é uma das rnaiores virtudes.

Palavras do Sr. Presidente

0 SR. PRESIDENTE — Está sobre a Mesa
Requerirnento do nobre Deputado Harol(I0
Lopes quc, na forma regimental, requer a
versão da Ordem do Dia ,a fins de (br pros.
seguirnenbo A votacSo do Requerirnento n.° 15,
antes de qualquer outro requci-imento.

A PresidCncia deixa de receber o Reque.
rirnento do nobre Deputado Haroldo Lopes,
por contrariar o art. 240 do Regirnento Inter.
no, que proibe a interrupçâo (Ic urn processo
de vot-acão ja deflagrado, salvo os casos que
especifica. 0 Requerirnento de alteracSo da
Ordern do Dia nSo se inclui nessa relaçSo.
No momento, está em curso a votação de urn
Requerimcnto do nobre Deputado Christovam
Chiaradia, a qual não pode ser interrornpida
para votaçOo (Ic urn requel-imento (Ic altera-
ção da pauta. A Mesa so pode rccebei- 1-eque-
rimentos incidentes na votacão, corno foi o
caso do Requei-imento do nobi-c Deputado
Sybo Costa, (IC votaçao seereta para o Iteque-
rimento do nobre Deputado Christovarn Chia-
radia. Nesse sentido já decidiu a Presidência
na Reunião Ordinária de ontern, respondcndo
a QuestOo (IC Ordein do nobre Deputado Mil-
ton Sables, que a Mesa julgou procedente.

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente. Entreguei a Mesa, ainda ha
pouco, urn Requerimento coin 	 assinaturas,
salvo engano. E urn apelo que dirigimos as
autoridades deste Pals contra a instalacão do
divórcio em nosso Direito. Pediria a Mesa
que designasse relator para emitir parecer
oral sobre a matCria, a fim de que possa sec
decidida ainda hojc. 0 nobre Deputado Gomes
Moreira se dispOc a relatar a matéria.

o SR. PRESIDENTE — A Prcsidência de-
fere o Requerirnento do Deputado Jesus Trin-
dade e, oportunamente, designarã urn Depu-
tado para elnitir pareeer.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA — Si-.
Presidente, vejo que esta convocada uma Reu-
nião Extraordinãria para as 20h30m de hoje,
para votação de urn requerimento, da mesma
forma que constava da Reunião Extraordiná-
na dc ontem e de hoje pela manhã.

Sr. Presidente, estou preocupado coin
repercussão negativa que isso podcrã causat
para o Poder Legisbativo, já que reuniOes cx-
traordinãrias são convocadas para votar ma-
téria ul-gente, relevante e inadiãvel. E não me
consta que voto de congratulaçöes corn o Sr.
Rondon Pacheco seja matéria urgente, rele-
vante e inadiável.

Veja V. Exa. que cada Deputado ganha
200 cruzeiros por reunião. E grande a despe-
sa que a Assembléia tern para rnantcr csse
prédio em funcionarnento: vencimentos extras
para funcionãrios que tern que ficar aqui em
horñrio de rcuniOes extraordinãrias, taquigra-
fos, assessores, guardas, garageiros, cnfirn, uma
gama de funcionãrios que tern (Ic permanecer
no predjo pal-a dar funcionamento ao Poder
Legislativo. E reunião extraordinaria pars
qué? Para dai- urn voto de congratulaçOes ao

Sr. Rondon Pacheco. Sr. Presidente, são 61
peputados a 200 cruzeiros por reunião. Corn
as despesas quc incidem para o funcionamento
do prédio, cada i-cunião extraordinãria fica
elil rnais (Ic quinzc rnilhOes de cruzeiros. E
jA vamos para a terceira reunião para votar
urn voto de congratulaçoes corn o Sr. Go-
vernador Rondon Pacheco. Isto não acrescen-
ta nada ao Poder Legislativo; pelo contrário,
subrnete este Poder a censura piliblica corn
muita razão. Confesso a V. Exa., Sr. Prcsi-
dente, que não quero participar disso. Zebo
muito pela minha posicão e pelo rneu nome c
não posso pactuar coin Não you dizcr
que não qucro rccebcr os 200 cruzeiros por
reunião, porquc isso seria demagogia. Esta
é a terceira reunião extraordinária convocada
para votar essc rnonstrengo - Onde li-cmos
parar?

Peço a V. Exa., quc é o Presidente deste
poder, por isso rnesmo responsável pelo an-
damento e decoro (Ia Assernbléia, que não aten.
da a esscs pedidos que são feitos insistente-
rnente a V. Exa., mesrno que venham do Pa-
lácio da Libcrdade, para continuar cometen-
do injustiça corno essa, que, em sintese, é uma
injustica contra o povo.

0 SR. DE1UTAD0 JORGE CARONE —
Sr. Presidente, o pronunciamcnto do nobie
colega Sylo Costa realmente nos deixa numa
situacão rnuito privilegiada. NOs, da Baneada
do MDB, n5io ternos nenhuma responsabilida-
(Ic peba realizaçilo de i-euniOes extraordinãrias.
Pelo contrãrio, estarno-nos desgastando fisica-
mente mais (10 quc estamos ganhando para as
reuniOcs extraor(Iinárias. 0 preço do vaidade
(To Governador Rondon Pacheco são essas
reuniOes (IUC cstão cxistindo, não apcnas para
votação dessc Requerirnento, mas tambéni (le
outras proposicdes de interesse de toda a po-
pulacão de Minas Gerais, coino, por exeinpbo,
o Requerirnento (10 nobre Deputado Haroldo
Lopes (Ia Costa sobrc a meningite. Alas, ate
agora, so foi ti-atado em reunião extraordiná-
na o ltcqucrimeiito (Ic congi-atulaçOcs coin o
Governador Ron(Ion Pacheco, Onica e exclu-
sivarnente para que S. Exa - tenha sua vaida -
(Ic coloca(Ia (Ientro de urna redoma (Ic vidro.
Não sou contra nern a favor, muito antes, pelo
contrãrio, quanto 0 rcalização (Ic reuniOes cx-
traordinOrias. Quero deixar claro quc niio dci-
xarão (Ic sec api-eciados nessas reuniOes apenas
Os assuntos rcfercntes a votos de congratula-
çoes, que nein (leveriani existir, porquc nSo
acho nada de congratulOvcl neste Governo que,
graças 0 Deus, Sc cxtingue. Existem outros
Requerimcntos (Ic surna irnportãncia, corno o
ja citado, do nobi-e colega Haroldo Lopes da
Costa, que ain(Ia não foi apreciado, Onica e
exciusivainente, porque se insiste ern se man-
ter em discussiio neste Plen0rio o Requeri-
mento (Ic congratulaçOes corn S. E xa., o Go-
verna(bor Ron(Ion Pacheco. Sc culpa existe,
cia devc ser debita(Ia 0 Bancada arenista,
que insiste em piestar hornenagern a urn ho-
mem que tratou Os politicos, durante todo o
seu Governo, coin hora marcada. Ao que me
consta, Dcputa(Io, para sec atendido em de-
termina(Ias rcpartiçOes püblicas, teria quc mar-
car hora coin urn mês (Ic antccedCncia. Estou
con(Ienan(Io as reufliocs extra or(IinaHas, pelo
fato (Ic não ter si(bo ainda tratado assunto re-
levante, uma vez que a Bancada arenista,
W agora, nlio se conscientizou de que deve-

na, ja ha muito tempo, ter retirado de paula
esse Requenirnento.

0 SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO — (Suscita Questão de Ordem que, pon
ainda nao ten sido enviada pelo autor, será
publicada em outra edicao).

0 SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA— Sr. Presidente, o nobre Deputado
Joao Ribeiro levantou uma Questão de Ordern
que, na verdade, nada tern a vcr coin maté-
ma de nosso Regimento. E que S. Exa. fez
referenda pessoal e dirigiu a rnim urn apelo.
Por esse motivo, venho ao microfone para,
atravCs do mesmo expediente, (Iar urn esciare-
cirnento a Casa e, sobretudo, a opiniao piThli-
ca de Minas Gerais.

Quando cncaminhei o meu Requerimento
pedindo urn voto de apbausos ao eminente Go-
vernador Rondon Pacheco, eu o fiz coin
minha consciência tranqGila , eu o fiz para
atender a urn apelo (Ia população de Paraisó-
polis, daquele povo altamente politizado, que
desejava expressar, através do seu represen-
tante nesta Casa, a sua gratidão ao seu gran-
de benfeitor, que é S. Exa., o Sr. Governador
Rondon Pacheco.

Foi por essa razão, Sr. Presidente, que
formulci o Requerimento e cncaminhei o mes-
mo a apreciação dos meus nobres colegas
desta Casa. Os Anais desta Casa, Sr. Prcsi-
dente, assim como registrarn a pabavra (Ia
Oposicão, assirn corno registram os discursos
dos nobres oposicionistas que apontam os erros
porventura existentes na atual administracão,
também devem registrar o nosso reconheci-
mento, quando o Governo acerta nos seiis
abs administrativos.

Desejo ain(Ia responder ao nobre Depu-
ta(lo Sylo Costa, que perguntou o que tinha a
ver esse veto (IC congratulacOcs corn ParaisO-
polis. Tern a ver, sim, muita coisa, men no-
brc c prezado colega, Deputado Sylo Costa.
Sc não fosse a atuação (lecisiva e pessoal de
S. Exa., o Governador, hoje, o povo de Pa-
raisópolis não estaria beneficiado por uina
unidade desse complexo industrial de gabari-
to internacional, quc i a Ericsson. Para que
os meus nobres cornpanheiros desta Casa te-
nharn consciência do que significa a instala-
ção dessa industria cm Paraisópolis, eu in-
formo, também para que fique registrado nos
Anais da Casa, que já se encontram trabalhan-
do na Ericsson do Brasil, em Paraisópolis, 600
coestaduanos nossos, 600 operOnios que estão
mantendo suas famibias coin salãrios quc
Ia estão ganhando.

Assirn, Sr. Presidente, fica esciarecido que
o voto de congratulacöes que peço a Assem-
bléia para S. Exa., o Sr. Governador, tern
urn sentido muito profundo c muito nobre.
Ele tern a alta virtude do gratidão e do re-
conhecimento.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, eu não discordo dessa gratidão do
povo de Paraisópolis, aqui expressa pelo ilus-
tre Deputado Christovam Chiaradia. 0 que
cu acho é que o POVO (Ic Paraisópolis não pode
usufruir do dinheiro (10 Estado a firn de
pagar Deputados para votarern congratula-
çöes, ja que os cofres do Estado estão corn-
balidos. A prova iii está: o funcionalismo pd-
blico que não tern aumento c não consegue

150	
1	 151



I

3. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 13 DE MARcO
DE 1975

receloc (III (ha, 1)01' causa (I1SSO 	 S	 Esta-
(10 flSO tern COfldIçôeS, SC 0 Estado estáS
beira do falência 	 e todos sahcrnos clisso

como é que se gasta "urna nota", fazendo
reuniöes cxtraordinSrjas J)0ta votai' congra-
tulaçSes co in Governaclor london Pache-
co, asSunto que, na falta lieIgum outro mais
ilnportante, comb a Colflunicac5o dl' faleci -
mcnto (le algum amigo, poderia sec tratado
nas reuniSes ordinárias, ut que teinos horSrio
para esses cxpeclientes. 0 que 1)110 C justo, 0
qUe n5o é crIvel é que este Poller, que tern
luncoes mnujto mnais relevantes, ifluito mais
importantes, perca grande porte (IC scu tempo
para votar urn voto de congratulaçoes.

Pot' outro lado, a instalaçSo da industria
Ericsson, Ha cidade de Paraisópolis, rnerecc
todo nosso apoio e aplauso. Sera qUe esta fir-
ma se encontra naquela cidade pot' causa do
o)Velflndor P00(100 Paclieco? SerS que a

Ericsson , urna ernpr'esa multinacional, que nem
bi'asileira é, e;co1h 	 ceu aquela i do de por in'
illencia (10 Covernador london Pachcco? Pa-
raisoo1o; füi (SCOlhj(]o enhic os 722 munici-
pios mnineiros, porque 15 é uin lugar ideal para
a instalaciio cia fSbrica Poi' outro 10(10, p0-
demos estai' certos (Ic que o (boverno (10 Es-
tado (leve ter cedido o terreno, conceclido
iSefl(1t() tic il(IpOStOs 1)01 	 Pt 0I1(0, 	 '((110
ralinente ocorre coIn as enipresas rnultinacio-
nais que aqui se instalam. Vejam Os senhores
o caso cia Fiat, que estS recebendo Ulfl terre-
no de rn5o beijada. So Viii paga-lo no ano
2.022. Provavelrnente, como (lisse onlern S
noile, nessa ocasiSo estaremos fazenclo pique-
nique na lua, utilizanclo o sisleina (Ic presto-
çoes (Ia EMBRAVA on cia Benioreira.

O Governo do Sr. Rondon Pacheco nada
fez (laconic estes quatro (lObS. Pelo ('Oflirari:(,
entregou Minas Gerais a estnangeiros, acabou
coin Serra do Curral , fez o funcionalismo
sofrer mais ainda. Como conceder urn voto
(IC c o n gratulaçOesae ste homeiii ? Pergunte ao
funcionalismo pibblico, aos pecuaristas e aos
representantes de rnuitas outras classes Se este
Govci'no met-eec eongratulaçoes Congratula-
cOes nierece o povo mineiro pela sua saida (10
Palacio do Li1ei'clade a 15 (IC marco . Essas
congratulaçOes, sim, deveriam set' votadas no
Assembléia. Mas nern rnesiimo para isso, serb
justo gastar dinheiro do povo.

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO - (Suseita Quest5o (le Ordern que, p01'
ainda nao ten s(10 en 10(10 pelo aullor, ser
puhlicacja COl outia Cdi(aO

O SR. PRESIDENTE — Em resposta is
QuestOes de Ordern dos nobres Deputados
Sylo Costa, Jorge Cai'one, .JoOo Pinto Bibeiro
e Christovani Chiaradia, a Presidência faz con-
Slderacôes abs arts. 16 e 67, que dizern que é
atiihujc5n exclusjva (Ill Picid&cii a for-
mulacSo da pauta dos renniSes extraordjnS -
rias. Assim proccdcndo, incluj o Requerirnen-
to (lb nobre Deputaclo Chrislovarn Chiaradia
em reuniSo extnaorciinOi-ia p01' se iraiai' de
materma relevante e ser imciativa (IC urn (lOS
mams hrilhantes Deputa(los desta Casa. Rele-
vante entende a Presidêricua por estarem em
jogo o prestigio (IC urn povo lal)orjoso, cornoo de Paraisópolis, e o prestigio do Governador
flondon Pacheco. ESSII é a raz5o p01' que
mantem a COflvocacao e a paula para a Rca-nmao ExtraordinSria de hoje, its 2030m.
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O SR. DEIUTADO SYLO COSTA Sr
PreSi(ieIlte. Quero apenas solicitor a V. Exa
jib que (to Ed iltid de Convocaçiio (IC' itetmnj50

1111(1 consta Ii paula c 11111 .
obrigado (I consial', e j 	 (t ile 111111(1 ('balled.
menlo (11' (Inc (1 p1101(1 (IC reSpoIlSa)ihjdiIde(ha l'residéiicua, quc inc inforine (1(11(1 6 a
IliatCija relevante que scrit Iratuda 11(1

(Ill iioite, que o Poder LC1Sl1(tiVO V(lj
ter ullia depesa de mais de Cr$ 12.1011,00
de IC//Ott aos Srs - Deputados, fora as des-
pesas (IC luz, força, taquigrafos, (l((1 IOr:i los,
sanduticlics e inobilizacSo (IC todo i cOrpo (10
funcjonalisjno (ha Cast, apenas para votar urn
Icquerim Into (jtlC V . Exa . cliz Sec urgen Ic e
I(l(V(tntc 1 (fOe pre eiSa ser VotIldO. Congra-
lulacoeS (001 o Si-. flondon Pachcco O vol0
corn

O SR. IRESIDENTE - regimental a
Quest5o de Ordem levantada pelo Sr. Depu.
10(1(1 Sylo Costa. Antes do término do Bee-
niSo, a Presidéncia anunciarib a Paula dos Ira-
bathos ]a ReuniSo ExtraorclinSm-ia de hoje A
noite

O SR. 1)EPUTADO LUIZ BACCAIIINI
Sr. Presiclente, quei'o registrar, mais urna vez,

prol (to contra o (tecrespeito 's nor-
bias regitnentais praticaclo pela Presidêncja
(lit Casa, ao deixar de recebeu' o Bequerimnen.
to do 1)eptmtado I j aroido Lopes, e lamnentar
que a Presidência assirn 0 faça, para atender
((CS interesses exclusi\-os do Govcrno (to Es-
tado

O SR. CAlLUS ELOY -- Sr. Presidente,
clesejo consignar apenasafirmeza coin que
V. Exa. Vent deci(lindo as QuestOes lie Om'denm,
(OlOcarido OS triubaihos cia Casa nos termos
megiinentais.

U SR. I'RESIDENTE — Em resposla as
QuestOcs lie Ordeni dos Srs. Deputados Luiz
Baccarini e Carlos Eloy, a Presidência nada
tern a decidit', mas inforrna que niio tern outi'o
objetivo SCflao (1 (le cumprim' I) art . 2, do
Consti[uiçSo Estadual, que preceitua a liarino-
nia entre OS trés Poderes, e que seus objeti-
vos defendein a infalil)ilidade da rniss5o que
tern, já que foi eleito pela mnaioria expressiva
do Plea Silo desta Casa.

Nurieaço de Comiss6es

pHESII)iNCIA 1)0 SR. DEPUTAI)O JOAO
FEBRAZ

Comparecimento

JoSo Feru'az, Fernando Junqucira, Wilson
TanurC, Lucio de Souza Cruz, Said Arges, .10-
nia Manse, Pedro Gustin, ArnIlcar Padovani,
Antonio Dias, Carlos Eloy, Chi'istovam Chia-
radii, Cicero Dumont, Cyro Macid, DOlton
Canabrava, Dênio Slorcira, Domingos Lanna,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
ci P Irs Pin Ira, EurIpedes Craide, Fahio \ T as-
COflCCI1( S I'ci'r(tZ Caldas, Genésio Bernardino,
Gerardo Renault, Gornes Moreim'a, Fl aroldo Lo-
pes, 1-luilihento (he Alineida, Jesus Tnindade,
JoSo 13db, JoSo Marques, Jo--i0 Navarro, JoSo
Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José BonifScio
Fihho, José Loviola, José HonOnio, José San-
tana, Kernil Kumnaira, Loui'tval Brasil, Luiz
Baccarini, Miirio Assad, Mefl(les Bani'os, Mil-
ton Limo, Mitlon Salles, Morvar' Acayaha, Nar-
cello ',men des, Neil Jo hui, Nilson (ion 1130, Nu-
nes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Hal-
mundo Albergarua, Ronaldo Canedo, Sehas-
tiSo Nascirnento, Sérgio Ferraro, Sylo Cosh,
TelCmnaco Pompei e Vicente Guabiroha

Oradores

CRITICAS \() (bOVERNO RON1)ON IACHEC4)

0 SR. DEPUTADO KEMIL KUMAIRA --
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pela terceii'a
vez, no espaco (le 72 horas, reuninlo-nos a fim
de (lecidir t respeito do voto de congratula-
cOes proposto pelo eminente Deputado Chris-
tovamn Chiaradia, que beneficiara o Chefe (10
Poder Executivo corn urn diploma de granIte
administrador, porquanto é certo que, no final
de scu mandato, evidenternente, ttl honrania
servii'O tio-soniente para que 0 mesmO (]eta
Se utilize corno comproVacibo (IC (tue o Poder
Legislativo aprovou in to/urn o Governo de
S. Exa. Estarnos reunidos, urna vez maiS, por
intransigêilcia (10 PalScio do Liberdade, pie
insiste em nSo abnir mAo desse Requenimento,
para que outros sejam apreciados, para que 05
trabalhos desta Casa possam tel' on(lamefltt)
normal. RequerirnentoS muito mais iml)Ort(tfl
tes (10 que este encontrarn-se na paula e nAb
podem ter prosseguimento, porque também o
MDB n5o pode e nAb deve ahrii mOo (Ic sua
preri'ogativa (IC negar esse voto (le congratu-
laçOes, pois que a sun aprovacAo consiSte em

urna incocrSncia muito grande, sendo o Go-
vernador Rondon Pacheco aquele Governador
que fez coin em Minas Gerais, a classe
politico fosse cobocada em segufl(i0 piano.

Mas, Sis. Deputados, o nobre colega Sybo
Costa requcreu, c neste instante estamos en-
caminhando o seu Requerimento, votacAo se-
creta para o Requerimento (10 nobre Deputa-
do Christovain Chiaradia. Entendernos que,
sendo os Poderes independentes e harmOni-
cos, podeniarnos, nesta noite, trazer do Poller
Juthciario a instituicibo (10 jori e transformar
nossa ReuniSo em sessAo (IC j6ri popular, em
jue ('.evenia estar, assemilado no banco dos
réus, S. Exa., o (minente Governador dl) Es-
tado, para que pudesse ser julgado pelos cri-
mes de ornissSo cornetidos em diversas regiOes
deste Estado, corno oconi'eu no legiab (10 Vale
(lb Mucuri. Coilli) ocOl'reU no Norte de tinas,
(cilflO ocorreu no Zona do Mata, enfim, (((
ocorreu cia todas as regiOes do Estado dl
Minas Gerais. E, se transfonmnormOS esta Ben-
niAo (Ia Assernbléia Le gislativa em urn jimni,
no qual buscSsselnoS > veredito final, tenia-
nibs, aqUi, pelo flldflOS. it ilenionstracibo (le quc
0 Poder Le gislativo n5o rccebera rnais ordeiis
do PalScio (10 Liherdtde, cOITlO Sd Iosscines
honecos a satisfazer it vaidade pessool (10 ti-
tular do Executivo mineiro

Por isso, Sr. Pi'esidente, Srs. Deputados,
se daqui pudessemnos fozer algumno ocuSitcao,
fS-la-ianios cm noble (10 povo sofnido (10 Vide
(10 Muruci, pom'qUd S. Exa . , o Governodor tin
Estado, dernonstrou descaso e omisSibo cons-
tonIc para corn aquele povo e aquela regiao
Durante o seu Governo, por 15 andou so-
mente duos vezes. Unia delas, em 1973, no
cidade de Nanuque, quando do encemrainento
de uma exposicAo agropecuSnia. Do palanque,
naquela oportUni(lade, (lisse que ali voitaria,
ainda em seu Governo, para inaugurar a Es-
trada do Boi. No entanto, as suas paiavros
nAo foram para valer, nAo tiveram aquela se-
guranca e aquela garantia que deveniarn sen
caractenistieaS lie todos os governantes, prin-
cipalmente de urn Estado tao importante quan-
to é o nosso. NAo foi curnprida a sua paiavra
dada em Nanuque, em setembro dc 1973, e a
Estrada do Boi continua esquecida, continua
eorno se na verdade cia nAo fosse tOo imnpor-
tante quanto o própnio prohienia econOrnico
do Nordeste mineiro. A segunda vez que por
15 esteve foi para fazer campanha eleitot-al
para candidatos lie sna preferência e (IC sell
Partido. LO esteve, aparentemeflte, a f ill, (le
inaugurar a Sgua tnatada cia cidade de TcOfi-
bo Otoni, chamado que foi pela empresa
COMAG, que hoje se intituia COPASA, mudan-
do de norne. comb Se, 00 mudar de norne, mu-
dasse a sua figura ( seu estilo die trahallio, quilt
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A Mesa nomeia Comissilo (IC Inquérito
para apurar irregularidades nos tral)alhos cia
MBR na Serra do Curral, de acordo corn o Re-
quenimento (10 Si'. Deputado .Jorge Carone,
Composta dos Srs. Deputados Gerardo Renault,
José Santana, Emilio Gallo, Dorningos Lanna,
.Jorge Carone, Milton Lima e Luiz Raccanini
Simplentes: Si's. Deputados Nai'célio Mendes,
José BonifOcio Filho, Kernil Kumaira, Ferraz
Caldas, AntOnio Dias, Raimundo Albergaria
e JoSo Pinto Ribeiro.

Matria Aprovada

Requem'imento do Sr. Deputado Nunes
Coelho, solicitando destinaçOo cia 1. parte (IC
ama reuniSo a homenagem S memOnia do Dr.
José Oswaldo (Ic AraOjo.



seja, IIC vei'dn (leira niaraton a Contra Os in Ic-resseS (10 povo dc TeOfilo Oloni. Inaugurou
eSsa obra que ate hoje no foi terolinada Foi
(iessa forma (file conhecenios no Nordeste ml-
" Ciro o Governador Rondon Pacheco, coniple
tarnente allieio, completaniente (lCSViflcIilado(los p l'OlJleiflas cia flossa regiao. Mas nio seria
de se esperar outra aluaçao (IC S. Exa., e CjUStamente por isso clue o Ml)13 luta pelas elel-
cöes diretas Para o Governo do Estado, por-cl ue sabenjos que Os governantes que siio sim-plesmente indicados no tern condicoes die sen -
fir os proijiemas (las (liversas regiCes (to Es-tado oriole governarn. R j uslamente poi. issoque tClI(CIflOS irlUito pclo futui'o Goverl-1() queSc instal" a partir do próxjdflo diii quinze, jus-
tarnente porque estail l os i
por certo, Urna repetic 	 0: sera dc, 	 0 Povo ouviu hem a flosSa mensagern 0o (10 (ioverno que 	 sentiu que a nossa hanciejia desfraldada010 Se encerra, nina vez clue tanihCni nfto fol em praç t PUJJlica era a mensagern que correseleito pelo voto direfo

m	do povo mineiro. E, Pon
dia profundarnente As suas legitirnas e an-c

Gov ernadoi. Aureliano Chaves,
videntcente flOD Sabeift S. Eax ., o futuro tênt jcas aspiracftcs. Qual era a uossa Inensa.

(I UC afligein as diversas regiOes dos problernas 	 gel", Sr. Pimsidenfe? Era a tncnsageiii das 1)10-lado. Deus queira que cheguc 	
d o flosso Es- fessoias prirnftrjas deste Estado, que , naqueimnento que, fla floSSa rcgiao, ao sellconheci- époea e ate h 	 rnoje, nfto recebein u tratarnentoexisteni escolas condigno Pa ra o exercicio dc seu mais sagradoabandonadas existern hospifais corno o Hos- mister, 

ciuc C format' e estruturat' a juventudepital Regional, que nada mais C que urn sirn- (ieste Pals, Para as arrancadas vitoriosas
doPies escritórjo da SUCAN, nfto atendenclo a 	 Oue n(cns(efl1 é CSSO, Sr. Presidente?nenhum doente da flossa regifto, silnpiesrncn. E a mensagern a favor do func

jonalisino publi-Ic funcionando burocraticatnente 	
co, quc, ate hoje, n5o tern salftrio digno Para

	

a refoi 	

VOtO

esse
Portanto, Srs. Deputados, Cofltifluarnos

	

	 arantjj o suportC a sustentacao d( , sua pro.prj famjlia E o' Sr. Rondon Pacheco clue
sentii' 	 diescaso, esse abandono, essa ma- 	 fez? 1) 	 ([UC (sf0 Casa, nUlepois 	 lS	 (le con-
neira de (lesdenhar urn pox,(), 

unto regiao que fiança (ieu-llle nina delegaçfto de poderes,tainbern paga seus lrnpostos, que tarnbein Para que pudesse fazei' rna adiiiinistratribus para a g
rancleza (10 nosSo Estaclo. L ti1 Estado e (tar aos funcionftrjos pfihii-justarnente por isso que gostariarnos de queva (0

cos 	 mereciarn S. Exa.estivesse hoje em Julg 	
ahusou (leSs

arnento a fira do(less., (los aquilo clue real
elemçCo, (inrante clois anos, evernador do Estado, para quc ele pudesse ouvir s fi tima selliana de prazo, pnblicou rn(IC Viva Voz a adusacao que aqui Poderiarnosoa

profern' pelos crimes de ornissao que come- Quadro Perinanente caracterjzad d) por Ictras,tcu contra o Norcieste iflineiro . 	 P01 Icoinno,' ni,-,,,......- 	 -1 .t( (.........S	 C	- 	 .................-,, 	 ,., 	 .. w..	 lW) 	 SC
preocupa coin 1) Principal, corn o essential,
que é a pessoa liurnana, o funcionftrio pfihli-
co Este nada recehcu . Desaf j arnos eada urn
dos flossos PiIFCS a nos apresenfar pros-as em
contrCrio, dclilonstrando_nos a situaçfto dofuncionalisnio pfmblico do Estado. E este Go-
vernaclor slj deixar pam oproxirno Governo
a tarcfa (IC restliJeICc . €r o (lirejto que cahe, por
justiça, aos funcionfirios pfiblicos de Minas.
Pot- isso C clue 1150 podlemos Concoi-du' corn 0
Voto (IC aplausos a urn Governadot- que mas-
sacroll as professor ti s primftl-jas do Estatlo; a
nm Governadoi ( f il e Inassacron os funcionftrjos
pCblicos (I(ste Eslado; a urn Governador que
(leSrespcitou rcalnientc, a pessoa hurnana ; a
urn GovCrnadoi- que criou a distinçfto (Ic clas-
ses. Mio 501floS contra aquelas classes que fo-
ram 1 `oe fief j ciad15 peho Sr. Governicior (I)) Es-
tado. Somos contra o fato de quc ele tenhaescolh j do dieterm jnadis classes e esquecido
outras, comb é o caso cIa classe a que perten-
ço, a classe nmed ca do Estado, que a boje
estft receliendo Cr8 700,00 mensais, no nivel
XVII. e Cr8 909,00 rnensais, no nIvei XVIII.
Desafiai-jarnos djualquer parlamenta ncsta Casa
a dizer se isso niio C urn clamor de justiça.
Este Parlamentar clue Ihes fala neste instantenili o poderia, comb medico que é, concordar
corn essc desrespeito humano, corn essa cala-
miclade contra a classc mCdica do Estado, que
(IC assistêncja ao povo que sofre , ao povo queestC rnorrcndo, nern sir aqui dar voto dc aplau-
SOS a urn Govcrnac-lor que desrespeitou c que
ignoron a nossa existCneja massacrando nossa
Prftprit CoflS(iCncia
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contra quem quer title seja. Exatamente por
conhecerrnOS a realidade dc nossas regiSeS,
por termos denunciado em nossa canipanha o
abandono das regiSes do Estado, nSo podemos
aprovar este Rcqucriinento de congratulacibes
corn o Sr. Govemnador. Os Deputados do Nor-
te, do Sub, do Centro e do Centro-Oeste dc Mi-
nas jft desfilaram pela Tribuna, mais de urna
vez, e acentuararn 0 (lesinteresse do Sr. Ron-
don Pacheco pelos prol)lCmas que afligern SUaS
regiCes. Nestes ditimos dias, nestas ditirnas
horas, mobilizou-se uma grande campanha pu-
I)licitária para mostrar ao povo quc o Governo
do Sr. Rondon Pacheco fob dinâmico, desen-
volvimentista, arnado e admirado por todos os
mineiros. Estamos presenciando, nestes diti-
mos momentos (IC Governo, criancaS que nan
sahem o que fazern, agitando bandciraS c ru-
flando tarnbores nas praças pimblicas, par.'
aplaudir o Governo. Entretanto, no sua mo-
cência, aplauclem o que C born c o que C man.
Temos respoflSal)ilida(le Para corn a populacãb
(Ic Minas e nSo podemos votar este Requeri-
menlo aplaudindo 11111 Govcmno ciue intel ci-

0 SR. 1)EPUTADO EMILIO HADDAI) - tou Minas Gerais, urn Governo que endivitloti
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta C uma Minas Gerais, nut Governo que, a pretexto dodesenvoiVimentO econCmico, se uniu a em-
Casa politico. Aqui respiramos politica 24 ho- presas multinaciOnaiS, fazen
ras pot' dia. Somos nós Os Deputados ebeitos, dos eco

dlo grancles joga-

os representanlcs (las comunidades politicas 	
nômicas e financeiras, prestigiando so-

clas as decisöes desta Casa são inente certos sctorcs cia economia, geralnien-
do interior. To 	 Ic dirigido
decisocs politicos. NSo ha, pois, como aceitar 	

s por elernentos comprornissadhs

as criticas partidas dc certos setores contra 	
corn grupos estrangeirnS. Todo esse compro-

realizac5o the reUfliOCS CXtI'aOrd j
narias para metirnentO, Sr. Presidcntc. Srs. Dcputados,

votacao tie rcquei'inientOS (IC jntei'eSSe do Pu 0j ohjeto (he 01111)10 (
i(I((tC' fibS ('01.1 05 (10

der Legisiativo. Em outras oportunidades, esta MDB, nos flossos pronunciamcntos no rftdiu e
Casa se ieuniU para apreCiar matériaS de in- na teles-isSo c em contatos corn nossas bases
teresSe (10 Podcr Executivo, muitas delas, quc- eleitoraiS. N

i-io scria agora, cbois ou trés meses

ro crer, (IC pouco interesse para o povo. Esla 	
p0i5 do canipaiiha politica, que iriamos CS-

é uma Casa aherta. 0 nosso Poder C urn Poder quecer CSSC 
(. o fl-ipromflisso assurnido em pruca

desarmado. E urn Poder em que ate mesmo 	
pftblica (Ic aqui defender os altos interesseS
(I Minas Gerais.

dinheiro para o sen sustcnto c Para suas ne- 	 c 
cessidades pi'ovérn dos cofres do Executivo. 	 Não é votando congratulacoes corn o Sr.
Não temos 110(10 em termos de seguranca Para Rondon Pacheco ciue estai'elflOS exerCefl(bO 0
o cXCFCiCiO (Ic fiOSS1IS ativida(leS. E, sendo lint inandato que recehemos (10 povo mineiro, por-
Poder aberto, nSo tendo poder econftiflicO para que o diploma de Deputado C do mais altt
comprar noticias e Para dirigir o noticifirio a irnportftncia e responsabilidade E nab Poole-
respeito de nossos trabaihos, semprc recehe- inos mentil' para a história, consignan(To floS
mos crlticas, muitas delas injustas, mas muitas Anais (lesta Casa urn voto (IC congratuiacoes
vislidas. Comno Lidcr (lb MDII, juigo perfeih a- corn quem n5o rnerecC, porque, se cairlliOS
mente certa a realizaçSo das reuniCeS extraor- amanhS, Sc o Recjuerimcfltb for votado e apro-
dinCrias para votacSo dos Requerimentos nra s-ado dlepois do Sr. Governador deixar o Pa
submetidos ii apreciacão do Casa. ELL nao dc- Iftcio (Ia Liherda(iC, teremOS cumprido o nosso
sejaria que alguns requerimentos fossens c o-(lever corno hoiiiens da OposicaO. o flOSSO corn-
locados na Ordern do Dia pela PresidCncia, prornisso (Ic servir ii causa püblica e aos in
Para que pudéssernos atingir nossos objetivos. teresses do Estado. Estix em julgamento o Go-
Entretanto, al estft o Requerimento pedinclo verno do Sr. Rondon Pacheco C, 00 entrar em
congratulacOes corn o Sr. Rondon Pacheco. julgarnento toda urna adrninistracSo dc qua-
Nós varnos continual' na obstrucSo. Existc no tro anos, nSo poclemos clar a essa administra
Casa urn Regimento Interno que dirige nossos ção os flossos aplausos. E esta Casa - mesmo
trabaihos e vamos utilizá-lo em scus artigos e os Deputados da ARENA - - se entrcgar act
parfigrafos, para tentar impedir a aprovacSO Sr. Governador estc voto dc congratuiacöes,
do referido volt). Nós cstamos sentindo quc a terft caidlo (Ic quatro, porquc, durante to(lO 0
nossa luta, pouco a pouco, vai chegando ao seu mandato, o Sr. Governador Rondon Pa-
fim. Mas esperarnos, sinceramente, que este checo simplesrnente ignorou a existCncia do
Requeriinento de congratulacSes n5to seja vo- Poder LegisiatiVo.
tado ate que o Sr. Rondon Pacheco deixe o
Palficio dos Despachos. 	

Fot clesta Tribuna ciue urn Deputado (la
ARENA denunciou os chamados "secrehitrios

Na tarde de hoje, accitarnos con-i muito técnicos do Governo", que se negavarn, atC
prazer a proposta fcita pelo Sr. Cicero Dumont mesmo, a recehcr cm audiência, nSo os Depu-
c rc('OfiheC(mflhS a gratidlao ( le S. Ex1 . pclo tados do Oposiciio, inas os do próprio Partido
Sr. Governador do Estado. RepresentamOs, os que apóia 0 Governo. Atritos de toda a sorte
Deputaflos dia Oposição, todas as regiSes do e espécie foram sentidos pelos Deputados do
Estado e aqui viernos irnbuIdos do meihui pro- ARENA e jamais Se ouviu uma palavra (10 Sr.
pOsito de somente falar a verciade e bern ser- Governador do Estado. que é o comandantc po-
vir it causa 

pfthlica, scm nenhuma prevencSo litico do ARENA, cm ilefesa dos Srs. i)eputa-
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novembro. Como verdadeiros bandei rantes
transportailios palo a praça Puhlica , altar cjVICO do povo, urna hancj e j i'a. Que bandejra fessa ? Fo j a handeji'a (Ic U111 rnovilflen 	

o
to Qumov j rneito foj este? Foj o Movimento Demo.

Crti(o l3rasilcoo. E nós repl'csentiiramo5
nurna cruzadLl civica, bandejrantes cacan(o
produ1ind( aigurna coisa .NCo bandeirantes
ft procura (IC esmeraldas Comb Fernfio Dias,
mas Ijandeirantes p rocurancio a defesa dosflossos (lireitos perdidos; bandejiantes lut0,
do por justica social neste Pals; bandeirantes
lutando, acirna de tudo, Para que pudéssemos
ter, ns rapidainente urn regime pleno de
deniocracia, pleno (Ic liberdacie

CoNTRA VOTO DEE CON(;RATLTLACOES

0 SR. DEPUTADO GENiSjo BERNARDIN() 	 Sr. Presjdente Srs. Deputados. Não('la 111(11 ) i'opósj to Vir tao piedoceni cute esta
Tribuna  para. Urn pronunciirncnto Contudo,
por clever dc offcio, e cumprindo o coman()
(IC men Partido, o MDI3, a 	 ,qui cornpalcco e
lanlen taVeiIiIenIe, possuido do major constran-
[imento, para trazer a esta Casa e aos legpiti-nibs representantes do povo mineiro nut ro-
nunc iai iien to (filee nfto me en gra n dccc, que
tambCm nib engrandece a ARENA flern 0MDR. E, se niio engrandece a ARENA e o
MDR, muito mcnos engrandece o Exmo. Sr.
Governaclor do Estado, Dr. Rondon Pacheco,PuP""hfecar quest5o cot torno die urn problema
que realinente nCo tern eahiincnlo, quc C
voto de aplausos a urn Governo quc niio exis-
ho neste Estado

Sr. Pres j tj ente e Srs. Dcputados, nos, doMDB, cmp enhamo 05 neste Pais c neste Es-
taclo (Ic Minas Gerais, cruzando as frontejras
in termunicipais e chegando aos mais longin-
quos rincibcs die Minas, levando 00 povo mi-
neiro Limaa mensagem de fe un-ia mcnsagern de
(sperança. Fizemos uma escalacla civica, trans-
portando Para a praça pUhljca Liman i handejraque representava flaquele instarite, OS senti-mentos (Ic urn povo, numa campanha que cut-
minou como hino (Ic liherdadc no din 15 dee

Neste Plenftrio, apresentaifloS urn Projeto,
para quc seja votada a extensão cia vacinacibo
contr0 meningite 00 interior do Estado. Nan

possivel relegar a segundo piano urna pro-
osica0 ciessa, urn requerimento dc urgência

e colocar en' seu lugar um voto (IC aplausoS
para o Sr. Governador do Estado. Enquanto
estamos djscutjn(lo aciUi se vamos (bar 011 flO
urn VOt() (IC api(USOS Para o Governa(iol, nab
votamos o Hequerirnento Para vacinaçiio "r-
genie contra meningite nas cidades (to inte-
rior. Pergunto en: quantas criancas, quantas
riatUraS hiunianas, por certo, Csta rC) nlorrcn-

do por este interior afora? Sr. Presidente e
Srs. DeputadloS, estarnos aqui perdendo tempo
cOfl' urn Governador que durante quatro anos
riao teve tempo (Ic lembrar-se do povo -
urn crime!

CHITICAS A ADMINIsTRAcA0 RONDON
PACHE0



1111)5 itsflejtlb]o . Nib ( 1 (1110 (JUe S. Exa .
(Ia(JUI (n gi'andecjdo por nut siniples Vol0
a Pii(USOS, porque acredito que eStC 11(01 a pbs
represenfar fla foiha de Semviços (tile p0ev ( -
tura tenlia S. Exa . presta tin no flOsso Esfado
Aintla (leflhlo (It) men Cncanllnhajllenio lirnj_
1:1(11) peios ditanies de minha conse iCneia, n50
qiieio, iies le ultino inSfamife d e (loveiflo tripu
(liar some (1_HerO dirigiu us (1(51 inns do Es-
tad)), Divergi e eontinuo (livCi'gindo (In ntti
çiio de S. Exa . , rims acilo (W C (1CVCO1OS del.
xar ('ill ai)elIo esfa (lueStijo . \Totarej Contra
vo 1(1 de Man=por (leferillinnc5o (IC Ininlia
flaii ia da, 1111(5, repetindo () men PCnSamcnto
(Iesejo que S. EXa - deixe o Govei'no aillanhS,
levando Wa s as irnpressöes que recolheu nas
511:15 v1l<el : 5 f'oh< 1iltei0i'e (pie n-c-- I-v< a
jIll pressij o (10 que tsfa Casa CST agi 11db pre-
lflivdjtadaiiienl1 Contra a Sun ndiiiinistmat'0
0 juigainen to pertence .10 povo (1_tie 1105 jill-
gnu nas umilas de 15 de noveinhi'o . Dexefllo5
SilO piesflleflf(' que 0 juigamento t1 Exmo . Sr.
G ovemjiadoi' seja feito pelt) JJOVO (to Esiado de
AIMS Cerais,

T

1a -"r'- Ui
d 1ev

qti)

t'l'flO i'evoliicinflai'io - F o Si'. Rondon I'll-
heCo, i'epito, natla ilililS e C fni (10 (IUC (1
messno tIn Cove mo Med IC I, do qual fni tIck'-
ado. Pou' isso, naIl I) culpo pessoalmente pelOs
eus emi'os . Qnaiquei- not err'arill. São (C, )IC
Citt(S (ii) siStellIa. 11 a elCican indireta C StillS
ltlpi'0p1'ietlall CS - Lot l[clegntio jaIlials podera
epmesentar 0 povh; cle representa 0 St'U i-ia'
m'ijo, i-cpmcsenla () S0U ehefe, qUdihi 0 escollieti
- (1 (Itieii1 lies - C pm'estar ('OfltliS . Por isSO, ('on-

idel'o o Sr.  Hendon Pacheco 11111 eitiaolao des-
.onlpl'omiSsat lb ctlnl o povo. Para dirigii- (I
1OVO, ntravCs it' ('iCilO)t) (Ilm - t'Ia, dc lena pool-I'-

I llflClltO divt'mSo . 511)5 111)11 pode IC-lit, pomquo
le\'lll colliasasun ellt'fC C no London(jtlt'

ullhi iplantado 11(511' PInS p11(1 tofos OS h-
,-emnndoi'es - Nun hunt govel'na (101' SC salvou -

I'otlos 51<11 jnpopuiames. folios lfldm'CCCIII a me-
pU1S1( dos eleifort's (ins respdcti\'OS Estolos -
\ ',-CI'da)I<', no P111511, tiouvc till) pl'CdOillllliO

do Covet-no central, illil eSfacelamento (In 1"-

deracao, e foi inipianlada a -vontatic tbnica 110

(lifador, (1C fez 0 (itie cup(ICSfl' Pals. 5111'-.

p1111) glSi'ia IIOSSII, VCI° o Pmesi dente Gt'iseI,

('Oil) outmo ('Ii Id))1 illI ('(11)), miiuito mais evoluid'
11)1111)) mnis conlpmeon sivo, muito lllaiS ilUltil)-

no, l)ltlito 1111(15 (tt'illocmat!co, IlItlito 11)111 	c

C esta il-il plani llildO nestc Pa is a reahei'tUl'a nt' -

1110t'Talit'li - P))1 - t(tfliO, mt-mci' de Deus, haverS

(it Sel' ])Cut strctditlo I', plll'(l 1SSO, peç't) Ii ('Oi(

f)1"eflSllt) tit(5 mlleihlhmOs nSo so cia ARENA, inns

f)l'i 110 ipalnl('flt (' (It) lii ('ii Partido - Varnos p nt'S-

tig'al' lIquCiC (Inc (111(1' pm'estigial' II chose 	 ((1-

liE lea

() SR. DEPFTADO WILSON TANURE -
Sr. Presj dente, Srs. Depufados no decorre
dos (itiafro aImS tin Le4iS1tii ia passada, no's(tO MDB, IIZCI1IOS opoS Lçao (('liada no Cover
no do Si. 1toniion ii& j o1'o (hh 0:10(05, ajmzt
Ws do esforço da ini , It('nj0 c (I em: 11mb tO)
nossos DCpUtO)tO: iiit:'i vih't:i5 )1e(1 0)'-
(laS pela imprensa, (I nc Correrafli todo o inte11(11' de Mimis. Alas , Srs. Depulados, fleste inn-
ill CII to CIII que () Cove ill)) Ron don Pacheco
(Iieqa no final da sun geshlo adnun isirativa,
110 instan te col, (I

nc
cis SeerefIrios C OS auxi-

flares lie S. Exa. ja se preparain porn trans-trans-
H
Mir o poder no escol]iido peo Sr. Presi-
el-i IC (Ia Replihi j ea Dr. Aureliailo Chaves, no

ille sinto a \),nfad 	 Pal: 	 ::a( 	 ('(jll 	 1)a]0-vra de Criti can S. Exa., por ulna (jtiesito (ICtoo intjnio. Sc 000 j estivcmos no longo de
(fUatri) aflos fazendo oposiç(to an Si-. Gover-
nadoi 	 h-OPt) 	 . ...1 ('(Ydio 1 	 )fll,( .(:111 	 ifliflh,i
((0S)Ifle( qu (lecc- Prr (I-; Ul[ilnom
ii) staii Les tIC 511:1 governuçai . Que dc n5o sam
do Govrno levando a iInpI'essiio de que o Le-
gislafjvo se eurvnu diante de suns imposicibes,
f:eique ele teve deiiionsiracoes Vivas C em-
otien fes da indepen dência (iCSte Poder ! F.
exataineiite or isso, corn a Ilutoridllde moral
( t ile fenios por termos compare e do a esta Tn-
1)11111) tan tas VeZeS Pam profl40(r a obra adrnj-II imtmntiv 0 de S. Exa., queremos render, nesteinstan t( . , urn a paiavra lie iespi En para quc
dc sa ia (I)) Governo SCO1 (1 CXII C saudades, mas
I anibéiii sern icvar ressdntimen Los.

Acredjin n,-,,o agrattar a Inaiorja dli min ha
l3anCa (Ia quan (10 exponiio men pon to lie vista.
mnas tanib'm non posso tmair 0 fun(IO (],I
<oIl '<'iclola 	 11e (11<' (Ii! n::() :;'ie I::
1) (JUl Ine (0 [i'u por  I 1UI o:na
(II) illiflirn itaonda, iCVeSfj(11) (Ia grandinshole
Pout-ins (JehIls OhStFOOibes nuv 1UOveIno lIeS-

Ia CISI), (O1)S((fl:]O (I (OV( 10(1 lltrcIv's (Ia
a1guuilentc5o ntla\'(' s (Ia 	 )i''nc1t0jo tie mu-
estoe:. flail) (I (i)Orfeio),l : 1fl '0:'i 	 ;.;
(iS C, fl('SfO p:lrtj('ut1(r, it "c('I<m dkpr

CIUS1Ve. tiv(-100; OO'(l'(flJOie '0' ('ct 'Ii) ((
Verno ate na parte g raniatical Nesfe instante,
eon tudo, esfou fazendo OhStru('5o illas desejo
(fue comnpredndofl l todos os ineu coieg:is (Ue.Mr nina questibo (II' ponto (IC vista (iCsCjo quo(1 Sr. Ron don Pacheco en! rogue () ,;( , it Cover-
no a seu sucessor n5o ievand(( 0 alflatiso desla
Assernbléja --- c n5o Vim aqal pam:1 defender
aplausos para o Sr. Gov e rnador-, porque julgo
que o erro C comum, tanto tin partr' de quem
apresentou o VOtO, quanfo (IC quelu o obsfrllj

((;YS[t)!ft,A(:OEs SORHE A A\I1NTS1'II\C0
It ONDON PACIII-:Co

() SR. l)EPUTA[jO
VA 

	 J)AL'l'OY C -: \h) -
S r .li'<'jIn Sr i):'j:ataIi-, Poi'

t lef O 1iflifla('0 (lb n()SS)( Iid('i'. \'l c b(S It ('sEa
lrihiina Amcontinuar a Oict 111(11(1 do MI)P,,
eiihora (huh 	 CoflSfl'aflaj)io 	 po lIl y ' 111(0 (11-
Xerganios 11:1(1 ileflh:jfl 	 y)a 	 rar (lu/a, (000) [((In-
hClhI 1110) ('llxergamos 00 Ih'qrnmi(lIeflE() tb
Depniado Cilrislov:(la) Cb'iaiadia liOflilUlO sen-
tido l(]aiS 1(111) - Weapeflas Cllllipre um loon-
dado do Si' Covemnador quo, vaidoso e omgu-
liloso, (tt'l' m('p:Imnl'-se Ill) fain (IC 1110 tel- sido
flCl t : ((It) (1111 voto (le collgralui:lç'ibe'; pOT' p:i-ie
(h( -\sseiiihiCi:1, NOa slfl(-:ni(Iade no otis-
Iruçao nem'i nos cull 	 mlpmienlos - 	 FsI::lclas 'Vi-

(011(1 Lim (((mcI unto (IC
S"ntilno-llos cofls[mangido pOrqne nio( Conside-
FlilibS (1 Gov<m'nndoi- Bandon P11011CC:) 110 ('5-
5i'fl('jll, 11111 homiieiii 1111W 11111 man (n<vtna
(1(11' - Lii

tlic
' f:, oi pmoIbulo (it) 0101)), 1* C (lieb:OlO

(0 Me qimt El i (1111 PCSSimo Pmt'sidnte e
1(00 f)OdeIO( tIn (('111(1 SCU i'epl'esen[:llte 1(01
10011(01 ( l ilt ' 111(0 fosse (1<) flleSfllo fl:l!pu. MCdici
Pd 11111 Pmesjdcq It' (ii(' flulnca de ll iflhpomtibflcja
Ii I 11(551' polil tell C 111(1) potlem'ia 1(1' CscOlilido
( . onto SOil tieie'1i<do, eoflao lllferveutor tie )ii-
11115 (lerais 	 1110 	 (beiCqado ('bill sensihiijdnd,-
:tit it'll - Manoou pni':I aqui onlienteni c1tlo

(be 	 ('lI(f1:(fia, v:-id:ob 	 O1'1U1tl,' 	 tm:' 	 (ne
(Ill) (tile (teVimse 1)Tlv1i Os altos escalSes tCm'ni-
cO-lih(l(lllFCs (pit' 	 (IC 115 pOUCo 1(1111)1) 111:jfld(l-

1<1(1 (' p(5l(tCaVlIili nea(e

Edd \Coma, merc'C tie Deus, a toisa nllldou
no Gevt'rno urn 1l)il j [a" ribs Onurn

Mutbas VCZCS, UflI civil C "mats
(ill quo o mCi" e cr'cr sen mais nitijiar.

fltajs (11110, 11111:5 "uiii-dojs" tin ( Ot' I) jirCpnioIhIhlItOl', 	 fllais 	 ('il(tliad"(l(lo - 	 CrocI's 	 1)-as,s,
 t'stS no Potlei', JJenSllfl(lo ('111 rt'sI((b('!:'(cl'

110 Pals It (Ir(1('rn ti('iiliicT'5Ij('a 1)Omnili' 1150 C
p(Imsiv(I 1111111 Rt'vo!u('5o Cstai(('i(('(I' (till', f))l((
0 	 OSlO (hI Vidl(, uS (P 	 SC!' Oi)i'PP(E((I'hI1rc(flt(
) :cotllido 0(11 t'itlatlSo do qanilt) ('i(1l'Cl0' p a -i('1 1fl111((1<1 	 11 N0t'Co -

Por ism 5<'nf j m: c o-nos SOul 1IlI:iiV-'5h 1) 0'
I :111h-cIer ti (Pn,'imn:<dcr, quo C urn 	 CSp)-die (IC

ic1 cgado ([0 &'x-Pm'esi tiente. Sc MGM n5o
C 0 \'Cl'C)I to popular O1Ol legitimuni' 0 pode' 	 (I

l'et'( 1)111, 	 lairSUO 	 t'

	

VZ, Ii',) s'IolciCgaliIhC 	 P

0 dcr. neii 11(111)1) le 	 mgifi idlOtC The podci'ia dam.

	

p01' j SSh, COflSh (bell) () Si'. Govemnadoi' Rondon 	 -

POCIICI't) 11111 JI ('oduto (In undo dill (Inc foi cr10-
do, do 111(1( 	 0,j1 CIII quo viveU. HC, deve ('siam
cOluP1Ct(hilht'lltt' sent OpOl) politico, esqUCCitlO, '
descon si)Iel'a(bl), sell' amigos.s.

	

 MI )1i, na sun illagnaninlitl(ldC, no men 	 ,

cnlefldl'l, (leV(,'l'ia (11)1- 11 dc (1111 LIP, (It' luvIls
do pt'ile1l, concedendo'iiie esse vot) (IC apiau
es ' Sm'. (ovemnlltlor, mi-celia tin Opomi: '1(4 nUIfla

,mink ('lvailleire';ca. tie ('oi'teSia T1O1111Ca e
tie 01111 edlIcIlcIto civica, 05 cumiipmimiiefltos nib))
pelt) ore fez. 1111(5 pelo que pr'etendtu faze!'
pSO to ('apni 	 ptdo (jovemnb till C V. Exa,
tlu-vc Or qllcl'hiIo fa',n'r Cli) beneficio (ills mi-

	

11(1(5 qtic n5o ftz - P01' j sso, o MDII ili' 	 Na

(111 OS pal'11h115 	 PamahCns pclo esforço 111111
stmt'cdidl, inns (lilt'. 1)1(0 ncgains, fo unia tell-
pliva. Sc fosse o idai'tido do OposipSo 01110-
1(010 Phi' 111 in!, 1) CSt1l nitUi'l), aSsilhi pm'oCedei'il)
I!() emilanlo, ('Club (icmocl'ata, ol)t'dt't'o a dI't'i -
SI)) ( i l) lllIflt(l'tll (It) liIt'U Partidll, (' si 	 t)

(1(1 dil-idlu (101 Sc (((I'll ol)sti - ucan, 5 (1 clue
&'StalflbS Ia'zendo - Reconhoc'o, Io(i1(vl:i. no Si'.
Gt'vel'fl Idol', (liP 110111Cm VthllIldO p110 o In:--
lmihe: mi " 'oiihe''o a Sill) h0110l'ldliihIIOI t 	II 50-I
vonladt' (I)' acuilar. inns 111Sf into pu: S- EXII -
(10 iI1VCS (II' prestigial' iionicm a 1 ) iflVCS (IC

lpoial' o Itttunih t e rnineimo, 111110) (11010 fallEn
tol'ca a MilD. 5(111 nnllltO'a(II) pmeti'i'I:I. 110 ITUCtI)
tic SCU (,hVCl'flO - 0 SOil pnilicipal pecadn ocol'-
reti no final (II) (IOV1'i'flO Caslelo Drool. p)r
)I('cisao Ill) Sr 	 Iloht'l'to( CIlioptIm. Millis! '0 (Ill
plant'jallo'TifO an afll11l' 11 (11(150) itnimt'i'lal
(1110 l'evc'l'ia 5 Wks (le Aguas Cicom'as a)) Es-
lId)) (10 SIt ii to din (10 CovCmno (a' [do Dian-

CO \'OIII(fldh as liens ]aZldl(S (IC AhIllI(s Ciamas
llama II Hanna,, (lilt' SC assnciou a till] glupo Pm:-
siltimo, tcml:i dc fel'ro dos inli'messcs cstmami-
Celmom A flail']:) 11(111 1 so jnstaiou Coin lodas as
facihdades ofi'ret'itinS nob (lovel'n:hittl' 11,011(101111,011(1011
Paclieco .,\iC sIS 1) malfada'llI MIlD (pie Cx-

idl-oa I' pohmj 511(1115 P11,11'- - P00 i3O. 1)°' t-sse
peeaIo. 0 Si - HOfl(I(tfl Pacilm'o 050 C I(l)soivi-
(it) no iluzt) filial. 11(1 Ulganl( p lo) deml'adeimO
tin povo rin1leil't) 111011(1 00 t'ontlal'i)(, an invCs
(le the (11(1' 1)()111 	 i)ranCa. (1 	 0)Vi( 	 (it'll-lilt' 11111I

volt) (IC (lCseoilfhltmlc'a. 1111)11 111(0110 lIe ('enSura
Ili'an (l 	 a11 M1)1l esinagadol'a vitt(I'i(I - Essai-"

Ihl'i(l, m'et'iilO, n,,-!o fo 	 proplIa'i(('nte 111<1 ilic 	 10

MIlD; 1(11 111)11) t-onsequCflCii) (II) (Iemrot:( (it)
(love i-no - NSo foi 111110 (iCri'Oi 11 dos Dt'pui :tdos
1101 AitLN,\, 1111(5 (II) SiSlCfli1i (Inc )1011linllvll t)
Pais 111) ('pOOl) - 0 pi'Spi'io Pm'esi (ICflIC (Ill BMW
Idica tot it-lade por CSSC 1101)100- (IC lll:'n11("-
Iacao. tie 1m151(tlsfapibo do floVo - 0 pl't)p1'iti Pro-
51)1 ente Glisel foi censumatl). sell' qte 0 1)050
tTlilSCSSI' (III' II cit' 	 pCSsOldllli'fltl'. I) SCil V tO
de tlesctnfinpa - (I pI'OtC'-It) (h povo fol mIll-

II passado. contra t( Govomno do Presidente
Medoic 	 (lilt' leve inornenlos (It' popnlarila)!1'
110011(10110011(10u ]l115hi fcc] canD):-ao (10 found(),. qtli<0
1)) ((Itlt've \'ilomias t'aponti\'ns, l)C(IS(0O till title

o Govel'nn, ('(('11 g'-ande pl'npagailtla Stlhli!il 1-
111(1', (-l(mls('gil:u i'nganam a III tome po'hiica d:
10(10 0 1i1'IISIl - Mas, dt'pois dc ltaiX(ldli a poei-
ma, (I ph',')) 1io 	 i'e VI' 0 mnfartiia b GovCl'mlO
Med itt - F, TOIlS fIlrdC. It Pl'CSideflIt' (leisel,
eue 10(m)-ct' I) 10 'p('ito (II) lhI:IiOi'lO dos hi'nsi-
li'ros. ifl('IITSIVC 110 MDII, 	 t'1(1 	 011lld() fli)OTUCIC

101(100, 	 01(u(lela 	 vonl:dt' 	 imitontid:) 	 do

P 	 Il:1'1')'I'l' 	 1) 5101 	 ('1 pulsa 	 051(1(05 	 (I) 	 Cc'-

\SSUN0S QI'l' DEVESI SET	 P I)1SCUT1I)OS

() S11. j)EPUT.\I)O SElI(1() FE1t1t,\ D.-\

Sm. Pies i I Icil IC. Sl's - I )eputatloS - Pi'c [ire.

1)10' imlll) (11105150 (Ii' Ctl('ll, VOl' flhiO let' NA-10
hi) mats tClu po pa ia (.St.,, Casa C, 1101'tafl to, flibO

1'1( aeOmtlpanhad), ('(1111 0i'ofuntlina(te, a nduin-

nisii'aç ao till Govern 0101' Romi don PIIcI1CCI), ana-
Dm10' apCnlns (It'laiht's desk' solo de t'oflgi'atll-
lacoes SOIiC(1l)lbO 1)110 nOi)I'(' DCputado CblI'im-
1()\an1 CId arlolia -

0 Gov t't'nadom ebeito (IC Sat) Paulo gins on

11010 enfrev ist II, meeentdllldult('. pal'a 20 jOmli 11-

listas cull pot- (li/ia (Inc,u-ia administmltPO)' e
na potitlea. I pi'Ct'iSO SCparl( roessenemid Ill)
supCm'fluo. Etc C ia ARENA - 0 (fiR' (TUi- (1000

o (lovl'i'nloltil' lie Silo Paulo? Qse de\-CfilnS an.-

bisai' SCi'iaIllh'nIC ((S prcll)luunas (In Ca'e - So-

flupCI- bS, ('nfen (III, 5(0) 115 vOttOl de ('Oil gull Iii-

lapo<'s, iS tifUlOS (IC t'itladnflO) ilonoral'ua; Cs-

sdllcIlllS s ,,-, () 1)5 intert'sses tin pOVO - EsfIlilloS
flC5Ii( Casa alhabiSalldo o vnto (IC ('Onl-ll'lltUlil
5es - 1 Ci(il'O (bile iSSO 115(1 pni'IitI till repre-

sefltaçao (10 511)11 - TdtIlos plOhi Clii OS Sci'iSsi-
innS a fratar nCsta Casa - Dumailte a s1'nlana Ii-

vefllnt'( oponitlflitl(idi' de ouvil' 0 hCiiSsillIo dis-
-umso (It) DeputatIo ,l1Ti!Cili' P:ldO\':lllP tivollios
tainhCni opol'tufllIio(iu' (IC 0:Ivll' OS (tisctli'SOS
dos Co ('ga-s .lt<i'g 	 C::i'onu. tt",it'indo (II) 	 rol'I-

i,)n tla :-,ini-t, José Salll:na, fraI:1n(io (Ia pecuil-

via, C I-TamoId Lopes. focah'/'lnd'I cc p.'ohh 1111

tia meflilgitC - São esses pl'ohiCfl11lS S's. 1)epu-

t1'(IOS, (1_UI' 511(1 iliportaeteS pal'aolli1'° II:.-

icodo C ([UI' (I(",'t'illO): li'azt'r pain a 
Ti'ib'imna

Telnos pmtd)iemll:(S sCrios COt 13(+) I lOFt/PIlE'

C Cull StilillS k"rais. IleCebi 32 ilti VOOS, 105

(fUalS 24 mu 	 thrIll) ('Ofls('gcli(ios 11:1 COfll:d -

i	 t'laro (bill 	 11(1111 
)ICSII( Tmibuna. j 	 li0'(OoO	 1)

i)leU Lu'ahalh
.
o (It' SOlCO (1(11' -

dos. i > re.sullado da p(SSiilla adflini,sfraeau
do Sr. Bondo I'aciieco Eli a eieiçño de Itaniar
Franco, mi o CrCSeiinento (Ill 1i)O7 (le flOsSa
iepresen taçao fla Assernhlia Legislativa e ila
Cniara Federal. Fosse S. Exa . o Governador
(10 (leSeflvoivjmenIo fosse S. Exa . To quo
iido dos mineiros, COlOn Se apregOa fiesta
Casa, n ao teriamos urn resui La do tao a Ilverso
Pa ra o Parfido do Gove rn(), poique 0 pOvo
lCSpoflderja "presente" fi ohio admifljsfratjv(I
C J)0]ifi(a do Sr. BnncIor i PeIl('eo Muto nods
(file no i\LJ)fl cahe it ARFNAlleO

Pacheco.	

:ir () 	 (Ito( o11 g laitiia(o5 COfli ) 	 60VC111 ador Itondon

COMFYTARIOS 't ()l3STflUC.()
OPOSICfONJST:

low
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Tenho sjdo procurado Cflflstantementc por
meus eleitores de Belo Horizonte, que recla-
marn contra o preço cia ãgua, sobre o absurdo
dos contas da CE\IIG, quo tCvC urna autoriza -
can (10 Governo para cobrar mais 17% e, na
rc'alidadc, cstã cobrarico 170% a inais . São
esses Os problernas quc (ICVCIII05 trazer it Casa,SaO asses Os prohiemas (JUC (ICVCm()s (liSCUtir.
A TELEMIG cobra urn absuçdo as filas do
INPS aurnentarn dia a (ha, C 1) pobI'( opera-i• io, quc ganha salaric) IflIflhlno, c liega as 6 datarde a fila do INPS para guardar 0 SCU lugar
e, no rnomento (le recehei' sua firha, reecho a
informacilo (IC quc so havCrã ficlia no (ha
sCguiIitC .Sio CSSCS problenias quc (levCmoSanaiisar aqul C nao apenas votos (1C congra-I ulacOcs 011 IllulOs dc cidid an 'a honoribri a
Isso ja eSta Superad() no politi ( , a aluol

()utro I)1obIelfla Seilo quo a Casa devo
analisar 0 pr()lJlCITla da educaçibo Estou
aqui corn o Jorncil do Brasil de ontern quc diz0 seguinte

"Nei 13i'aga Reveic, elli .-Iiil 11(1 PUG as FalJrns
cia Educão

BccChj(I() corn faixas do protosto contra
anuidades, PrC-Opcibo C I)CC1'Ct() 477, 0 Ministro
(],I Sr. Nei Braga, (liSse ontern, CIfl
iula inauui'a1 (Ta 1'UC, (1 00 ''0 C(IUClCibo fun-

damental aprcsenta am cia apectos dCpioiibvCjs
como a alto pCrcentagcm (IC Cscoias (IC amaOnica solo (IC aula C Urna U fliCa Profcssora",
albiii (Ta "urgCnte necessic acid' de aperfcicoa-
lilento (IC 36% uic professoic's leigos, dos quajs
14% não tern Scquei' o curso plilnarfi)"

0 Ministro falou Para auWbncja do 500alunos (ILIC o cspClaraln ib entrada corn trêscartazes, urn dos quais trazia 0 liflinero 477 ctrbs niocaquinhos : uni (IC tarjo preta na festa,
0 segundo (1C tarja na boca C o outro (IC 011-\idos laiiipaulos . Ao Sr. NeiIhlogo mi cntre-
gue Carta Aljcrta dos alunos, (JLIC CIC P1'000-tcu 1(1' 11 (010 0 11)0101' aten(. ao, 0 01)1)01' afCt()
C a major ha vontacie", CCIto (IC quc 50 po-(lena "recebCr sugcstbes Para o engran deci-
men to (],I 	o o futuro feiiz (],I

() Desc.nvolvjnmej1to

0 Sr. Nei Braga tornou Comb tenia cIa aula0 Desen volvimnento, 0 1 bomlamn c a .JuvCntudc
Podcrj arnos ('OflSidCr),r () (I(SOflvoJvj-

mento ell, relação ibquiio (IC qUC liCcCssita amanacao, OU SCJO, ell, reiação ao ncccssãrjo . Se-na adotar ama mefCrbncj)I P00(0 confiãv(I, poismutavcl par Si mncsma 0 pm'óprio Progresso
lava a altCracoes (las consideradas necCssida-des dos grupos popuIacionijs do coda rcgião.
alguma5 fatsamentC estirnulaulas atravbs dc pro-CCSSOS Puhljcjtãm'ios

Em S egu j ul focaiizou "0 d esenv( lvi men toSOl) 0 angulo do possivcl" mOos "tanihhrn Csta éurna frontc j 1 . 0 mOvcl porquc (On (lici000da,alem do pro g messo tccnolOgico 00 (OIljUnto defatores disponjvj5"

Uni0 terccjr0 pOSiçibo leva IfloSiacomparaçio 
(1C ind j cac]oj 5 ((onibIfljc5 C SO-clams, desdobran do-os Ill) b(iij PU 011 itlaCho-nando-os dir0 paises. 	 0 (L UC (al'acbCnizaJustament a discusso attiul sobro istci pro -blernas C a CieScont ., insat isfaçño ('0111 (I (On-

teOdo predorninantemente material c eroi,
mico desses indicadores.

Dcpois (IC afimniam' que "o progrcsso CCO.nomnico (]CVC pCI'nlaneccr subordinado a (iClj_
hCm'aç)io (10 IlomnCn], por conseguinte 0 SCU serviço", acr(ScCntotm 0 Ministro (Tue "é iguafl]cnte nCcCssãm j o Clue as iniciativas CSp0flt.
neas dos individuos a dos grupos privados
scjam coordCnadas pclos podercs publicos e
SC ajustom C so Ilarmonizem cntrc Si".

- - A husca (IC urn dcsenvolvjrnento fCjto
sob inedida, isto é, totairnente adequado i
nossas peculiar j dades e aspiraçOcs nacionais,
supOe ama conscibnr j a coda vcz mais perfej
to das nuances C allcrnativas imnplicadas no
deshravarnCnto do canunho sCguro

0 Horn eni

Segundo o Si. Nei Braga, "não SC nega a
liistórica comil mihuiçao que o avanço Ibcnico,
0 aperfeicooniento (ha ternologia industrial,
trouxe ao inundo de hoje".

A educoçiio n5o pode ulcixar (IC voltam'-
-so vivamnente para esse aspecto . 0 Ministé-
rio, as till iversidodes, as escolos cspecial jza-
ulas csto attiando c intensificarão sua atua-
ço ncssc sentido.

"Al cstão" acCntuou o Ministro "mc-
(hdaS (spcei firas" Como "a cmiação do Con-
seiho NauTonal (1C Pos-Graduação, Iançando
agora sell plurianual tic prcparaçao de
tI rofcssu res, c j ell Ii sta s-pcsquisadol'Cs", assim
C0ni0 "a P1'Cocupacibo em insti tub' cursos
tecnologicos (111 todo o Pals".

- - Esta mnCsmhIa univcrs j dadu teiii-sc (us-
t ingujdo pCIa exoelbmiia tecnlco-cjent j fjca (le
sctms cursos (IC groduaçao e pOs-graduaçijo.

E pergunbou o Sr. Nei Braga par)) que
111(10 ISSO, "SC1I5() par)) atingir 0 progrCssjvo
aperfCiçoamerito liuiiiano"

- -- () ohjt ho final é a Iiomcm . E o en-
l'iquccimen to do vi (10 hurnana, (10 mun do in-
terior (10 iiomneimi, (IC 5U0 capacidade de criam,
dc servir C (IC mCaIiz:lr-5C plcnanicnfc

1 aind0 - 	 continuou dc --- "0 rcspcito,
,I (( iliCCiltivO, mcfci'entc as po-
tenchalidadCs (IC tada hoineni, (10 comunida-
de ondc VIVC, do Nação toda I a otinmização
do quc bib ( I (' cXpressivo em sua mflancira de
pensar, dc cnial' e (Ic conscicntcn -iemilc parti-
cipar de nosso 1-I istbria, ndlo interpretondo,
identificando o prosseguindo os commnlios que
flOSSO5 1110i01'CS apontaram"

0 Ministro defcndeu urn humanismo ,I
tempo "person alista, cornunitãrio e finalista".

-- Pcnsonolista no sentido de não pci'rni-
hr a rniassificaç)1n (10 homeni, sua ulesperso-
na1izc00 ou podi'onizaçao. Pclo contránio,
va1on11and0 as vocaçoCs individuais, os dirci-
tos e dcvcrcs do pessoa huniana.

Humanismno comunitário "enquanto rceo-
nliccc 0 valor basilar do intercârnbio social,
do servico prustodo rnutuamentc, no devcr (IC
prOmOVeI' ebiconicntc o hcfli cornurn c dc pre-
paral'-Sc consejont ernonte pana isso"

-- -- Hurnanismo finalisla no recOflh]CCiml)Cfl-
to (Ta finalidade ultiuia (10 hornern, port)) (101'
de urn)) ('On SC iCn Cia Crninentefllente CS!] ritual
qUe llie do 111110 fl1i5500 ti'anscendentc )0)S 100-
tivos merarnonte sociais

Ressaitoti ole quc "coda homcrn 1 raz cmii
comO Unia idei a-fom'ç'a para SW) vicla, oqu i-

lo quc aprcndou :I canalizor C
prdScrvar (IC 5110 juvcntucle" . No jovcmfl "ens-
turn)) forialecer-se c) ideall5ni0, a liC)h1'C)1 (IC
jntencocs, o (1 csprefl (1 irnCnto corn comprornis-
sos intcncssciros n u mcsquinhos, o ansdio (IC
senVin C (IC cOflui'ib(Uii' para o hem c par)) o
halo".

-- \os sois ta111I)6i1] - dissc n 4iinistro
aOS cstudantcs -- o prcsente I1IOS principal-
mente () amiianh)( T,T111 01]]afll]ib consiruiilo hojo
corn estudo, lral)alilo csperaflça, confli(n çu
VossoS soiihos (IC hoje vOs mesmnos Os trails-
foi'marcis ciii rdaIid0dC afll)lflhU -

4 Carla

Os alunos (1(11 tine iaranl Ciii SUI) Co rIo
Aherta ",I 01(5 verhas provcnicntcs (10
BNDE" quo "0 (S('IlC)( (ICOU Urn)) ci'iSC Oi'ç)) fliCfl-
taria" no ('omplexo univcrsitario da PUC o
)11jTlicntO (las onuidadcs. (tad ''CrCSC(roihl ii))
proporçaO (IC 72 Yr nos Iiltimos (lois anoS" ; o
regime (IC piC-opcao; a arncaca (Ic (1 (wllplmS
univei'sitanio SC!' )lbraveSSado por tim)) CStI'ad)l
0 cenccafllcil to (IC ativiclodes (10 1) inctOrio
Central dos Estudantcs e DirclOrios Acade-
micos C' 0 Dccrcto 477 que "mesflid) nao iiii-
lizaclo nos Oltimnos tempos crai urn clinia (be
tensao C mCI l')liillCfllO denIm 	 (III Un ivCrSi-
dade".

O Carde)ll 1)001 Eugbnio Sates c(lcbiou
missa no ginaslo (1)) PUC, ((Ode 0 Ministro,

saudado pelo Reitor, Padre Pedro Vcloso, dCU
a aula inaugural.

Os Direilos

Em aproxirnadarncnte 15 dias será enviaclo
ao Congresso Naeional o Projcto de Lei para
,I dos (lirCilos autorais c a regularnen-
taçibo da profissão (IC ator. Os dois projetos
tern paneccl'cs (10 Ministro da Educação, quc
os subnietcu a cxarnc do Prdsidente da RCpO-
hlica

Segundo o Sr. Nei Bra g a, OS Projcbos (IC
(1i1'Ciic) autom'al C (Ic rcgularncntação (Ia profis-
são (le atom são )lprCriados agora pelo Minis-
berici (Ia Justiça, qud Os cnc)(Illiflhara ao Con-
0l'CSSO

0 Ilordrio

Em carla entm'egue to Mm istmo, alunos do
Universidade Federal Rural do Rio (IC .lanci-
10, que trahalll)lmll 11)) propi'i)l 1511 ivcrsidad e,
plciteiarn Ulli horario espc'cial

Os alunos ale gom (IUC SC torn)) irnpOssi-
vol conciliar o horibrio (IC aulas (0111o (11 ira-
halo. "Sd cad)) csb tid antc-func ion aria 1111)0-
lhassc em hori'io csp(Ci)d cOndiZentd COil) 0
rurso superior (Itic foz. 1 1 ,1 veria mama séric dc
I lncfIrios" -- -- susidnb)lrn cics

Vdjam Srs . I)epulodos que cst)( Casa
at ter urn longo )(11O de hulas. Existemn muui-

los assuntos pci)) frenbe, niuitos prol1ernas Cs-
palhaclos pom' Belo II ((ri/on Ic e p01' 41 in is
Gerais.

O Deputado Benobo Azcredo foc)di-zou,
I 'i)lhCiIl, o- problo 0)11 (lii 4Toi'ro \T clIio . E 111110
pm'Cocupaço dc todos nOs quo 1-enlos, nosto
pm'ohl ern). 111110 5C1'iC (1 	 i'C intccssesosd rem
Soluriofla(loS C' UC i'(pi'CS(fl tall) para d) OpC la-
i'iado Um)i pi'corupacao C'onsbantc

Esses, sill). Silo assuntos quc dcvcmn set' dc-
Imtidos nest)) Cos( C 0)1(1 votes (IC congratu-
I açoes, porqtie cn ton (I CObS quc CS5C (xi))-
(lientc esia tot)dmndntc superado

O SR. 1)EPUTAT)0 LUTZ BACCARINI
(Profcrc discurso qud, por am 'a não ter si (In
Cnviado pelo orodor, scrá publicado em outra
cdiçao)

1 .Juventude

1)epois dc traçan 0 ujuadro dc deficiências
d)( cdiu()(ç'ao fundamental, "base do progres-
so individual posterior", 0 Ministro Nei Braga
focaiizou 0 Cnsino n]édjo

N5o o (jtlercilios, no \hnistbr j o imni-
vCrsalmentc tCcflifiCante, Cspecial jzaclo C CS-
troito . Pelo contrãnio, 0 conceito de "profis-
sionalizaçao" do segundo grau foi, no inicio
d (ste ono, refornllmlodo pana " eulucação para
o trahalho", cmque Ilib pnevalência (la forina-
cibo geral, atual izad a e bOsica, perrnitin (10 0
preparocao futura (IC urn hornem intcgrado mm
mutação tecnolbgica C COfli 1111lior visão cIa
Cd)ifluflid adC on (be atua.

158
1 	 159



1O. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 14 DE MARCO DE 1975

pBESlDNCIA DOS SRS. DEPIJTADOS JOO
FERRAZ E FERNANDO JUNQUEJIIA

Comparecimento

JoSo Feri-az, Fernando Junqueira, Wil-
son Tanure, Lácio (10 Souza Cruz, Said Arges,
Amilcar Padovani, Antonio Dias, Artur Fagun-
des, Carlos Eloy, Christovam Chiaradia, Cice-
10 Dumont, Cyro Maciel, Dalton Canabrava,
Dênio Moreira • l)omingos Lanna, Elmo Braz,
Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cinti'a,
FObio Notini, FObio Vasconcellos, Ferraz Cal-
dos, Gcnésio Bernardino, Gerard Renault, Go-
mes Moreira, Ilaroido Lopes, Humberto do Al-
meida, Jesus Trindade, JoOo Bello, JoSo Mar-
ques, João Navarro, JoOo Pinto Ribeiro, Jorge
Caroric, José Bonifácio Filho, José Laviola,
José Honório, José Santana, Kemil Kurnaita,
Lourival Brasil, Luiz Baccarini, MOno Assad,
i\lendes Barros, Milton Lima, Milton Salles,
Morvan Acayaha, Narcélio Mendes, Neil Jabun,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, Raimundo Albergaria, Ronal-
do Canedo, SebastiSo Nascimento, Sérgio Fer-
rara, Telémaco Pompei e Vicente Guabiroha.

Expediente

Oficio do Sr. i)eputado José Raiinundo
Bona Medeiros, Presidente do Assemhléia Le-
gislativa do Estado do ParanO, congratulan-
do-se coin Mesa desta Asseinbléia. pela sua
eleieOo e posse.

Proposic6es

PROJETO DE RESOLUCAO

(encaminhado peth Mensagein Governamenlal
n.° 13)

Api-ova Termo do ConvCnio entre 0
Governo do Estado de Minas Gerais e o
Ministério da Saiide, para os fins tiuc
menciona.

A Assernhléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais aprova:

Art. 1 . 0 - Ficain aprovados o Termo tie
Convênio e o Termo Aditivo correspondente
c elebrados, respectivamente, em 18 do abril
(10 1974 e 18 do fevereiro (Ic 1975, enlre o
Governo do Estado do Minas Gerais c a Mi-

nistério da Saáde, coin o objetivo de pertilitir
o aurnento da pnoteçOo do grupo materno-in-
fantil no Estado.

PrrOgrafo unico - Os termos de quo
trata o artigo passarn a fazer parte integran-
to (lesta resoluçOo.

Art. 2. 1 - Esta iesolucOo entra en vigor
no data de sua publicaçOo, revogadas as dis-
posicOcs em contrOrio.

(Nota da Divisiio do RedacOo e Publicaçao
- o Termo do Convênio e o Termo Aditivo cor-

respondente foram publicados na integra no
DiOrio do Legislativo, na Ata desta ReuniOo).

IROJETO DE LE! N.° 33/75

(encaminhado pela Mensagern Governamental

	

n. Q 14, coin 	 tie apreciacOo fixado em
30 dias)

DO nova redaç5o at) artigo 1. 9 do Lei
n. 3.648, do 2 do dezernhro do 1965.

A Assembléia Logislativa do Estado d
iinas Gerais decreta:

Art. 1.0 --- 0 artigo 1.0 da Lei n. 0 3.648,
ic 2 do dczembro do 1965, passa a vigorar corn
a seguinte redacOo:

"Art. 1. - Fica o Poder Executivo au-
Innizado a doar S FundaçOo Dom Bosco, para
eonstrucao do sua sede e instalaçOo dos seus
•servicos assistenciais, o terreno de proprie-
dade do Estado, de formato retangular, me-
dindo 40 metros de frente por 72,5 metros
de lido, situado no Vila Magnesita, MunicIpio
de Belo Horizonte, na Area compreendida entre
(15 terrenos ocupados pelos Grupos Escolares
Geraldo Linhares e Air.-to Reis".

Art. 2.0 Revogadas as disposicOes cm
coiitrSrio, esta lei entra em vigor na data de
sua publicacao.

Dado no PalOcio da Liberdade, aos.

PROJETO DE LEI N. 34/75

(encarninhado pela Mensagem Governamental

	

n.° 15, coin 	 de apreciaçOo fixado em
30 dias)

Autoriza o Poder Executivo a door
imóvel 0 FundaçOo UniversitOria de Uber-
lOndia.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:
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Art. I.' - Fica o Poder Executjvo auto-
rizado a doar S Funclac5o Universidade de
IJherl5nffia lin6vel dc propricdade (10 Esta-
do, situaclo na Avenida Engenheiro Diniz, es-
(jifla dc Rua Arthur llernardcs, corn area
aproximada (IC 1.57-9 ,42 rn 2 no Municipjo deI,hcrlanclja.

ParOgrafo I'inico - 0 imovel, ohjeto de
doaç5o, destina-se S instalaçiio dounidade de
ensino (In FundaçSo dc que Sc trata e deve
reverter no patrirnônio (IC) Eslado, so Ihe for
( ] ', '

d
o firn iliverso
Art. 2. --- Esta lei cnlra cm vigor na

data (IC sua publicac5o, revogadas as dispo-
sicSes cut

Dado fla PalScio cia Liherciacle aos...

PROJETO DE LET N. 35/75

(encaminhado pela Mensageni Governaniental
n. 9 16, corn prazo de aprecia(,:iio fixado em

30 (haS)

A .ssembléia Legislativa do Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1 . ' - Fjca ii Pocler Executivo auto-
rizado a adquirir, do Banco Central do Bra-
sil, 201 (duzentos e urn) lotes dc sua proprie-
dade, situaclos na Vila Tupi, no Municinio
di' Echo Horizonte, pelo preço de ate Cr$
2.500.000.00 (dois milhSes e quinhentos mu
cruzeiros)

Art. 2. - 0 pagamento da cornpi'a pre-
vista no artigo anterior se realizarS dentro
di' 5 (cinco) anos, a contar di data (Ia Cs-
eritura, olirigando-se o Estado a (lar 30%
(trinta por cento) do valor como entrada, e
o saldo em prestaSes iguais e trimestrais a ju-
ros de 12% (doze por cento) ao ann, pelo
sistema cia tahela Price, no valor de CrS
117.627,49 (cento e dezessete mil, seiscentos
e vinte e .sete cruzeimos e quarcnta e nove

centavos)
Art. 3. - Para atender o dispostc) no

artigo anterior, fica 0 Poder Executivo auto-
rizado a abrir, no corrente excrcieio, 0 cré-
dito especial de Cr$ 1.103.882,47 (hum mi-
Ihijo, cento e trCs mu, oitoccntos e oitenta e
dois cruzeiros e qual-enta C sete centavos), po-
dendo, para esse fim, anular (lotaçSes do Or-
çarnento vigente.

Ai-t. 4. - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a doar S Funclac5o Escola Guignard,
Tara construço de sua sede prOpria urna par-
to de ate 60.000 (sessenta mu) metros quadra-
dos da Area integrada pelos lotes cuja aquisi-
cOo é autorizada nesta lei.

Art. 5. Fica autol-izado o Poder Exe-
cutivo a fazer permutas coin terceiros, pro-
prietiirios de lotes situados na Vila Tupi, a
firn dc evitar soluç5o de eontinul(lade na area
integrada pelos lotes a serern adquiriclos.

Art. 6. 	 Revogachas as disposiçSes em
eontrSi-io, esta lei entra em vigor na data de
sua publicaçOo.

Dado no PalScio cia Liberdache, aos.

BEQUERIMENTOS

N. Q 24, do Si. Deputado Jose Santan a,
que pede Seja forinulaclo apelo an Sr. Go'
na dor do Estad o, Imra quc determineIC pi
dências no sentido cia elahorac5o de Urn
no (IC desenvolviinento regional inegrado
Vales do Mucuri c Jcquitinhonha

n. 9 25, do Sr. Deputado Euclidcs Cint
solicitando seja encarninhailo apelo in Sr.
Pci'ifltcnden te do INPS cm Minas Gerais
scntido de quo se tonieni vOrias pmovidénc
pala fllcillorar a assisté
juhO. 	 neja médica CU) ha.

COMUNICA A0

Do Si'. Deputado José Santani, danclo fl•ticia do falcciinento da Sr a. Diva Cunha Mello,
nesta Capital.

Oradores

o SR. DEPUTADO CYRO MACTEL Sr.
Presidente , pedi a palavra a V. Exa. para
(far a ronhecer ao PlenSi-io e ao mesmo tempo
fazer inscrever na Ata dos nossos trahalbos a
niensagen) de louvor e solicharieclade que Os
Deputados arenistas dehiherai-am levar an Sr.
Ronchon Pacheco neste din, que é o iiltiinn de
sell Governo.

0 texln ([ Lie logo passarei a let-, lradtizin.
do o pensamento da Maioria desta Assenihléia,
fla verdade represcnta o julgamento da inso-
fisniOvel niajomia do povo mineiro, que, peho
recente pmontinciarnento das umnas, conferju-
-nos, a nOs (In ABENA, a prerrogativa de falar
emsell norne.

Est{i assim concehid a a iflocao (he a plau-
sos que, scm preJuIzo cia votaç'iio do Requcri-
mcnto (ho Sr. Dcputado Christovam Chiaradia,
em eurso na Casa, a Bancacla rniijomit5ria, in-
corporacia apresentamS ao Govemnadoi- Ron-
don Paclipro

"Exino . Sr. Governaclot- Rondon Pacheco

No inomento quc V. Exa . dcixa o Gover-
no do nosso Estado, cumprida a rnissOo quo ha
ci rm atmo iinos file foi confiacha, Os Deputados da
ARENA na AssernhlCia Legislativa, testernu-
nhas (he sua CXcepcional ohm achministmativa,
qucrem acrescentar Os vozes de aplauso que
cli toda Minas Gerais se levantitni para sauda-
-Ic) ii niiinifestac5c1 (IC sell louvor C de SUn SO-
lidamjedade ad) ilustme cormeligion5mjo que
assiln SC consagmc)u na estima C no reconhe-
ciincnto de nossa gente.

Este gesto igualniente tmacluz, Sr. Cover-
nado 1',a4ma t idao de quinn, meprescu tan do 111-
contestavelniente a rnaioria do povo niineiro
no PlcnSrio (he sna AssemblCia, acornpanhou
a obstinada (tell icitrao corn (JUC V. Exa . Se
entregou an cxercicio (he sellschevemes e inter-
prctou a vocaçiio (he gmancheza de nossa terra.

PartIcipes, atmavés cIa ehaboraç5o hcgisla-
tiva e ho apnio politico, cia fecuncl,i jornada
quo hoje tcrmiva , pocienicis pmoclamir, nesta

lavra final ao Govemnador, ao companheiro
no amigo, quc todos nos orguihamos cia tra-
Oria percorrida.

Minas fieou major nas chimensOcs (IC sun
0nomia e na projeçiio de futuros Cxitos, cujas

L SCS o Governo de V. Exa. planejadarnentc
phantou ('In clinia (he ordem e dc trabaiho,

(hntmo 	 i meihor inspiraçOo rcvolucionSria.
Potcncialidades adormecidas fomarn dies-

rtadas, novos estIrnulos S iniciativa criado-
fol'aIIl suscitailos, urn otirnismo objetivo e

ahizadhor inslalou-se no espirito dos liii-
neiros.

Dessa forum, mestauroU-SC a credibil idadc
de Minas como Estado viOvel pal-a o pmogres-
so, dcflagmou-se aqui a marcha do desenvol-
Viiflefltd) quo o Pais inteiro passou a admimar
c cuja repercussOo SC vai fazendo sentir nil
esfera intemnacional, favorecendlo a captacOo
de mecui-soS financeimos e tecnolOgicos, into-
ressados out no.ssa expansOo industrial.

Os desdobmainentos (Ia açOo governarnental
de V. Exa. acumular-se-So sobi-etudo no fu-
turn, jois foi pam o futuro que cia se volton.

F, quando Os mesultados e os fmutos de
sun tenad'idade acirnin istrativa C die sun visilo
de estadhistl eclodirern no cenSi-io econorni-
co-Social d(StI provmncia, todos, ate mesmo Os
que hoje desnmotivadarnente o negam, atesta-
rOn o esforço e a lucidez que marcaram eacha
jniciativa e cadi passo deste period().

Nesta hornenagem que 1165, Os Deputados
do sou C rIOSSO Particlo, em sinai (IC justica, de-
liherarnos prestai--lhc, no Omhtio clia de sell
Governo, C a pmOpria Minas quo fain a V.
Exa . e vein dizer a derradeima mensageflm de

inagradecien nto o sell grande Governador.

Belo Horizonte, 14 de marco de 1975

Cqro Macic! -- Li'icio de Souza Cruz -
Jesus Triitdcide - -- Gerardo Renault -- José
J-Ionório -- Arlur Faguundes -- .Jodo 11db -
Lourival Brash - Nimes Coelho ---- José La-
viola -- - Carlos Eloj --- Humbertode.tlinei-
dci - José Santana - Mcirio ,1ssacl --- - .Jodo
Navarro - Cicero Dumont - Narcélo Men
des -- Euclides Ciritra - José Bonifdcio H-
11w - Milton Sail's - Fernando Juuuqueira
- Emilio Gallo - DCnio Moreira - - AntOnto
Dias --- Doininqos Lannci --- Ronaldo Canedo
- Cliristovam Chiarczdia - Scba.ci'ião Nasci-
mento -- Morvan Acaycibct - Jodo Marques
- Rayniundo Albcrgaria - Vicente Gualmiro
ba - Fdbio Vascoriccilos e TelCmaco Pornpci."

EASSISTNCIA MEDICA EM ITAJUBA

O SR. DEPUTAT)O EUCLIDES CINTRA
Si'. Presidente ci Srs. Deputados, ternos em.

mOos cormespondencia recebida de ItajubS,
atmavCs (ha qual tomarnos conhecimento de que
0 semviço qime o INPS eoloca S disposiçao (he
sells segura(hos naquela regiSo nOo vein satis
fazenclo as minirnas neeessidades do volumo-
so compo de membros ciessa instituiçOo

JO ('111 outma oportuni (ladle, ocupalilo-nos
desse proldema, pam endei-eçar requeriinen-
to no Exrno . Si-. Presidente do INPS e ao
Exmo. Sr. Ministro do Trahalho, no senticho
doipie 0 inencionado Instituto passasse a aten-

der convenientemente as classes sociais de Ita-
jubá a dci fihiadas. Infeiizmente, não conse-
guimos realizar o nosso intento. Agora, re-
tornam a nOs idbnticas reclamaçbes, infomnlan-
(b-fibs de que continuam desatendidos inñme-
i-os associaclos do INPS, enquanto que, aos sO-
bados, após as 19h30m, aos dorningos e Ic-
riados, nOo ha posto de atendimento funcio-
nando na referida cidadc.

Em virtude dessas oeommêflciaS, resolve-
ribs voltar hoje S Tribuna, para levar novos
aplausos ao Exino. Sr. Superintendente Re-
gional do TNPS neste Estado. Antes, porém,
desejamos icr, pal-a quo constem dos Anais
cia Casa, titulos e assinaturas das pessoas ci

automidades OUC se dimigiram a nos, solicitan-
do nossa colahoraçOo nesse sentido. Temos
cm mOos o oficio a nós dirigido poles Srs.
Pi'esidente da AssociacOo Comercial de Ita-
juhO. Presidente un Ciube de Dircitores Lo-
jistas de TtajuhS, Presidente cia Associaci'io
pam o Progresso de ItajubS. Prcisidente (10
Sindicato dos Trahalhadores nas IndOstrias de
FiacOo e Tecelagem de ItajubO. Presidente do
Rotary Club de ItajuhO, Presidente do Sindi-
cato dos Enmpregados dos Estabelecimentos
BancOrios de ItajubO, Piesidente do Lions Chill)
Itaiuh 	 flS-Centro e Ttajnba-Tneonfidêc m a e Pre-
sidente do Sindicato Rural de ItajuhO: temos
aqui também o ofieio n.° 38/74, de 15 de main
(IC 1974, suhscrito pelas mesmas entidades de
ItajubS e dirigido S Superintendência Regional
lid) TNPS.

Em vii'lude dessas solicitacOeS, submeti-
das S consideracao cia Casa, encaminhei S
Mesa Requerirnento devidamcnte justificado.

Autorjza o Poder Executivo a aclqui- 	 MENSAGEM A0 GOVERNADC)R RONDONrim irnOveis nesta Capital. 	 PACHECO

GOVERNO RONDON PACHECO

o SR. DEPUTADO NUNES COELHO
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Sendo esta a
pi-irneira vez que ocupo a Triburia fin presen-
IC Sessilo Legislativa, cumpre-me dirigir uma
saudaçSo -- o (,it( , faço prazei-osamente -- a
todiOs Os colcgas coimi asscnto nesta Casa, quei'
Scjueles quo vieranm (IC legishaturas passadas,
qner Squcles (file se elCgeram em novembro
pi'Oximo passado C que, pela primeira vcz,
estilo exercendo o imonroso mandato de Depu-
tado.

E pam todos urna honra excepcional o de-
sernpenho desta representacOo, ci estamos im-
luiclos dos rnelhomcs propOsitos no sentido de
correSpofldlcr S confiança que nos foi depo-
sitada pelo povo inineiro, atmavés do pronun-
ciarnento das umnaS.

Nestes quatio anos quc se vOo seguir, ha-
vememos de nos dedicar aos intemesses do povo
(10 nosso Estado e do nosso Pals, pois atra-
vessamos uma CpoCa quo exige acuradla aten-
cOo, patriotismo vigilante e espimito pOblico
dcis politicos.

Dito isso, desejo assinalar que termina
arnanhS o maimdato do Sr. Governachor Ron-
don Pacheco como Chefe do Executive,Esta-
dual, cujas funcSes S. Exa. soubc desempe-
nimar corn eficiCncia p devotamento e coin 
mais clarividente opemosiclarle. Tivemnos a hon-
ra de servii- a S. Exa., como sellSecretSrio,
nos dois primeiros anos de sua administracOo.
A nossa colaboraçOo foi dada a S. Exa. corn
icalciacic. inns modestarnente C corn pouea va-
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ha. Beconhecerno-lo. Entretanto, come seL
colaborador, não temos nossa autoridade cli-

turnoárduo serntreguas,cniheTleficio cia co-
munidade mineira, procurando corn acerb so-
lucionar Os seus crescontes e crarlanfes plo-
blemas. Muitos dcles forum, SO nile ein deft-
nitivo solucionados, polo mfloflOS (flcarninhaclos
a rnclhor orientaço, sob a mother diroçio , sobo molhor critérjo

Ttoferindo-me i aclrninistraçjo dc S. Exa.,
é cvidente quo flao posse (juerer fazor, cm
apenas 10 Ohinutos, urn eXarne (10 quo real zou
Isso niio é possivel. Move-me, porérn, o clesejo
do exprirnir o que é urn senhirnonlo gener-ali-
zado do povo mineiro, o qual a esta altura
the faz iustiça c reconhe(-e o se ll esforco 0 Oshoncfjcjos prestaclos em prol (10 bern comurn
Mereccin especial registro as mnanifestacocs quo
S. Exa. tern rcccbido cm [odes OS quadran-
tes do Estado de Minas Gerais, em loclas as
cornuflas nh l neiras, aonde tern ide em visita
oficial, oil para inaugural- obras. Também
rnanifestac. öes as mais sign j ficntjvas . Exa
[0111 recebido nesta Capital, de todas as clas-
ses see iais. Merece clestacrue a quo rccebeu
do cgregio Tribunal do Justç-a on do Irrm' airanqulirdacle (le julgamento onde ha sereno
(1 iseerninlento onde a paixio pai'tidmria nio
perturha Os espIritos. 0 egroglo Tribunal do
Justiea Preston a S. Exa . nina ihornenagern
quo honra aquela alta Corte do Estado. justao '"rave. A altura do acatarnento quo nós mi-
neiros dcdicarnos ao Pocler Judrciar-iO Das
classes conservadoras, das entiddaes eulIuras,(las o rganizacoes ernpresarjrijs onfun, do todos
es setorcs da sociedade flhinoira, torn partido,
corn ospontaneidade aplausos a S. Exa. cue,
POT' ('erIe, mm pode fazer tudo () (Tue plane-
jara. Entrctanto agiu senipro corn as intell-
ç-ñi's mais altas tie acertar, (10 realizar, (Ic
mneihor sorvir os seus cocsiaduanos

Nós. Sr. Prosidento e Srs. Deputaclos,
cruo o apolarnos, servindo-o fla area cXeeuIiv
oil acrui, n5io ternos r000io ni guni do exarninar
.sua fecunda obra, do penetrar fundo na .sua
anélise 0 uitmnio clodurnento ofici I quo p'ra
aoui man (lou -- a sua fl1dflsoem - - tleve cor
periustm-ado corn isen ç ibo - Assim sendo, S;.
Presidentc nile seré corn generai j dade corn
reforéncias vagas, scm dados precisos ca-u
repetiçOos do.superfic jaiidados que so derru-
bará urn conceilo do governo sério, grave,
exercido em consonibncia corn Os ansoio; dopolo flimflejr•

Portanto, Sr. Prosidentc, n5o será no
tumulto do paix6es politicas quo so fará o ml-
gamento a respejto (Ide. A ilistória, que é
justa, nib 1110 faltari. A sua pro joriio no futuro
o ili'i.

Cai'os colegas, o quo me traz a csta Ti.
buna na mnanlii (10 hoje é urna roportagcmn 05,tampa cia nos nra tutinos (Ic nossa Capital
mnatérj 1i paga, como do costume - 	 (lime di0 seguinte : "Pieruccetti transmitim-im a sou sa.
cossor nina casa hem-ai-m-immacla" . 0 quso transfero é umna casa dc barro maui to mnal_
-arrunhada .Aos lei gos quo tomnamn con Jmecj_(]amento a mabel-ia a impronsa (liz quo a Prof0j,
tura vai mntmito hem. Quo mal-avilba, quo admj.
nIstraca() Sensacional! Alas, para aqueles que
hem conhecimnonto profundo (Ia -ordacieii-a si-
huaclbo da Prefeitura Municipal do Belo Horizon.
to, a realidade C homn cli ferenk do quo ;rqumi
ste 05cm-ito. Isso porque, cares coicgas, d-

rantc quati-o anos, fui Voreadom- ii Cimnam-a A !tl-nicipal do Bole Hoi-izonte, c, duranie 10(10 esse
tempo, para aqueha cclilidade foram emhcamni_
mlhados Peli) Exocutivo mo'etos pedindo 0111-presUmes hanciim-ios e, quando flao Oiilflh (Iesse
hoot-, Propunhani (lam' ]Ionic a ruas on do,ir
terronos a algumnas entidacles, corno foi o
do Minas TCnis Clube, entmdade mnilionilra
alas prosomi tea da polo Prefeito Osuv;rid') Pi_
rucoetti corn tei'i-eno de inostiniivel viler no
alto 1a Serra. Minhs acusacOes 11w) I)aramSms. l)epu tados. \ao aiCrn. 0 Sr. oswal-
do Pierucceiti, no decorror da sua admninjstm'a
çio, (lilapidnu 0 patrimninio Piihlic-o lliulliehpal. Os cm 11)m- eiteir0s que faziam serviços Para
a Prefc'itumm-a estao, Ca sua maim-ia, sour rece-
hem- ihib. nhais do oito moses. Por ontro lado, so
r000befll Os CDI pt'Oiteiros afilbados do S. Exa
Ernpm-Cctjnios volumnosos sao toniados S(nl apmo-
vac'ao (Ia Cimara Municipal, 00010 o da CaixaEcon6niic1t Estaduat no valom- cli' 15 ohdo eruz"iros coill jum-es sobr e jul-os. Outro(111 pm-Cs[jmrro vi'm'gonlloso foi feito pelo Sr. Os-
waldo Pieruct-etli através do Umir 1)00l dc ban-cos Pai'ticn m-laes , ('Ilefiados pelo Banco B___11
par"' quo S. "'x"'.  ooloc;asse oolrhO Dim- pier da-quciri ('nh'd;ide o son fiiho, o quo foi kilo.
S. Ex a . mum usen 0 (1 inheim'o (10 omnpm'Cstirno,
mas pagou Jul-os sobre o ernprestinro -

Pom-tanto, Si's. Deputades 11011 aqui 1 cr1-
Lea ao ilOmhlcmhl quo, dui'amltc quatro anos, (lila-
pideu os cefm'os pimhhoos muniepais homern
cjume oslO inaugurando praca iflacahada 0 (TUC
so Pode Set' dOflsil'ihid;l pot- forra (to niarm-otas,
na oalada do noito, desapropriando firmas
comeroiajs . Flornern violento, quo nnnca foi
eloito P ell ) po-o; pronmotor no cas t  dos irmimilos
Naves. de Am'aguai-i - Se formos anaIisni' sua
vicla, S . Exa - jarnais pocloi-ia scm- Prefojte do
Belo Horizonte mnas 0 é -

Gm-ac-as a Dens, 110.10, tanihemii estib sa indo
(To PaIic'io (10 Lihei-dde o Sr. flomidon Pa-
checo, cue miada fez pot- Minas Gerais e mm
brim veto do anlausos desi;t Casim. ('01110 Go-
vernador do Minas.

Fica, pois, o muon m'epidlio a essas niatCras
pagas - Os grapes cseolares estCo scar moot-on-
dim; os funcionin j os da Prefcitura o,tio por-
cohendo lhhoflos (10 quo o salOrio nhinirmmo; C
05 omflproitebnjS cstio vendendo soul patmimnO-
mile P11111 saIdar suits (Ilvidas

Era o quo I mnihamimos a (IiZer. -

(dhATlt)3() A() GOVERN() IIONDON
PACI IECO

0 SR. I)EPUTAI)0 ARTL'R FAGUNDES
Sr.  Presidonto, Sm's, Dcputados ,As nossas

pm'itlleiIaS palavras so ondei'eç-amn ao Plonirio
clesta Casa, numth;r saudaçio caborosa, afu'tiu-a 0
do ant izade, qire (IeSojafllOs formula m, cI esta Ti-i-
buna, a todos Os colegas corn assenlo nesta
augusta Asscmhléia, seja aquebes quo tiverarn
no pleito livrc e demirocritico do 15 do novem-
hi-o sua reoioicao, seja aincla, 0 principaimen-
to, icucics colegas quo pela pnimneira vez so
asSofltamlh nos bancos do Podler- Legislative (10
Estado -

Coin esta s;tndaçao, (lesea:nos, Sr. Pm-c-
sidente e Sm's - Deputados, fazer ma registro
nos Anais dim Casa, i-ogistro dc reconhecinien-
to, dc gi- atidb510 1 m- c'gistro ciue oxpressaav (1(11)-
do inteira dis coisas, porque lucia verdade C
fantasia. 'Irata-so de urn i-egisti-o do justiç;m -

Sr. Presidbenbe e Srs. Depubados, quum-o
referii'-mo it atual situacio do Norte (10 Minas
Gerais, C Orca do Poligeno das Secos, cent-
pieoihdida numna extonsio territorial do 98,000
kflm2 , 00111 ilIum populacao, eni 42 mnumiicipios,
cIa om'cloni (10 1.100.000  hahitantes. Essa rcgiio
mecelou, mia a) till IllS braçio quo era so finda,
a 11111101' atcmlçuo. 0 major zobo e o tmlaior in-
tcleSSO pai - 1m ecjuacionamnell lo cIa 5m1 in fj,i or;-
tm'utui'a I)ii1il 0 (iesOmlvolVifllefltO -

Niio sonios daqueles quo assonham a csta
Tribuna pal'a plopor votes dc congm'atulam,s
on fazor henosses por rneio do dlodunhentes ('01)1
subsormçae dc sons pames. Trazemnos pam et
Casa a palavia do urn modesto m-epresentanie
(la Area seriano;a (Ic Minas Gerais, to longo
de qti1ltro iirand atOs c'onseoutivos, (JOe, pem- isso
mosrnn, rrenie-se nIt obrigaçae do tazem' justiça
1 urn 1.io'em'nlllhte quo tanto fez peLt reglime -

livomiies, IIII adfllifliStraçid) Rondon Pa-
Cl1000, It in ij ianta c imo do Distrito ladusi mimI m1
Monks Claros , Ilocebomos a sob mOo do pro-
biornas no sober tim Educ-acio, 00mm) 0 proale-
maim c-lOssitmj (to (iitl1S j o dos Forieviiii'ios, a
coilstrurao do Giupo Escoiai- ElOi Pei'oira e
ii constm'uç'iie (10 Ginirsio Polivalento - Tive-
limos, ainda, a soluç'ao definihiva tie quo pa-
(Ieriamhmns cllamhmai' "a mnenin a dos ohms (Ic
Montos Ciaros", a aquislcao do pm'odo pro-
pnio do Consei'vatónio do MOsicm Loum'enço
Fernandes.

Sr. Presidonie e Si's. Deputados, C bin-
porative do justic'a indieclinavel, a (IUC urn
borneni pn hI hoe a io pode fabtar, o ieconlheci-
mento e a gm-audio - Sou, por indoli-, avessd
1osacenes do congratulaç'oes. Aqui nunca
cernpar000lhlos pa rim ac enar corn hcnossos no
Gevet-no do Est ado: mas aqul ostamimos para
cumpl-ir urn tlevei' (1(10 nos foi dci egado, iu-
torgad o pola plipuilI ç'io no i'te-ill bid' I ro 0, pT'in-
('ipaht;hente, per 30 nub eboitores da area sert;m-
neja do Minas (loillis, quo nesta Iioi'a so Fe-
gozi ;t oem a inaugaracilo do ebras publicas
do Governcm Rondon Pacheco.

Cent estas pubavras, Sr. Pi-esidento, CXIII-
tarnos ainda 0 pomlto m 	 mlais alto dim admmIliS[ra-
çio london Pacheco: a irnplantaçio do sis-
teinim de tolecomuaicaçOes, em faso ad imntada
a inangum-açae dim rode do ti'ansmruis.silo onengC-
hica do Trés Manias abC a cidade do Espinosa,
Ca (liv iS;) (It Min;is ('0111 im Bmiiia 1 11 iilpiilfltli-

cOo do projeto tie construcio do Batalhio do
Exéi'cito Nacional c outras obras pOblicas clis-
ti-ibuidas polo Norte tie Minas. Esso acorvo
do obras, Sr, Pm'esidonto, Srs. Deputados, tiimz-
-nos a convioç'ao (IC quo Hondon Pacheco foi,
abC agora, scm a iflonor sombi-a de ddvida, 0
mnelhoi' Govei'nadoi' pam'a o Norte do Estado.

Poi essas i'azOos, aqul estarnos, no final
dc scu Govoi-no, pam fazer urn registro nos
Anais dta AssenibiCia, o rogistro dim satisfacio,
dim alegria e do contentanicnto do honioin sei-
tano,jo quo aqui l'oprosemltamos - Sc a Inemoria
do tempo ni-to trair oste mnomento eiêmiioro do
ti'ansmissio do cargo, a postei-idade so bein-
bi-arC one claqui (lesta Tnibuna se fez o regis-
ti'o dies bemieticios (histrihuldbos por urn go-
vol-no a urna i'egiio carento do infra-estnutura
para se descnvolver polItica, economica e so-
cialmente -

Receba, pois, Governador Rondon Pacho-
00, as homenagens sinceras e a gi'atidio do
povo sertanojo pole governo do V. Exa, em
favor do Norte do Estado -

CP,ITICA AO GOVERNO ESTADUAL

0 SR. DEPUTAI)() EM!LIO HADLmAD --
Si'. Pm'osidonte, Si's. Deputadlos , A Bancada
([a ARENA , percehondo a irnpossibilidado dim
votacio (10 Requeriinento (10 nobre Dopubado
Christovatri Chiarith', [0111 dlesfiladlo pol;i Li-
lmumma diesta Casa. mm mrianha do hoje, toccndo
loas ao Sr. Gover-nador. Foi lida pelo ominen-
he Vice-Liclet', Doputado Cyro Macid, nina nota
do apoio cia Bancada di ARENA ao Sr. Rondon
Pacheco, quo Imojo. polt tiltirna voz, C pam - a a
felicidacbe de [odes os mineiros, ocupa o car-
go dc Governador do Estado de Minas Gerais.

A propesito, qUOt'elTIOs icr, pam cOIlhdd'O
mentos cia Casa, urn editorial muito interes-
sante do Eslado do Minus do hoje - T;mivoz
estera aqui (111111 resposta mlao cia Bancada do
\IDB , ifllmS (ii) ilil pItflsa do M;nas Gerais e, so-
hrotucio, do fniuro (;o-ernador, ao atual ecu-
pante do Palimcio dim Liberdiade Eis os termos
do editorial:

"l its ig.nifc tin cias

Fm SUit Oltinma onti'evista C ifll ph'ensa autos
dc assumii- anianhmO o Govci-no do Minas, o Sr. 
Aurchano Chaves mencionou un fato quo tern
S1(10 geraIrncnie esqnecido a impOl'taflcia do
c-oisas aparentenmenbo somn importância, on br-
nacias scm imnpoi-tincias nestos tempos do prio-
ridades, esqnemnatizacio tecnocrOtica e doinais
sofisticaçies - Ebe referiu-se to homnern do in-
terior quo p1'oeura o govcrmlo para solicitar
coisas essenciahs it vida (Ia Sum cemumlidado,
tais como pequhenas pontes, estradas vicinais,
posto de veoinaci;o c outias i'eivindicoçies.
Temn acontecicbo qe esse honiommi vem 0 001110-
ça a pei-egnimlam' pelos gahinetem, wide Os vezos
iao iho dJo Ii Illeflor atencio. E achim quo
o pedido nie pode ser atendi(i0 Per 000 estar
incinidlo nt usia (his !)tioi'idiados oil

 giohais o setoi-iais do cortos mecidlos 1111-

i-ifico de pianearnento - Entibo, o hoinomn volta
tnisto e porplexo corn a nova forma do govei--
nar. restamldio-iilo 1 ponas (lizel' aos amigos e ii
comunidatie quo nada accnteceu .A ponte edO
caicla, e apenos Ul;la piIumcna passogem , aigo

CBITICAS AO PREFEITO PIERUCCETTI

o SR. DEPUTADO J0J(;J CABONE -Sr. Presidento, Srs D e pu[ados Nacla mais res-
taria ii Bancada arenista corn rofem-ênejri
homonagorn -to Govern 0 quo ora teririna, so-nib saudi-Jo corn urna salva do paimnas, Forsinai muito fraca.

0 SR. 1)EPFTADO PEDRO NAUCISO -
(Profem'e dliscui-so (Iuo, p01' nib tor side ainda
dievoivido 1)010 om'aclor, sent puhiicndo em
outra odicio) -
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que não faz senticlo I)aI'a gahinctes rcfrigera-
dos c Uccorados, mas scm cIa o Icite não pock
passar, os escolares que morarn longe tam-
bern não. Scm a vacina, todos Sc enchem de
inedo cm relação a nIeningite c outras epide-
Inias Scm a estrada, muitas fazemlas ficani
bloqueadas, c, no entanto, PO(I(I'j ( sec feita
coni lola patrola e melo dia (Ic trahallio Alas
a fliaqUifla está bInge, lazendo cstradas asfal-
tadas pm- onde passarao carros velozes, flãO Os
burros e carroças Clue possivelmenfe não de-
veriam existir.

Dc coisas assirn pouco importantes está
cheio o Estado. Dc escolas "urais quc não tern
material, carteiras Dc grupos veihos, preci-
sandc) pelo menos de pintuia e escoramento
Para Clue o teto não caia Dr c'adeias arrui-
nadas, fOruns mal instalados . Demercnda
escolar, Clue antes havia, inas (lepois foi corta-
da. São coisas pecluenas? Dr forma alguma.
São na verdade importantes, mas atualmente,
cm algumas ocasiOes, Oil €III certas areas, go-
vernal- é fazer reuniOes, C tratar so do geral e
desprezar o particular.

Na medida, pois, em Clue 0 futuro Cover-
no restahelecer a clignidade (las coisas apa-
renternente insignificantes, mas de evolenfe
interesse social, estarã retomando urn tipo de
relacionamento hurnano entre i) podei' e a co-
letividade. E nan são apenas aquelas situaçOes
fIsicas, representadas por fóruns, pontes, es-
tradas. Ha outras igualmente dignas e rela-
cionadas corn o próprio cnladão. 0 funcioná-
rio também se inquieta quando as especula-
çOes dos gabinetes falam em rernanejamento,
quadros novos, acessos, toclas essas alteraçOcs
evidentemente necessárias, (lestinadas a moder-
nizai- a adrninistraçao; mas dc, inal inforrna-
do, C urn homern aflito, carregado de apreen-
söes, por não saber das coisas. Pecle esela-
recimentos, manda carlas, recorre a Deputa-
(lOS, Illas tudo é freqilentemente urn inero qua-
(Iro confuso, que causa ao funcionário urna
tensa pressão psicjuica e orgânica. Ele vema
BeloHorizonte, procura o Deputado, vai ñs
Secretarias c acontece lambkin, e muitas ye-
zes, nao obter a explicaçao clue o acalrne. Di-
zein-Ihe que pode sec informado nas superin-
tenckncias regionais, flIOS 0 acesso C clificil,
tao dificil como na Capital.

E, pois, urn problenia aflitivo esse do rela-
cionarnento entre o cidadão e o poder. Está-
-se fornlan(lo urn fosso, cinia (lislância infinita
entre Os Clue decidern e os que sao alcançaclos
pela ação oficial, os que sabem ser fatal a
chegada de novas situaçöes, rnas (leseoflhe-
cern a real consistêncja e o sentido das dc-
liberaçöes.

A inquietac. ão cresce ainda mais pela ma-
rnunicaçao direta, que IICII1 sernpre é esciare-
nipulação dos instrumentos de aviso, a co-
cedora, mas surnária A comunicação alcança
todas as pessoas (IC algunla forma, mas nein
sempre tern conteüdo objetivo e claro, capaz
de tranqüiljzai' o receptor, esclarecC-Io sohre
as novas opçöes tomaclas.

0 futuro Governo pretende, segundo foi
prometiclo, restaurai- a dignidade dos coisas
tornaclas pequenas pelo gigantismo por vezes
patologico das abstracoes tecnocrãticis. E urn
modo de meihorar o relaciojiamento entre o
Estado C seus servidores, enti'e o Governo e
as liderancas efetivas da coniunjilade . Sendo

0 SR. I)EPUTAI)Q HAROLDO LOPES
Si'. Prcsidente e Srs. Deputaclos, faz hoje qua-
tro dias cjue estarnos cliscutindo e falando so-
bce o vazio. Sobre o vazio, Sr. Pi'csidente,
porquc, no verdade, discute-se o Requerimen
to do ilusli'c Deputado Christovani Chiaradia,
que "peck urn voto dc congra[ulaç6es coin o
Prefeito, Sr. Av elino Ribeii'o Filho, coin
Exa., o General Juracy Magalhães e corn S.
Exa., o Sr. Governador Rondon Pacheco, pela
cxpi-essiva colaboraçao na instalação de ulna
unidade do Paique Industrial, no Municipio
flhineiro (IC Paraisapolis, e pelo tCrnnno de seu
fecundo Govcrno, levando o Estado de Minas
Gerais a alcançar urn nivel de descnvolvirnen.
to eeonôniico e social cicie r) colocoti no lailu
ilas iflais (l('SeflVOI\' j das unidades federatjvas
(10 Pais, (larido-Itle excepcional projcçao in-
ternacional no ãrea industrial. " E vazio o
Requerimcnto ito ilustre Deputado Cliristovam
Chiarolia pocque, no verci ode, dde nada cons-
to, a nan sec o desejo do (iovernador Rondon
Pacheco dc receber os votos (IC congratula.
roes por pequenas ohms que teria a obriga-
can de fazet' (lurante o period()qem ue eslcve
a frente do Governo do Estado . Na verdale,
Sr. President(', o que o ilusti'e Govei'nador
Rondon Pacheco pretencle, neste apagal' dos
luzes do seu Governo, C apenas cerrai' a cor-
tina (IC furnaça Clue cobriu quase sempre o
melodrama que Sc (lesenvolveu nos quntro
anos dc sun mlrninistracão.

Veja, Si', Prc.sidente, no sua Mensagein
enviarla a AssemblCia Le gislativa de i1inas
Gerais, o Govei'nador do Estado diz que, no
setor de saOde, foram feitas viirins inova-
çOes c v,irias reforinas, constituindo, assirn,
OS novos Centros Rc'gionais dc Saiicle para pro-
teção do povo do Estado. Diz ainda a Men-
sagem que forarn instaladas algurnas funda-
cOes porn beneficial- o povo. Alas 0 que es-
tarnos vendo, no prãtica, en constituição (Ia
primeira fundacao, a Fundaçao de AssistCn-
cia MC(tica dc UrgCncia (FEAMIJR), Clue trans-
formou o antigo Pronto Socoi-ro, casa Clue,
durante o periodo em que funeionava Sot) OS
ordens cia Secretaria dc Segurança POblica,
prestou os iTlais rclevantes serviços inCciicos il
comunidade dc Belo Horizonte e a todos aque-
les cl u e procuravani urn centro inCd ico de ur-
gCncia . E servia gratuitamente.

Quando cu era estagiário do Pronto So-
corro, e quanilo era Delegaclo de Pollcia o
ilustre Deputaiio Jesus Trindacle Barret(), quan-

is	 'S'' I )epulado cnviava aquelcs clue
aci tell [('S nas vias publicas de Ilelo-

Uorizo litc' Palo aqucle órgão . E cl-au! toctos
0tefl(1d5 jined I atailien te, din rnelhor nianeira,
dcn[i'O da mel hoc tCcilicn c irOrgica e medico
ilas hoje, colil a criacão dia FEAMUR, tudo
mudou inuio . Tanto mu(IOU que, ainda i-ccen-
teIiIefltC, 05 lIi'(') PriOS jorflais da Capital noti-

avani dUd' aipieles ClUe pmocUi'am 0 Pronto
socol' i' o estao otn'igados ao pagamento die unia
tax ,, (Idi c' varia (IC ac'ordo coin ('i'O ito pa-
cien t e . Veja o absurdo! Muitas vezes o aci-
dcflt0dO (Die pi'ocura o Pronto Socori'o estã
carefite IIãO apenas (le socorro m.'itico, liOlS
tainhCa l de socoi'i.o financeiro. Entrctanto,
dlesconllecencto a porte social, o Govemno do
Estado de Minas Gerais desprezou 0 lIOlilCfll
em todas OS suas dirnensoes. No Pronto So-
corro era ('Xigi(lO dos pacientes que deixasseni
pr0rniSSOi'iaS joins, anéis ou alianças, cOnlo
prOva (le Jagaflid'IltdI (10 sOCOi'I'O medico. Foi
ulna mudança que ti'ouxe apd'IIOS inaido' nu-
rneral'lo par os cofres da Funclação de As-
sistencia MCctica dc UrgCncia.

Teiuos outra fundação, a Fundacão Lepro-
comial, (jUC DOS, (ies[a Trihuna, conibati.'inos,
coin o apoio do ilusti'c Deputado Marcos Tito,
hoje iligno i'epi'esentante federal do MDI3
Diziamos Clue, sc estava mal a assistCncin aoS
leprosos, pint' eslai'ia caso fosse ti'ansforina-
(10 o Depa ii iliiicflto do Lepra em fundaç'ao
Alas nossas vozes Sd' calai-ani dianle (lOS dig-
nos l'epmc'ScntallteS (in ARENA, poi'que a etes
não iflt('i'd'sSOVa clisc'utii' () assunto Aries
pouCo jinportava a assistência nos leprosos
Mas aqii ('Id'S (IUC, pOi' clesgi'aço, con t',
inn! (IC Flansc'n, i'iqueles que traz,eliI () estigifla
(In Icpra (' que ('SI on inarginalizados nun so
CIO podt'r l)bIic'o, ('01110 de toita a sociedadc
denosso Est 0(11), ill tei'essa 0 assunto . E des,
entao, fora (to 1)epartaineflto da Lcpi'a e 501)
o i-egiinc da Fundação Lepmocominl, cstariain
sujeitos a urna sCi'ie de taxas de eXanies coin-
plc'nien tares, ('nail as pelo Govemno Ron don Pa-
chico, rtenti'o (IcldlUid) que diz sri' nina iliO\'O-
ção no assistCncia rnCdiica do Estado de Minos
Gerais.

Ainda rue Ic'iiihro quando fui procui'ado
pelo ilusti'e ex4)eputado, já falecido, Dr. José
Mai'iano do Silva, c S. Exa . nos pediu 1)ni'iI
que hatalhossemos peloS que sofi'ern (10 fllaI
(IC Hansen. E estivdflloS, em visita, no Colônia
Santa Isabel , on(Ie puilenios observar quc foi
cOi'ta(lO 0 serviço (IC lrataincnto de agua quc
serve aosleprosos. E foi tort udo por unla
sunpl('S 00115500 dos reSporiSaveiS pelo Servi-
ço dc Proteção a ColCnia Santa Isabel. Por

1(1' solo (Innifica(lO uni peqllcno filtro na es-
tacao de tratarncnto dc água, achai-am mais
fáeil fechai' o registro dc entrada a estação,
porn abrir aquele quc (lava vazão a ãgua dire-
tamente da rcprcsa -- in nalura - a caixa
cI'aguo. No entanto, foi isso consideraclo urn
nicihoramento conc'edidlo pcla Fundação Le-
procornial, conforme consta (ia Mensagein (10
Sr. Governador do Estado a esta Casa. A mc-
fenida Mensagem fain, ainda, nos Centros Re-
gionais instalados em alguns rnunicipioS 1111-
nciros, alegafl(io ctue des trouxcmarn urna flid-
ltioi'ia fundamental 00 comhatc as doencas in-
fecto-contagiosas. Alas o que se ye, no prãti-
ca,C Clue a incidência da esquistossornose
suhiu (Ic 7 para 10 que a MolCstia de
Chagas coda vez mais contamina 0 povo rc-
sidlefltc no interior (10 Estado; que a \'crrni-
nose calla vez mais diminui a resistencia en-
gânica de nossas crianças, aurnentandlO o in-
(lice dc moi'talidladc infantil . Em 1973, no
Area mctropolitana de Belo Horizonte, inorrc-
ram 473 cniançns. Essc talvcz seja nat dc's
malores indices tin mundo, mesnlo console-
i'ando os poises charnados subdesenvolvidos.
Hoje, Minas Gerais bate o recordle no jndica
de tuherculose pulmonar C SC situa em tercci-
i'o lugar, enti'e as (lez niaioi'es capitais din Pals,
no lndice (Ic nlortoIid( dc infantil

Tudo isso e inuito mais teria que scm dito
desta Trihuna, porn desmentir aquilo clue 0
ilustre c brilhante I)cputaclo Cicero Dumont,
que consideramos urn dos DIalS dignos e mais
bmilh'antes Deputadesac' sin Casa, teve a coma-
gem dc dozer, cm defcsa (in Govcmnadlor Ron-
don Pacheco. Coragem, pol'dlUC, no verdade,
tOIVCZ tenlia sido o I1II1CO a subir a esta Tn-
buna para dizei' (to pi'ogresso c din desenvol-
viniento quc existc'fll npenas na opinlao (to
Govemnador Rondon Pacheco, que, gmnçns a
Deus, termino hoie 0 SCU mandate, porn a fc-
licidade geral dc todo 0 povo (le Minas Gerais
Esperamos, sm, ccie o proxifllo Govemno, que
tnnjbcm enti'a pelo ponta di cozinhn. possa
niodlifj"ar essa atitude, pelo meflos era reIn-
cão 00 etol' social do Estodo de Minas Gerais,
par que possaiflos, doqui a quatro anos, vir a
esta Ti'ibuna paro agrndecem e dizer que o
Govcrno cumpi'iu sun ohrigacão , Nada mais
legal, nada mais junidico, nadia rnais humano
(10 (tue as obras cjue o Governo exccuta, pom-
que, fla verdade, etc cobra taxas e impostos
tie todos 005 p:il'a cxed'utar algurna coisa. 0
que o Governo Rondon Pacheco executou, du-
rante esses quatro anos, foi praticamente in-
significante cm i'elnção As taxas c impostos
cobrados de todo o povo de Minas Gerais.

assiin, a odin in istraçao [era tonalidades '°ai
huinanas, 0 que C essencial ate lnesnio cm fu0_
can ilas aberturas dcmocrãticas aguai'itail05
Afinal, deniocracia C o povo falando o Clue e
justo (' necessãrio, COfllo tamhéiii sendo lfvre
porn reivindicai- as coisas qtie possarn 1flk.
ressar e inelhoi'ar a viola (IC todos

Está al, Sr. Presidentc' c Si's. Deputa,
dos, urn quadro que, a meu ver , (' a SitUacão
(10 Estado de Minas Gerais. Melhoi- ito que
as ijalavi'as dos nobres Deputados (10 MDB,rctrata o editorial do Esludo de Minus a re,
lidade rnineira, retrato csse que (tevel'ia 5cfcito pelos Deputados da ARENA.

CH1TIC.\S A ADMINISTRAçAO BOYDON
PACHECO
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REUNIAO ESPECIAL, AS 14 HORAS DE 15 DE MARCO DE 1975

PRESIDENCIA 1)0 SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

Joäo Feiraz, Fernando Junqueira, Wil-
son Tanure, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges,
Pedro Gustin, Antonio Dias, Artur Fagundes,
Carlos Eloy, Christovam Chiaradia, Cicero Du-
mont, Cyro Macid, Dalton Canabrava, Dornin-
gos Lanna, Elrno Braz, Emilio Gab, Emilio
Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Craide,
Fábio Notini, FObio Vasconcellos, Fcrraz Cal-
dos, Gerardo Renault, Gomes Moreira, Haroldo
Lopes, Humberto de Almeida, Jesus Trindade,
Jo ao Bello, Joao Marques, Jo ao Navarro, JoOo
Pinto Ribeiro, Jose BonifOcio Filho, José la-
viola, José Honói'io, José Santana, Kemil Ku-
maira, Lourival Brasil, Luiz Baccarini, MOno
Assad, Mendes Burros, Milton Li ma, Milton
Salics, Morvan Acayaha, Narcélio Mendes, Neil
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Pedro
Narciso, Rainiundo Albergaria, Ronaldo Cane-
do, SebastiOo Nascimento, Sérgio Ferraro, Sylo
Costa, Telêinaco Pompei c Vicente Guabiroba

Posse dos Srs. Governador e
Vice.Governador

PALAVRAS DO SR. PRESII)EN'l'E

Nos Iclinos do edital de convocacuO, des-
tina-se esta Reuniiio Especial a dar posse a
S. Exa . , o Dr. AntOnio Auteliano Chaves (le
Mendonça, no cargo de Governador (to Estado
de Minas Gerais, e a S. Exa., o Dr. Lcvifldo
Ozanan Coelho, no cargo (IC Vice-Governador
(In Estado de Minas Gerais

Magaihiles Pinto, 1)1). Presidente do Congres-
so Nacional; o Exmo. Sr. Dr. Ahilio Machado
Filho, DD. SecretOrio (Ic Estado do Governo
e representaflte do Exrno. Si-. (lovernador do
Estado de Minus Gerais; 0 Exino. Sr. Desern-
bargador JoOo (lonçalvcs de Melo JOnior, Dl).
Presidente (10 Tribunal dc Justiça; 0 Exnio
Sr. General AntOnio Bandeira, Dl). Coinan-
(tunic da 4. 4 RegiOn Militar, representando o
Exmo. Sr. Ministro (to Exército; 0 Exrno. Si-.
Comandante (10 1. 9 ExCrcito, e o Exrno. Si.
Deputado LOCi() (IC Souza Cruz, DD. 1.-Secrc-
term da AssernblCia Legisiativa de Minus Ge-
rais

N0MEA(A() 1)E COMISSAO

0 SR. PBESII)ENTE A PresidCncia
norneia Os Srs. Lidei-es dos Bancadas da
Alianca Renovadora Nacional e (10 Moviai 11-
to Denu)crOtico Brasilciro, Deputados Curios
Eloy e Emilio Haddad, para introduzirein no
i-ecinto do Plenaiio os Srs. Di-s. Antonio Au-
reliano Chaves de Mendonca e Levindo Ozanan
Coelho, (IUC SC aeliani no gabinete (Ia Pie-
Si (len ci

PALAYRAS 1)0 SR. PRESIDENTE

A Presidéncia convida a tomareirl assento
i t Mesa o Exino . Sr. Dr. Antonio Aureliano
Chaves de )Tendonca e 0 Exmo Sr. D".1.e
vindo Ozanan Coelho. (Pausa)

Convida Os presentes a ouvirem o Hino
Nacional Brasileiro, a ser executado pela Ban-
(la de MOsica (la Policia Militar (IC Minas
Gerais.

COMPROMISSO E TERMO DE POSSE

or

NOMEAcAO DE COMISSAO

A Pi-esidCncia nomeia as Srs. Deputados
JoOo Bello, Nunes Coelho, Vicente Guabiroha,
José Santana, Luiz Baccarini e Nilson Gontijo
para, em comissOo, introduzirefli no recinto
do PlenOrio as autoridades e dernaiS convida-
dos que Sc encontraill no salco nobre

COMPOSICAO DA MESA

0 SB. PRESIDENTE - A PresidCncia
convida a tomarein assento a Mesa o Exrno.
Sr. Dr. Alysson Paulinelli, DD. Ministro de
Estado da Agnicultura e i-epresentaflte do
Exmo. Sr. Presidente (10 RepOblica, General
Ernesto Geisel; o Exmo Sr. Senudor ,loé de

0 SR. 1RESIDENTE Convido S. Exa.
o Sr Governador eleito, Dr. AntOnio Aurelia-
no Chaves (Ic Mendonca, a prestar o compro-
niisso constituCiOfll.

O SR. (OVERNADOR AURELIANO CIIA-
VES (Presta o comprornisso constitucioflal) - -
"Prorneto manter, defender e cumpnir a Cons-
tituicOo Federal e a do Estado, obsei-var as
leis. promover o hem geral e desempenhar,
corn Icaidade, as funçOes de Governador do
Estado (IC Minus Gerais."

(Palmas prolongadas)

0 SR. PRESIDENTE -- Solicito ao Sr.
I .°-SecrctOrio que proceda C leiturri (10 terrfln
(le posse do Sr. Governador.
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11. k, REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 17 DE MARCO DE 1975

() si ll.	 s1:(:1l1I'A1tL() 	 (I)

o Sil PHESIDENTF: 	 Convido S. Exao Sr. (oveinailor a ass""". o Icrino (IC posse.

() SR. PRESIDENTE - Convi(Io S. Exit.,
I) Sr. ViceGoverntoi di o, Dr. I avi 0(10Uzanan Cociho, it P restar o corn proni isso cons-
I it ucion a!

() SR. OZANAN COEL}{() I Prcsta o ( . oin-
pronhisso constjtucjonal ) Pronicto manter,
defender e cumprir it Con st itu içao Fe era! e
a (10 Estado, observar as leis, proliiover o hem
4era1 e (lesempenhar, corn lealdade, as funçOes
de Vicc-Governado i' to Esta(Io de Minas Ge-riiS.

Pal mas P1'olonga(las)

0 SR. PRESIDENTE - -Solicilo ao Si'.
l .-Secj'e[irjo (jOe lJi'oce(Ia a leitura (Ii) terrnode POSSC do Sr. Vice-Govern ) toi'.

0 SB. 1:-SECRETARTO 	 (Lé)

0 SR. PBESIDENTE - - Convi(10 S. Ex,,.,o Sr. Vice -Governador, 1 assinar ii tcriiio (Icposse

() SIL OZANAN COELHO
IcNiio de posse)

( aIi)1aS proionga(las

Ent nolile la Asseinhléja L(gislal iva do
Estado de Mm as Gerais, (ledlaro eIiipoSSa(los
no cargo dc Governadoj' (10 Estado de Minas
(;ei'iiis o ])I-. Antonio Aureliano Chaves d
Men (Ionça e no cargo d e Vice-Governaclor (To
E,,tado dc Minas Gerais o Dr. Levindo Ozanan
Coelho

( 1a loins prolongailas

F: NCER FL A MENTO

Cuiiipiido o elevtulo objetivo da convoca-
çao, it 	 ('ndiiI va i eneerrai- esta Beun jO).
Antes, poreni, conviila Os Sis	 nieinhi'os (In
\Icsn (]it 	 e os Srs . Lideies dii Ban-
cada ila ABENA ( do MDB it ate
as eseadarias do Pahlcio da InconfidCncja os
Srs . Governadni' e Vice-Govei-nador, que serão
aconipanhados, ateo Pacalio da Liherdade,
jar dSIa Presidência

pRESIDENCEA DOS sns. DEPIJTADOS JOAO
FERBAZ E FERN:\Ni)() .IUNQFEIRA

Comparecimento

Joi'jo Ferriiz, Fernando Junqueira, Lueio
de Souza Cruz, .Jdnia Manse, Pedro Gustin, An-
tônio Dias, Artun Fagundes, Carlos Eloy, Chris-
tovam Chiaradia, Cicero Dumont, Gyro Macic!,
Donhingos Lana, limo Braz, Emilio Calm, Em I-
ito Haddad, Euclides Cintra, EurIpedes Crai-
de, Fbio Notini, Fahio Vasconcellos, I'erraz
Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo Renault.
Humberto de Almeida, Jesus Tiin(tio Ic, .1 oao
Bello, Joao \lam'ques, .Jo5o Navarro, Joao Pinto
Biheiro, Jorge Carone, José Laviola, ,IosC ho-
noriO, José Santana, Keinil Kumnaira. Luiz
Baccari ii, Mendes Bam'i'os, Milton Limit, Milton
Salles, \lorvan Ac ayaba, NareClio Men des, Nil-
son Gontilo, Nunes Coelho, Pedro Nareiso. hlai-
imiundo Al berga tin, Ronaldo Canedo, Sebast I
Nascirnen to, Sérgio Ferrara, Sylo Costa. T
lemnaco Poii(pei c Vicente Guabiroha

parte de umna las icunioes par homenagear
niemonia ilesse ilustie C'i(ladao

do Si'. h)eputa (to Luiz Bacearini, sot Ic i-
tando seja o Requem'imerIto ito Si'. Deputado
Christovarn Clii arait Ia volado por partes, na
forrna do art. 228

EMEND AS

Do Sr. Deputado Emilio Haddad ao Re-
i 1 uenirnento ilo Sr. Deputado Christovam Chin-
radia "onde se IC' Govci'iiador Roridori Pa-
clieco, lei-se : e.m-Govcr'Iia(loJ' Rondo" Pa-
(Jlieco";

ito Si'. I)epulado Luiz Baccarmni, solici-
tando sejarn supriniidos (1() Requerimento (10
Sr. Deputado Christovani Chiaradia Os votos
de ('ongi'atulacoes ('0)11 0 eX-(0)V iu'Iom' Ron-
ton Pacheco

Oradores

(Assiri0 o

	

() Sli ( iOVE}1NAD)R 	 (	 U SR. PRESIDENTE 	 A PrcsidêncjIc posse). 	 convida os Srs. l)eputadosasi !cvantarcni
(Pm

	

lO(S prololigailas) 	
(Pausa)

1U0MPIMENT0 l).\ BAR HA (;EM 1)0
ACAB.\-M1 NI) 0

0 SR. l)EPUTA1)() JORGE CABONE -
Sr. Pi'esidente, eO0S ('olegas . Ent nossa Hen-

de sexta-ic i ma vito a csta Tribuna (lenun-
ciar rnatCi'ia paga pela Pie Ic Puma de Belo Ho-
m'jzonte. (lUd ('I'i naila illais, nada nienOS (to
(pie urn docomcmito invci'id ice, ou mnclhoi',
falso , E isto. camos ('olegas. rnanchcte ,de
nossos jonnais de hoe 	 iiBI'rafjenl (/0 S ion
Es(ozxru 48 Iloras .Ipos silo !ni,u.qurogdO

Nobm'es Deputados. isso C urn i'eti'alo vivo
(In adrninistraçao de qtme, graças it Belo
Horizonte se I ivm'amCi hm'evementc e que foi it
piOi par a ('id)ole nos Cmltimos tempos. Until
ailrninistmacao (jUd c on Iou ('0111 i'CCUi'SOs fahu-
losos e que dihapidou csses reeum'sos corn

 ti'ando canteiros e fazendo praeis,
inaugum-ailas sent n em rnesmmhii chegam'eni a set
concluidas.

Si'. Prcshtente, nohm'es eolegas, estou en-
cammnhando i Mesa urn Requcriinento no SCfl-
tido (he que, no pm'azo dc 45 rIms, unia comhliS-
siio (le smnilicancia ('omilposta (le einco Sm's.
Deputados visite o local e verifique a exten-
silo (to ronipimento da Bai'ragern ilo Acaha-
-Mundo. be 	 corno aval 'ie suns conseqiiCncias,
apul'e m'esponsahilidailcs e proceda it he-
vantamentc) dos danos sofnidos pelo podim'
puhihico e por particulai'es

Tenho cerlcza, Si'. Presidente, Sm's. Depu-
tidos. de (TUC miiuitos ilaqueles Deputados que
rlao sustentaçiio no Governo da ABEN.-\ nesta
C I -,a vii'iio ('Ofl) iqucla velhii desculpa dV (jul
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Expediente

OFIC lOS

Do Si'. Paulo Barrcto de i\Ienezes, Go-
vernadot' (10 Estado de Sergipe, ipi'csenIando
ao Sr. Deputado .Joao Ferraz e ilcinais coin-
ponentes (lii Mesa un Assemnh16ii votes de plc-
no exit)) no prcsente Legislatui'a

(10 Sr. Tertuliano Arnai'illia, ciii norne ito
Governador do Estado do Mato Grosso, agFa-
decen (10 euniumi icac ao dmi elemçao di Mesa da
Assenihleia e apresentando vot()s de congi'a-
tulacñes corn seus mnenibros.

Proposicôes

HEQUERIMENTUS

N. 26. (1 0 Si'. Deputado Fermaz Caldas,
solicitanclo seja indicada ao Exino . Sr. Aure-
liano Chaves, Govemnador (10 Estado, a neces-
sidade ito asfallainento (Ia rodov in Sio Lou-
renco Pon Ic do Capote;

do Sr. Dcputado Mendes Barros, ciii que
pede voto de aplausos to Conselbo Federal
(Ic Farmieia, extensivo no Conselho Reiona1
(Ic Farrniucia de Minas Gerais, pela realizaçno,
em Belo Horizonte, da 16.' Assenhl)Iéia Gi'i'iI
dos Conseihos Regionais;

do Si'. Deputado José Santana. p('d in do
\'oto de pesar pelo falecirnento do Si' Julio
Soares. ncsta Capital, e, ainda. ilest inn('iio (le
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fol apenas 11010 fllan ilili) (Ilic (ICIXOLI 1)iISSOF aagua Bcalrncntc, poll(, Eci Silo nina rnanilha,
flias (ICSde quariclo urn Organ tOlfl() a SUI)ECAI',
(I'Sde qUando urn Orgio Comb a Prefeitura, queSC (liZ 1flStm'umflinto para fazci' mama cid ad eporn lbS c I1OSSOS filhos, constrój urna barra-4(IIIohre 11 111attIlJulaçio (IC man iha, tapada1)CflaS C()iiI alguns metros (IC lalua? Pc(Iiija
a Un lao (Ia Bancada areflisla (al toino (tCS
assunto, pois, apesar (IC flaIl SCm' 1)cputado naepoca, S

e
tque, quarn In (10 (Idsabarnento tla

ohra do Ciarneleira, toda It Ban cada da ARENASI' levantu P criticou o (iovurno. N:queia
oportun i (lade os acontec iiiiciitos forarn provo-
cados pelo inesrno Inotivo, isto é, a pressa para
Sc inauiui'r Uflia ()bra allIes 1(1 teriajiiü do(invt'rno

Por isso, Sr. Prtsidcntc nobes Depu-
tados, estou SOlicitanbo a C0flstituiçj0 dessu
conhissao tie Slndicãncja, comisso esla tie
quc flab pretendo participar para quc ama-
II Im fliOJ SC fale Ue eXiste algo (IC pe,soa1
llusSc iSsurito . A OlifliOl intei-iç5o, Sr. Presi-
dente, e apenas a tie i'esguardar 05 inter(Ic 11111 J)OVo sofi'ido, C0llI() C (I tic lO-Ilorjzoatin 0, quo teve, corn esse 1 (11111) men to do Aca-ba-dundourn prejuizo (leCr 1.647.441 ,60.
A obra (ICVC1'jO set-cOflcttlIda CIII 121) (lipS,-as a pressa tie Uzi, 	 ijo-dc-0r10" IfleXis-
I cnte, que bern poderia ser clialnado "peii-
quito", niio (leixou que cia fosse concluida

Sr. Presidente, Srs. Dcputados, fica mais
urna vcz confirinaco 0 antigo (Iltado : "Quern
corn lerro fere, corn ferro serã ferido" . S.
Lxa., o Sr. Oswaldo Pierucc0tii, M .1). ex
-Pi'(ftjto de Belo l-Iorjzontc 10 14( ClUe entrcu110 Prefeituja, procurou Jogar lam a solire oSc. Luiz (ionzaga de Sousa Limo, no caso (10
rachanit'nto do clevado Bias Fortes

e
	.Agora,I :al'a proval quc a Jusliça (Ilvifia fi b	 101110,S. Exa. y coioatio, Con! IllUta Iaiiia e inui-Los hUi'ac'OS, 0 final de Sua a(l1fiifii5traçjc11111 reti'ato nhtido do que foi o St.. Oswa1lo

Piei'uc00I ti COillO Prefei 1(1 (1C Bell) Horizonteiluiante quatro anos
Pica ::qui, Si'. Presidenic, Srs l)eputados(	 1eU pediclo pam (TUe Ce)a contitujd: i nina(01!li550 de iflVeStigaço para que poSsamoslm: (rcsirdii' 0 pouco (10 pat l'iIflOfl it) l)el0-llOri-'/001mb Qucro, tilflhJ)fl i)a1 1' 0 apoio (ICloda a Ilancada arcnista desta Casa, que, tenho

certeza, é formacla por 1(0111 ens (iie vern (10I)OVO C quo tm interesse Ciii z(1:11- Delos bensPiII1'jiflonajs (IC St'ilS eIeiIor(s

\IEI. I-IORAMENTOS PAILt () SUL DE MINIS

0 SR. DEPL'TAI)O FFRHAZ CALDAS
Sr. Prcsicicnte Srs, DCPUtiI(OS. OClibo esta
Tribuna a fun de encarnjnhar (lois Bequ p i'i-mentos, Urn (lestina-se a S. Exa., o Sr. Cover-
nador Aurel iano Chaves, e pede pi'ovjdêneias
no sCnhitl( de (bile Seja pavi (11 C lI t:i (I:) a estra
( IUC liga S5o Lourenço It Serr:: (lb Capote, n:
iniediaçoes de Itajubi'i . Essa estrada, Si'. Pi'e-Si (Ieflte, Si's. Deputados jñ 111 111(1 ito Cantatapm pl'osa e verso, vern sendo prometjda
\' 	 cmPsperas (le eleieöes ', i]1C'lUs j ve, ('oflstu)i' (I()PIno (11) Governo (JUC nOte')) findou .Aci't -ditamos que S. Exa., 0 Sr. Govem'nadoi' lure-
liano Chaves, vá olhar (On) bons nlhos a
tuar10 e asfaltar CSSO estrada, tao flCCCSS((i'j0pam 1 e('onnrni:i cul-rnint'irp (1(10 flPh SI) li:r)

IEi(JOIi0 as Cstncias llidl'onlinerajs
Feni Ira dam' vazSo a produç50 dos Mu
(IC Cristina, Maria dii Fe e Pedralva,

P	

elibflie agri('olas
C) uutm'o Hcqueriuiento, Sm', PlCsitieflte

Srs , Deputados, C dirigiilo ao Sr.
(Ia Lducaçao, Ncy Braga, coin i'elaçao ii iej
(IC elcvism (fue atende 0 Sul do Mina5, En'0,
Ileallienle, pedrnios a sOIUci)o (to problem110
O( Sr. Ministro dos Comunicacoes Mas
sei'ra UnCle csti) instalado o i'('tralflsllljSsoC de
fli'aSopolis, qe Cli Iidtiuii'ido Polo Obscmvatrio N acional, pertence a Ministe'i 0 da Edo ,('0(50. Dcs:i forin, gostai'ia (IC ter o apoj0(Ibs Srs 	 Deputailos, pnine palnicnte dos dare.p5o sul-iii Indira , daqueles que v5o buscar oSUII'iO4io flaque1i i'Ci. lao, Para (joe eflCailljflhe
lbS csto pedio ao Sr.  Min j stro da EdUc0.
ClU, (bill a I Illiblidade tie se Imlantem', ate ii So.lu('ao 1iI (lb problerna a tome de retrails,
IfliSSiio	 zaloc:ditj 	 flaqUele Mun Ci pin. F0j
pI'(]rr()Lado pelo 1\Iinisti'o (las Coniun CacSes
o pro:o (0 reliratla (i0 rctriimlslljssom'es bIasrio) 0 daqmmelcs (file reeebj iluagens da torre
01' Bi'asOpoljS

Espe m'amos 0 apoio (1 C to(IOS, "' (111 1l (1 istin.
coo (IC bin cada, pai'a qtie possamos ter as
imnagns (li Silo Paulo no Sul de Minas

JMPLANTIC0 1)0 DIVORCIC) No PRASIL

tlzi cruz (IC Cristo. 0 argurncnto pros-
[eganClo que a consciCncia cristS n5o
'ar o projeto divoi'cista : "o homern

ao e (lesun ii' 0 (tic Deus Ufl1U", subli-
ham'

Oi'fScs (It' paiS \'iVOS Os tei'ernos, Coil) OU
sent a 1egmIizaç5o da separacSo daqucics que
de fato Jil nfio ost5o uniclos . Mas polci'enios
pouPal' ci'ililcas e adolescentcs (IC vivcremfl
um 51111 ulat' ro (IC lar, que, embora mantenha

OS ap'dicncmS, transfoi'ma-se vin Vei'diOiCIl'O
cam po (10 batalha, ceras que Ii'z:mminatizarn
para St'iIlPm't' Icni'as airnas

Ms liS, Srs . Dt'putados,o 0050 0' filhcs
(IC ni11005 Iegitiinadas pelo espirito do moor,
(macaC) 0 cai'inuiO, nue nSo encontraill na hi
a i'atmficaclio (laquilo quo acontece na ViVCfl'
cia. Poi' (Ire illlrC'ii-1oS coin o estigifia lie ile-
gIti lioS, pelo fato) tie semis pals, apes tuna pi'1
rneii'a tcntat iv a fracassada, assumimezil um se-
cundo consor'io, onde vCem unaioi'es peI'sPUC-
fjvas dezijustaniento e I'ealizaç'ao? Sc t) Ci'i'O
5 jnei'ente a condiçao do SeP hUiflai'o, tarn-
b5m 0 C a bimsc'a (10 novas possihilidados (IC
consti'e Coo

A CSSC rC'speito, aCi'CSCCnIiIiliOS a opinitlo
(to Di'. Nosvlon Marinz Freii'e, ilustrc jurista
e professor (la Universidade Federal (IC' Mi-
fl:(S Gerais. Estudioso ineansav el (1(1 asslinlO,
respon (IC', ('II) mania entrevista. o Di'. ".hoin Z
Frc're : "Por one ficar corn a situaçiio ('Ii:-
niada Lie ilt'gal on irreg 	 dular dentro o Pals. c,
pier (to (JUC isso, ter a cei'te7.a (le (1(10 no Bra-
s it pessoaS (Icsnuuta(ias SC Until) a ouli'a, CICS-
quitadas on n5o, viveni ('in paz c harbuonia,
tern filhos 	 n5tono p0(1cm)) i'egistrS-los CO1'l( fl-
Ihos legIlinlos, quarmdo se ye a absolni a ('Cr-
tcza da (jib (IC almiis C coraçoes, goi'ondo
pr( ill''?''

F	 b 	 C), sore 	 divoi't'io, continua 	 InSi)lflC
professor: "ViI't) emhenefit'io (C' Li ll, Se1iI-fi'
meu'o do filhos de ca issa 	 foi'uiodos phi' p
soas Clue a lei nacional i Tipt'(le (le SC ('aSaI'Ciil,
OS qualS ai esliTin, sofrendo conseqti5ncias cia
incornpm'CCflsa( (105 hornens, send()apontaClos
runs escolas e ate nicsmo na soc iedadc. quanClo
maiorC'.c 0010 Clifei'C'it C S (los oilti'oS, Criando
CO1TIpICXOS a1isii'doS, quando nodi'izum ter 50
tuacilo inlcirainente legali'i.ada Tcrnos conhe-
cimento do oasis inñmei'oS - e os jomnais c
revistas est5o (land(-)notICitlS conStailtC'fli(flIC

(IC pes;oas qtle, rnecliante umii contrato par-
ticular, passafli a viver juntas, tCin filhos, que
.se jufltlmib, muitius vezcs, a filhos de leito di-
verso, vivcnlo no mais pei'feita hai'monia, C
é sabido (IliC isso nib existe 'I s esconuljdas,
pois todo rflUflCIO sabe. As nossas leis, de moClo
geral, tlizcrmi (InC o que C publico e notói'io
inclepende do )i'OVi1S. C tutlo is.so independe
(11' provas. Por outro lado, bulbs OS flosses
tril)unais Jil i'cconheecni Os dir p itos do corn-
panheira C de semis filhos, Clan(io-lhe ate incsrno
direito (le suceder ao companheiro em CaPO
(IC morte, corno ,julgados i'ecenteflldfltC' phli-
carlos . Jib a nossa sociedade, (Dante da exis-
tencia (IC ('OSOS CIII todI( parte, esta-se al)rindO
Illilis abs C'iSIiS qiie nib palsai'aiTm pelo Carlo-
rio, salvo ('xcecoes. E pl'CclSC( quo so abra o
Cafl)po p:i':i a Paz e a harrnoni:s Oc muitas
farnilias qtlC a1fidi bi'igam, Como dizem, cm
m'azo (IC uma simples formalidade, que é a
ossinatur:u (C' urn ternio no cartOl'io (IC casa-
mnentos

E prossegue, apresentando rcsultado (le
pesquisa 1)C. efetuada nurna pequena amos-
Ira, corn questionOrios assinados pelos entre-
vistados:

"Pesquisa sobx'c o Divórcio em Belo Horizonte
- 1974

Em gci'al, sSo a favor 66,67% do aiilO'i-
tra; contra, 5,55%; em (Ovida, 27,78%.

A mesma amostra, en) aprcsentaçSo CS)C-
cit'icativa por sexo : Homens : 57,14% a favor;
11,29% contra; 28,57% cm cliTivida; Mulhei'es:
72,72% a favo r ; 0% contra e 27,28% em
Cluvida .

0 divOrcio, fi'uto da rncntalidido egois-
La... Conio pode o ainor, a doaçibo de si, que,
genuina e autCntica, é ato gratuilo e espontS-
neo, florescer onde ha urna situacibo imposta
e esci'avizadora? Sob grilhOes, nSo ha senSo
acOrnulo de rancor e (le Sdio. E vOlido prem-
der urna pessoa a outra? Poule haver algumn
sentimento positivo no u'elacionarnento entre
escra','O C senhor? SorS egoIsnlo col'u't'r 1101
novo u'isCo -- C 05 i'iSCOS estao presentes ('iii
toClas as ulecisSes hurnanas no procui'a (IC'
acei'tar? NSo scrO urn ato de i'eniTmncia cIesejmr
huscar numb seg 	 nunda uiao, mais profundzm e
(lura(ioura, aquilo de que a pi'lrnCii'ii nb foi
C'apaz?

EstiTi a qucda (to vinculo conju gal em con-
Iradiqo)a cOlfl a cunst'it'nCia crisIS? Nib iiOS
avcnturariarnos a (ljsC'utii' ('Ste problerna de
cunho teolOgico, se do niio tivesse claras co-
notaçOes politicos. Podel'ianloS Iii-nos ao
ai'gtiiflento de quo o inslrumnento legal em qileS-
tao nSo obi'igaria ninguCrn a usS-lo. Em outi'os
temmos, ml lei n5o intcmfoi'iria na 'ida reD'
giosa (1,1 s peSsOilS. Mas 0 flOSSO povo tern uma
tradiçiio Crista quc pent'tra toda a vida do bra-
sileii'o, nossa cultui'a, nossas instituiçOcS. Em
rcspeito a esie fain, aventuramo-nos a ChflSi-
(I('raçoes rum Smbilo (jlie, estarnoS ('OflScien
1('s poCle signifit'ar ('el-ta audacia (IC fOSSil

pau'tc
A noçiio IC' histoi'icidadc cnti'a no cliltU-

ra ocidental, omiunda (to pensamento biblico
ci'istibo . E esit' (' Urn pt'nsarnento re'e1ador de

urn di'aiogo -- de Deus para o hornem 0 dui
homern pica Deus -- onde o apelo divino nos
atinge em nossa situaçi'io concreta, hjsiorica

homens (IC carne e osso. E dcsta situacilo
que o ser hnmano rCsponde S mensagem. Nib
e, pois, desconhecer a nossa conclic5o de Pais
cristSo, ser scnsIvel Ito noSSO momento (to
drama humano, tentar interpretar (lonhi'o dos
lirnitacOes de prohlcrnasd e nosso tempo a
mensagem divina C corresponder aSsiOl a cia.

Corresponder ('01110 sereS .situados no espaço
C no tempo, que enfrentam problemas (10 aqUi
e do agora.

Si's. Doputados, nib sofliOS a favor da
destruiçSo de lames, assim c'omo 1150 somos a
favor (IC urna intci'vençibo ciriTirgica (101oi'OSII
numa pCssoa sib. Desejarnos Vet' as CSS0iIS
assumlrem o mnatriilIOfiO, apóS preparaçao
adequada, (IC maneira que se afastem os pro-

blemas do toda ordem que possam causal' o es-
facelamento (10 cCIuIa maler da ShCieClade. E
a esse respeito merecein a nossa maioi' consi-
deraçibo bodas as Iniciativas nessa (lirccao.
Mas, quando a cirum'gia Se faz necess5i'ia pai'a
preservar 0 OrganiSmo. C mister pmoceder-se a
cia.

0 SR. J)EPUTAI)o FE1t1tIZ CALI)IS --
Sr. ]'resident", Sm's. Deputados No mioiien-
to em quo Pinto o cen5i'jo politico oillo a ()pi-
flhiio p1)1)11(z) nacional st' veeni 0IUiZzldbS pela
quest5o (Ia iiIi1:lanLlc5o (it) (IiVol'Cio col flOc$
Pai s, c licIpi-flos OS moos mufllCiiiom'j a!, pa rUn-
(to (to I)eputado Jesus Ti'indade, ii() PrCSj(Ientc
(Ia Bepul)ui ('ii, pedi ndo o esforç'e dos I 'IdCi'es
(lii ARENA C do MDII no Senado e mm
Federal no st'ntido (IC' evitai' 0 Su: lilt i'hdUCfjO
no  Brasil.

005 l>I(iloS fuitar 00 (leVel (1( at'res-
(efliam' aI4U1iloS reflexöes aquelas que Ji) SC fi
'/1 raIl) en' toino doassunto, ('0010 flOSS:: ton-
tribuic'So pc,ssoal, Atentenios Pot' U111 ins-
tank', Si's. Deputados, pal':) OS pi'int'jfl: ! Is az-
Pulilemlios ChiC tern sido lCvamltatlos p01' IbqUel('S
( l ime (ICSCjain iillpedjm' a legalizaç'5o (IC) (I ivorcio( . :it nossa

Alegzzii alguns (JtiC C) pi'ohleni:1 	 )i'inci-ue a ('im'm'C Iamb ) a IileCl j da ('515 ligodo a Si-I (':l('So 	 (to,,;l'illios dos futuros 	 C1ivor('j((h)s"oifans do pa is vivos" Se gundo o noh'e Depu-tado.

ll:emitaliC loCI C egoista o burguesa, ('0110) 1). Vi-
Aleam)i outi's (r u t' 0 (liVSm'c j o C fmtit 	 lie

Ct nh S cherer, t'itado pelo Diui'i0 (IC ,TJijias
de tcrca-feira 11 de marco (IC 1975, quo comrn
p:im'ou is as Piii(cSCs 0 iVorcistas "coin a omen'
t011 (I:: (IC hirguesa C egoisla que gerou a Cxplo'
m'.c'To dC:, opCiiii'ios e t1'ahi)alhadom'es pi.n\.o_
Cando sua rCVolta, (aU5llfitl0 Urn niar (C' sofii'
Inentos, ('ometCnClo injustiças IlOm'rorosas C )C'ner:ilizzolas, ( ln(nd o sui'giu 0 ii1C C'amliz!('5h (ills111(15(1 i'ias noseculo passado 	 ('1" Palo 	 101' Ipx-tflzlliI('ntd (I Pb'Ofluiiciamilento  (to 1 iluSIi'(' J)l'e-ia(le

TillC ei'o'ii'o fli 'u1ilenfo Se OJlCIa hi tradi-
(:0 cri:,tS do Bz'as;I : 5 cm fato t er-se cIc:'do
P no( P:'liiu (le:de flssCus Pl'li15m'dis sob
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Ir
to. NSo se explicit qUe a Igreja COfltinile fieste
SCculo XX apegada ,I teocentrjea
title pi'evaleceii Ill) Idode MC)lia, (1111111d(( (( Pi'o-
btenlo Iluillano gi'avi( ('Iii torno (I)) SaCI'liic1'0
C da I)ellth11e1a p101) salvacao (Ia 1)111111.

Coin II ItCflaS('enca C 0 (IeSpei'IaI' (11) CiC
cia, essa inentalid ode evoluiu . 0 hoiiuin e a
inulher passarain it reivindicai' o direilo (IC as-
pirar it fet ici dade, nesta \'ida planet Ol'iI) . Ulna
palovi'a fiOVI), escreveu Saint-Just, fez Sill) apa
I'lçao no Europa : "felicid ode" --- 0 Ilomeill
flaSCCil para a felicidade e 1100 pal'o eXpiar
peil( pefliencia urn supoSto PCCO (10 original,
ii ao-liei'ed itario e (IC que niio part icipai'a

Jefferson, no deelai'acSo da In d epen den-
Cia (los Estados Unidos, incluiu entrc os di-
reitos inalienaveis (10 110111Cm "0 procul'a dl)
'elieidloie" (III ( , pursuit of happiness)

A Igreja, (ItiC acahou rendendo a evolen-
C 10 (Ills )Ies('oi)ertas lie Galileu C 00 sagrado
(I iCito (10 1ioineni a liherd ode (le COO SC iCncia,
hI) (IC taillhem (voluil' pal'a consider:)!' I) ('a-
saiiiento SOl) o Sngulo pi'ioi'i I al'iO (11) I (ntativa
huillana de ldean ('Or a felicidad C, 11(1 e'j)en (fLu-
te (Ill (fileSlaO (1)) SOCI'afllefltO

A p)(Siçlo) (Ill ifluilICI' nO SOCie)1ll)1) ('(fl
(10111 111 COn sideraVellllente nos uI tiiTio

50 1(005, )I(p()iS (] ,it Primeii'a Guerra . Psso ilar
(TiSSO 111(11 PS teniunho peSsoal At) tempo de
minha juventud C, no pi'in cipio do s(ciilo, a
mulhei' cia Ii (1 a ('01111) 11111 ente inC011 (1 iC ionl)l-
mente subrn i SSo a aUtoii(lIidC (10 marid)) C dos
pais . Casava. 11lUitO menoS p0!' in('linacaO pes-
solid (10 (Tile 11)11) CSCOIIIa C (leteril) illa ç5o dos
pals. - 	 Ba railun IC, traballlava fora (I)' CIISI)

F'oi it (IC nlaO-dC-Ohi'l) ohasCulli na
durante it Prillleira Guerra Mundial que den
a inulher opoi'Iun 1)10 (Ic para (lemons ti'ar sua
capaci (10)1 (' (It' ('xer('er UflIa SCI'iC de IlliVida-
(IC'S ate ('11100 exclusivamenle l'eservodas miS
hornen s, 0 (1UC conferiu S rnulhei' 11111 grail (IC
in d (pCfl (hoc Ia (Tile Cia ate entSo )lesConIl(')'ia
0 voto felilinino taniheni C coisa destes fillifilos
511 011)15

0 It'll 01)1(110 (II) eivancipacao (II) i11UlllCr
nSo podC deixar (IC tei' influCncia (leciSiva so-
tire SCUS (lil'CitOS SOciais. A rnulher passou a
ter pleno (lir('ito de aspirar a feli('idade . A
solilc aO dos )ICSajilStes conjugais pela submis-
SIlO (Ia 11111111Cr 1(1 0 Inn da s'ida n5o C 111015
tciei'avel

Afora 0 ('aS)) ('Special (II) rntilliei', OS aCOfl-
tCCifllt'fltOS Ill) grande depressao dos aios 30,
Oa II Guerra Mundial, (Ia desCohCrtll da ener-
gla atoliliCa, (11) ('flOI'illC aceleraçao nos sisle
'IIIOS (IC transportes C telecollluniCaç'oCs. do
rapida djfusao (IC idéias C imagens, fudo iSsO
pi'ovoCou 111110 forte guinada do ('OficeitO de
Vida. 110 Sefltl)l0 (le urn maim' l'CahiSIllo, do ex-
tinç'iio do convencionalismo P (]ithi poi'isia
nos costumeS e do ma jor irnpaCiencia na
busca (]it 	 ieidade

No espaço (IC duos (1C7.eIII(S (it' afoS, ii
tl'ansfoi'rnocao fora tSo profundo ChIC a \'CIIlO
geracao faO IllIliS Cfltefldil) I) linl)tlagl'm 11Cm
a mCntalidade (]it nova. Esse foi aliaS
o teilla (IC uima oracao de pOl'llfliffo que tive
ocasiiio (IC pronunciar Cifi 1949, sob o 1111110
-h Rendiedo do Giuu'da

As institUicoeS do casaIliCntO C Ia vida
(ill conluni nSo podiani deixar dc sofrer o
illlpaCtO dessa (volu('ao

0 ideal, Coiiio disse o Senadoi' Nelson cebem nienos que o minimo legal. As dividas
CalflCir0, C 0 f(1IC1(la(lC conjugal. () casamen- externas aumentaram violentamente, 

comprO-

to e uma forma dc asplracao de felicidade por nletendO luturas pretensSeS.

nar 	 (IC (lois Crites.Ala ss a capacidade de pre-

	

V1SCO (10 ftlIUi() C 0 ('OflhCC1 nb do alfila Ilu- 	
0 Go\-crna(lor disse que deixa dinheirote 	

em

0ana sSo, desgracadalilente muito 	 1111 	
('alxa, mas SomentC ao IPSEMG deve mais de

	

perfeitOs (II) que serb P '° desejal' E Se 1110- 	
150 milhoes (IC cruzeirOS.

	

tiVOS jrl'eillOviVCiS tornam insUstent;'ivc is 0 	 Por tudo iSS)) C pelas palavras de nOSSOS

dO c O
l1ugal C 0 vidl) Cifl cOfllUIll, o d ivOrCio C DCpUta)lOs, quail)lO a ll1atCi'iO foi anlplaillCfltC

0 CX_cOveuma soluçao lIlOIS jusla e 
mais huinana (10 debatida, VOtOIllOS contra (fualquei' congratula-

	

qUC (I (ICSqIIItC', 11010 para OS cOilJUgt'S COifl)( 	
çSo coini'IladOl Rondon Pacheco,

	

Para os fillios por ('U 10 amparO 1 lei, I ant)) 	 -
quaflto OS pals, tern a obl'lgacaO de velar. 	 Emilio

(las Beunloes. 11 (IC marco (IC 1975. 

	

Obsel'va tarnl(Cm Nelson CI(rneil')(. ('0111 	
Emilio Haddad- - Lider do M DR.

	

0discUtiVei fundaiflefltO, qUe "OS mocos come- 	
0 SR. PRESIDENTE -- 	 regimental a

call1 a CoflSi)Ie1'al' (I casaC° uma lnsliluicao QuesiSo (IC Ordeal l)valltadl( pelo nohre Depu-

	

t i'apassada C. tenlerosos de ullla indiSsO1Ul) 	
tado Emilio Hadd ad ' serS jnserida no Ata dos

	

jidade artificial c IflSIflCC1O, vSo 11itiltipIiCail 	 nossoS ti'aballlOS
cflquafltodur000mOr. dui'am. ('0110) todl(S, 	 0 SR. DEPUTAD0 NILSON GONTIJO

Si'. PresldeillC. est. (.aSa api' oVoU. Corn a tota-
Longe (IC 1111111 0 pi'OpOSllO de (liscut ir alidade dos Si's Deputa)

lOS. o que foi uma vito-

essCnCia e 
a forma (Ia legislacSo a que deve na espetacular (10 LegislativO Mrneiro Junto ml

ohedecCi' o (Iivorcio entre nóS. Isso C 11115500 Ministro dos CoilluiljcllcOes, pnoposicao no sell-

para juristas )' CSPCCIOhStOS 	 rn DirCitO (II) tido de que a tori'C e a apareihageill de TV (IC
BrasOpOliS nSo sdJaill l'etjradas, efiqUafito 11100

FamIlia Meu apelo C apenas urna CSpCc le Ic "- Cstiver pi'oflta a aparelhagCm de Maria do FC

cUrSO exti.aordinanbo enderec ado S 	 eIgreja 	
Serao mantidas, (IC confoi'midade , corn enten-

n os It pl( scnt ((11(5 (I ft N 1( 10 11 ,11%1  (jU( 111511 	
IirienboS e ft Iua)IOS nti t (S lUtOl idade ft (IC

twin 0 )livffl)'I)( COIllO Urn (Iil'CitO (10 Olilhoe S 	
rals A solucao foi (fi contrada pelo Mnistl'o

dc hi 	 ih 111(5 (Jii( f (0 (01 (111 f( J)/( 	
(I IS Colliullic (ç 0(5 (lilt (1(1(1 rninou i 	 iiid I )

mento (It i1fl( ) )spli or I feh( id ((Ic sOt) ) 	
et C iso (10 ( I Sci io Oscar Iopes que (UI

gide (I) \eid Ill) 	 iespeit (dos ((S (llI( 1105 (105 	 no (C (10 M inIstlo tSi)\e no 	 11hbOC1C (It \

fjillOS. flOVOS ( Y(lhos. 	
LXII., trliZeildO a Solucao. antes (10 d)a 9 prazo
f1Ia1 Para it retliadl) (105 canalS lie televiSao do

	

Si'. Presi)IC11IC, e este 0 pl'OflhlflCiUi 11t)( 	
Sal de Minas.

de urn dos lioiiiens Inais COflSC1'VO OlCS (ICst( 	
Foi o Ccl SCrgio Lopes. Delegado do Den-

Pais, CIII (file (1C apresenta o prot)leilla P oil-Let CII) Minas, (juCili SI ( ICdicOU 00 eXailiC do

dica a fOrll(uIIl) de se procurar a tel IC oIde 	 grave prOt)iCil ) qil(' afligia o .,,su1n1ineiro s . des

dos ('onjuges 	
(IC (LUC foi (ICsigna)Io pl(l'O (( cargo en) Minas
Gerais. 01110)1(1:1(1111 esteVe, eili carOtel' oficial,.1-.) .,., 	 c, 	 (1,1deiflOflSti))U (star jnteira(l)) (10 p1 uvu,
soliicaO )lCfi1iti 101) I) l(1C51fl0. TroiIXC a CO-
11U1fl icaç so de que o Sr MmistrO havia assi-
11 ado IltO pr )rrogall (1)) OS efeitos cia Poi'tol'i a

.° 139 por I""'is(]()is(]()isanos, pal' 	 pernlanen-
n

10	
(ia (105 repetidores (IC televisSo no Sul de Ali-

(U	
evitall)IO (JUC (loiS milhOes de minciros fi-

F- 	
C:5SC1I1 pi'iV:olos (los sinaiS de telev iSSO Pm-
tanto. C mateii:) venc 1)10 C 1"i i'esolvida. Se CSti)

' 	 Casa ['01,1111.118Fnovo aFelO ao Ministi'o da E)Iu-
('0( 00, )lepois Clue I) Mill isti'o (has Co!llufliCa
cues SC elltelldetl ('0111 S. Exa. e resolveu o
probl elilO, pareCC-liC que C chover 110 InoIha-

Assirn, deve fiCI1l hell! claro (JUL o Exmo
Si' MinistrO (Ills comunlcacoes (ICU soluçSo

)l efinitiva 00 prohleIlll( de televisSO no Su l (IC

Minas.
0 SR. DEPUTADO MORVAN ACAVABA -

Data y en (a, noble Deputad o Nilson Gun ti ,jo. n5o
VCJO p01' (IUC negar tl'ai)litacao ao Requerillle0.
to (10 DeputadO Ferraz Caldas, pelos ftinda
mentos invocadoS no QuestSo de Oi'dem de V

Exit .
E VCI'(IadC (lilt' t'SlI) Casa 311 apl'0''O1i por

unaniniidade 0) Reqilerinleilbo dc V. Exa., di-
nigindo 11111 apelo 1)0 Ministro (Ills Colon (1 iCa-

cues Oi'0 (ltlt' ioaiitiv(SSC OS l'epeti)lores (IC IC-
levisSo no Sill (le Minas, assegurando assill) a

chegada (II) itIl:(geul 1) 10(105 osapareilboS (Ill-
quell) negiSo. E certo 	 o Ministl'o )IaS Co-
nlufliCcoes (leterin jnoU a prorl'ogacao) (10 p Ia-a
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Fin que lermos se coloca 0 projcto do
Exino. Senador Nelson Carneii'o? 0 divórcio
lwnt'ficiart ((S COSOIS SCl)I)I'IOIOS pet)) I1ICUOS
11"'I sete I)UOS C OS casais (ICS(IU ita(IOS h, pelo
IIICUOS. ('111(0 00. Nii 5(11! UllI pei'ioilo (IC
tempo l)aS!ante longo P011) (lilC OS cônjuges
nh1iIolt1l'eçain suits (leciSoes? Niio hi al reais
O j)ortuni(IadCs para qualquer ten tativa nia-
(Itila de l'econdiliaça() (IUC se fun(lamente no
010(1 aIlICfltiC( ?

IiCali1 Iii its nossas lCl1(X0(S, (II) tei'nios
lSSOO1S 	 clucremos deixai' ('la!)) - C fib
(111 I crfllos de Bancada (10 flOSS)) Pal'tido . Que
poSsalli S(l'Vii' de SUbS1(liO pibFI) (jU) OS 111Ylfl-
bros (1(511) Casa venhaiii it 	 it

 (10 ilustie Deputado Jesus Trindade

0 DIVOBCJ()

0 SR. l)EPUTAI)() (;EN:sT() BERNAR-
1)IN() - Sr. Presidente. Srs . ])eputados, 0
fle(Iuerimeflto -it preseni 0(11) it (st a Casa p(lO
ilustre 1)eputado Jesus Trindade trouxe cons-
C len cia Ti OC i onal (1 iversas coni roversias

Pron unclamO-floS 0(111 1, iiianifestando 0
floSS)) pen Sam ento e sugerin (10 que 0 problema
5(11) ap!Cs(flta)i() 00 pO\'O hl'aSilCir)) no forma
(IC 11111 plehiScito . \l( Italia, (1(1011(10 parlamen-
tI'esafir11I\)fl1 Clue a OpiflilO) liv!')' (10 povo
ital jano era contra o llivore 10, 0 Governo es-
I a)el (('(U I) plehiscito. )) P°° SC iiianifestou,
(' aSSilli U (IiVóI'CiO foi 011010(10 naquele pals.
A ('l()litO que nao ha priori (10(l)' P01'fl os parla-
mentares brasileiros clisCutil'ern 0 aSSUIltO. que
IUCI'CCC Sd' deci(li do ('111 11111 plel)i SC ito nil-
(iOflIlI.

SoI)re I) questao, 11111 (1)15 I101 11 C llS (II) 1)11)
(OI1SCI'Va(101'I) hi'asileii'a pUblicI) 1ioe, eni 0
C,lobo, 11111 ai'tigo sobi'e o qual (Ilveluos me-
(till)!'. 1 o seguinte

"0 I)ivói'€'io C (I 	 Social

Eugenio Gudin

AlistotelS. cUR) (lOutrifla filosófica tanto
I) p1)10 nlereceu de Santo Tom OS (IC Aquino,
('SCI'CV('tl, ('111 S u it 	 (IHC 

it (SC i'a'idao e
(11111) instituic5o (IC (lii'('itO fla[Ul'al 

(I 
lie eXiS

tern ill)I1VidUOS in fei'iores ; (fl!, "SPill c€'i'to
ulensilios (IC pl'ifll(il'a ne('eSSida)le. (' ifl1flOSSl-
y e] vivei' satisfatorianien Ic (' (ftlC (1 ('litre CSSCS
ulensilios alguns 51))) 1(1011 ilIlIldoS e ouh'os
ViVOS . () ( ' SCI'aVO C 111)1 lll)flSiliO Vivo (JUC flefli
o Estado nern OS foiiiilias po(lelll dispensai'"

N.-to se en contra em (jU alque I' ('scl'itol' an
I o.o, CSCI'CVC o Mestre Gaston Boissier. nenhu-
1110 espel'onca, flCtfl mesmo ('01110 uina hipotese
\C1'OSSjiiuil, it ideja (IC que it poderia
uma dia ser rcpl'imi)Ia . F ela se mantern atra
YeS (le toda a 1(11)11)1' Media e ntern . Hoje Sill)
SI iiiples m)'nçao proVoCaill) it CXCC l'acao pelo
illUild)) ('iVili7.li (10 (11' queni Ii VCSS(' it ousadia
dc sugeri-la.

0 (IUC mostra - pi')(pOsiç'aO at'aciana, mas
IICU) p01' ISS)) menos verdadeirl) (jilC as leis
liiio de varial' coin o tempo, acoinpanhando
a )YO]UCO)) (105 CoStUfl)CS P (II) moral

() (lil ad ont(ceu Coil) it eSCI'I) vid So acon
ieee hoie coni a indissoluhitidade (10 casarnen-

Questôes de Ordem

0 SR. DEP1JTAI)0 EM!Ll() 1IAI)l)Al) -
Sr. Presid en 	 lllte, Cstou encaiIlllOil do	 Ales
pa'a puhlicacSo. ( IeClIlracaO (10 Ilan)'ad:(
11DB. explicandO 115 razoes petits quills VOL
Contra 0 voto (IC cOngrl(tulacoes ('(1111 (1 Govu
P allor Rofld)lll PachecO, proposlo pIlO 110)
DeputadO Chrislovafll Chiaradia:

DccloratãO de Volo

A BanCa)ia do 1\IOViillCflt() DClnoCnStiCo
Brasiheiro vota contra o requerifllCi l to (I)) Sr.
Deputado CristoValll Chiaradia, que apl'CSCfl-
tou congratulacoes corn diversas autonidadt'S,Minas Ge-entre as quais o exGovernad0 r (IC
rais, Si'. Rondori Pacheco.

Entende a OposicSO (hue. 110 exereicio
do honnoso cargo, nada fez S. Exa. que vies-
se a rnereCer aplausOs dos DeputadoS de fOSSIl
hancada.

O ISo alardeIldo desCnvOiVi111C11t0 Ininei-
ro" se fez sentir inais na publicidatle que nas
realizl(cocs. SentirnoS rnaior atencao as em-
presas mu1 110 acioflaiS qUe as autentiCafilCntc
lnasileji'as, it exemplO (10 Usina de SSo SimSo.

O fUilCiOilaIiSnlO foi inteiralliente' margi-
nalr'.adn - n1OiS de 22 mil servidores ainda re'
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Matéria Aprovada

Requerimento n. 1 15, do Sr. Deputado
l4arOIdo Lopes, solicitando providências para
vacinacio contra mcningite no interior do Es-
tado;

Enienda do Sr. Deputado Emilio Haddad
ao Requerimento do Sr. Deputado Christovam
Chiaradia;

Requerimento do Sr. Deputado Christo-
'am Chiaradia, solicitando voto de congratula-
çies corn diversas autoridades;

Requerimento do Sr. Deputado Jesus
Trindade, sobicitando desarquivamento do Pro-
jeto n.° 1.065, de sua autoria;

Requerimcnto do Sr. Deputado José San-
tana, pedindo voto de congratulacOes corn a
Federaçio dos Trabaihadores da Agi-icultura
do Estado de Minas Gerais;

Requenirnento do Sr. Deputado Mende
Barros, pedindo voto de aplausos para o Con-
selho Federal de Farmicia;

Requerimento do Sr. Deputado José San-
tana, quanto a sua primeira parte, em que pede
voto de pesar pelo falecirnento do Sr. Julio
Soares.

Matéria Rejeitada

Requerimento do Sr. Deputado Luiz Bacca-
mini, em que pcdc seja o Requerinhento do Sr.
Deputado Christovarn Chiaradia votado por
partes;

Emenda do Sr. Deputado Luiz Baccarini,
que suprirnc do Requerirnento do Sr. Deputa-
do Christovam Chiaradia os votos de congra-
tulacoes corn o ex-Govemnador Rondon Pache-
co.

11
zo para a extinção desses I'cpetidores, nias é
verdaiJe também aquilo que, da Tribuna e no
sen R c querimen0, o Deputaijo Ferraz Caldas
trouxe no conhccjinento da Casa: existe urn
Sistema de rcpeticloi'ts instala(los na &erra de
Brasopolis, C esta serra foi adquiri(la pelo Mi-
flis[ér j () da Educaçiio C Cultura par ali insta-
Jar urn observatório . 0 quc Sc pc(lC é que Os
rcpeti(lores já instalado5 na serra dc Brasópo_
Jis IA cOntinuern, associa(los, evidenteinent, aos
()titros Sistemas dc mepetidomes de telev j são doS a! (!( Minas, benef j c j an do, asSini, todas as ci-
daues (Ia regio, (lcfltro (JO J)razo PrOl'roga_a pclo Mi ilistro das Coinun Lcaçes. Preten-
(k-sc evilar que o Ministérjo cia Educaçao,
a [tin I j)rOpri etario cia Serra (IC Brasópoljs façaliar (IC 1'i o repetidor.

(I SR. DEPUTAD() N1LSON (;ONTIJO --
Si. Presidente, pareec quc h urn equIvoco
nest,' Casa, corn a Partic!pacio (JO Deputado
Morvaii Acaynba On o nobic Deputado Mor-
van Aca yaj)a no Cfltefl(leu o o assunto, por-
que nao particjpou (Ia conversa do Ce! .Sérgio
Oscar Lopes, quando veiO a esta Casa cornunj
ear, por (letemni inacio do Sr. Mini.stro, que o
a pel() (lesta As.senihiéja havia sido acolh j do ou0 ilobrc D epukulo Morvan Acavaha está scntin-
do, porque (levia ter atuado mais positivanien
Ic un (!efesa do Sul de Minas, pois é fillio de
V,irg inlia e nem mesmo está f i gurand0 nas pib-

	

inas (los jornajs (laqucun e ma d e . S. Exa., 	 0 SB. D EP[TT,J)() FERRAZ CALDAS

	

zeloso quc e, culto, iflteligentc, boiui DeputaJo 	 Si'. J'i'csj(len[e devemos esciarecer a Casa queuiao tendo participado dos cnten d j iiicn[os na- mantivernos longa palestu'a, no gabincic dc V.uralmncn[c ulibo estib a par (10 assunt 	 AT-is o 	 Exa., corn o Coronel Delvaux, Presidente (10([tie aConf 	 fla i'ealidadc, foi que o Cci. 	 COETEL. Estavauiu taunbéni presentcs os nobresSérjo Oscar Lopes, cm norne (Jo Min j stu'o das DCputad)s Christovarn Chiamadia c Jose Santa-

	

(; tuuiicacocs, esteve on AssemubTéja Para infoi'- 	 ha, alémo dc V. Exa. Disse o Coronel, Catcgorica_
mar que o Ministro aten(leu ao apelo e prorro- uiicfltc, (juc () prohleriia flibou 	 o estava reSolvido ea Portim'jm n.° 139.

	

	
que era alcada do Ministérjo da Educaçuo e
lao do \hnistei'jo (las Cornunicacoes

Zeloso (10 ('argo quc flOS ati'iliui ram Os
leiiores, Ii'Ouxenio5 é Casa o Requerimuento,

c oi l ] o in JulIo (IC corroboram' o quc o nobme
)cpula(lo Nilson Gontijo havia iniciado . Então
cmos quc ('Ouuipleta r:s c o Ministérjo (Ia Edu.
açibo resolver, de unia hora pam outra, in-
ressar na justiça corn lima aç5o de irnissão

uc posse, conscgu j ra a lirn j nar e, em 48 horas,[crib (JUe scm m'etiracia a repetidora, ficando o
Sul de Minas privado d 	 m(Jos sinais (las eissoras
de Silo Paulo. Coin referência a outras mepe-
tidomas dos sinais de telev j säo do Rio de Janei-
mo, o Miii istério (las Coniuuiicaço p s concoi'douquc coffl inuassem em fun cionamento Entre-
tanto, ('slarnos tmata 1(10 agora do 1'ctransmjs..
sor dc l3masopolis

0 SR. PIfESIDENTE --- A Presi(krncia in-
forma ad) nobre Dcputad 0 Nilson Gontijo que
anahsari a Questio de Ordern levantada por
S. Exa. c amnanhi dar6 a resposfa.

Assirn, o r cp ct j dor 	 nC o [m'an1jssor do,Jima-sópol j s n5o sci'o meinovjclos enquanto flao
i'eSt j v' 	 pi'onta, en) Maria da Fe,a apai'ellia_ 	 1

gem necesséria a todo o Sul dc Minas. Sc hou-
vem intcrrupcao, ser pOr (lois 0th Ws (has on Iapeuias pelo tempo n eccssibr io 	 ilmudaflça .

0 'N" n ' sl6rio (las Coinunicacoes jib se en-tencleu ('Urn Os dcrna j s Orga() S e rcsolvcu o Pro-I)Icflla.

No ([nero eStn)eleecr Polénu j ca corn o no-bee D eputado Morvan Acavaha nesta Casa, por-
quc, se assirn o fizcsse, o assunto iria render
i(huj[o Tenios nib sib o te stcmuiunlio dc V. Exa.,Sr. P res j cicntc inns o de outros Srs. Deputa-(los, pres(ntes no cnconti'o coni o Ce!. S6r -,I io Lopes . Para nos, a proimogacibo, pom' mais(10 is aflos, (los cfeitos cia Portarja II. 139 e ac olocaç5 0 da apareihagemn t ransrnjssoi .a e re-('eptoi'a (IC sinajs dc televisSo no Muoicipio die
Maria da Fe. quando da retirada da torre dc

Brasópoljs, C soiuçSo ideal c definitiva,
hcflefjcj () (ha populacSo do Sul de Minas. So.
mos gratos ao Sr. Ministro das Cornunicacöes
pelo at c n dimncjito e acolhida no apelo (Ia As.
seliibléja Legis1atiya

0 SR. I)EPUTADO MORVAN ACAYABA
Sr. Pre.si(lcnte queni nSo entendeu a mi-

nima Questibo dc Ordem, Penso en, foi o n.
bu'c Deputa(Io Nilson Gontijo, pois nSo live e
morn tenho o menom- propósjto de (linhifluju' a
atuaço cficieuite c brilliante (10 iltistrc Par-
lamenta u' uicIa Casa . Tanto assim, que live a
honra dc suhscrever o Requei'iuuient0 por ele
aprcscntndo e aprovado fiesta Casa, como tarn.
hCuum subscrevi o Requcrimento apresentado Pc-
lo nohm'e Deputado Ferraz Caiclas. 0 quc nSo
VeJo C fib p e m ee[)()é qualquei' incompatil)ili.
dade cntre os (lois Requei-j rnentos pois 0 Re-qucrimento VoIn(iO a esta AsseniblCja foi dirigj.
(Jo no MinisfCrjo (as Comunicac.oes E 0 que o
ruobre Dcpu!ado Fcmraz Caldas dcsea C quc se
faça (hull :peio ad> Si' Ministro >la Educaçio,
(JUC pu'ctcn>[c' construjr un observatOrio cm Bra-
sopolis, Para 0 quc cultende scm' nccessirjo re-bnovci' 0 iepctidor ali CXiStcntc . ISSO flab sig-flifica quc sc esteja dimniujn(lo 0 valor e'  oesforço (10 nobrc D eputado Nilson Gontijo
Apoici O (lois R cqucr jrnentos porquc os c .on-siclero (IC alto intcresse pama o Estado e pam
a rcgubo.
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12. 9 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 18 DE MARCO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JIJNQUEIRA

Comparecimento

Fernando Junqueira, Wilson Tanure, Ldcio
de Souza Cruz, Said Arges, Ji'inia Manse, AntO-
nW Dias, Ar tur Fagundes, Carlos Elo y, Chris-
tovam Chiai'adia. Cicero Dumont, Cyro Mieie1,
Dalton Canabriiva, Doniingos Lanna, Emilio
Gallo, Emilio Haddad , Euclides Cintra, Euri-
ped es Cia ide, Fabjo Notini, Fibio \TaSCOflCelli)S,
Ferraz Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo
Renault, Comes Moreira, Haroldo Lopes, hum-
beito (IC Aliiieidi, Jesus Tnindade, Joao Mar-
ques, Joan Navarro, Joan Pinto II iheiro, Jorge
Carone, José Ron ifñcio Filho, José Laviola,
José I lonorin, José Santana, Kern ii Ruin aira,
Luiz I3accaniii I, \Iendes Barros, Milton Liiiia,
Milton Salles, M( l'Vafl Acayal)a, \arcel in Men-
des, Neil Jabui, Nilson Gontijo, Nunes Coelho,
Olavo Costa, Pedro Narciso, Ba I inun do Alber-
garia, boa I do Canedo, SebastiSo NUSC irnento,
Sérgio Ferrara, Sylo Costa, TelCmaco Pornpei e
Vicente Guabiroba

Expediente

OFICIOS

Dos Srs. Presidentes das Assembléias Le-
gis]ativas (10 Parana e da Paraiba, durnprilflefl-
tafldo pela CII 0 o e POSSe cia Mesa Dire bra
desta Assembléia;

do Sr. Secretario pala Assuntos do Gabi-
nete Civil do Governador do Estado de Ala-
goas, agradecendo a cornunicacSo da eteiçSo C

POSSC da Mesa;
do Senador José Esteves, en call] inhando

cópia de son proiitinciamento relativo a con-
vocaçaO (IC suplentes CIfl CSO de lirenca de
senadores e (IepUt1ldOS, para tratarnento de
sai.iile.

TELEX

Do Sr. Presidente da Assernhléia Legsla-
tiva do Estado (IC Santa Catarina, comunicrin-
(10 tee aquel a Casa aprovado o Requeri men to
(10 Sr. Deputado Nelson Pardini, sobre extin-
cao (las suhle.tenclas ijartidCrias

PROPOSICOES

PROJETO DE LET N.9 36/75

(EX-PROJETO N . 1.065/74, DESARQUIVADO)

Revoga a Lii n.° 3.420, (IC 1-10-65, es-
taheleeendo, em favor dos ex-comhatenteS
di FEB, a gratuidade nos transportes co-
letivos C nas casas de diversöes pdblicas,
no Estado de Minas Gerais.

A AssembiCia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decicla

Art. 1. 9 - Fica assegurada a gratuidadc
nos transportes coletivos e 0 ingresso gratuito
OilS CilSRS dc diveioes publicas, no Estado de
,lina Geiak, nos ex-ronilmtentes da Forca Ex-
pedicioniira Brasileira.

Parcrafo 'ini 1 r Sccretaria de Esta-
do da Se ' uranca Pildica (IC Minas Gerais, corn
fundamento na relaç5o dos ex-combatentes (lii
FEB, fornccOa pela Assoeiacfio Nacional dos
Veteranos da FEll __ Seç5o Regional de Belo
Ilonizonte, Mines Gera i, expedira CarteiraS es-
peCiaiS dc idenlificacao para os fins desta lei.

Ant. 2. .--- A Associaçfio Naciona] dos \Te_
teieinos da FEB Seçlo Regional de Belo Ho-
nizente, Mines Gerais, en encaminhar a relaç50
refenida no pimregrefo unii , o do antigo anterior,
iteverCancXar-I]le a fotocdpia. devidarnente
an tentica (Ta, do Diplomaonla da Med aiha de Cam-
pan1l (10 henefiei:ido

Art. 31 Silo considenados ex-cornha-
tentes da FEB, para os efeitos clesta lei, os por-
I adores do Diploiiia d a Sledaiha de Campanha
da ItSlia, durante a Segunda Guerra Mundial

Art. 4. -- A partin cia vigência desta lei,
(10 todos os editais, conlratos on instrurnefl-
to; de coneessao ou autoi'izacao dc transpoite
coletivo e con cessSes P ara funcionamento e lo-
ealizaçSo de casas (IC diversCes pdhlicas, figu-
rare, obnigatoniaiiienft, a gratuidade prevista
no art. 1. 1 da inesina

Art. 5. - Esta lei entra em vigor na da-
ta dc sila puhlicaçao.

Ait. 6.	 Bevogam-se a Lei n. 0 3.420, de
I . de outubro (IC 1965, e dernais disposiçöes
cm conti'erio

SaLts dla ileuniCes, 13 de rnaio de 1974

Jésis Tiindudc - - Nilson Gormtijo - Lücio
(ic Souza Cri:: - Pedro Gustiiz	 João Ferraz
- Edgard c/c Vasconcelos 	 Curios Eioy.

Justificaçdo - A proposic5o ora apresen-
tada ohjetiva aprinlorar a legisianSo vigente,
aplicavel aos ex-comnbatentes, fundarnentando-
-se nos seguintes prezsupostos

I - a Lei n, 0 3.420, de 1.0 de outuhro de
1965, quo assegura aos ex-combatentes da FEB,
incapacitados fisi carnente, a gratuidade nos
transportes coletivos e nas casas de diversöes
publicas do Eatado, por impropriedade de re-
clacCo, considerou corno ex-combatentes da
FEB milhares e milliares dc hi'asiieiros, serviri-
do an Exército, no Brasil, durante o periodo
cia Guerra;
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II - e mais justo homenagear os. autênti-
cos ex-combatentes da FEB, incapacitados on
nio, do que urna minoria de reservistas inva-
lida(los, pelo fato de haverern servido o Exér-
cito no perIodo da Guerra, beneficiaclos pela
Lei ii.' 3.420, motivo per que concluirnos ser
intençao do legislador beneficiar exciusiva-
rnente aqueles que atravessararn o Atlântico e
conibaterarn como integrantes cia gloriosa For-
ça Expeclicionéria Brasileira;

III as fileiras dos ex-combatentes da
FEB, quase 30 anos após a Guerra, rarciam
cada vez mais, tendendo a desaparecer dentro
(IC alguns anos;

IV - por serein os ex-combatentes da FEB
como urna gota d'égua a se evaporar no mcio
(Ia massa occnica da poulaciio a crescer cm
ritmo geornétrico, Os beneficios a des concedi-
dos nSo irSo afetar Os lucros (las cmpresas de
transporte coletivo;

V - no que tange a gratuidade nas casas
de divcrsOes pñblicas, a conccssão redunda
cm hcnefIcio para as inesmas, visto tornar per-
missivel aos ex-combatentes frcqiicntarem-nas
corn mais assiduidade, acompanhados de SCUS
familiares, quando nSo o fazern agora, em sua
rnaioiia, por nSo poderem arcar corn as des-
pesas.

Nota-se, portanto, a necessidade de urna
definic5o mais conveniente dos ex-combaten-
tes, objetivando a exclusão dos que, de fato,
n5o o sejam e favorecendo Os quc, realmente,
integrararn a Forca Expedicionária Brasileira,
na ItSlia. Dentro desse propósito é que apre-
sentarnos este Projeto de lei, fiel, ainda, ao
principio de que deve o Estado conceder be-
nefIcios a todos aqueles que dumpriram corn
seus deveres de guerra, o que constitui urn es-
tirnulo As novas geraçöes, representando a hi-
pótcse contréria urn terrivel desestirnulo aos
ovens dc hoje.

Jesus Trindade

n.9 32, do Sr. Deputado Elmo Braz, e,
carccendo a necessiclade de se forrnular soli.
citaçiio aos Exmos. Srs. Governador do Esta.
do e Secretirio (10 Interior e Justica, referente
ao aurnento dos vencimentos dos serv entu.
rios (Ia Justica;

a. 9 33, do Sr. Deputado Elmo Braz, en
que solicita: seja encaininhado apelo ao Sr.
Govemnador do Estado, no sentido de que Se.
jam tornadas enérgicas e urgentes providên.
cias para o atendimento clas necessidades do
Forum Lafaicte; transcricão, nos Anais, (10 ar-
tigo Coino o Cidadão So Ire Pam Ser urn Jura-
do, publicado no Estado de Minus de 11-3-75, e,
aincla, voto de congratulacOes corn a TV Gb.
ho por reportagern feita no Jornal Nuciona! de
11-3-75, sobre o mesmo assunto;

(10 Sr. Deputado Jorge Carone, solicitan.
do scja constituicla cornissSo dc sindicância
para apurar a extensão do rornpirnento da Bar.
ragern (10 Acaba-Mundo;

(10 Sr. Deputado José Bonifácio Filho, em
que pedc o desarquivarnento do Projeto n.9
1.316, do ex-Dcputaclo Bonifácio (IC Andrada,
cjue (lé a dcnoininaçSo de Professor Teodomi.
ro Santiago a escola de 1. 11 grau de Caxambu;

(10 Sr. Deputado Christovarn Chiaradia,
solicitanclo voto de congratulaçöes corn o Pro-
fessor Rairnundo Cândido pela sua eleicão pa-
ma o cargo de Prcsiciente cia Ordern dos Advo-
gados do Brasil - SecSo de Minas Gerais;

(10 Si-. Deputado Humberto (IC Airneida,
pedindo voto dc pesar pelo faiccirnento do Co-
rncndador Venerando Domingues dos Reis Jñ-
nioi, cm Carmo (10 Rio Claro.

coMuNICAcA()

Do Sr. Deputado Kemil Kurnaira, sobre
falecirnento do Si-. Mahmed Kassin Lauar,
ocorrido din Teófilo Otoni.

Pareceres
REQUERIMENTOS

N. 9 27, do Sr. Deputado Olavo Costa, so-
licitanclo seja indicada ao Sr. Sccretário de
Estado da Sañcle a necessidade dc instalacao
de urn posto medico em Rio Espera;

n.9 28, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
pedinclo sejarn solicitadas ao Pocler Executivo,
atraves do Departamento de Estradas de Ro-
dagern, inforrnaçöes sobre paralisação, orça-
inento e reinIcio das obras da estrada MG-23,
Oliveira—Carrno da Mata;

n.9 29, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
em que solicita sejam pedidas ao Sr. Gover-
nador do Estado várias providências relativas
A ADEMG;

11. 9 30, do Sr. Deputado Elmo Braz, soli-
citando scja enviado apelo ao Sr. Governador
do Estado, no sentido (10 auniento de venci-
mentos da magistratura mineira;

n.9 31, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
peclindo seja encaminhado apelo ao Sr. Minis-
tro da EducacSo, no scntido da conservacSo
da torre retransrnissora de televisão de Brasó-
polis;

A CoinissSo (le ConstituiçSo e Justiça,
aprecianclo a Mcnsagern n. 9 8/75, opinou pela
aprcscntacao do seguinte.

PROJET() DE RESOLUçAO N. 38/75

Aprova Convênios c Ajustes firmados
pelo MinistCrio cia Fazenda e Secretérios
de Fazcnda dos Estaclos e do Distrito Fe-
deral, para fins que menciona.

A Assemhleia Legislativa do Estado (IC Mi-
nas Gerais aprova:

Art. l. - Ficam aprovados os Convênios
e Ajustcs firmados pelo Ministério cia Fazcnda
C Os Secretérios de Fazenda dos Estados e do
Distrito Federal, nos anos de 1971 a 1975, ob-
jetivando a fixaçSo de normas para isencSo do
imposto sobrc operaçöes relativas a circula-
çao (IC inercaclorias.

Paragrafo ñnico - Os Termos de Con-
vCnio e Ajustes, de que trata o artigo anterior,
passain it fazer parte integrante desta resolu-
So.

rajoU-nos a formular da Tribuna desta uasa -
fato que acontederá amanhã - pedido de in.
formacbeS dirigido a S. Exa., o Sr. Governa-
dor do Estado, para se saber a exteflSãO da
acbo das empresaS multinacionais em Minas
Gerais. Esta Casa já instaboU uma CPI, a reque-
rimento do nobre Deputado Jorge Carone, para
tratar do mesmo assunto, porém em area espe-
chico de uma empresa mu1tinadi0aI. 0 obje-
tivo do Movimento Demodrâtido Brasileiro é
cnviar sugeStöeS e subsidioS para.a CPI insta-
la(la na Câmara Federal, pois, também em Ali-
iias, sofremoS os efeitos das empreSas multifla
cionaiS. TrazemOs ao conhedimt0 da Casa
esta nossa pretCflSãO uma vez que, através de
jornaliStas que fazem a cobertura de fl05S05
trabablios, nianifestamos nossa inteflcbo de
apresentam requerifliento sobre o assuntO. Alas
o urn especifico que inc traz a Tribufla hoje
é cobrar do GovernO do Estado providências
com rebacãO a uma estrada de vital importãn-

A Asseiiil)iCia Legislativa do Estado de 1i 	
cia para a econOln i a da Região CentrOOe5te de

Minas Gerais.

flas Gerais aprova
No final do Governo do Sr. Magalhães Pin-

Ficani aprovadbos o Termo de 
to, o DER construiu e inaugUrou, a ditima ho-

celebl.adOS, rcspcctiV nente, em 18 de abri
	

ra, a estrada asféltiCa de Oliveira a Cafltc, 	 coifleca
rmo da

ConvCn io c o Terino Aditivo corresPonde Mata. Logo depois da inaUgUracao,

de 1974 c 18 de fevcreiro de 1975, entre o Go-verno do Estad() dc Minas GeraiS iniste- mos a sentir a pressa e a irnperfeicao técniCa

rio (1 Sadde, corn 0 

objetivo de petinitir o au- cOifl que a 01)ra foi realizada, eis que, scm ne-
meilto do protecao do grupo maternoin ntll nhum acostailiCflt0, a estrada não oferecia se-

no EstadO. 	
guranca 	

forani curvaS construidas sera nc-

Parãgi0f0 dnico - - Os Termos de que tra- nhuma necessidade e o asfalto,erdadciras cratcras, pondo e
arrebentando,

to 0 
artig() passani a fazer parte integrante des- formava 

v
m pen-

to resoluca° 	 das eleicbeS o Goverfladom Rondofl Pacheco

go a vida de quem por au transitava.

Art. 2. --- Esta resolUcao entro em vigor
	

Já no final do seu Governo, as vCsperas

no data de sua publicacão. 	
,

Art. 3.')- 	 vogLi11iSC 

as clisposicoes em deterIflifloU ue o DER fizesse as obras necessá-

contiario 	

rias de abertura e recapeamento asfdltico do-
quela estrada. Passada a eleicãO, a obra foi

Sala das ConujSSOes, 18 de marco de 1975.
	

paralisada, e nbo ha sinai de que a mesma
de imediato, reiniciada. Ha uma generaliZa

seja,

NciieeliO Mendes, - presideflte - João 
(Ia preocUPacao do povo daquela regiSO, ulna

Navarro - Relator - Milfofl Lima - Cicero vcz 
que, Coin o estudo que está sendo feito para

DufllOIl( -- 
Neil Jabur - EuclideS Cintra - 

a abertflra da 3. pista do Fernão Dias, BR-38l,

FerraZ Caldas.

	 Sao Paulo - Belo Horizonte, havemá neccssi-

Rccebeiam parecer favOráve l
 do Comissào dade de scm transferid o o trânsito para aque-

Projetos de Lei la estrada, em deteriflinado periodo da cons

de ConstitUicSo e Justica os -
n.°s. 2 e 4/73, em 1.' discUssSo.

OradOres

ESTRAI)A DE OLIV A A CARIl0 DA

O SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. P I. esi(lCfltC e Srs. DepUtados. Pom iniciati-
va do Bandado do Movimento DemoCrático

Camaro FeBrasiIci10, no deral, e corn 
0 aPoio

da Lidcraflca do Auianca Rcnovadora NaciOflab,
aquela Casa acaba de instabar os trahalbos de
urn CoinissaO Pamlamentam de Inquerito, a urn
dc apurar as atividades dos empresas multifla-
cionais em nosSO Pais.

0 inteleSse manifestadO pclo Goverlio em
urn probicina tao sério coflio este, interesse
que se anifestou no decis 	 do MDB, enco-

ivo apoio da Ban-
ni

coda do ARENA as pretensoes

Art. 2. - Esta resoliicão entra em vigor
a data de sua pu1)liCacao.

Art. 39 - Revogamse as dispoSicoes em
contraLto

Sala das ComiSSöeS, 18 de marco de 1975

NurcClio MendeS, presidente - EuclideS

Cintra, Relator -- 
Millon Lima - FerraZ Cal-

das	
Neil Jabur --Jodo Navarro - Cicero

Durnoflt.
Exa'uiilafldbo a ensagem n. y 13/7 5 , a Co-

1 jsSSO 
de constituicao e JustiVa opinOU pela

apreSefltacao do seguiflte

PROJETO DE REsOLUCAO N.9 37/75

Aprova Termo de Convbnlo entre 0

Governo do Estado de Minas Gerais e 
0

MiniStC1i0 da Sañde, pam os fins que men-

I kI

Não ha razão, pois, Sr. Presidente, para
que o PER não se interesSe por urna obra tao
importante Como essa. Segundo 1evantamet0
I eito por técnicOs que conhecem o assuntO, fo-
rain gastos mais de 2 bilhöeS antigOs, e nSo
foi feito nada. Esta C a razãO, Sr. PreSi(lcnte
e Srs. Deputados, peba qual estamos cncami
nhando ao DER urn pedido de informacao,
atravCs do Bequerimento hoje apresentado.

Esses são alguns dos motivOs pelos quaiS
deixamos de votar a favor dos congratulacoes,
pretendlidas por esta Casa Corn o Sm. Rondon
Pacheco. Existem ainda outras matCriaS a se-
rem cobradas do GovemnO do Estado. Desciafll -,nos que esses pedidos sejafli forulados 

00

novo Governadlor, pam que S. Exa, possa sea-
tim mais dii.ctainente o abandono e o desinte-
resse do Sr. RondOn Pacheco, coin referCflcia
a imenSa area de Minas Gerais.
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pm'csenctm Iuiive/ tC titus suas mcabizaci5es. S. 	 d
bXtl. naturttlm!temitC mu conhecei', se jib no co-
mibicce, todos OS pi'ohlernas gritantes (Ta mninha
i'cgiibo. S. Exa. certamente irS conhecer as
(lcsapropriac oe s do Distrito Industrial; S. Exa.
certutmen t e ja conhece as obras tie implailtit-
çSo (It Siderdrgica Mendes Jñnior no cidade
tic Juiz (IC Fora. E, ccrtamcflte, S. Exa. Cmlvi-
tiara c'sforco 	 als Para que tabs reizacoeS sejarn
breves. V. Exits. hito dc cOnvir comitigo en'
qua nao podenia aplaudir urn Governador que
maitniani. fl:t Pt inlrt cidadc. UP flolilt' (it ta gumi

-(iii ClasSe comito () (To Si'. EIScIio Lopes, que C
Dtrctor (10 Distrito Industrial. Esse nOme traz
diemerito ut quabquer governo

Creio que S. Exa., o Governador Aurelia-
no Chaves, atruivCs dos legitirnos tepreSefltail
tes do c dade - - OS 1)il1iflleflta1'e 5 , Va cscofller
homulenS (it' ccmllum'a, probos e (ledicadOs ii call-
so puhitca. quc o represefltec.i mitts fumlçoes p0-
bit icas tic Juiz dc Fort e die toda aquela regiSo.
Acnetlilo que S. Exit. escobhe rib a! ernStaS, nrns
se tite a lionienS dc hem. Fazemos 1-0105 part!
tiuc S. Lxa . taco politico na itrea (le Juiz (IC
Fora, moos md iqsme Domes de envergadura, do
propnia ARENA local, que iS existcmn ibs cente-
nas, t4raculs 1)eus. e (105 quals SOU iiiigO Pes-
soutl . lilt aur0-ni(', micste boston be, ill) ftcmiSttmhit'! i

-to Aicmiila c udtro eta men coraçibo urn crCdi-
to tic coil ittmitI a S Exa., o Sr.GovcnnadOr,
puirtt ([Uc flO5S0 levuti a ililflba regiSo OS hene-
fieio; dc que CIa lanto caiceC

Numa visita do exSecretS!i0 do Segurafl-
cut Pimblicti a miiinha c j dade, quttntio vitnias clas-
ses repnesCm1tutt1'15 dutqueha localidiidc fizerani-
the tint pal jil(), no sentido (be (late restuturuissa
o piCi!io (lii DeIc'gac I (IC Poi1C]il, CI'-'' se Cii-

'oiiü unt fliflilO dc baratas, ('0010 Urn
jeiro tie mIiinhut calCgOril, ut i'eSpOSit ([Ci

Si' S t'cral(tl j O, fteiitc its cSrnttras de televisibo
C outros mncios (Ic tm-aflSrnusSao, lot it SC Clinic:
"0 pohic'mIiut do i'estuuuracibO (10 prCdio tb Dale-
ga' iut 

a
de Poiicitt ciii Juiz tie Forutcall('u is coil"'-

nidati solucioflttr" A comunidttdc d eveniti cui-
(itti' coin (I pmOpl'iO (bovermiitdor (10 Es! ado ties-
se probtianta (be restaui'acUO tie prCdio. Isto é
tbaitiuiis. Vcjatn V. Extis. quc nu() podania apitiu-
(lim' dacili cssC tipo (1C Secret, que nib se!-
Va pum ser sc'c'i'CbitibO (be nimiguefli.

Pai'ahenizo, portantO, o Sr. Govel'nador
AureliaflO ChutvCs Pelladistinta escollia dos ex-
ceiefllCs l)epuiutdOS (ICSIU Casti, cjue sin os Srs.
Lounivuil Brasil e Mi,i'io Assad, par ocupal'cm
postos nas Sccrctarias. Quero crer que S.
Exas. (butribo iuiaior hniiho ao secretai'iutdO do
Sr.Govcriladol' Auneliaflo Chaves. Faço votoS
por que tutis Sccretu'ti'iOS possutin irmaflar-Se, fa-
zeiido ('oro ('0111 tiiil Govemflo quc, p01' enquall-
to, consi( j emo honcsto, porciuc tern apemlas 48
liOi'ulS tic' vidum. Qualido visiluui'em tmma cidade
coil)()Juii tie Fort, piinieira cidutde intem'iOra-
no do Estado, 1150 ciCem utna mesposta evasiva,
nina resposlut tie meiliflo tic grupo, dliZcmldo a
('OfllUflld tuti C (iU elt deve CUidttr (10 prpnio
estaduai Nibs (tevenlos cutlar (Ta COISit publi-

ut itiums consc!'ttr, cdulicar, i . ecoiiSt!'CIjl', este é(urn proh!eina do Podcr POhitco, urn problenia
do (bovanhio Estadual, jib que o prSpi'io perten-
('a uuO Esluido

ANALISE DO COM11 ORT\MENTO DA
ADEMG

0 SR. DEPIJTAD() SEBGJ() FERBARA
Sr. Presidente, Srs . Deputados, sejam as mi-
nlias p lilitejeas palavras de saudacao aos Cole-
as Delfjiii tie Carvaiho Riheiro e Carlos Le-

Inos, qUe acabarain (IC se elilpossar neste mo-
mnctito . Que, COin Sua ifl[eligência, sahedoria
e entusiasino, possamn trazer ansi nat ten los a
esta Assemliléja e defender its regiSes que Os
trouxerani a esta Casa . Deejaiitos a amnUos
mnuito êxjto eni sua espinliosa rn jss5o no As-
senibicia de Minas.

Sr. Presidente, e a quarta vez que OCUpO
esta Trihuna . Na prilneira vez, tratci dc as-
su r to relacionado CDIII o BNII no segunda
oportunidade, ventilci o probi ama dos ponies
(IC Itahirito ; na terceira, analise j a fala do Sr.
Sbimiistro do Educaç50, Nei Bra ga. iloje vamos
falar (IC 11111 assunto (JUC todos conhecemos
hem 	 o nosso futebol. fleferinto-nos m ADEMG

Adininis[rac5o (10 El5djo Minas Gerais,

Coin a mudança (10 Govem'no, novas espe-
rancas SUi'iemfl, novas pet spec [ivas apareceni,
POréI), OS c'luijes, Os nossos plincipais cluhes,
raz5o de ser do futehol moitnimo, esbao piau-
caitiente falidos . As adma iliistrac(ies passadas
niio conseguiram sensiljjlizai' o Governador.
Coin a miiudança do Goveriio, nova investida
serS feila, pois Os cluhes reciatliata miteilior Ira-
tamnento . NSo é possIvel qua, (11_1a11(10 ha uitla
renda de 100 Mit CFUZCiF0s, -I 	 tire 35
mu, deixando 65 Inil pam Os clubes . Isso
quando a i'enda atinge 100 miiil cruzeiros, coi-
SO rara hoje eni Wa em Minus Gerais. Estamos,
poitan to, analisand o aspectos (IC) comporta-
niento do ADE)IG . 0 est(mdjo flao foi construl-
(10 coin a finaijdade de obter lucros . E clam'o
que é necess5i'ia umna certa renda Para sua ma-
riutençiio . 0 quo SC 11010, elitiCtailto, é a
ADEMG cada vez mais rica e os dubes cada
Yez lilals pobres. v;ii'ios atletas do nosso fute-
hol ja foi'amn ncgociados, portitie (is duties nao
tern condieCes dc itiantC-hos. T ivaitios unit fase
aurea a puirtir (IC 1965, (ILIMIdo fo j in augui'ado
o Estailio 'Minas Gerais Ac uforia toiiiou COIl-
Ia de todos : deputados, cronisbuis espoitivos,
jornalistas, hoinens piShuicos . (irarides parti-
(las foram Ili reahzadas, grandes iltulos vie-
rain para Minas Gerais, e todos ficamnos orgu -
iliosos quando 0 Cruzeim'o trouxe a taca Para o
nosso Eslado pela primeul'a vez. Ficamos or-
guihosos tamnbém quando o Atlético C 0 Afl)C-
rica fizeramn campanhas hrillian[es, e corn as
grandes vitórias aicançadas palo Vila Nova.
Passaiba a fase de euforia, 0 torcedor passou
a nao freqiientar mais o Estibdio pom- razCes di-
versas, inclo ali so nit ocasiiio (Jos grandes chits-
sicos .Mas, apesar dos apelos insislentes feitos
petit crônica esportiva, apesar dos apelos feitos
pelos dirigentes, estas into Conseg uiram Cia ma-
neira nenhuma sensihuhizar 0 Governador neni
a direçiio da ADEMG para 0 pm-ohienia. Que-
remrmos taxas de acom'do coin possihuhidade
atual do futebol mineiro. Essa taxa de 35%
teni que ser dimninuida . Afina], os ciubes aca-
bani recebendo urna pequena iniportuncia

Como iS dissernos, o Diretor da ADEMG
niio Poole sec um politico. TCn que ser urn ho-
mciii que conheça profundarnente o esporte;
que tenha convivido por muito tempo no es-

P 01-1 c; sc possIvel, dc dheve ser j nd j cado pei
ci uhts qtia lazemn porte do futehol de Minas
(ierams,

Com ie!açibo aos nieiiibros do Conseiho 1a
ADLMG, foj cm'iaoa umiia lei Ciii 1965, rcguha0_
(10 0 assmmmil(t 0 Conseiho era commiposto de 12
itiettihios, (Idle fazendo parte Cmiii iimemmibro des.
iii Casa C thu ci'onista esputtivo . No Govern0
atitaujor foi supruinido 0 iiienihro (lesta Casa
0 cromi slut esportivo ficou mnar g udinizado . Ora
o cmouiista é uimm imoinem quc conhece 0 espoi'
e vive 24 hoi'as diuirias em fun ç ibo do futebolC do esporte Este homem 1150pibo ode ficar afas_
lOOt) (10 Consellto (itt ADEMG . 0 afastamimanto do
('ranuStut espoibivo e do milenibi'o desta Casa do
CO 11 s C 110 tani ii atui'aimnente a finalidade the in.
pedi-los de defender diretainente os interesses
do fufthol c do povo e Cie seissibulizar o Sr.
Goveinto lom (to Es [ado e tamnheiim a direçiio d
ADE"'d G Para 0 proh!emna

Quemeiiios tutxuus mnais humixas, (be acordo
(Ott! it posibhiulade atual Coo futebol Iiiinejro
T,'1 ' .  laxut u!iin.e a cilia de 35 . Ora, OS (lu-
lies, putt ticanmente, nacba estibo arrecadando,
laos lent qtie pagam' S ADEMG essa taxa enor-
mute. Quammi[o uisstuune o Govermio Miiieiro 0 Sr.
Auret too Chaves, ciii queni Sc (lCpOsi Ia niuita
espiuti nc'ut, 0 povo espera que haja modificacao
mitt A I) 1MC 	 For isso estanios apresen tando
Cliii Jic([Uarititeflto sobre o assunto

Pediiutos tainhSrn a incbusSo efetiva de uni
iiiCltiOi'O (ICCtt( Casa no Conseiho Clut AI)EMG,
couno saiitprc existiu . Nib sent cmiii favor; será
umiia exigCncia . Scm-S urn mnetnhro do povo Para
opinar, POFtI estudar, Para tbizem' da necessida-
(ft (IC se nuotlificam- a estrulura (Ia ADE'iIG emii
P rot (10 tnt alto! tic Minas Gerais, que, iiifebiz-
it tan Ic, (sb caininliamido a paSsos largos Para a
falCncitu . SSo necessimi'ias niedidas sCnias c oh-
jetivas, a conic('ar peha ADE\IG, que prccisa
(IC Uiuhi ('oinplcta i'eituodcbutçibo, porqtie iiuio se
('tnicand' tolnnni5trar hoje uni ('lube de futebol,
saben to-sc' (jtid' aiim cttdtt paitidtt etc vai perdcr
35 (itt arrccadac5o, seja eha qual for. Hit jo-
gos (jtle rendein 25 ]' !it cruzeiros, e OS chuhes
A H (hi paguuln part pamticipar (Idles. A ADEMG
1150 foi C niada pam (bar hucro, mas para ajudai'
O esponte (IC Minas Gerais. 0 clue n5o pode
aconIeccr C a ADEMG ficai- cada vez mais rica,
e Os cluhes catla vez inais pobres, caminhando
parut a fahCncia.

CBEDITO 1)E CONFIANA AO GOVERNO

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Estanios inaugu-
rondo o novo Governo. A minha regiito, corno
jib disse desta Ti'ihuna, continua azeitando as
sutts fcc!iaduras, deseniperrando as arm-uehas
nclas existentes, a fun tie que as novas chaves
possanm ahmir decididamente suas portas em-
pei'naclas Para o seu progresso social. Devo
cbizer que neste instante fabo exciusivarnente
(, in marl nomne pessoal; nao acredilo, pctrtanto,
estumr endossando o pensarnento dc todo o Movi-
nienbo Deniocm-Stico Brasibeiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, falando
cmii men nome, acho por hem abrim' urn crédito
tie confiuunça ao Sr. Governador Aureliano
Chaves, e, enquanto S. Exa. for o Governador
die todos Os mineiros, nito sornente dos arenis-
his. estutrei contribuindo corn a mrmimiha modesta

Sr. Prcsiticnle, Srs . DeputadoS, (TeiXO me-
g istm'ado aqui, ao Si'. Governadom' AurcliaflO
Chaves, cumn cm'Cdito de confiancut, agUai'dandO
rout itian I a que OS probieniuts mniuis prd'mneflteS

Aadministracibo do Forum Lafajete, sell'

umr. so centavo (IC verha, n5o Poole tomar qual-
quer providiendia c nao tern sequer material
de bimpeza. As becas estibo sujas, rasgadas,
(tie VCZ eni quando, umii funcionarbo, por Suit
conta, lava todns as hecas em sua casa), c o
mobihanlo estu'i caindo aos pedaços. No go-
binetc (Jos juizeS, urn jogo tie poltronas etu't
corn se ll res-cstirnento todo rasgado, e o faxi-

ji'o jil 1(111 ordeiti tie leva-luss part o p0150

cleixando a suilut scm qualquer poltrona.
0 Pm'omotoi' Severimlo Flores cornefltOu

quc tern ohscrvatiO que Os jtii'atios, nit iiflutmiieil
te, pasSal'aiii a mecusar, delicadariemite ,os Ian-
dies c café oferecidos pelOS oficitis tie justi-
ça nos intcrvalos (to julgameflto. "E des tern
i'az.ao", (iisSC 0 pmohiiotoi', mostritfidO as xiCui-
i-as (apenuts cinco) tmincadts e sell' asn, 0
iancha servido miunia forma tie aliirniflio "des-
sits tie boiccO tie imltiiilui catCgOnia", utpcilulS
Ufli copo (IC vidio, c a mnstalutcito sanhtiti'iit
sent touduitus, sent sa1)50 C SCm 1)utPc1
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minha regiibo sejarn imediatamente ataca-
its

PRECARIEDADE DO FORUM LAFAIETE

O SR. 1)EPUTADO ELMO BRAZ - Sr.
i'esidcnte, Srs. Dcputados. 0 Governadol' ten,
aviado ii esta Casa vai'ias memlsagens (le an-
icato. Ni-lo fl05 podemnos esquecer'de forma
igumIla, do Poder Judiciubrio. Nesse sentido,
I . Prcsidenbe e Si's. DeputadOs, cricarninhel a
lisa trés Bcuueniluiefltos, uni tides pedindo es-
)Cdlflcamcnte mellior a Para o nosso Fibruirm
afaiete.

Sr. Presidciite, utpesam de o rncu tempo es-
tic curio, gostania tie be,' a i'eportagCill que o
e!ado dc Miimuus pubuicou cOrn rciaç5o 00 Fo-
urn Lutfaietc, no diut 11-3-75

"Corno o Cidaddo Sofi'c para Ser uni Jmiraclo"

0 exerciciO do funçibo de jurado do Tr-

burial (10 Jimi'i dc Belo Horizonte passou a re-
presemitar, uitimarfle fl te, urn sacrificio cadut
vcz mais penoso. E unto obrigacibO que a lei
impite a todo cidadSo, mas os juizes e pro-
niobores do 16ri estibo sentindo one o mime-
ro de junatios que procuram, por todos os
niciOS, dscapar duis con,.ocacoes, estub aUnlefl-
tando a cada niCs.

E Os proniOtoi'CS actiarn que a principal
causa thu duficul dade ciii reunir o (Jitoilifli
cxigitlo pelo Cibdi go - - para a realizacuto (IC
urn juigalnefl1o, uuit'iii dos naturais sacrificios
tic ordem profissiona l e familiares - é o to-
t,ti (lcsconfom'io duis mnstaiacSes do Forum La-
futiete. 0 Promiio!or Severino Flores ac'lia que
05 juruidos 50 1150 pmotdstafli por dielicuttiezu t C
atcflcao Para coin OS U1ZCS, coil) quell) man-
tCni muibo btoas rclutcbbCs, mas dc recOnitCcC
(,Ile 0 !i'uitt1iIiC 1 (ICiC a ,Tustica telli (TiSpenSOdO
a seus jtirados "C inquahficaveL cia piol' qua-
ii dad

Semii Dinheiro
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Pedro Aleixo

PREENCHIMENTO DE CARGOS DE
CONFIANçA

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA Sr.
Presidente e Srs. Deputados. Votarci contra
o Requerimento do Sr. Deputado Jesus Trin-
dade, porque sou a favor do (livórcio. Poste-
niormente, darei as razOes da minha posicão.

A minha presença na Tribuna é para for-
mular urn apelo, ainda na euforia da instala-
cão do flOvo Governo, aqueles elementos que
ocupam cargos de confianca no Estado de
Minas Gerais, no sentido de apresentarem
pedidos de exoneracão., para evitar que o Sr.
Governador Aureliano Chaves, passando por
cima de um constrangirnento natural, Os exo-nere.

isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, é
comurn em toda mudança de Governo. 0 pro-
prio nome indica: cargo de confiança. Aque-
Ic que o ocupa tern de ser da confiança do
Goverriador do Estado. N5o C possIvel que
esses elementos sejam da confiança de todos
os governadores. Coin ao Estado de
Minas Gerais, ha pessoas que ocupam cargo
de confiança e que ja estiio no tempo de se
aposentar. São da confiança de todo o mun -
do. Quem e da confiança de todo o mundo
acaba n5o sendo da confiança de ninguém.
Confiança e coisa muito pessoal. A ocupação
desses cargos, geralmente, verifica-se coin
charnada classe técnica. 0 problerna do tee-
nico, que live oportunjdacle de exarninar des-
de o primeiro dia em que aqui cheguei, é qua-
se uma "epidemia nacional", é mais on me-
nos como a meningite. A incidCncia aqui é
bern major do que em outros Estados. Dc re-
pente, urn Sujeito que njo C nada ocupa urn
cargo elevado na administnaçiio e diz ser tee-
flico. Técnico, Sr. Presjdente e Srs. Deputa.
dos, é aquele que não fez nada e, por isso mes-
mo, nao merece nada e, (Ic repente, apare-

cc ocupando urn cargo que deveria estar sell.
do ocupado pon urn politico on por pessoa
que faz ou ja fez vida pOblica. Na falta de
qualqucr justificatjva, denomina-se tCcnico.
E aquele que, por baixo do pano, por bajula
cab on por urn expediente qualquer, conseguj
galgar urna posição para a qual não lena me.
recirnento. Devenia sen contratado, pago para
fazer alguma coisa.

Então, nesta hora em que se instala o
novo Governo,coin a eufonia natural de todos
aqueles quc desejam o desenvolviunento do
nosso Estado, quc pregam a paz social, que
querem nealmente o bern-estar do nosso povo,
venho fazer esse veelnente apelo aos homens
que eternarnente estão aqui a bajular para con-
tinuar nos cargos de confiança. No Gover-
no passado, por exemplo, tivemos que fazer
o mesmo apelo, mas des nesistiram; são por
deniais nesistentes. Precisamos descobnir qual
o tipo de antibiótico a que des são sensiveis.
Puxa! Corno são nesistentes os técnicos. Nm-
guCm sahe quern e o protetor deles. Entra
sccretãnio, sai secnetãrio, muda diretor, mu-
da governo, e o chamado segundo escalão
continua firme, não sai, definitivamente. Te-
mos que avivar a mernória deles. Alguns jã
pusenam scus cargos a disposicão c aguardam
a noineaçibo de substitutos. Estou apelando
pana que esses técnicos se exonerem, pois es-
tao ocupando os cargos imenecidarnente, ja
que näo silo da confiança do atual Governo.
A partir do momento em que notarmos que es-
ses elenientos adotantes da tese do continuls-
rno, bancando os esquecidos, aventuram-se a
penmariccen nos scus cargos, serernos obri-
gados a ocupar esta Tnibuna para dizer ao
povo de Minas Gerais quais são Os resisten-tes.

Ha urn pnoblerna interessante, Sr. Presi-
dente, que devenia constar dos estudos de So-
ciologia Politica. Sendo cu do mesmo Par-
tido do Governadon Aureliano Chaves, sendo
en scu amigo e tendo sido sen colega de Ban -
cada, é lOgico que assistinia a posse de S. Exa.
E, naquela solenidade, as figunas cram as mes-
inns que tive oportunidade de yen na posse dos
Srs. Governaclores Magalhães Pinto e Ron-
(Ion Pacheco. E urn encontno que se renova
de quatro em quatno anos. São Os resistentes.
E o unais interessante é que o tempo flãO OS en-
veihece. Pelo contnanio, encontrei algun bas-
tante rejuvcnescjdos. Por que? Ponque ma-
mararn nos Oltimos Govennos e querern con-
tinuar marnarido. E lógico que não tenho Ida-
de pana dizer se estiveram na posse de Bene-
dito Valadanes, AntOnio Carlos etc. SO sei
dizer que, de tnês Governos pana cá, são sern-
pre os mesnios. Sena que Minas Gerais tern
tao pequeno nOineno de hornens interessados
na polItica e na administração estadual? Seth
que o circulo C tao restnito? Não sei. Alas isso
eu apenas registro en passant, para justificar
minha tese. Alas haveremos de descobnir quem
são esses elementos e qual é ø antidoto ne-
cessario para acabar coin resistência. Já
ja, havena pnoblemas ate de Direito Adminis-
trativo, pois teremos que arranjar uma lei de
aposentadoria para os que exercem cargos de
confiança, porque des não saem desses car-
gos. Temos funcionánjos exercendo cargos
de confiança ha 30 anos ou 35 anos.

0 continuIsrno é maléfjco para o aperfei-
coarnento (las nossas instituiçOes democrãti-

cas. Dc forma, quc por enquanto, a titulo (IC
sugestibo, venho convidar esses técnicos a co-
loeanern seus cargos a disposicão do Gover-
nador Aureliano Chaves, porque, provada a
rcsistCncia 0 saIda., serei obrigado a ocupar a
Tnibuna dianiatnente para receitar o antibiO-
tico, o antidoto necessãrio, a fim de que Minas
Gerais curnpra aquilo que diz a legislação: os
cargos de confiança senão ocupados pon ho-
nenS da confiança do atual Govennadon.

CRITICAS AO INPS

O SR. DE1UTAD0 EURIPEDES CRAI-
DE Sr. Presidente e Sns. Deputados. Quan-
do da campanha eleitoral, o MDB procurou,
na objetividade dos scus pronunciarnentos,
combater o que, dentro do atual sistema go-
vernamental, vinha prejudicando a popula-
ção de Minas Gerais. Entre as inOrncras irne-
gulanidades constatadas, encontnarnos, na opor-
tunidade, as cnorines filas do INPS, daqueles
que ali morniarn, as vezes, na expectativa de
conseguir urna consulta niédica ou urn intenna-
mento pain ininorar seus sofnimcntos. Quan-
las e quantas vezes tivernos oportunidade de
exibir, atravCs da televisão, fotognafias que
nos cliegavarn, (IC hornens dorinindo na fun
par conseguir urna consulta.

Hoje, voltarnos a esta Tribuna para Ira-
zen uin assunto que de fato esta oprimnindo
o povo de Minas Gerais. Entre os tantos as-
suntos que en podenia tnazer, urn serO ncfc-
rente 0 casa popular. 0 INPS estO colucten-
do urna arbitmariedade contra a populaciio do
Estado. Rcccbenios reclamaçOes (Ic todo o
interior (IC quc o INPS está a cobrar os atna-
sados desde 1964, por urna simples constru-
cão dc operOnio, de as vezcs trinta e poucos
metros quadrados apenas. Genalmente os pro-
prietanios dessas construcOes, pelos inOrneros
afazenes a que se dedicam ou por screm ho-
mimens não afeitos 0 bunocracia iniposta no nos-
so povo pelo INPS, csquccem-se de rcquercr o
"habite-se" na rcspectiva Prefeitura Munici-
pal. Pois hem, o INPS esta cobrando deles
corn cormeçao mnonetOria, desdc a construção
ate a present data, obrigan(lo-os, muitas
vezes, a entregar a sua habitação par pagan
corn cia o quc C devido ao Instituto. Obser-
vein V. Exas. ate que ponto chegou a pncvi-
dência social em nosso Pals. Urn órgão que
devenia set colocado em beneficio (10 pOVO,
está sendo usado para oprimi-lo, par arnan-
car-ilie a Oltima gota de sangue. Para se cons-
truir urna casa popular, deve-se requeren ii-
cença coin 	 de 30 dias, do INPS
em Belo Horizonte; apresentar scis testemu-
nhas de que é operãnio e coin carteira pro-
fissional assinada; c, se recebe uma negativa,
dc tern quc contnibuir pana os cofres do
INPS. 0 fato niais entristecedor pam nos C
que urn opeiaiio que construin corn iseflçäo
do INPS o sen bairacão pana abrigar seus fi-
ihos e amanhã precisa vender essa proprie-
dade para atender as suas necessidadcs., C obni-
gado a contribuir pana os cofres do INPS, e,
0 que é pior ainda, corn correção monetãila.

No podemos silenciar-nos mais coin
 a urn crime dessa natureza e vamos en-

viar no MinistCrio da Previdência Social urn

Questão de Ordem

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente, em Decisibo de Questão de

Ordem hoje enunciada, V. Exa. se refeniu a
"conservaçäo da rctransmissora de Brasópo-
lis". Pediria que a Mesa me fonnecesse sua
interpretaçao quanto 0 expressãO conServa-
cab. Desejania saber se a Mesa entende con-
servo çuo ('01110 ciiidado on corno rnanutençãO.

O SR. IRESIDENTE - A Presidência,
oportunamente, mespondcna a Qucstão de Or-
deni levantada pelo ilustre Deputado Nilson
(bontijo

Decisão de Questôes de Ordem

Eni mesposta Os QuestOes de Ordeni sus-
citadas pelos Srs. Deputados Morvan Acaya-
ba, Nilson (iontijo e Fcrraz Caldas, esta Pre-
sidCncia tent a dizer o scguintc:

O Rcqucrimmmci1to n. 8, (10 Sr. Deputado
Nilson Gontijo, publicado na cdição de 8-3-75
(10 DjOnjo do Legislativo, solicita o envio de
corrcspoii(lcncia abs Srs. Presidente da Re-
publica, Miniitro (las ComunicacOcs, Gover-
nador do Estadn, Piesidente do COETEL c
i)elegado do DENTEL, pedindo providCncias
lara que nOo sejant netirados os canais ne-
tmansrnissOreS (IC trlcvtsao do Sul de Minas.

o Hequei'imneflto aprcsentado pelo Sr.
Deputado Ferraz Caldas encarece a necessi-
dade do cnvio de correspondCncia ao Sr. Mi-
nistro da Educaçibo, pedindo pnovidências pa-
ra que se conserve a rctransmissora dc tele-
viso de BmasOpolis.

Como se ye, o Requenirnento do Sr. De-
putado Fenrnz Caldas pede providências a
autonidade divcrsa (laquclas niencionadas no
Requerirndnto n. 9 8, (10 Sr. Deputado Nilson
Gontijo e, alCin (lisso, tein corno objeto especi-
fico a conservacão do retransmissora de Bra-
sOpolis.

Pcbo exposto, y e-se que o ültimo Reque-
nirnento não tmata especificamente do mesmo
apclo já apiovado pclo PlenOrio. Assiin sen-
do, esta Presidência recebe o Requenimcnto
(10 Sr. Deputado Feri'nz Caldas e o despacha
0 Cornissibo de EducacSo, par ernitir parecer
sobre o mcsrno.

a deciso do Prcsidência.

Eles não sabem ainda a quern apelar para
uma solução irnediata do problerna (a Jus-
tica de 1.4 Instância, para cada problema, es-
IA ligada a um, diferente), mas querem
urn novo jun já para a próxirna sessão ordiná-
na de abril. E tern tambCm mais urn motivo
para que as coisas meihorern. E que já ne-
quereram que o Tribunal do Jtni da Capital
passe a ten o norne do Professor I'cdno Alei-
xo, e, segundo Severino, a placa de ouro corn
o nome do Professor Pedro Aleixo nao sera
afixada na sala de julgamcntos nas condiçOes
em que as coisas estão agora. "No lugar de
uma hornenagern a sua mcrnória, sera urn
achincaihe".

Dc qualquer modo, a hornenagern ao Pro-
fessor Pedro Aleixo já está deciclicla. 0 or-
camento para a placa de ouro será entregue
aos proinotores ainda esta semana, e des pre-
tendem anganiar os fundos necessários ape-
nas entre os profissionai s, de Direito, scm
qualquer participação oficial. E querem tam-
bCiii (JljC a sala tenha o norne oficial de "Ad-
vogado Pedro Aleixo", pois, segundo Seven-
no, em seu requerimerito, "foi corno Advoga-
do que Pedro Aleixo honrou e elevou a insti-
tuicio do Tribunal do Jun."

oficio no sentido dc se coibir esse abuso con-
tra a bolsa (105 inenos favorecidos pela sorte.
Quantas vezes forem necessarias, aqui esta-
rcmnoS para trazcr 0 nosso protesto em favor
daqueles tial)011fl1(lOneS (10 interior, quc corn
o sen suor fazemn a niqueza c a grandeza do
Pals, para que esses hornens sejam reconhe-
cidos pelo Govcrno. Deixo aqui consignado
este pnotesto em favor de rnilhares de brasi-
Ieii'os tibo prejudicados por essa inalfadada
previdência social.
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Posse dos Srs. Deputados Delfiin de
Carvaiho Ribeiro e Carlos José Leiios

NOMEAçAO DE COMiSS..()

4. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 18 DE MARCO
DE 1975

Questão de Ordem

() SR. DEPUTADO ARTIJH FAGUNDES
- - - Sr. Presidente, os Srs . Deputados Louri-
val Urais1 Filho c Mario AssoI, inte4rantes
(La Ilancada (in Aliança Benovallora Nacional
fleSta Casa, ]lSSUH1jI'aiii on tel o as funçcs (IC
Secre111'io (Ic EStad( (],I e de
Secretii'jo (10 li'ahaliio e Açio Social, res-
peclivainente

Fc'itas 10; comunicac(es nos termos da
Constitu jelo (IC) Es[ado, c cstando presentes,
iICStl( Casa, 0 p1') illeirO C 0 Sc1-111 0 suplentes
(La ARENA; Coilsiderarl(lo () preceito (10
(10 ail. a! (10 flosso flugiiucnto In terno, que
('StahLI('ce a iispeiisa (Ta col]voca;'ao forinali -
zada para Clue os SuJ)lCfltCS sejalli eiiipossados,
SoliCit;) (IC V. Exa. , 1)05 [Cr1005 (10 artigo ci-
tado, a C0iiStitiic0 (IC' nina COIfliSSo pam
iii troduzir, no 11eniri0, 05 ;lois suplentes,
(Ia ARENA, Des. Deiflin de Cai'vallio Ribei-
10 P Carlos José Leiiios, a fill (IC prestarem
0 COil 1)1011] iSSO (IC POSSe

() SR. PRESIDENTE i regimental a
Quest ' () de ()r(lenI levantada pcI o nolire Depu-
10(10 A rtnr Fagundes

A PreSi(IéIl( j 1l noineia OS Si's. Deputado5
'I ciciiiaco Poiuipei C Fabio Notiii para intro.
(107.11(911 110 Pleni) rio os Si's. Delfjiii (IC Car.
vallio lIiI)C'lrO e Cirlos Jose LC'mOS .ASPgUII.
cone nia os Si's. Delfili) dc Cauvallio Ribejro
e Carlos .1 ((SC Leino; a se apl'oxiiiiareiii ('a

N [iii (IC piestalen) C) COI1)p1OlfllSSo re.
giiiienlal, iou ioesiiio tempo cmi (IOC solicita
aos Si's. Dctiutidos (1(IC Pei'iiianeçain (IC pé

(:oMP 1 101lsSo E POSSE

0 SR. DE[UTAi)O DELFIM CARVALIJO
II1EI 110 -- - Pj'oaic[u defcn(ler C Cuinprir as
(nstituido 	 e as Lois (Ta ilopillilica e do

0, Ifli (0'"0 dICSClIlpei)har leal e hon.
1(01;' 	 ii(:1ne1,dO (uo ole foi ('onliiOlO pelo

POVO Inilleiro

0 SP. DEPITADO CARLOS JOSi: LE.
AlOS - [ ' 10001(1 (1dfd'n(iir C Clililpeir as Cons.
titCi!ços e as Lois (10 Republica C (10 Estado,
111111 C'OIIlO (I('soliipenliar ical C hOlil'lI(iaIflCntC 0
nian (I)) to (l ti( ' nie foi confiado PCIO POVO mi-
n ('i i'O

0 SR . P1IESIDENTE - Declaro empossa.
dos ('01110 l)opo1i10s os Srs. DClfiln (IC Car.
"1)1110 RibC'i 0 e Carlos José Lemos.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Juno F' erraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanui'e, Lucio de Souza Cruz, Said Arges, Jd-
ma Manse, Pedro Gustin, Arnilcar Padovani,
Antonio, Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Chrisi ovam Cliiaradia, Cicero Dumont, Gyro
MacwI, Dalton Canabrava, Domingos Laiina,
Elmo Braz. Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
codes Cintra, Euripedes Craidc, Fildo No-
[ii, 1ahio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Ge-
nésio Bernardino, Gerardo Renault, Comes
Moreira, Ilaroldo Lopes, Humberto (Ic Al-
nieida, Jesus Ti'indadc, Joio Bello, Joio Mar-
ques, J000 Navarro, Joiio Pinto Riheiro, Jor-
ge Car one, José BonifCcio Filho, José Lavio-
in, José I Ionório, José Santana, Kemil Kumai-
ra, Luiz Baccarini, Mendes Barros, Milton
Lila, Moi'van Acayaba, NarcClio Mcndes,
Neif Jld)ur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho,
Olavo Costa, PCCIr0 Narciso, Ba imun dC Aiber-
gamin, Ronaldo Canedo, Sebastião Nicimen-
to, SCrgio Ferrara, Sylo Costa, TelCniaco Porn-
pci C Vicente Guabiroha

Orador

CRITICAS A VETO GOVERNAMENTAL

O SR. I)EPUTADO HAROLDO LOPES -
Sr. Prcsidente, Srs. Deputados. N ,5o mais (IC-
sejava fazer nenhum co rnentCrio sol)re 0 saldo
negativo (La a(Irninistracao do ex-Governador.
Hondon P1(C11CCC) . MaS a OliliSSaO e a insensi-
bilidade (to (loverno no setor de esportes obri-
ga-nos novarnente a criticar o Veto quo hoje
aprecialnos, referente a Proposicao (IC Lei n.
7.039, do ex-Deputado Buy da Costa Val e
fl0550, quo autoriza a (loaceo ou arrendamen-
to de ibreas (IC terreno ao America Futebol
Cluhe e no Clube Atlético Mineiro.

o Veto, Srs. Deputados, cujo pretexto foi
a existCncia de imperfeicdes de ordemn tee-
nica, veio mostrar uma vez mais a insensihili-
(II1dC e 0 (ICsprCparu politico do Sr. Rofl(iofl Pa-
clieco, cujo (loverno toda a populacao 0

sahe hoje - foi urn grande equiVOCo.
l)e Into, vetando nosSa Proposici() de Lei,

o ex-Governador rnostrou desconheCer a im-
portancia social (10 futehol, prmncipalniente
cm tcrmos (Ic Atlético e de America, inequi-
vocaniente duas grandes forças esportivaS
de Minas Gerais e do Brasil, que, cOmo -I

 lnaiorla (101 cluhes hrasilciros, sobrevivein
('is) IIICIO 11grave (i'iSC financeira

AJUd1IF 1101550S C'lUheS ciii sua dranFitica
pi'ocura (IC reeqnllil)rlo (IC suns finanças C
ohriga('o (10 P0(1cc Piblico, visto o perfeito
('nti'Osameflto psicologico e ernocional this
illaSsaS coin o futehul, que, principalmente
para as caniadas nials pobres da população,
C0fl5'titUl hojc a niaior oportunidade de lazer.

E, Sr. I'residente, nibo Se ha de falar em
progresso, ('iii c0l]SolidlIcilO de nosso futehol,
5(111 (IL1C ('oaOigaiiIOs IC'! IIOSSOS cluhes estru-
turados ciii bases sOli(las quo ilics pei'iuitani
atingir as condiçoes minlnlas a partir das
quaiS possain influir, decisivarnente, na recu-
peracao (10 futebol Inineiro. Ora, a reaquisi-
cap por mel)) de arren damento on doacSo,
(IC SCm 0510(1105.5(1' ill o passo inicial pam
que o Aniéi'ica 1"utehol Clube e o Clube Atlé-
tico Mineiro pudesseni, soerguendo-se, soer-
once () I1OSSO cumbalido futehol

0 ioais estranho. contiido, C que, nil uses-
11111 Cpoca em ([UP o Sr. itondon Pacheco no-
gara auxilio no AtlCtico e no America, don-
va no Minas TCnis Clube, hoje urn cluhe (le
carctc'ris[icas pai'liculares e dc tranqilila si-
macau finafi'Cira, terreno nas Mangabeiras,
no 51110)' llpi'OXilllilllO (IC 10 rnilhoes de cru-
zeRos. Coil) cssa atitude, o ex-Governador
(telooflStroU sec (1111 homem injusto, defeito in-
C'fl('(h1Vd'l pai) 111)1 p ondutor de IIO5SOS (ICS-
tinos

Flea a(Iul nosso protesto e noSsa proifleS-
sa (1C Cue voltarenios brevernente ao assunto,
porque entendenios impeniosa a adocao de
nledidaS quc ajudein flossos cluhes na recu-
peracibo (10 futehol minciro. Urna coisa é
certa nosso futehol, nossa inaior paixiio es-
portiva. n5  pode hear prcjudicada pcla in-
sensihilidade (IC urn Governador que o povo
nao elegeu.

Port a nto, Si-. Pi-esiciente, Si's. Deputa-
(lOS, novaniente afirmarnos n5o ser nossa in.
tencibo fazer qualquer cornentario rclativo as
coisas negativas (10 Governo passado. Acre-
ditarnos sincemainente quc o Governo quo ago-
ma assume o poder (lara uina ajuda aos clubes
profissionais e aos cluhes amadores, para que
possarnos, polo nienos, recuperar as 52 pracas
de esporteS ('spalliadas pelo interior (lC Minas,
que ficarani durante Os quatro anos do Go-
verno Romidon Pacheco inteirafliente entre-
gues as jogatilas, ao cahos eleitoi'ais, it p0-
liticagem vergonhosa.

PFeparainos uni trabalho, quo seril leva-
(10 no Governador, sobre o abandono e des-
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5a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9H 30MIN DE 19 DE MARCO
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perdlicjo hoje reinantes nas praças de esportes
(IC Minas Acreditarnos, conforme o nOsSO Colega Sérgio Ferrara, que ainda hoje fez urn
apelo Para que fosse escoihjdo urn horneniprobo e sério, hornem de conhec j mcnto espor-tivo Para dirigir o Estdjo Minas Gerais, que
tambéto seja escolhjdo urn hornem nas mes-Illas condicOes Para dirigij- a Diretorja de E-
portes, urn esporfjsta tie escol e nii0 aquele
que ye no cargo apenas urn mejo de promo-
ç50. Talvez, das 52 praças tie esportes minej-
ras, apenas duas ou trs ainda disputem. asP rO v,'s arnatloras determinadas pelos regula-
nientos Isso Vem dernonstrar que, na realj-
(lade, eSsas pracas de esporte que forani Cons-truidas corn a finaljdade tie forjar futuros re-
corciistas, futuros atletas capazes (Ic disput0i-
as Olimpiadas flSo (stAo atenclendo aos seusobjetjyo5

exatamente nesta oportunidade que o
o Govei-no do Estado de Minas Gerais veta urnaProposiç50 de Lei que autorjza COflCCSSSO de
auxIlio a duas agremja4;o5 esportjvas quetern sido o Sustefltáculo social do Estado de
Minas Gerais. E neste momento que relent-

brainos nos ilustics Deputados que tanto o
esporte arnador quanto o profissjonaj est 0vivendo js nlorne1tos finajs tie sua existên.
cia. No entant, no entusiasmo de p romoç50o Goverrto Coiitiój o Pa1cjo do Esporte, ou.
tro eiefaote branco Para a adflhinisti.açso
blica. Esse Palacio, orcado em mais de 20
millines tic cruzejios servirS apenas Para
meiti drizia tic privilegjados que irSo Ia ape.
nas Para exibir sua coridiçao de ricos (10 es.
Porte do Estado tie Minas.

Dc sorte, Sr. Presidente e Srs. Deputa.
(1Q,S que fica assim cOnsignado 0 floSso pro.
testo, c tcnho cert(za tie que aqueles que thte.
grain uSo so a I3ancada do MDB, como a da
ARENA irOn (far o seu voto de protesto coll.
tra o Veto 0 Proposjço tie lei que viria be.neficja i (Inns agIerniiço5 tie expres550 so-
cial no Estado (IC Minas Gerais.

Matérja Aprovada

Veto 0 J) O Sto a P roposiço tic Lei n.° 7.039

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Fernando Junqueira, Wilson Tanure, Lñ-
cio tie Souza Cruz, Said Argcs, JOnia Manse,
Amilcar Padovani, Antonio Dias, Artur Fa-
guntics, Carlos Eloy, Christovarn Chiaradia,
Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton Canabra-
Va, Delfirn Ribeiro, Dênio Moreira, Domin-
gos Lanna, Elmo Braz Emilio Gallo, Emilio
Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Craide,
FObio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Gerardo
Renault, Comes Moreira, Haroldo Lopes, Hum-
berto tic Aimeitia, Jesus Trindade, JoSo Bello,
JoSo Marques, JoOo Navarro, JoOo Pinto Ri-
heiro, Jorge Carone, José BonifOcio Filho,
José HonOrio, José Santana, Kemil Kumaira,
Luiz Baccarini, Mendes Barros, Milton Lima,
Milton Salles, Morvan Acayaha, Narcélio Men-
ties, Ncif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coe-
lho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Rairnundo
Albergaria, SebastiSo Nascimcnto, Sérgio Fer-
rara, Sylo Costa, TelCmaco Pompei e Vicente
Guabiroha.

O SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA
Sr. Presidcnte, acahamos de receber a in-
fausta noticia do falecimento de D. Floren-
tina Ferraz Rihciro, irmO do nosso ilustre
Presidentc JoOo Fcrraz.

Como muitos dos Srs. Deputados já sal-
ram (10 PlenOrio Para levar as condolências
no Sr. Presidente da Assembléia, solicito a
V. Exa. quc levante tie piano a presente Reu-
nub, a Cm tie quc todos visitem S. Exa.

Nomeacäo de Comissôes

0 SR. PRESII)ENTE - A Presidência
nomeia, atendendo 0 QuestSo de Ordem do
Sr. Deputado Carlos Eloy, a seguinte Co-
missOo par rcprescntar a Casa nos funerais
(Ic D. Fiorentina Ferraz Ribeiro, irma do
nosso ilustre Presidente João Ferraz: Depu-
tados Soares Dias, Jesus Trindade Barreto,
Pedro Narciso e Ferraz Caldas.

Palavras do Sr. Presidente

Questôes de Ordem

O SR. I)EPUTADO CARLOS ELOY -
Sr. Presiticntc, desejo cornunicar a Casa o fa-
lecimento tie D. Florentina Ferraz Ribeiro,
irmO (In Presidente Joao Ferraz. Solicito a
V. Exa. seja norneada uma comissOo Para
comparecer no funeral da ilustre scnhoma,
que serO realizado As 16 horas, partindo do
Convcnto tie São Francisco.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
- Sr. Presidente, (lesejo lembrar 0 Casa que
D. Florcntina Ferraz Ribeimo era irma do
Presidente do Diretório Regional do MDB,
Dcputado Jorge Ferraz. A Bancada do MDB
pede a V. Exa. que incorpore scu nome a
todas as hotnenagens que esta Casa possa
prestar postumamente a ilustre falecida. São
as palavmas do MDB.

A Presidência agmadece e registra a Ques-
Lao (IC Ordern do Sr. Deputado Nilson Gon-
tijo e, em resposta 0 Questao de Ordem do
Sr. Deputatio Gomes Moreira, verifica, de pia-
no, a inexistCncia tie nOrnero regimental Para
0 prosseguimento dos flOSSOS trabalhos.

Antes, porérn, de encerrar a ReuniOo,
ticseja manifestar scu pesar pelo falecimento
(IC D. Florentina Ferraz Ribeiro., irma do
Deputado JoOo Ferraz, nosso Presidente, e do
Dcputado Federal Jorge Ferraz, Presidente do
Diretório Regional (10 Movimento Democráti-
en Brasileiro; deseja, ainda, informar ao Pie-
nOrio que o corpo da extinta estO sendo vela-
do na Capela do Convento SAO Francisco, na
Av. CatalOo, •Q 547, onde serO celebrada mis-
sa de corpo presente As 16 horas e tie onde
sairO o féretro logo em seguida, Para o Ce-
mitério do Bonfim.

I"
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PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Fernando Junqucira, Wilson Tanure, Said
Arges, Jlinia Manse, Pedro Gustin, Amilcar
Padovani, AntOnio Dias, Arthur Faguncles, Car-
los EIov, Carlos Lemos, Christovam Chiara-
cPa, Cicero Dunont, Cvro Macic!, Dalton Ca-
nabrava, Delfim Hibeiro, Dênio Moreina, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Eluclides Cintra, EurIpedes Craide
Fábio Notini, FObio Vasconcellos, Ferraz Cal-
dos, Gerardo Renault, Gomes Moreira, Haroldo
Lopes, Humberto (le Almeicla, Jesus Trindade,
Joan itello. .1 oa() Marc1us. J000 Yviro. Joao
Pinto i1iLio. Jorge Carone, Jo.c Jioiiifacio Fi-
11io, Jos( laviola, JOSe Honiio .J05 San lana.
Iccniii Mendes Banros, Milton Iiiia,
Milton Sailes, Morvan Acayaha, Narcélio Men-
des, Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coe-
1110, Olivo Costa, Pedro Narciso, Baiiiiundo
A1bcranii, Bonaldo Canedo, SehastiSo Nas-
ciinento, SCrgio Ferraro, TelCrnaco l'ornpei e
Vicente (iUai)ii'O101

Expediente

OFTCIOS

N.- 2, d Sr. (lijvernador 2iureiiano Cha-
ves, indicando C) Si. Deputado Carlos Eloy
porn (lcs(nl)cnllar OS funcOes (IC Lider (10
Governo;

do Sr. Francisco Perazzo, SecretOrio do
Governo die Pernambuco, agi'adeceii do coniu-
nieacao da elcic5o da Mesa.

Prcposiçôes

PBO,JET() DE LET N. 39/75

Declara de utilidail e publi ca a Or-
dein de Frei Orlando. coin sede na Cida-
tie (IC Belo Horizonte.
A Asscinh!Cia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. IY -- Fica declarada (IC utilidade
publica a Orden de Frei Orlando, corn sede
no Cidadc' de Belo Horizonte, no Run Barn-
catu n.- 1.026.

Art. 2. ---- Esta lei enti'arO cni vigor no
data (ft sun puhlicacOo, revogadas as dispo-
SicOes ciii contrOrio

SaLt das BcuniOes, 17 de marco de 1975

Haroldo Lopes - Olavo Costa 	 Joüo
Navarro Kemil Kuinaira - José Laviola
- Said Arges -- BaSin Notini - Mendes Bar-

ins ---- Ferro: Culdas - Euripedes Craide -
Jesus Tiindode - Comes Moreira - Ddllon
Cancibiavo Nilson Gonlijo - Liii: Bacca-
mliii - Emilio Haddad - Ji'znia Manse - El-
mo Bra: - Wilson Tanure - José Honório

- 1 1111 Icur Padovani
Justificocdo A Ordern de Frei Orlan-

(To S uma sociedade civil, corn personalidade
iurjdica, corn seu estaluto registrado no car-
term dc Registro Civil (las Pessoas JurIdicas
Dr. Jero Oliva, no Iivro A-14, Os folhas 93
V. a 94, sob o ni'iinero de ordern 13.093, cm
IS (IC junho (IC 1970, scm fins lucrativos., corn
seds' e foro nesta (idadc (IC Belo Honizonte

A Ordcni (IC Frei Orlando tern duraciio
p01' tCiIIpO iii (It tcriiii nado e a finalidarle (IC
(Ii-stlil)nlr verbas en! ic SOC jeda;Ies de bcnen c'-
iCfl(iO. fiIOfltOpiCaS, ('i(.l)tifiCOS C edtt'acto-
nais (le conprovada it!oneidade . E dirigida
pf)i' 11( (ljt'elonia i(16flei qiie nan iccehe qua!-
once reinun eraç:io oil veiba para desempe-
niio do cargo. Poltali to, sclieito dos nobres
pares parecer favorOvel no pesec Projeto
(IC Let

Haroldo Lopes

Hi't)[FHTMENTOS

N.- 34, do Sr. Deputaclo Nilson (;ontijo,
.Solicitan(IO ('nvio (le doeumentos no Sr. Mi-
nistro do PrevidSncia e AssistSncia Social
sohrc criaCao (IC uni posto dc assistCncia me-
dica do INPS ciii Patrocjnio;

n.' 35, do Sr. Deputado Sérgio Ferraro,
solicitando seja encaminhado ao Sr. Gover-
imador do Estado imicitmorial (Ia Camara de Ara-
xS, que solicita a nnnleaçOo do Sr. Lu-
ciano (Ic Souza Rocha pal-a o cargo de Presi-
dente do Ai-axO TSnis Clube;

n.' 36, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando seja encaininhado aos Si's. Mi-
nistro cia Educaçiio e Cultura e Reitor da
UFOP pedido de liberaç5o dc verha suple-
nental' par a nmanutencao rIo restaurante dos
cscolas federais;

n. y 37, do iiiesimmo parlarnentar, pedindo
scja indicada no Sr. (iovemnador c ao Sr. Sc-
cretOrio do Agricultuma a necessidade de ins-
talarSo de Urn Centro Atacadista de Produtos
I ortifi'utigranjeiros cia Govcrnador Valadares;

do Sr. Dcputado Jesus Trindade, solici-
tando suspensao dos trahallios da Casa, a
partir do dlii 24, (luando se inicia a Semana.
Santa;
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III 5 er feita arnanhf no Orgflo oficial, a firn de
que possamos, per antecipacfo, levar urn exem-
plar do Minus Gerais ao Presidente do INPS,
clue estarfl nesta Capital arnanhã. Patrocinio
c 10UfliC1P1O5 pi'óxirnos não estibo satisfeitos
COIf o atefl(lirncflto cm Patos de Minas. Dc-
sejam uma agenda e urn posto medico. Todas
as exigCncias do INPS foram atcndidas por
anteciPiscibo. Estradas asfaltadas, agências dos
niaiores hancos, prédio próprio de correio
e tclégrafo, existência dc rnCdicos particula-
rcs, hospital scm atendirnento polo INPS, gi-
nflsios, escoias dc curso superior etc. Além
disso PatrocInio é estância hidrornineral.
Tudo quc o INPS dcsejar dc cncontra cm
PatrocifliO, inclusive jornais locais c estaçiio
de radio. Patrocinio C sede de comarca. 0
que nfo intcrcssa ao contribuinte é convênio
corn a Prcfcilura on continuar subordinado
a agCncia do INPS em Patos dc Minas e ter
assistCncia mCdica no posto da citada agência.
Patrocinio comporta c deseja agência e p05,

10 (10 INPS.

do Sr. Dcputado Joio Navarro. solici-
lando voto (Ic aplausos para corn a Direção-
-Geral da FEAP, na pessoa do sen Diretor-
-Geral, Prof. Djalma Passos Veloso, pelo tra-
haiho (III( , veal (lesenvolven (10 para a cura
dos doentes rnentais em nosso Estado;

do Sr. Deputado Lñcio Souza Cruz, pedin-
(10 0 clesarquivamento do Projeto n. 9 1.312/74,
que cieclara (IC utilidade pullilca a Escola de
Samba Monte Castelo, de Nova Lima,

do Sr. Deputado Neif Jabur, pedindo se-
ja consignado nos Anais urn voto (IC congra-
tulaçOes coin a Eslado de São Paulo pelo
transcurso de son centen(irio.

Comunicaçoes

1)o Sr. Deputddo Wilson Tanure, peclin-
do scja consignado em Ala um vnto de pesar
pelo passarnento do Sr. Geraldo Pinto Mo-
reira;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, partici-
pando 0 falccimcnto de D. Carmern de Castro
Silveira e (10 Sr. Francisco Assis fliheiro, cm
Oliveira;

do Sr. Deputado Jos' 13onifcio Filho
participando a Casa o falecirnento do Sr. Be-'
nedito dc Carvalho Santos, ocorrido nesta Ca-
pital

Pareceres

Beceberam parecem' favorñvel da Comis-
sao dc Econornia e Ohras PiThlicas, Os Re-
querimnentos n. Q s 6, 12, 13, 14, 17, 18 e 26.

Beceheu parecer oral favorñvcl o Reque-
rinicnto n. 9 34, do Sr. Deputado Nilson Gon-
tijo, sobre criaçiio de uma agência do INPS
( , III Patrocinjo.

Oradores

AGi.N CIA 1)0 INPS E POSTO MEDICO PARA
PATROCINIO

0 511. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Apresen-
tei hoje ft consideracijo da Casa o Requeri-
menlo fl. 9 34, em que solicito (Iii igêncmas da
Assenibl('ia Legislativa de Minas Gerais jun-
to no Exino. Si'. Ministr() do Trabaiho e
Prcvidêncja Social c no Presidente do INPS,
direfarnente, corno assunto urgente C corn o
apnio dos 61 Deputados mnineiros . Esse novo
Requerirnento foi motivado pelas respostas
recc'hicjas dos.setores propriosa propósjto
de nosso Rcuuerimenlo anterior sohre 0 mes-
mo assunto. Agora, corn urna justificacäo am-
pla e corn o apoio de todos Os Srs. Deputa-
dos, desfazernos todas as dávidas sobre as
condieöes que Patrocinio ofercce para a ins-
talacio di agência e do posto medico pleitea-
dos, corno também enfatizainos a urgênc ja ea v j ahj]jdade dessa rnedida.

Sr. Pres j dcnte, as flossas consideraçöes
sao longas c n5o vamos tomar por muito tem-
po, nesta Tribuna, a atenço dos Srs. Depu-
tados. 1161 urna consideraçibo a fazer em res-
posta no ofie jo enviado a esta Casa, urn novo
apelo, urn novo requerimento, desta vez di-

migido no Ministro da Previdência Social e
ao Presidente do INPS, corn reais justifica.
gibes, dernonstrando que o Municipio de Patro.
cinjo, corn cerca de 70 mil habitantes, e os
mnunicipios vizinho.s, corn populaçäo equiv.
lente, n5o pociem continuar procurando as-
sistCncia mf'dica do INPS a 70 kin de distân.
cia, no Mumi 	 diciplo c Patos de Minas. 0 POVO
estil a mnerecer, por parte do Governo,, a aten.
çibo irncdiata, jâ quo ha cerca de três anos o
UfliCO medico do INPS do Municipjo de Patro.
cinjo foi aposentado c nCo ha substituto. Para
umna simples consulta, o contrihuinte de Pa.
trocInio c municipios circunvizinhos tern que
SC dirigir ft agCncia do INPS em Patos de Mi-
nas. Sibo despe.sas grancies para pequeno5
contrihuintcs.

Si'. Presidente, não se justifica que, ate
prc'scnte data, PatrocInio não teriha uma

agenda do TNPS e urn posto medico. A admj-
nistraeao ('cilfi'aj (10 INPS cm Brasilia e na
(;tianahara c 0 Mm istro cia PrcvidCncia Social,
(IUC term, voltado suas vistas para o campo da
assi stCncia med ida, p0(1cm perfeit amcnte dar
soluç'iio ao prohlema. Tenho certeza de que
S. Exas. n5io (leixarao de atender nos justos
reclarnos daquela populaco aflita e desas.
sistida no p!rtC dc assistCncia mnCdica do INPS.
Se o povo comilrihui, se o povo paga, tern di-
reito a i.inm minirno de assistência médica. A
melhor soluçiio é a instalaçao da agência. 0
INPS ai esti'm para atender, justarnente, as clas-
ses mncnos favorecidas, aqucles que vivem de
salarios e recoihem suas contribuiçoes no Ins-
tituto dc PrevidCncia Social.

Sr. Presidentc, vamos submeter a
deraçiIo dii Casa este novo Rcquerirnento, es-
peramido qiic o mesmo tenha regime de urgên -
cia, corn parecer em Plenario, jã que está
Sill)sdi'ito p01' 10(105 os Deputados, c o assun-
to é dc iirgência.

Amnanliib estarfi nesta Capital o Prcsidente
do INPS. Prctenolcrnos, após a aprovaçäo do
Requcm'irnen to, em companhia dc alguns co-
legas on sozinho, se porventura for necessá-
rio, coniparecem' no hotel ondc se hospedar
aquela auloridade, a firn dc entregar-lhe, em
mniios, pelo means a publicacao do Requeri-
menlo, corn a justificaçibo c as assinaturas
de todos as Srs. Deputados presentes neste
Plenfirio, para que S. Exa. tonic real conhe-
('imento C fl() permita quo sons assessores OU
func ion firios categorizados do Mm istério do
Trahaiho e PrevidCncia Social rcspondam a
oficio dcsta Casa. E o Poder Legislativo que
Sc (lirige flquclas autoridades, e assim, a res-
l)oSta deve ser assina(la por clas e näo por
simples fmmncionfirios de Gahinete. Queremos
que aquelas autoridades tomem diretamente
conheciniento desse grave problema. Se, quan-
do morre `is portas dc urn hospital apenas urn
contm'ihuintc. o Prcsidente do INPS e o Minis-
tm dj PrevidCncia Social se abalam, porque
a imnprcnsa divulgou o fato., o que acontecerá
quando S. Exas. tornarem conhecimento de
que, em urn rnunicIpio corn 70 rail habitan'
tes, ha trés anos f50 existe urn ñnico médi-
co tin TNPS, corno e o caso de Patrocinio e
Inunicipios circunvizinhos?

Assirn. Si'. Prcsidente, espero (IC V. Exa.
que a aprovacibo do Requcrirnento se faca am-
da mi Beunifin dc hoje, a fi 	 de que este
Plenflri 	

m
o possa votfl-lo. Esperamos que a PU-

hlicaçfio cia Ala dc nossos trahaihos possa

CENTENARIO DO Eslado de São Paulo

O SR. DEPUTADO NEW JABUR Sr.
Prcsidentr, Sis. Deputados, ao assomar. pela
primeira vez, a esta Tribuna da Assembléia
Leglslati\'a, rccordo-mc dc urns passimgcnl cia
'e1ha GrCcia: c1uando os chefes, os lidcrcs de
uma cidadc jam rcunir-Se para debater on
decidir algum fato importantc para a cidacle,
o povo partia coin tochas accsas para os
montes c lfl permanecia ate que scus chefes,
seus lideres chegassern a uma dccis ao.
Essa rnanifestacfo do povo, no partir para
OS monIes, portando tochas accsas, dcstinava-
-se a charnar a atcnçibo dos deuses para que
trouxcssemli o mclhor para o son povo.

Sr. Presidente, Si's. Deputados, colT, esse
pensaniento, elcvo minhas preces a Deus,
fiquele que permnitiu quo nós, Deputado, vies-
scmns para csta AssemblCia participar (Testes
ti'ahalhos e, coin satisfaçfo, fazcr alguma coi-
sa para riossa rcgiibo e nosso Estado. Peco
a Deus quo ilumine todos Os Srs . Deputados,
quo transmnita a bolos des aquela charna ne-
cessibria para quc possam trabaihar corn afin-
co, corn ohjctivo e, ao chegar o urn da Legis-
latura, no cncei'rarciii-Sc Os tm'abalhos, ter a
Cnflsdieflcia trail qiiiia do dever cumprido

Sr. Presidente, Srs. Dcputados, talvcz
nab fosscmn ncccssfirias as minhas palavras
quanto no (IUC pretemi(iO dizer neste instante:
qucro definir a niinha posicfo nesta Casa,
na qual vamnos passar quatro anos; quero de-
finir -,I nuinha fidelidade no Partido sob cuja
lcgcnda fui cicito, o MDB.

Quero tamnbém dizer da rninha posiçfio
dc antidjvorcistil . Lutarei, nesta Casa e onde
me puoler levar a minha acão c o rncu tra-
baiho, contra a divorcio, por achã-lo daninho
a famIlia brasileira.

Nfo podcria (leixar passar esta oportu-
nidadc dc congratular-me corn a Bancada (Jo
Movirnento Dcmnocrftico Brasileiro, ao esco-
iher, para scu LIder, o Sr. Deputado Emilio
Haddad. 0 Deputado Emilio Haddad veio
valorizar a Bancada do MDB. Desta mancira,
quero levar os meus cumprimnentos nab .só a
Bancada do MDII, muas a tocbos os DeputadoS,

por terern um Lider ft allura cia Assernhléia
Lcgislativa do Estado de Minas Gerais.

Mas a assunto que me traz a esta Tribu-
na, nesta tardc, c o Requerimento que eston
apresentando ft Mesa, pedindo seja consignado
nos Anais da Casa urn voto de congratula-
coes corn a Esludo de Silo Paulo, pelo trans-
curso dc sou ccntenftrio.

"Através da imprensa e quc a nacfo acorn-
panha o que The passa perto e ao longe, en-
xcrga o quo the malfazern, dcvassa o quc ihe
ocultam e trarnain, collie o que The sonegam
on roul)alfl, percebe onde The alvejarn on no-
down, mncde o quo flies cercciam on destroern,
vela pclo que the imitcm'cssa d Sc acautcla do
que a arncaça" (Rui Barhosa.)

0 futumo nab é o quo se espera, é o quc
se constrói. Jfmlio Mcsquita fez o futuro. Fa
Jar sobre esse homer". escrever a sua his-
tons, as suas lutas, C o nicsrno quc contar on
descrever a histónia rcpuhlicana do Brasil.
Acornpanhou dc perto os principaiS fatos
acontecidos no Brasil Impénio, lutou polo
Brasil Repñhlica, como sO dc poderia ter fci-
to, corn a pena e corn its armas na mao. Essa
luta foi iniciada pela Provincia de São Paulo,
primitivo nome do atual Eslado de Sao Paulo.

Nasceu a Proviitcia de São Paulo e corn
cia urna linha dc indcpenciêflcia, de impar-
ejalidade na atuaçflo, culminando corn o Es-
/ado de São Paulo, e nada foi mudado ern 100
anos dc 'ida : coem'Cflcia nos objetivos, ideais
dc urna gm'eiide pibiria --- urns pfttria livre e
um povo feliz. Nada foi mudado. Manteve-se
a fidehdade aos principios dos Mesquitas e
dernais funcionflm'ios quo fizerarn da cmpreSa
mimito mais do quo urn simples jornal, para
vinculfi-la i ndissoluvelmncnte ft história, as ins-
I ituiçOcs c fis niais puras aspiracocs de nos,,,'
Pfltnia

Atualrneiite, o Es/ado de São Paulo tern
2.970 funcionflrios, dos quaiS 543 são jorna-
listas pm'ofissionais. E considerado pelos maio-
m'eS paises do iiiiinolo comb 0 primeirO jornal
da AmCi'ica (10 Sul e o quarto do mundo.
Possui dois pamques grftficos de real grande-
za: em urn dcles C editado o Es/ado propria-
mente (iito. cuja imprcssfo é fcita em rotati-
vas que podem iniprimnir, em urns horn, 240,
toil exeinolares dc urn jornal de 48 pflginas.
,Tfl no outmo parque C editado outro jornal da
empress, o Jornal da Tarde, que é impresso
em rotativas, cujo conjunto imprirne em urna
hoi'a 120 inil exemplares de urn jornal de 40
pi'iginas. A potência nfo so técnica mas tam-
1)6m econômica e finaniceira desse jornal vai
ser i'epresentada em juiho do corrente ano,
quando d:i inaugui'acibo da nova sede as Ave-
nida Otaviano Alves de Lima, na margern do
TietC, em São Paulo. E urn conjunto dc real
valor am'quitetônicO composto dc trés prCdios
corn a total dc 40.000 m2 dc area construIda.

Jñlio Mesquita, se ainda vivo, contempla-
mia o resultado cia luta empreendida por seus
filhos, netos e companheiros durante 100
anos, vendo quo estcs souberam dar continui-
da(ie a umna luta corajosa, digna de gigantes.
Sc assirn nfo fosse, nfo estarlarnos celebran-
do o centcnftrio do Es/ado de São Paulo, on
cste estaria circulando scm a dignidade dc
.seus fundadores. Isso porque a independên-
cia de expressão e autenticidade dc scus dire-
tomes vein anteriormente a Proclamacão da
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Bepuhljc'a Quando estreava corno redatorpolitico ( ill follia Provii1j0 de So-lo Paulo ojovelil Julio Mesqui[a, So!) a (1 ireçiio do Ran-
ge! PIstami ate (ntao Dirctcir_Gci'al (laqucle',rlo in ii ava-se tanibCiii urn novo estilo de
(Ill ,i,;111 0: fra.sis Ilii'eIs, eurtu, jerjodos(1(105 e !flclSjvos A figura (IC Jt'ilio MesquitaCoiifun0se corn a (10 jornal S6 era reC0fl1)C('i(H nos i f101rlCfltos (IC lulas, quondo deixava) 11 1101Ii10a da redaçio Para (leslacar-se a

lien Ic (las tinha de coinha to. Qua ndo ataca-
(10 pes';oal mente, Jalio Mesqu I a 11110 l'espon-
ilia pelo Corpo do jornal, onde era titular do
('011111:1 e Pina ,iiias sill" pela se1(o ivre do
meSrno jamal para fonlor " I ' ll ' posig(io, re-Co rib a 0 1 )0 fliao pulilica, que sellipre respei-Ilova.

() Eslado ole SãO Paulo C urn joi'nal que
10111 1 (ftIlIlqLIur PIlls (IC) lIlt nob. 	 A Sna luta11(11) 1111(1 (l1((!( de flhlprefl5li C prCSCrvacäo dos(lii ui 1 os linnins C reconhocj(tl ( por todos(1 0 1' lIle iet(kom o cenlenarjo Prestandoseho p uaooia 00 Eslw/ de So-10 Paulo, honiena-

0 1 10011) a ilnP rensa brasil eima.

PROBLEI\IAS 1)0 13N11

1; 	 I	 )II,i\ 	 I) 	 I)IVñlI(;t()

0 SR. l)EPI'TADO FEB fl.-z C LDASSr. Presidell Ic, Si's. D eputados, C potCrnj 	 a( t uest Co (Ill jIl)PIllnta('Co do (liV()rcjo nos-
5(1 Pais. ,\SSIifl, Sefldo os Deputoolos Ii VOZ
viva (10 POVo, (ntentj (IC fazei' o pl'esente
Beque miii ento solicit110 do votllçao sicreta Pa-
ia 0 l'eq ueiiroeIlIo (IC) Si', Depufado .JCsus Ti'i_
dade, poi' ,julgai' quo coda urn podei'C Cxter_
111(1' Ii Still Opi niCo, ScIll influCncias extem'05 e
(still nhlIs, in elusive sew 10 in fluCnc ill (10 te in00do liltiitos ('III 	 a pci'da (IC Sells nt'Icleos(leit0ilijS

J;'$ 	 0111 Ti'jhuna C i'epito:fi'oilcalliente fl)V0Jl '(vel a fin plflilta('Co (10 di-
V()I'cio (iii flOSSO Pals, pOl'quanto 51 ,0 sol_010111)1' Pl'Ol)lernl(s SOlisSimos jiclilsive coino

((0l1(Iltej 	 ('Oil) 1'OlcQ lbS tillios.
SIS. Depn tados, i'eitero "' ell Rcquerjn)0fl_to 	 10l'l) ( 1(10 seja Secm'efa a votac'no olo Bequeri_10101110 (Jo Depufado JCSiI5 iIilldl)ole 	 Enten110 quo, ni vol 1001)0 seci'eta, fall) a Coisj_

(a no lot 110 (Ic coda urn do nós . Era o que1(111111 0 	 (li/er.

11

o Si-I. 1 ) EPUTADO SER(10 FERRARA
P1,• , ncfltC. Sr ' . l)Cpu[ados, II liliallIlPrilleila fala flcta Ca. , foi a i'espeito do

I1NI I. F'iz urna longa c, (lurante
loOts Ile U1flL1 hoi'a, oetipci a 'Irjbuna, corn
apaites, f0cuIizanc1j aspectos 010 Banco Na-cionol (IC IIabitacio . Disse que rnilhares e
iIillIIaI'es do fan ilias esfavain clu situaçiialiflilIva P01' todo o Brasil. Dc Minas Gerais
00111 P ITci sava falai', porcjue ('OiiIiCCClflO do
perto o pi'oblerna . Corn salñi' jos baixos, pa-
glillolo prestacoes quo solein aSS.ustlidort(rnente
coOl juros e cori'eçiio nloneti'irja, Os iou tuirjos111)0 Icni condiç'öes do culliprir Os ('011ipl'olnis_il551lIfljdo5

I loje, pala niinha tilsIeza C, acredito, do10(11) 0 Casa, o Esiwlo (It iIiia 5 flOtiCiOU corn(leStlIquc, em 110111 (IC 5111)5 pCginis, ( t ile agolifesuin1inctj1 0 (10 BNII estCo (le5Jej1(lid0 HInhajiro iiiftimo ,A situarCo 6, 10(11 to S61'ja Sr.Presidente C serissinla. 	 Poi' isso pedimosprovill000ias urgentes (10 (iovemno. 	 Estaro-iliOs fill SC possivel ( lil)i'ialiieiIte Cxigbn( lo eSSliS providêncjas C Ulna solucCo p1i1'a('SSO grave pioblerna . Eu d Zill, ,a Opoi'fun I-(11010, ( t ue o ("ovemno verifieou 0 ei'ro, anali-Soil a Situlollo, fllaS 50 (1111 soliiçCo pai'a Osilovos fiii anc j aiuenios 	 Aqueles foi'ani as co-
haias do sistenia, estes Conlinuaiu eflcoflti'an_
(10 sCm ilOS d if j cul(Iades 	 Assiin, urn bairi'o
in tci ro sert otespejado, se non Ii woo inedicla
foi' tornado 	 Esperail)05 proviolCncias ohjef j -VOS (to Governo

Outmo assunto quo me trazC'J ihuna, Si'.
Pi'esa elite, C o seguinte; I'eCeI)j 11111 lllernoi'jalda Lamar10 Municipal de Ai'oxC, assinaclo pelos
Lideres daquelti e d ilidade e pot' todos os Ye-i'ea(lores, pedindo a indicaç'Co (10 Si'. Lucia-
no Souza Hocha Para Ocupat' a p i'esidCneja (10,1'1lX1i TCnis Globe, Resolvi, pol'tanto apre-Sentlor urn Requerji))eib lo nese S('ntido, pal - a0 quat conto coin o apoio do moos nobres)ial'es, j)eIliS l'OYOCS avelitlidas no sua just j fj-cacao
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0 DIVORCJO

0 SR. l)EI1 UT\t)O OLAVO COSTASi'. 	 Presidente 	 Si's 	 Depullodos 	 10011(1 (01011(1)05 co IIeq lie l'i1Iinto de S. Exa . o Deputado
Ferx (10l(Iasra 	 Ilosso colnpaiiliejro (III glorjo-511 Bllfl( ( a olo MOB, eni iue sOlicitli VOtli-011(1 socretap10(1) o Requerjnmenf de S. Exa,, o

Ill d)( J('sus Trin dade, onole S. Ex,-,. abor-
do o pmoldonia ilo (livói'Cjo . Acredifo, pessoal-

511' i0lpi''pj a PloposiçCo do Si'.
Deputolo Fei'i'l(z Coldas, ja quo, ('0010 cu, 34
Sm's. Depn Ill olos colocai'ain Silas Ii ssin afuras
no B cqu em linen to (to Sr. Deputa (10 JCsus Tm'in-
d ado'. Port on to, creio quo Os J ) epufaolos quo
0011011101 por hem apoiam' esse flequerinienf0Coli	 ti('jllIll i'11Z1505 para acofllr 1) votaclmo Se-ol'eta, ( l('ixIlnolo (10 pI'estigjam' 0 ole honrar
Still i(SsifllbtlmI'll Illlq'J(l( 	 (lOCulllCnto

Dc 1111111)11 porte, ja fii'rnej iii in ha posiçiio,
nfi'avCs de Imlol)llho Illinucioso i'eali'/lido ('Oils-
('iemiciosuill Oil I)' 0 apresentailo CU) d iscui'so(lue Pi'onunciei desta Trihuna, Iendo sido10 1111 il ('11(10 pom' Vam'iOS Deputaclos . Minim po-
51(,50 C I'lidi('lolrnente contra o divói'cio. CoIn-
(111(1-0 0(111) pomnlenoi'es C (lit;eutiini,s 0 aSSun-
to, ldjomdlrn (10 () pi'oblenia dos fillios 0 do des_
quite. Poi'toii to, desejooa 	 npeas i'eafii'rnai' a
Illinlill posicjo Trei pI'estigiom' Ii OSSi1I(ful'a( 1 00 col)que 1 110 B equorirnento 010 0 oboe Depu-
111(1) .JCsti5 Ti'jndado . Quero ever quo os 34
Depulolos (file () lOpOi(1 0111 PI'estigiai'Co toni-

as i'especlivas assinatui'as

() pl'iueiro iiIOStl'a Ii I1CCCSS1dIIdC do ins-
talacilo do urn centro atacadista do produtos

ortifrUtigra11JCil'0s em Governador Valadares.
Sendo Govei'nador Valadares, por excelencia,
urn centro de consumo e de cornei'cializacãO
cia pm'oducio agi'opecuâria da regiäo e, em
especial. do pro(Iuçao hortifrutigranjeira, Oil)
centm'o atacad isla (IC comercializacao viria 1150
apeflas ('omilplctar o aba.stccirnento varejista
(10 rnci'cado e das feiras-livres, mas também
funcionar Collin urn elemento propulsor da
produçllo Iiom'tifi'utigraneira da i'egiiio

Prctendo-se corn esse projeto alcançar Os
seguifltes olijetivos

a) Fom'talccimnento (to Municipio cofllO
polo Regional.

1)) 	 lmlcent iVal' a produçao hom'tifi'utigrafl-
jeil'a (111 l'('4ili0

C ) Ci'iacOo de excedentes do producOo
1) serern exportados para as Centrals do Abas-
tecinicnto

(1) 	 Ci'iliçCo (IC efeitos indii'etos, corno or-
re('1i(IaçaO (tO 1CM etc.

O sCgUmi(I0 flequei'irnellto, Sr, Presidcnte,
Si's Deputados, C dirigiclo As autoridades
cornpetentes, solicitando a lihei'açiio dc verba
suplemimentam' cicstinada a manutencao olo res-
taurante (Ills escolas federais en) Oum'o Pm'eto
Corn relaçCo a isso, gostai'ia de icr umu cornen-
tai'io pub1ieu10 no Eslado de Minas de hoje

Estudanles Feeliani o Resluuraimle c/a i1S)'Ol(l

0 fechamilciltO do seu i'estaurante univer-
sitario, desdc sObado Oltirno, fc'z corn clue
l'Cpresentlilltes (Jos (1 ii'etOrio.sacadernicos das
escolas (IC Mill OS e Farmllacia ( il l Un ivei'si 1111-
do Federal de Oum'o Preto entrega.Ssein ao Rei-
too Coral olo Parreiras urn (IocUiTlefltO exigifl-
(10 a volta (Ill verha suplernefltlir (1(1(0 a urn-
s'&'rsiolaoie fornec'ia

Segundo o pmesidentc do I). A. ohi Esi'ola
ole Minas, Elias Rcsendc, 0 mfloVilllcnto estu-
dantil, apesar (Ia gl'ande 1'CVOItIl (105 cStudai)-
tes, estli send() leito coin mas "a situa-
coo podera SC agi'avar, 50 OS reivim)(licllcOi'S
(Its Un iVe msita mills 1)1)0 fore"' atend johis"

A UFOP (lirninub em 20% a ajuda finan-
ceira para a rnanutencao do i'estaurante, obri-
ando SOilS (I im'igentes a aurnentar a taxa co-

brada por i'efeiçll() do Ci'1 2 1 10 pra CrS 4,10.
A taxi, poi'ern, segundo o D.A., é muito al-
to palo Il miiaioria (105 estudantcs, quc S000l
(IC varlas partcs do Pals - alguns (10 exte

-rior - p000 estudai' en) Oum'o Preto e tern
(10 SC ii1inlei' coil) ini'sadas envia(laS pelos Pals,
pois o IilCm'cado local do trahalho C rnuito
fraco.

Eiji \'il'IU(tC (leSta situaç'ao OS pm'oprioS CS-
tudantes, l'eum) idos cm assernhleia do direto-
m'io, decidirani feohar 0 restaurante, deficitO-
rio hO rnuito. Jo as taxas'intigas quo cbs
pagavamml, (lavarn prejuizos constantes. Assim
cerca (Ic 800 universitOrios ficai'arn solo In-
gar p'am'a coiner e resoirerarn lanç'ai', entre o
pO\'O (hi c'idadc, a cafllpanha "Adote urn Alu-
110''

Do licom'do COIl) CSSO esqUilii'd, algunias
famnlli'as lie Oui'o Preto estOo convidando alu-
nos do UFOP Para fazerem refeicöes em suas
casas, ate que a situacOo seja resolvida. 0

Requeriinento n. 0 7, do Sr, Deputado
Jorge Camone, solicitan (10 restahelecirnento dii
mererida escobar flOS liorOrios noturnoS dos
grupos esc011ll'eS municipais;

Requerirnento 16, do Sr. Deputado
Olavo Costa, Soljcitaflolo instalaçao do urn co-
lCgio en) Santana do Deserto

Requerirnento n.° 22. do Sr. Deputado JC-
sus Trindade, solicitando 0 eflvio, ao Si', Pro-
sidente da RepOblica e outras autoridades, do
manifesto relaliao atO (1 ivOrcio

Requem'irnentoS s/n. e : do Sc, Deputado
,TCsus TrinoIlole, sohcitando a suspensOo dos
ti'abalhos durante a Sernana Santa;

do Sr. Depimtado Christovam Chiaradia,
solicitando votli (IC congm'atulacöes corn o
Prof . Bainiundo COndido, por sua eleição
pain Presidente do Orolern dos Advogados;

do Si'. Deputado Humberto dc Alrncida,
solicitali (10 \010) 110 peSar polo fabecirnonto
do Sr. Coniendadoi' \'enerando Domingo Reis
JOniom I

do Sr. Deputado José BonifOcio Filho,
solicittindo desamqu iVaIilOfltO do Projeto fl.°
1.3161

d o) Sr. Depumlado J000 Navarro, solicitan-
do veto do coiigratulacoes corn a Fundacao
Educacional (IC AssistCmbcia PsiquiCtrica, na
POSSOII do) Dr. Djolrna \'eloso

do Sm', Doputado Neil Jahur, solicitando
s'oto do ('Olm)gratilbacoeS corn 0 Estado de Sao
Paulo p00 scu cl'ntemlal'io (IC circulacOo;

(10 Sr. Deputado LiCcio do Souza Cruz,
soi j eitando olos l irquivamllCflto (10 Projeto n.°
1.312,  (IC SOIl autom'ia

Projeto m). 3, do Sr. Deputado 1-laroldo
Lopes, 0 quat dod am'a de uitlidade p011lica co
Juventus Esporto Cluhe, do BarOo ole Co)cais

pmesioio'ole In l).\ da 1-scola de Minas, Elias
Resenole, con firma ter co il l ie dos in-
tençOes cia Univorsidade, de passar a cobrar,
tambern, alugtieis (Ills m'cpdhlicas tradicional-
rnente (ft'UpIIOI OS p01' ('slUdllfltes ,

Matéria Aprovada

BENEFICIOS PARA GOVERN ADOB
VALAI).\BES E OURO PRETO

() SB, 1)EI)('T,\)() MENDES BAIIROS
S' . .Pmesjdeii IC'. liIll j S urna vez tenho a honra
Ole Ocumpac Ii I'm'ihiiiia (lo povo do Minas Ge-
01115 Para eno'looinllllm' a Mesa (lois Requeri-
mflelitos quo fi'hloluZerfl Os Sefltiflieiilos ( OS 115-
1)1i'aO'5 (11(0 S() (ill RegiCo (10 Vale do Rio
Doce, jtie tiios 1) honra de i'epresentai', 111115
tallIbCm, (IC outras cidacles do Mias Gei'ais

Matéria Rejeitada

Requem'ilnento do Sr. Dcputado Ferraz
Caldas, solicitando votacao secreta Para 0
Requcril000tO n. 9 22.

Nomeacâo de Comissão

A PresidCmbcia n000ia a scguin[e Cornis-
sCo do Sin dicfoncia para apui'ar as respoflsa-
hiliobacles olo romiipimento cIa Barragern do
Acalla Munoto, de acorcbo corn o Requem'imneflto
(10 Sr. Deputado Jorge Carone:

Menibrols efet ivos: Deputados Nunes Coe-
lho, Snares D ills, .JosC BonifOclo Filbo, GenCsio
Bernardino e Nilson Gontijo

Supbentes: Deputados Elmo Braz, Men-
des Barmos, Christovamn Chiaradia, Ciro Ma-
cjob e SobastiOo NascinlentO.
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6. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 19 DE MARCO
DE 1975

PRESIDrNCIA DO SR. DEPUTADO
FEBNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Fern an (10 Jtinqiieira, Wilson Tanure, Lfi-
cio (10 Souza Cruz, Said Arges, Jdnia Manse,
Amilear ladovani., Antonio Dias, Artur Fa-
gundes, Carlos Elov, Carlo-, Lemos, Christo-
vain Cli iradia, Cicero Dumont, Cro Macid,
D1 ton Canahrava, Delfirn Ribeiro, Doiningos
linn, Firno fliaz, Emilio Gallo, Emilio Had-
dad. !.iI(Ii(le5 Cintra, Eunipedes Craide, Fabio
Notini, 1ah o \aseoncellos. Ferraz Caldas, Ge-
ns in li'nard inn, Gerardo B enault, Comes
Moreiia, II a roldo Lopes, Humberto de Alinei-
da. Jesus 'Fri inlade, Joe0 Bello, Joio Marques,
Joao avarro, Joan Pinto Rihei ro, Jorge Ca-
rone, José Bnnificio Filho, José Laviola, José
Ilonorjo, José Santana, Kernil Kumaira, Luiz
Baccarin I, Mendes l3arros, Milton Lima, Milton
Salles, Morvan Acayalia, Narcélio i\Iendcs, Neil
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Raimundo Aihergaria,
Ron aldo Canedo, Sehastiiio Nasc imento, Séi'-
gin Ferrara, Sylo Costa, Telêmaco Poinpei e
\icenle Gtiabiroba

Proposicão

Ilequci'iinento (10 Sr. Deputado Vicente
Guabiroba, pedindo adiantarnento da discus-
san unica (In Veto total oposio a Proposiçiio
(11 	 Lei IL 	 7.114.

Oradores

LE;I'rIMA(:() DE TERRAS DEVOLUTAS

0 SR. I)EPUTAI)() VICENTE GUABIRO-
BA --Sr. Piesidente e Srs. Deputados. A
Ilcunjo Extraordinaria desta noite foi con-
vocada para quo esta Casa exarninasse o Veto
total oposbO pelo Si-. Governador (10 Estado
a I'roposiçan (to Lei n. 7.114, quo se refere
a prnriogaçao He prazo par legitirnaçéo do
toroas (idvolutas

Sr. Presidente, faro, neste instante, Urn
Requcruienln para que seja adi1idLi a vota-
çCo (less( , Veto, porque., coino sabeinos, tra-
ta-se (IC assunto (Ia maior re1evncia para a
econoin 01 ni 101 ira e, sobnetudo, para a agro-
1liriL

A Lei que detcrininou nieclidas pala a le-
gitimacao das lerras deu o prazo de apenas
urn ano, 0 quo consideramos irris.ório, por-
que néo é possIvel que, em téo curto prazo,
todos Os ocupantes (las terras devolutas, que
se espaiham pela major parte do nosso Esta-
(10. POS.S(m regularizar as suas posses, Os seus
(Incumentos.

0 Sr. Governador Rondon Pacheco hou-
y e poi bern 01)01 velo a Proposiçeo Oe Lei ii.
7.114, que prorroga por Urn ano 0 pnazo pam
a legitiaiaçao dessas terras devolutas. 0 pla-
zo terrninou dia 14-11-74, pela Lei 6.177.
0 Sr. Governador cstendeu por rnais seis mo-
ses o prazo, quo terminara em maio proximo.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, não hou-
y e tempo suliciente para quo todos os inteies-
S.OIOS rsgukal iZasseill S( US douILei o
rispeito deste assunto, o nobme 	 Deputado
I lumbcrto Souto oeupou a Tribuna, oCaSiao
cni que pcdiu a Casa prorrogacéo do prazo
por niais urn ann, através de projeto a quo o
Sr. Governador Rondon Pacheco opós veto to-
tal. E logico que n5o queremos, definitiva-
fllelite, colocar-nos contra esse veto. Nfio que-
irinos clue esta Casa se nianieste coiitraria-
nente a dc, inns faço urn pedido de prorro-

gacibo de piazo. a fun de que a Lideranca do
id (iovei1n P0SS1 enhi ar em contato coin o

Sr. (bovernador Aureliano Chaves, visando a
piorrogacao (In P'ao pOr mass 365 dias.

Assirn, Sr. Presidentc, Srs. Deputados,
rqueirO que seja adiada por cinco dias a vo-
tacCo do Veto ib Proposiçibo de Lei ne 7.114.

LEGALIZAçAO DE TERRAS DEVOLUTAS

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO
Sr. Presidcnte, Srs. Deputados. Indiscuti-
velrnente, o Veto do S. Exa., o ex-Govemna-
(Ion Rondon Pach e co, oposto C Proposiciio do
Lei n. 7.114, foi (laqueles tantos atos come-
t(i0S pelo ex-Governadon contra o povo mi-
neiro.

Nó, quo inilitumos no interior, quo esta-
inns em contato direto corn 0 sertanejo, corn
C) caltivador (Ins terra s, P FP s'ipnliu elite coni
Os Petoefl0S proprietibrios rurais, SalJelll()S (1 (S
dificuldadus pain legalizacCo de documen Ins
ref(reUteS as rharnadas terras devolutas. Vi-
VeniOS em uma rcgiao node so encontra a
maion parte de terras devolutas de Minas Ge-
rais - a regiCo Norte de Minas.

Ainda hnje, Sr. Presidente, Sns . Deputa-
(lOS, recebenrns nina comitiva da longnqua
Cida(le de .Jan nCl(a, ij(d jndo a nossa ajuda
pam resolver a sjlu)(Cn das terins do Node
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de Minas. Para quo Os senhores tonhain me-
Ihor conliecjinento (10 fato, devo esclarecer
quo grando faixa do nossa regiao, a rica re-
MIlD (10 Jaiha, ainda iii-to loin unia clocisao
juiidica a respeito do queni sijo aquelas icr-
ras se (IC possoiros, so (Ia HUB \I2dINAS on
(10 Governo Federal. E urn caso sub flu/ice
Mesnin so o propriet/irjo ou o atual ocupante
(Ia terra tontassern resolver os p rohlomas do
Iegalizaçibo, nibo seriarn resolvidos tie irnedia-
to, porque ainda depende da Jusliça a decisibo
acerra (In proprieclade

Julgainos do suma iniportância, do role-
vaiite nporlfincja rnesnlo, a prorrogacijo (10
prazo pai'a a legalizacibo (la(iuelaS torras . Ye-
rifiqueni os sonliores as dificuldades quo en-
contra urn sitiante da longinqua Rio Pardo
do Minas, por exemplo, distante mais (10 800
kin de Belo Horizonte, para so deslocar, corn
pollens recnrsos financoiros, ate o escritório
dii I1URALMINAS, nesta Capital, a fim do pro-
tocolar e oncarninhar docuinenlos do legaliza-
ii) do terras . Sabernos, Sr. Presidente e Srs

Deputados, quo, para Os grandcs grupos quo
so inslalararn no Norte do Minas, essas difi-
culdades nibo existem, porque siio des que
estao, graças ib proteçibo (10 ex-Governador,
massacrando os pequenos sitiantes da rcgi5o.
Tonrns visto serern Os hunnides sitianles des-
pojados do suas pequenas propriodades não
raro 00111 0 auxIlio da policja. Tivomos opor-
tunjdade dc assistir, no Governo Rondon Pa-
checo, a Unia s6rie dc arbitrariodades, denun-
ciadas dosta Tribuna e da Trihuna (Ia Crnara
do Montos Claros, cornetidas, repito, inclusi -
ve por forcas policiais, quo agiarn corn a ma-
xiina violCncia, queirnando ranchos e cxpul-
sando filhos dos posseiros, iiiujlas vozes do-
haixo do chicote,, porque as terras foram doa-
clas Para grandes investimontos, par gran-
des ernpresárjos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, apebo
A consciCncia do V. Exas., no sontido do ciue
vot e"' "sirn", quando da apreciacilo (Jesse Ve-
to, porque, assirn agindo, eslarilo dando urna
oporlunidade a ossos quarenla e tantos pos-
seiros, quo hoje aqui se encontrani . Talvez,
na próxinia sernana, mais do 200 oil 300 y e-
nhain de suas roglibos tentar sensihilizar 0
(j ovomnador Aureliano Chaves, jib quo nibo con-
seguirain scnsiljjljzar o ex-Govemnador, no sen-
tido (Ic obtor a prorrogaçibo (10 PFIZO do lega-
lizaçiio (iessas terras, cujos direitos veem son-(10 transferidos do pai para fillio

Srs. Deputados, deem unia oportunida-
do a 05505 posseiros quo ostibo sendo oxpul-
sos das terras do Jalba. Pebo rnenos urn pra-
Zn Iliaior, par quo posarn tentar rogulari-
zar a situaç5o de urn patrirnônio quo lhes foi
transrnitido por tradicCo do farnilia e do qual
agora estiio sendo despejados, ate inesmo corn
força policial.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Pi'esidente e Si's. Doputados. You entrar na
briga doniCst j ca do Montes Claros - já que
('OIIIecei (Iesdc 0 allO passado pediado li-
cença Os Si's. Deputados Pedro Narciso, Soa-
res Dias e Artur Fagundes. Realmente, Mon-
tes Claros C a capital do Nomdesto C por isso
fliesino os probleinas são maiore5 na legitima-
çibo do tei'ras.

Na verdalle, Sr. Presidente, oslo foi o as-
sunto mais pobCiiiico do 1974 nosta Casa, o a
luta foi coniandada pom nos, juntaniente coin
OS Deputados da ro giao. Tonlio, pois, obmiga-
çCo do apreontar o nlotivo por quo votarci
('on! o Si'. Deputado Vicente Guabiroba. Vo-
to coin ole porquo minha ma j or Pi't'Ocupacibo
no ano passado foi justamente 0 pioblerna da
begitiniaço do tomras. 0 Projoto quo aqui
VOW 0 (1 110 SO toriiou lei é umna viobaçCo ao
Código Civil e ao direito do propmiedade, pois
fala em desconhccor o registro Toi-rens.

Tive o cuidado do estudar 0 assunto corn
O eminonte jurista Caio Mario da Silva Perei-
ra e do levar a S. Exa., o Sr. Govemnador
Aureliano Chaves, o parecer desse jurista e
OS estu(Ios feitos por nos, aqui na Assembléia,
na Coniissão do Justica, a qual haviarnos apre-
sentado COfllo subsidio vibrias sugcstöes para
aprirnorarnonto do Projeto. Houve naquela
opomtuni(Ia(Ie urn substitutivo do minha au-
toria, haseado no parecer do Dr. Caio Mario
da Silva Pereira; outi'o substitutjvo do Sr.
Deputado Vicente Guabiroba e outro do Sr.
Deputado Artut' Fagundes; no firn, fizemos
urna fusCo do substitututivos e omendas pama
chegar ao quo hoje é lei. Alas, na verdade,
ficou urna coicha do retalhos. NCo veio aten-
der aos intemosses dos proprietários rurais do
nosso Estado. Posso adiantar a Casa quo S.
EXa., o Sr. Govemnador, estã estudando o as-
sunto e, em vimtudo do pouco tempo do sua
posse, ain(Ia nao encaminhou mensagern para
comrigir ossa anornalia no Estado do Minas
Gerais. Na verdade, a poeira ainda não as-
sentou . Ainda vivernos Os Inomontos formi-

dbveis di posse de Aureliano Chaves 0 (Ia
saida (be Roiidon Pacheco do Pabãcio da Li-
I)VI'dad e.

Do forma, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
dos, quo volarei (IC acordo corn o Requori-
men lo (IC) nohre Deputado Vicente Guabiroba,
p01(11'0 sei quo C preooupação do Si', Gover-
nador Aurol II 10 Cliaves consertar o (1(10 csta
eri'ido III iogitiinaçao do termas em Minas Ge-
rais. (1111(10 ooiiiiii'oos bIOS SOIlS pi'oprietai'ios
dc ('Ofl! illuam'clii ti'aiiquibos na Si.ibi expbora-
ção . Po,so wiiaji ltar quo osta Cit mccehorib
iriensagofli condigna e (Id) mais alto gaharilo,
a favor da IeMalizacibo do teri'as doste Esta-
do, quo tom SUiL vida hasoada na ecoflonhia
fundiaria e quo niio pode vivor sobi'essalla-
do coiui leis ostapa fdrdias, comilo aquoba quo
foi bli) 1'OV a (Ibm ii o1a As sombléia

Fica aclui nnnhia palavma do concordância
cOn! o H 0(1 nor! lion to (10 Sr. Doputado Vicen-
te C uab i ri him, o, n esse intemregno, o Gover-
1) altO!' Au iot II no Chaves tora condiçoos do
tludn' i:iis iIEri'iun(laianlonto o assunlo pain
encami!! hub! r it Si Casa mensagoni consenta-
11(1 ('Oil! I i'ealidade

11FCULAHlZA(O DE TITULOS
Ft N D IARIO S

0 SO. DEPt TAI)() MORVAN AC.\\'AB.-\
Sr. ProsiL ito. Srs. Doputados no instmiito 010
(J0" ii Girl o1(i 1 isouLndo 0 ROqtIoI'ilhiOfltO (10
nohre Dopim! a to \' ioonte Guabiroha, quo podo
adiaimn'to, 	 I ) 0	 ('IIWO 	 (liar, 	 mum 	 aprooibi'i(o
do Veto 1(111 do Sr. GOVOm'nadom' (10 LSIa(tO
ii I ) j-Cm1 50 (to Lii mi,' 7.114, ('OilVOiii quo
tamheni ('U, a oiomiipio daquelcs ilustres 0 nO-
hm'os ('otogas (11mm' so fizei'am ouvir, teca bmeves
considorbm(:ues sohre o assunto

I) 	 (CII. (Oil!) iioontuOu iiosto inslante o
nobro Dopu too Sybo Costa. foi talvez dimque-
los que, na Sossiio 1.egislativa do 1971. (los-
poi'taramil 1111 (ii' in terosse 0 proVOoi!i'bImll 05
flIbUSbiO os()s debat es,  quor 110 Pben rio, quem
nas CoitissOos . E (1110 0 assunto (Ia legitima-
can ito lorias o da rogulai'ização (10 tilulos do
propriotarios no Norte do Minas C reabiiionte
enipolgan to 0 bI fota a vid a do inilha ros (be fa-
lint his quo cstao oli, através (10 101111)0 0
sequ Coo hi (Ibis goraçoes, no ainanlio (Ia terra
e seni a garmntia do seu doininio . 0 nobre
o ofioicn [ p ('Ovem'iiador Rondon Pacheco re-
solvem.t onlm'on Ia' o problema - o ai C preciso
quo SO diga tamnhciu urna palavi'a do apreco

a S. Exa. -- através do mensagem que reme-
ten bi esta Casa o que foi exarninada pebos
Srs. Deputados, sobrotudo p01' aquolOs quo,
^d^m do conli000dlores do asunto, p01 resi-
d irem no Norte do Minas, tamnbCrn são 1io-
muons (Ibis lidos foi'enses e quo so pr000upa-
11mmi em hazer as buzes da sua experiCncia
pam olucidaçao (II) tomna. 0 nobre Deputimdo
Sybo Costa chogou a collier pai'ecercs a res-
pcto (10 absumito , lammmhcmn o noss.o cminente
oologa,	 Dopuitado Artum Faguncies, estudou

'(im'bldbblliOn lo I) p rohi em a, coin sua expem'iên-
oia do advogado capaz e inteligente. Depois
to todos esses debates, roelahorou-so 0 Pro-

j ob, quo foi encanminhado ao Governo em
oondicoes (he sem apmovado. Mas todos nós,
iiaquela opom'luiiidade, reconhecianlos que 0
assunto rnerecia efotivammiiento OSIUdIOS niais
apum'ados para quo a solução definitiva da m'e-
gubarizaçao (10 titutos fundiibrios do posseiros
(ii) Noite do Mnas ViOSSO atender pbonarnonte
as aspimacoes daquolos nossos comloidadaos.

Por isso, neste instante em que a Casa
vai apreciar a proposirao (10 eminente cole-
tia \icente Guahii'oha, (he adiar p01' chico dias
a cliscussito e votaç'ao (10 Veto, convCm dos-
tao am quo o atual Govomrio, provocado por al-
guns Sms . Doputados, jb cstib exanminando a
mu mtCria . Talv oz no breve Pi'ilZO de cinco dias
mimo so consia outer a r('iliossa (10 outm'a men-
simgeni govemnaiimonlmI . Teromnos quo api'ed'iai'
(tontro 0111 POUCO ('550 Veto. E, efetivamnente,
toi'enlos quo roconhecer quo a sua manuten-
('no é IllaiS bide (111mdm, pois quo a proposicão
conteni bipeflb(5 uimma PO'r' acao do prazo
PiU'bi a rogularizaçiio de titubos de posse, scm
bmlt('rar a lei, (IUO (love passar por refom'mas
0 aperfeiçoamento.

Cool ostis ('onsldcracoos, manifesto aqui
0 iliOU apoio ii iniciativa do Doputado Vice-
10 Ciiihii'ohi

0 SR. 1)E1>UT ADO NARCELTO MEXI)ES
- 	 ( Promuncia disd'ni's() quo, por não tom shin
devolvido polo om'ador, sorb puihlioadlo 0111 On-
Ira edição.

Matria Aprovada

Requerimnento do Sr. Deputado Vicente
Guabii'obm, poilindo ad aniento, p01' ciflco dias,
da discussbo (10 Veto oposto ii Proposição do
Lei n. 9 7.114.

PRAZO PARA LEGITIMACAO DE TERRAS'

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Prosidente e Srs. Deputados. 0 nobre cx-
-parlamentar desta Casa, Humberto Souto, te-
ye despertada a sensibilidade do lioinem pdbli-
co e do fazendeiro, conhecedor dos problemas
do canipo, dos pequenos e também dos gran-
des proprietbrios de terms, ao apresentar o

Projeto do Lei 11. 1 1.136/74, objetivando pror.
rogar por nUns urn ano o prazo do quo trata o
paragrafo iinico do art. 2. 9 da Lei 6.177, de
14-11-73. E a sugestCo aqui apresentada pelo
nobre Deputado Vicente Guabiroha C perfj_
taiiiente razoavel e vern deinonstram quo S.
Exa .., tamhCiii hoineni (10 campo 0 fazeiideiro,
C, conlo nos, sensivel flibo aponas aos proble
nias dos pequenos pmoprietbrios, dos sitiantes
Inas de todos aqueles quo possuem terms e
quo, atC hoje, ni'io pudemam, por esse ou Por
aquele niolivo, begitirná-las.

Votareinos corn V. Exa., ilustre Deputa
do Vicente Guabiroba, pedindo a prorrogaçao
(Ia votaçiio (10 Veto, e querernos dizer (Ia es-
perança quo tenios, caso seja aprovada a sua
sugestiio, do ciue 0 flOSSO Govemnador possa,
It() fuluro, set - sensIvol a essa prorrogacibo, e
assiiii terolilos (lofondido Os proprietários, quo
poderijo beMilirnal' suas terras. Será urna nova
oporlunidade quo lhe5 darnos, unia vez que
a 1)rom1'o4acao (10 p razo trarib niais segumanca e
tranqu ibidoIo pama todos aqueles quo querem
O ainda nun puderam ter as suas lemmas legi-
tiinadas e titulad IS.

LEGITIMACAO DE PROPRIEDADES RURAIS
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7.4 REUNIAO EXTRAORD1NARIi, AS  HORA D;:. 20 DE MARcO
DE 1975

Mas, juSian(11 Ic 1)Ji'Liic (iescjanlos Coilti-
noun respCiafliO ( adiiucafido Ouro Preto, C
que, Sis. 1)cpuiadoS, deiefldeilloS wile lese
et 	sahenios nuo See 11111110 objetiva nos dies
o lioje: ell 	 eri:eS qur sei'ia o caso (IC que
o prefeitos (Ic Ouio Prelo e Mariana fosseull
uioii1cI(O5 	 elo govenno

Souiies. antes de ludo, a favor (Ia demo-
credo 1uiLii0, a favor do voto drcto do
povo para a cseoa (Ic sells inandatânios.

s, no CaSO cspcCiie0 	 M(Ic Ouro Preto e a-
liafia, cnid ijndo qua no sisteniatica bra-
siletia algiiUS jIlL-i b0: 	 5CR) 110iiiCO(IU, CObilO
os (Ia; eapiLLs, dosI;UlilP105 consi:erados
(IC e5 	 I' cii :i at ouial C dos munleiplOS que

fle;o c;taeias Iiidnoiuiflei'ais, defendeflios, ho-
flLStLt e s;nce;aiiuuR'. 	 pnO (ft Vi . (Ic

qua serb 	 U0 IIOIIS justa, iUitO ma1 obe-

tipa e UL fa,é';eI a ,,oiicacao 005 prefeitos

(a OüIO 	 MaPiato e 	 i lana, ponque essas ci-
days S0 i1h)flUh1lC0 	 lilbtjOnillS

0 exPresdi(11t' (ft'tulbo VaraS, em deere-
to n;uOO Pain j 51)ii'b(U). (:eeieioui (.i(la(ie-r10-
iiUilldfltO ess:is (IUC jupoci eliteS Ci(Ill(teS his-
tolicas (It Minus (ben;biS e (Ia ante mincira,
ponclue el.!; COMM 0 1(11001' acL'nvo hai'ro
('0 (10 iuiiilo. Poi' iSSO, C predisO preSCrVar
eSse 	 ;ibIislicO e hstorido (Ic Minas
e do Pais, qU('. poe u:flui - 	 C (P Sc

ii-,bC jnftirle 	 e urn cOnjUntO visitado e
oo:IdbTli'a(IO pal' 	 (10 fliUfl(IO bib.

'-\6sflOS l(Iblhi'i!11105 (IC quc, eeita vez,
ulil coin-.bra.ia. neCL'hidOS pelo \TicePrC5idCnth
Ka tar a;-: 	 nivuia	 o'ola 	 daquela cidadeP	 In
sitaou. uquele professor ilusti'e, ass"" (IUC

no reeeiieu, a unla euibaixada de estudan-
tes, lid lo(Io ;di('bnan(IO: "\OdCS, qUe SaO (IC

- Edo Ilonizonte, possuemu ma reliquic, uma
- 	 jOin bell! pei'Io (Ia Capital (Ic sell Estado:

Ouro Preto e Mariana. E VOCCS, consCqüen-
lenient ,,., , baelai'el andos CMDi; edo, tern o
(lever (IC atudar OS (lovernos de scu Pals C
(1C seu Estado a guardar, a preservar aquelas
mOnUnI(' tais cidades (Ic Ouro Preto C (IC Ma-

:	 riaua AlCni (Ia arte, do valor historido. au
SC encont raaablfla civica (Ic Mines e do Bra-
Si

(S	 Ms, Si's. Deputados, nOo est:IIilOS apenaS
1_ 	 defenden(l0, sell,sustentaCUlO junidico,
o tese. Sc abuirmos a Consbituicao Fedei';d, que
is	 OS scnhoi'cs t,.-lobeiii enfiheCeilL efll set' ant-
IC 	 180, pa!'agnafo tillidO, vafiloS venjficau' Clue
a- 	 essa Carte lB (One detei'nl; flu (jUe 0 ('O!bUllt0
e, 	 arbistico C 1iit0i'ieO nacional tenha a prote-
Pb 	 cOo especial (10 poder publido , One, comb pro-
n- tcger ulna cida ( Ie uuub Ouro Preto, urna cida-

or 	 de coil Maniaflhl, dues cidadeSmonumCnt0,
n- SCm a intei'venchbo direR' do poder central,

un (''"	 ('Iii a n0:i1C1('hlt dos pi't' 	 Xii-
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PRESi1)1NCl.' DO SR. DEPC'I'AD() JOd)
FERBAZ

Comparecimeflto

JoXo Feiraz, Fernando Junqueira, \Vil-
son Tanule, Ldcio de Souza Cruz, Said Ares,
Jdnia Manse, Pedro Gustifl 	 lc, Anijar Padova-
ni, AntOnio Dias, Artur Fagundes, Carlos
Eloy, Carlos Leiiios, C11riStO\1111 Chiaradia,
Cicero Dumont, Made1, Dalton Cadahi a-
Va, Dcliii'! Biheiro, DonlingOs Lanna, hub
l3raz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Men"
Cintra, Eunipedes Craide, Fuihio Notini. Fahia
VasdOfldCllOS, FcuraZ Caldas, Genésio Beinar-
dm0, Gerardo Henault, Gornes Moreira, 11anoI-
(10 Lopes, lluuiiljei'tO (Ic Alnicida. Jesus Tel -
(lade. Joao Hello, Joao Marques. .Too X eva
no, Joao Pinto Biheiro, Jorge Carom', Jose
Bonifi'idio Fitlio, José Laviola, José 11""()"0'
Jost Santana, tcuuil Kumaira, Lutz Bateau!-
ni, Mendes Bau' F os , Milton Lila, MIlton Sal-
Es, Monvuul Acayahib, Nau'cClio Mendes, Xiii
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho Olavo
Costa, Pe(1"o Nareiso, Rainiubido Alheu'ana,
Ronaldo Canedo, Sebastiao Nase iluieui to, SCr-
gio Ferrara TelCmaco Ponlpei. Vicente (ma-
hiroha.

Oradores

NOMEACAO 1)E PREFEITOS PABA OURO
PBET() E MARIANA

0 SB. 1)EPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Prcsi(leflte, Srs. Deputa(loS. Manifes-

to-ole, preIi1flinarmC 0tC a favor do Requeri
nuento (10 nobre DeputadO Nilson Gontijo
quie estii CIII discussao neste instanle

Aproveitando 0 ensejo (Ic me achar 0:

Trihuna, desejo mazer uma palavi'a de con
gratulacOcs ouii a veiha e seinpre nova ci
(lade (IC Ouro Preto, antiga Capital (leste E
tado, que Me coiflCrnOl'a SCU aniVCrSai'io
Ouro Preto, em Minas e no Brash, C aquel
cidade histórica, artistica e civica, que todc
nos, dcsde a infOncia, l iahitUamo-11 os a il(
nhsrar, a aplaudir e ate a venelal'. Foi cia
herço (Ia própria independCndia patnia, p0

au Os Inconfi(ientes plafliaribin a semente €
nossa iiberda(lC. Ainda hoje. quando visit
moS a Praca Tiradentes, naquelil localidad
podenios eVocal' a fiUl'O (to pi0t0I.11t0
nossa m(lependencia. PodeinOS, selflpre, e
derecar aos ouropretan05 nOSSOS aplaUSoS p
sua histOria. por Seu exeniplo e per sua CO

duta.



E

0 SR. Di:i TADO OLA\'O COSTA 	 Si'.President c,Sis 	 I) C p nthi(fos, CIII fliflos lflctiijeril(cflh( do Sr. l)epu[ado NLson (oiitj;o, cia
In 	 S. Fxi. slic71i sC ion reinctidos ao Sr.PFCSI(fcn[c d:u Prcv j tfCii1 11 diversi doiuiiieilos, cwo rcifelhiçao (to pedido de criurflo de

11111:1 hiCi1(i:1 do JNPS I (It tim post() medico
ell ' Patrocin io Ac 1tdI 0 Liz, trallqOila api0vaçflo delta j)iOposi(flo (10 Dcputado Nikon
Gontijo S. Faa. agu corn rara feliCidhhde 110propor 11 cst:i (ishi U111,1 açiio	 de ctlbhto Ilicritó_110. Rchufohciltc, nib so Pat1oc j n nlas di-VtrShO, (oil (111 hiS (JO Etado tie Mi 11a S nee_sitaun dc pclo iticilos, (till Post() lllcdico.

r\itjls 	 khih(s 	 nil n, 	 (Ita 	 Triljt1111, 	 fiz-Ihii1l soliC![ncflo pam a eldade de Rio1Pe1l1, (jhiC poSi: 	 perto de 2.800 thitores,
coL quc letil CciCa de 3.200tIIflhi ti (Ill (It t i tle (5 Ia colltpietn macil te sent as-

m
SIStCiIt j 11 	 iiiCdtia c qiic (uSIa hiIgimns (JuliO-etros do i\lUhljiic tie Ca pela Nova. 0 1.111 ieofliCdjt' t qne exisfi: 11: 1loc:i1dade de Rio Lspera
CIa o sen cx-Pifj0, iCceflteiflcntc faleejtlo
0 li05. t:uI CII con Ira-st fechado, e jamais exiS-
titm nIquell regico 11(11 s1ples posto maCdico.

Porthhil to, 5t. Prusid entc, qtiero reiterar
a solid lbcflo (1 hl fizciiios dias airis 110 Sr.
Secmcthimjo da Saddc, a L111 de tiuc S Exa
UltiltIc PioVit CflCIaS para que Rio Espema pos-
Sj let'uitii hi55j5tj('j11 IitCti jca (IUhnldo 1111(111
Si'iiihiIlhilflhcfl te t, Sc Possivci, ulna enfemntejma
l)na dUritivt>s t . socorros tie prilncima ur-gCncia

Fica, pois, o nictm aplatio a proposic/jo
do Deptmladu Ni loti G011 tIJO S. EXhi Vent-Se
imupondo a cs Ia (aSh( pcia stia brilhante atua-
ceo, pcihi still 111k! i l,CIlcia l pelo scti tmiuI)hulllOoritcijo c pioJ.4ressj5ta

Eli icCo dt P11 ft/los de EsldiiC ins
II idi 0111 in eiaLs

.\SJ5Tey(\ li:!)t( 	 EM PATROCINJO
Rio LSPERA

Assim, se nOs, corn base 110 art. 180 da
Cons tOut içao Federal, ptidernios, Ihinpainente
11011 (Sthil(ieflte Corn 0 referendum (Iii .\ssem-hlCia, escol her prefeifos 	 altura (Ia iillpOrtãn_cia daqucl:is Ci (iii des, en tend emo 	 (Iue esta-PCiliOs pieSln1(fo till] Sei'viço a illalS no patri-
Ib6fli0 luIStoiie C arlislico (leSla Naçio. Iii-elusive son liolihelo P at- vir d efender a dci-can (lirelil do prefe jfos tias eSiluii( j us Iiidro-bli Hera is. Nflo en ten do por qu e llh mlomeae50
(felts. Defen do, Iloje, a flrnuieaçflo, (11/ refe-rendizin ( 10 P0(1CC Legislativo (To E tado, (105prefeitos das ei dades-mnontjmiie i1 t 0 e n ao vaifliSSo unun laiv 11 tie oposlco denim da ARE-
NA aos 1aj Prefe j tos faco-o por inter.fllaiores, tic t j VlSnio e tie Patriotis Iii).

ApOS a shuida dos Prefei Los, tin 1976, von
contjnuar d efen tiendo este poll to tic vista cm
favor dcMarjana e de Ouro Preto. Estou a
so1iClUi 00 (loverno Federal e ao Governo
Estadual title defendant  urgen tenuentt 

0 sa-crossanto anuhientt de Our() Preto p i\i:uriana,
lorqtie nos, homens publicos, nhineiros e bra-Sildiros, se II1O voltarrnos a atencao par este
Issunto, vamos ser responsahjfjz1itos IlOje OUurnanha, pela dilapidaço constante, pelo des-
noronarllento Permanente (10 cx Lraomdiii /urio.
To adiuiirflvel conjunfo barroco Ic Onto
reto e Mariana, autCntjco altar da Ptria.

Na passagem do anivers/rjo di cidadeIc Ou t- () Preto, os flOSsos parahCns /i bravaOpulacijo civica, a alma da Indcpt'ntiCnci11
o Brasil. Os nossos parabCns efusivos, emonie d e Minas, e a 1105511 palavra tie apoio.e Incentivo, (Ic perrnanent eadmnii. i( . flo aossa palavra de esperança de que, rio fu-
iro, as llerolcas Ouro Preto e \Iln'jhimla pQS_mi ter prefeitos 	 altura de seu valores

Ouvi, 111(11 Ihiithcnfc, ha alguns mninutos, a
Phdhhvma elOqLj(n Ic tottio senlpre, btCritOrii C
rcpleta de hhdjelivos, do 1) eputido a ntcista,Jesus i'rindade S. Exa, abortion'  o tcma dospreftitos j ill ic:udos 1)11° Si. Govemnador, Etc
situou o Prohlemia(lots ptefejtns tills cidhitiesCon sideratilL esIamicits llitlroin j ner 1 us e teccuCornell tarios a resjc ito (It' citi ades meeonlieci-
darncnte insioricas (0111 Sells pair nônios Ins-
tOmicos, Divjmjo dc S. Exa. cm ulIl ponto.
S. Exa. endoss 1 u o ponto tie vista tie que Os
prefeitos tIltS Cilatles cLilsitlera( his COihto es-
tancias llidroiinimci1n5 p O (teiialll see votiidos
pelt) iovo iluixta cleicao direta . Eti estou corn
S. Exa ncsle Ihir[teu , PCssoalniente, assirn
cOiflo totIi a Bail (11(111 do MD13 . i\Ias lainento
(tue S	 Exa. 111(0 t(11111 firinado t) lIlCSmO
1)01110 tIc VisIhi CWII mcspeito US citlades con-
sidemadas InstOricas 	 Euk" I di perfcit:imente
0 Seth mlttiOCimlio . S. EXIt. esta preoCnpadoCorn a prescrva(/j o dos " I (Mull '  llistóri-cos . E viilida II preoctlpa(/jo e cu a eatendoAlas, re Sp citosh,nlcnt C , hucatanto se ll P011 to deVista, iciltl)ro a S. Exa., Corn toclo o l'espeito,
tlu e o govern () tcili 11111 orgni Smo pmóprio
true pode, podcria e poderO irahaihar, fiscali-
Zafld() todas CSShis eidades compleend idas co-
urn iljsfOrjcac 	 0 preftif eleifo pelo pOVO

pode pecar, sirn, contra o patrimônio da ci-
dade histórica, nias o prefeito indicado pelo
Sr. Governador tamilbeill podemia cometer o
rnesfllo pCcado capital ou mortal, urna vez
que este e aqucle tern o mesmo inttice tie in-
tetigência. Mto seria o voto direto on indireto
que levaria 0 prefeito a preservar 05 II1OI1U-
nientos liistóricos de nossas cidades.

Portanlo, eu quero crer quc o prefcito
poderia scm., noirualmnente, eleito pelo povo,
inas que fosse seriarnente fiscalizado pelos or-
gãos do Estatlo e pelos órgãos próprios do
Govemno Federal. i\luito obrigado

CRITICA AO INPS E AO FUNRURAL

O SR. DE1UTADO COMES MOREIRA
Sr. Prcsidentc, Srs. Deptitatios. Quero,

ao eneanumihar a votac/bo do Requerirnento do
eminente Deputatlo Nilson Gontijo, congratu-
lar-mnc coin S. Exa . pelo zelo que sCTIlpre
tern demnonstrado nos casos de intcresse pd-
blico, como o C o On pmevitiencia social emil
noSso Estado. Percebernos que h/b gIan(le afluCn
cia a esta Capital tic pessolls de totios os qua-
drantes (10 Esthido tIc Minas, que Iiqtu VCfll
pUma SC subjuetcr a Irathnliento tie saOile, atra-
y es (10 INPS, orgaO tie que São seguradas,
tentlo porlanto I) direito de ter 10(111 a assis-
tCncia imlcdlco-ilt(spitalar. 1115 duSts (Ic llihuiOi
priorid hide, comno ts de flatalitilid C obstcri-
cia, quc rcceht'mn, por pane (it) INPS. honi
Iltentljmnemmto . Emltrctaflto, outros casoS são
atcntlidos pmeca1'ihuimlCnte

Depamamos, constanteniente, CoIn profun-
da tristeza, toni lilas interiliinaveiS his porthuS
das dcpendCncias do INPS. Ali podein ser
vistos doentes, iilclUSiVt' ha inljflCflcihi (Ic 11101'-
i-er, quc phuSslilIl, as vcZcS, a noite intcil':i flU
full, PrOCLII`,IIIdO hi opomtunidade (IC SC Stibmilt'-
icrem a tratalneflht( de saOde . Essas filhis
poderiam hicabar, se rtialiiica te fosscni poSth(S
em pmatica nietl idas COfliO It proptsta agora
pelt) imninente Deputado Nilson Gontijo . 0
rneu apelo se cstcnde não somcnte a cidlidC
de Patrocinio, COIlIt) esta no Bctlncrmefl t o do
nobre Deputa (10 Nilson Gontijo., mas a todos
05 mflUflidiPiOS que ain(la näo podem contar
coin unia agCncill do INPS . Se n/to h/i recur-
SOS sufiCicntes pama a instalacão (IC uma agCfl-
cia. que pelt) ilICHOs fosse instalado uin posto
para hiSsiSLCfldihi his pessoas (Ia rcgiao. I)o
p01110 (IC vista cconÔimuco C financeiro, pama
Os Segtlrados que gastain dinheiro corn as pas-
sagens tic ônihus, tie trem on qualquer outro
veiculo de transporte par chegar /t Capital,
sePia urn onus a IlieflOS.

0 eminentC Dcputado Olavo Costa falou,
ha pOUCO5 instantes, que h/b meses vein pedin-
do idêntica providência pama a cidade tic Rio
Espera. TanubCm, h/i questão tIc dois anos,
da Tnibuna. forinulci urn Requenirnento ao
Exrno. Sr. Superintcndente do INPS na Ca-
pital, fazentlo solicitacão idCntica, pala que
na eitladc tic Lagoa till Prata --- onde se encon-
Ira gmandc niimnero de segurados, i/b que so-
mente a Usina Açucarcira tie Lagoa da Prata
mantem ali cerca de 3 (nil opt'raniOS, todos
seguratios (to INPS, para nOo faiar cm otitias
indOstrias tic menor porte -- tafllhemfl fosse
instalada tuna agencia on mesmo urn posto
de aleiidiineflto

Aproveitando a oportunidade, quero, tarn.
kern, da Tnibuna tia AssernbiCia Legislativa
do Estado (IC Minas Gerais, fazer urn veeinefl-
te apclo no Sr. Deiegado do FUNRURAL em
Minus Gerais, Dr. Nadir, pana que seja feita
umna mevisao nos convCnios firmados coin OS
Itospitais 111(0 SO On Capital, corno tanibém
do interior. Adontecemn latos ciue são tie en-
Irlstecer. Ha cenca tIc urn ano, urna senhora
uli zona rural, rtsid en te no lugar denonlina-
do Conquista, no MundIpio de Born Jesus do
(ialho, vcio Cohn totbo sncnifIcio a Belo Hori-
zonte, pi'Odurhundo Uiii tratamnento de umgCn-
(ill . Auui cileganilo, P0U1'OU as dependên-
('ills (10 FlNRU11AL (Inrailte uma sehilafla . Ao
fiitt desse tempo, tlisscmam-lhe que voitassc
dlii a 30 dias . Foi (1111)11 do mIle dirigi ao Dc-
lcgado (It) Ft."ift HAL, pi'diildo unta provi-
tbCmmcia puma que essa senhoma fosse internada.
Flu nto linha contliçtics fisicas puma viajar
18 ktiu a cavalo 	 unico mntio tie transporte
possivel na sua rcpihio e voltur a Belo Ho-
rizonte dlii a 30 dius shicriflchnl(lo-sc fisidu C
finamiceimaiiientt', p1011 phissar pelo nit'smno i°-
(CsS.t), SCI1I rL'sultado

Esse falo se nCpCtc constantemenic. Airi-
(Ia omitern Lii procarhido por 11111 seguratIo tb
FUNHURAI. Si. EIuiiliO Bosh, Fiho, mcsidcnte
no Mtinicipio tIc liamiltomni . Dcpois tie lutar
C0111 serias dificuldadcs part conseguin di-
nheiro para a plussucnI ale Govemnador \a-
ladares -- ondc dt'veria scm ateudido pelo
FtNR[RAL . .. foi CilcalihiIiIllid() no sei'vico
oftalmnotOgico do Hospital São Vicente de Pau-
lo datluc ia cidadc . 0 iuiCtlieo quc o atcndeu
(lediaroti qtle flat) liavia aparelliagern técaica
sUfheiCnt(' Jia hi itt Ide-b cot Govcmnador Va-
ladart's . En C ',1116111101-1-0iiliIOtl-o It CSthi Capital coin 
ll(UdO tlth C Sc ('ncoii I Ill (Iii militias rnaos . 	 0
laudo content o tI iagnost itt) (Ic catarata . Dc-
v(ria ser intcrmllolo Pl0(1( (ipt'rlir. . 0 fato se
rtpctc 1 tiu4 untl o tIt pt'IiSaVa que ia ser irnedia-
lhuincntt' 	 jmitei'nado, 	 rcct'bcu 1.111111 COiliUilit'U-
'liO (to scm' iço OfIllIhh101 OiCt) da Santa Casa,
(I V/t'fldo (tue (IcVcria voltar dlii a 30 dias. E
voltam (lal hi 3() dills, fl/iD 1)L(rI( SC internal-,
lliU5iit' hillS phimlu viii fi tam se liavei'ia vaga,
natincla oportun hI atbe, pana que fosse inter-
filItit) . Isso phncdC ate bnincadcira corn a mi-
SCI'ihl e difill a (lOt'mlça tic [ereeiros. Urn ho-
lIltilt qtle cOflsCiiUitl, COIl) tlificuldades, pus-
sagemli puma ir hI (lovemnation Valatlares, foi
CIlCailIlflIllitiO a Belt Horizonte e recebeu or-
(]cut tie vollar dlii a 30 dias par 	 'er se ha-
vt'ria vuga puma se jmltemnar!

Faco, atravcs tla 'I'ril.)una till AsScnlhleia
Lcgislativa, urn apebo veeincnte ao Sr. Dt'le-
gado (to FUNBIBAL tia Capital, puma que pro-
cetla a uina revis/bo dos convênios corn os hos-
pitals, portjue ale hojc des não tern funciona-
(10 a contento

AGENCIA E POSTO MEDICO DO INPS
EM PATIIOCINIO

o SR. DEPUTAI)O NILSON GONTIJO
Sr. Prcsiicntc c Srs. l)cpnt:olos. OuVi doll) lIttli-
tIl lutençao as palavras dos nobres cole —us
Olavo Costa e Collies Morcira, quando enca-
niinhamani 0 RCqIiCriIlcfltO (IC nOSSa autonia.
que, efltrcth(Iito. n.-to C nosso. mas sim da Ca-
sa, j)015. 5t'fltlt) t'ski comiiposta de 61 Srs. Dc-
putudos. C cSthOldO o Prcsidcnte impedido de

ThU CJ)OCa, i'(petiiuos, CIII que St blue iain Osprefei tos de estuiiiejas hidroiiiincrajs, ti tl e ternUU grantle linportância, bias que nio tent a
llilportãncja hislorica e artist j ea (Ic Ouro Pre-
to c de hniana, fl(Uito tnais rJ'/.oavef, inuito
ilOuis jUSIU, iiiuilo (hats (Icfcns(vei seria a
11Oiuieaçio dos Prefeitos 	 (laquelas cidadesNio peiiseiii Jailials quc C noss 	 txcltjjrda votaçiut o candidato (Ia 01s j cio 	 Aliis,ainl)as as hi (Ihides estio hoje iii [regues a Pre-
feitos (Ia ARENA, Partjdo SItUaCU)fljst( E
Uhiia lest ( I n c tiefendenio Coin pnreza, coin res-ptit() 110 tI eitoi, (011) hespe to a opin iao flU-hlje, sohretudo COlU 0 giand elesejo (IC vel()uro Pre[ ( ) i \Iaijna bein trathiIU S C 

)ell] 
Clii-(Ia d hiS

Viiiios pela iinpreil sa, ala da hi poucos
(lOis, rcpettdainen te. 0 prUprjo Prcfcito(le Ou-ro Preto hipelar para 0 (ioverno Federal, parat( lilstittiIo ll!StOi'jeo C Aitisth( 0 Sh0!Oh1h(I, it-
eltuiiiando Contra esse orgo, a piciexto de que
aqnelntnlidh(d g0vernh1rne11ll 10(0 soorriasua cidade. Na verdade, 0 (It,( , fhdtiu C eiltio-sailiento (10 Prefc jto corn aquele Iiisti tub . E
11015: que (s Prefeitos de Ouio Picbo e (ICMuiian a, \Eun ieipos Iloje eta otinia si Iuaçio
eeonôiniea, corn arrecadaçio excelente, em-((pregueni S seas recursos em prof de Sell acer-
vo Iiistñriec, till favor tic sua photeço e pre-
serv:içlio, nito apenas eSperaiido e pediildo
que o (ovei,io 1edei:d e o llidui:ii di COI-parecaili ciii seu auxlljo
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(a (IipOsil1v( iCii uii!aI o Rcqu€-
riiilcnio foi assinado 1)01' 60 srs. Deputados, on
Seja Uifl p1OnUhlc ianicn to (In an lie (10 Legis-
laliVo iiUfl(jlo 	 Nele fazeiiios rini apelo a S.
Ixa. 	 o	 fifljtjo do 'iiahallio I' PIC\ i)Iefl(ja
Social, c no Presidente do Instituto Nacional
lie Prcvidêncja Social (p11' allia Ilila estari'!
ViSi tando esta Capital -- 110 sen [ido (it' quct011lCifl prov j dênc ills, at ('0(1 ('Ii (10 aos justos re-
daubs (IC Uhila P 0 I)U J ac:.-io (IC 70 mil habitan-
us do Municipjo de Patiocjui io, alrn de outros
70 ' ) ' it de c j dades circuflvizinhas, desolados
e (icSespecncados coin a adiiinisIuar'o (10
1NPS no Bcgio (Ic Palos de Minas

ClIa 110. neste Ill01lieni, a atenciio dos Srs.
D y p UI ado . cspccialrncn te (10 nobre Deputa-
(10 .Jo5e Ronificio, (hOC SC lii FCICSSCuil pclo pro-
Id eiiia, pa ia aquilo clue viiiios relator. 0 Mu-
nicipjii (IC Pairocinjo rein to, coin ccrca (IC
7)) uili] hal)itafltes, C niais unia lucia (iózia (Ic
iihllnicip j os vizinhos, uhiuhlicipjos IliChIOI'cS, que
SOIllalil tanibéni fllais (Ic 70 mil habitantes, es-
tab) ha cerca (Ic trés anos SCIII 11111 Urlico lIledi-
Cu (10 IN PS. Patrocjii a) tern Vailos hi(aiicos,
11101, ninliuni (ICICS (filis aSsinar coflvênio corn
0 INPS. 0 unico iiieil ico ligado (IlIctamente
((OS quadros do INPS aposcii Iou-sc ha eel- C a (ic

anos, C OS contiihuintes, ncccssita(Ios de
ass IS [('n Cia medico, ate inesnIO (IC ulgCncia, C
rn i uel es (iliC tCuii prohienias coil ' processos de
a P o Scnladoria, Por iflvalidcz on auxilio-natai j

-(lade, (ill qualquer outro lipo (IC peciilio (10
INPS, tCin (Ic deslocar-se 016 a Gidacie de Palos
(IC \lin:is, (listanfe SI) kin, onbie, segun(jo es-
lailiOS ilfoi'iiia(Ios pelo 110])l'C colega, Deputaclo
Schasf j Co Alves (10 Nasciinento, sobraun me-
dicos j unto a AgCnc j a do INPS local. Vcjam
Sr. PreSj(eflte c Si's. Depulados, (JIle, enquan-
to sobrani Ifle(ljcOs do INPS na Cidade de Pa-
tos (Ic Minas, nCo cxistc ncnhuun medico em
Patrocin jo e munic jp jos vizinhos. Patrocmnjo
j i dcvia ter, ll1 illuito tempo, agCnciado INPS
C urn Posto (Ic (lSS j sf(1nc j a inCdica . Dcvia
ilesligar-se de Palos (Ic Minas e ter o scu pro-
Pi'io aten(I j inen[o . E 0 Iilaior desejo (laquc-
les CUC rcsidcin oh, (laqucics contribu j ntes do
INPS, (IC' her direito 0 assist(1nc ja médica pre-
vid en ciOria

\ada tciilOs contra a aluaçlio (10 Superin-
ten(ICIItC (10 I\PS ('in \hIlas Gerais, pessoa
(ligna por todos os tItulos e (J11C lilerece flosso
uespeilo C flossa adniiracljo Alas neiii tudo
(Ienendc apcnas (Ic S. Exa. porn a soluciIo dos
prohiernas, mas fllUito (IcpCn(Ic (111 SWa atuaçao
no locanfe a este assunfo.

\ejarn, Sis. Depulados, qiie rcccnfemente
iCrnos ti(Io noticias, pcIa inlprcnSa de todo o
Pais, (Ia prCocuPaciio do Presi(Ientc (Ia Repü-
hltca. (10 eminenle Pres j dente de todos Os bra-

sileiros, General Ernesto Geisci, ito Ali
do 	 ((lOIIlio C 1'1'CVi(lCflcia Social, Dr.
(lolizaga ilo \aSciun 	 (1

	

ciito Silva, 	 0 Pies
(Ill INPS, (I Ilail do a lIilJ)1eflSl( ahue uI1(tr

IC Ca (I ize r clue)ieterminado scgurado
men a uningua (Ic assistCncjj medico, Os
(IC 11111 liespital . 1-laja vista, 0 ('(ISo r
lie Goveunadoi' \aladoi'es, onde o Delega)]
ioaal (IC Vol Icia efetuou ale lnesnlo C

sIlo (IC illC)ii(05, 	 Oi' felta lie nlendiunento
guuado do INPS. ('((So clue ganhou rep

050	 nlici()!laI ..\gora, Si'. Presi(Icnte, III.o Pit5 j iIint1 	 11) IPS 	 qU(' abfl 	 Oallii
CIII 13e10 I loriZOnte --- 1011101' cohillecjunent
clue 111110 populacjio (IC cd -ca (Ic 11)) ill
bitantes 	 (IC Pati-oc j nio C lnunidipnjob
('1111 vi/jli, 	 1100 tell, niH so uii(1(Ijc
trés anos, isso SerO visto por S. Exa. corno urn
(1(110(11(10 (h id (ICVC, (IC ilnc(I iato, ser aivo
(IC (lpIcciaçOo C (IC s0]uçOo for aqucla auto-
iii (((iC.

i

Neste iiioniff Si'. Presi(Iente, (Iii'ijo-me
( IlFelaunente a V. Exa. Amanhjl, segundo notj-
diorlo dos joiflIliS, estarO Clii Bell) lIOI'izoflte
o Presj ate nacjo nal (10 IYPS 	 1`1115o,  fomo
a lileidnle, Sr. Vi sIente, Sc Inc peruhlitc V
Lxa., d 	 ge suein' clueue huje mesino, por tclefone,
I" 01'ul' let ('glli 111! 011 pP01'sol icjtaçao (I ireta, a Casa
SC coI(hUnlqtlC COIl! o PrCsi(IentC (Iaqucic órgäo,
a I iii lie ([ Ile nIl sexta-fe j ra pela 111 ,1 1 1115,111 ,1 1 1115, quan-
(10 aqill s eC11cOnii'an to(Ios os Srs. Dcputa-
dosPara  a 1'C 111111(0 OrO In (1 i'i a, Ii qu i tanibém
(''(lCja (I PieSi(Ienfc do INPS, couno convi(Ia(Io
(IC V. Exa., pal'a uina visita a csta Casa, para
(1111 en! en iIinen[o, Par,' 11111(1 palestra, para
U ill porquc agora (lcSCo tarn-
10111 (10 Piesjdca[c (Ia Repliblica o contato di-
rein (I 1)5 10 [0i'i(I(l(ICS COO! aqucies (JUC rCpi'cscn-
1(011 (1 pOVO naS Casas lcgislat jvas . Ninguem
illellior (fliC nas, ninguCrn mclhor clue V. Exa.,
0011411(1111 uuii'ilioi- (10 clue os Su's. Deputo(Ios para
lalar em 001CC (10 povo, para lcvar As autori-
da(Ies os justos rCdlarnos populares

Sr. Presi(Iente, Dcputa(Io JoIi0 Ferraz.
Confianios con V. Exa., no scnti(Io (Ic clue tome
(II' iliediato as ncccssOrias proviclCncias para
(clue 0 ('ofivile seja leva(Io no Pres j cicnte do
INIS, a fun (IC clue conheça a Casa do POVO
1(Iifleiro, porn quc ('he siflta corno o povo ml-
11Cio Os scus reclamos coil) relaçao 0 prcvi(Iên-
cia social Mostrai'eissos 00 Presj(Ientc do
JNPS a situacOo (105 Ilahitantes C contrihuinfes
cm Patroc j n jo c ciii outros rnunicipjos (Ia re-
ghio. NOo quereuii dOflVenio coin a Prefcitura.
Nao qlierein 510101' 80 km para assistCncia na
Agéncia (10 1NPS em Patos (IC Minas. Pe(Iem

cinstula ao Ile limo agencia C (Ic urn posto lo-
cal (Ic assistCncia mé(Iica HO trés anos que
Patroc.nio nan tern urn med 1(0 do INPS

Questôes de Ordem

() SR. I)EPUTADO HAROLDO LOPES -
Presi(Ientc, i'stou ohscrvan(Io o cncauurnha-

nb (10 ]-icquerunento (10 Deputa(Io Nilson
ntijo c gostaria lie fazer urn csclarccinicn-
0 CI1SO C, IflU ito cspcciaimcntc, io Sr. Pie-
ente, (Ic (IUC a Cornissão lie Saii(Ic jO deli-
-oil(hUe, nos prOXilflos (has, Sel'a iniiado
1 S111iOSl( I plIl'a 0 qual (idverno 5cr coflVi-
dos o Pitsidente (Ia PrcvidCncia Social c
s autori(Iade responsOveis pcia sau(Ic nib So

Mi 1115 Gerais corno no Brasil. 0 Minis-
(Ia Sable ScIa 11111 coavida(Io (Ia COIII1SSOO

SaOde p100 particlpar (Icstc silIpoSlo . En-
1(1(1 q11C, ('0111 estc SiflIpOSiO C OfOS OI1V1F Va-
(S PCSSOOS (IC gliblirItO, poderao sec trazi(Ias

PlCnlbrio (IS conclusoes (jUC scillo tiracias
SS(' encontro

0 SR. I)ElITTA1)() NILSON ('1ONTIJO -
Piesiduii te, o nobre Deputado llaroldo

Lopes, 110SS0 cuninentc conspanheiro lie Ibinca-
(Ia, 11111 dos pluiaille lltai'eS hillilS lItdllbOS, ncsba
Casa, coin relaçao no prohl wna de saude,
SCI1IPIC t!lu])dha gnI1siidamenc era puol (ill
(ICICS(l (111 5011(11' (10 PO'0 nhlneiro . 	 PeIa m

Oh	
i-

CiiVa (fOd S Lx. acaba (IC bacIllI - , u1e1'ecl' 0
flOSSO iotegrai apoio NcSta OpOiUfl CIIIIIC, fl-
fornho no ('nlcga clue solicitci a V. Exa. clue
fizesse urn convjtc no Prcsi(Icntc do INPS palo

qu venila U 'sii Casa. Cicio quc () coioparc-
ciinento (10 Prcsidentc em na(Ia prCju(Iica 0
sirnpOSlo C a atuacao (Ia ComissOo de Sañde.
[m pl'Ohleilla 111(1 piejU(IiCll 0 00 tro dull na(Ia
A iiiiciativa tOlIhlOia pclo nobrc Deputa(Io Ha-
roi(Io Lopes unerccc o nosso integral apoio . A
vinila (10 Prc'si(Ieiite (10 INPS podci'ia api'CSSOi'
a iflSHlH('JO dew 1I(Cnc!(( C ((C 11111 pOSlO 1111'-
(lico (10 Insti tutu no cidade (Ic Palrocinio, rca-
lizando 0 gran(Ie sonho do populaOo do Muni-
c j pho c dc outros circiinvizinhos. 110 tuês'IflOS,
l b otiocjnio 111(0 [dill (lull SO nedico (10 INPS
Dcsde qiie se aposrntou o Dr. Bran(IOo, os se-
gurados pasSal'auli a ser atcndiilos no Agéncia
lIe Palos (IC i\I i nas, cerca de 80 km de (hstan-
cia . 	 SOo (CCCII (II' 70 Oh 	 h	 (1abibantes 50 0 Mu-
fliClplO de P1(trodiflio

0 SR. I)HESIDENTE -- Respon(Iendo 0
Qucstibo di' Ordcrn (In Dcputado NIison Gontijo,
a PCCSIicIld ill 1:10011(0 0 S. LXII. lilY
entendflhiCiltos (ilretos COIl! U Pt-esidencia (10
INPS, para o aien(Iiinento (IC sua prctefls0

Matéria Aprovada

Hequcrhnen to n. 31, do Si. Depubado
:silsoii Gontijo, sol icitaii(Io criaçao (Ic agen-
cia do INPS (,Ili Potrocinio
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14. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 20 DE MARCO DE 1975

PRESII)ENCIA DOS SRS. DE[UTA1)LJS
JOAO FEHBAZ, JINTA MARISE, PEDRO GUS-
TIN E AMILCAR PADOVANI

Comparecimento

Joao Fcrraz, Fernando Junqucira, Wilson
Tartu re, LOc o de Souza Cruz, Said Ares, Jii-
nia i\Iarise, Pedro Giistin, Ainilcar Padovani,
Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Carlos Lenios, Chrislovam Chiaradia, Cicero
Dumont, Gyro Macic]. Dalton Canabrava, Dcl-
fini Hi he i ro, DCn io Moreira, Doni ngos Lanna,
Elmo Braz, Emilio 1-laddad, Euclides Gin Lra,
Eui'ipedes Cra idc, FOLio Vasconcellos, Fcni'az
Caldas, C ine'sio lIe in aid 1 no, Gerardo Renault,
Conies Moreira lii vol (In Lopes, Hiiinhei'Io de
Almeida, Jesus li'indade, Joao Bello. Jw-10
Marque. Joao Navarro, Joao Pinto lIil)L'iO,
JoU4e' Cirane, ,TosC flonifOio Fltn. José La-
viola, Jose Honorio, Jose Santana, Kniii ii
Kuindra. Lni li'' ec'.'ni. i\ten!es Ravens,
Milton Lima, Milton Salles, Morvan A ('ayat)l,
Narcélio Mendcs, N if ,Jabur, Nilson :1Iijo,
Nunes Coctlio, Olavo Costa, Pedro IiI rc so,
Rairnun (In A lhcrgaria, Ron il do Can edo. Sc-
bastiSo Nasciinento, Sérgio Ferrara, Sb Cc 'ta,
TelCrnaco Ponpe'i c Vicente Guabiroba

Proposiçôes
PRO.IET() DE LET N. 9 40/75, do Sr. Deputado

José BonifOcio Filho
(ex-projeto n.' 1.316/74, desarquivado)

1)a a dcnorninaçSo de Teodninii'o
San I iago a Cs('oli( (IC primei'o gi'aU (Ii' Ca-
xainbu

A .\sse'iiihle'ia Legs1ativa (In Estado (IC
\ljias Gerais (lecreta:

	

Art. I .' - 	 Fica (lenominado Escola (IC
Pi'iine'i'o Can leodOilillO Santiago o ginSsio
polivalen[e 'i'c' ie'rnenhe' inauuradn pelo (in-
verna(lor Hondcn Pacheco na Cidade (IC Ca-
xambu

An. 2.' - - 1lu\'ogain-se as (IispoSiçoes Clii
('ontrOi'in, cntianio eSt( lei cm vigor na data
(IC Stia ptildicacao

SaLt (las licuniocs, novenlhre( (IC 1974

Roiufucio (Ic .1 ndr'udri --- Gejaldo Quiri-
Uio 	 Nilson Co;ilijo -- Edgard de l'uscon-
cello -Curios Lion 	 .Joo JIui'qncs	 -
121° .tlo c If 	 - l IZIIU'1O Rncloi.

REQUERIM EN T U S

N.' 38, (In Sr. De'putado Luiz Baccanini,
solicitando Seja jiidjcoIa no Sr. Secretário da
Sadde a urgente nccessidade do funciona-
:o'ntc( do Hospital Sno Rafael, de Luz, para

1 ten (liffl etito a itidiiciitcs e' associados do INPS
FENHURAL;

N.° 39, do Sr. De I)utado JoSo Navarro,
tin que .solicita a transcriçOo nos anais do
G I n 'isculn Popuku;un Rural Br'eisileira e 0 Go-
if('rI?o (10 Campo, (IC' atltOI'iti (le Dulcidio Mon-
tcii'o da Fonseca, de .Juiz de Fora;

ii.' do Sr. Dcputado Olavo Costa, pe-
(undo seja indicada ao Sr. Governador Aurelia-
ae Chaves e no Sr. SecretSrio da EducaçSo,
Sr. José Fernandes Filho, a necessidade de as
se'rve'ntes dos .i'npns escolares tIe flOSSO Es-
lad(( pe'rcehci'emii o salanio lilIfluIflO

n.° 41, do Si'. Dcputado Mendes Harms.
solicitando qime sw iiid ique ao Sr. Govcrnadoi'
(it) Estado c an Sr .Dirctor (10 Departaniento
(It' Ohras e' Saneamnento a necessidarle ui'gente
(It' SN' feito ('O11V('ll iO comii a Prefeitura Mu-
iiiciPil tIc Covei'noIoi' \aladarcs, pain dre-
ni(gem do COrregn Figueirinha, naquela ci-

I ('
n." 42, (IC) Sr. Depulado Fernando .Jun-

(JuNTa, solicitan (I O a transci'içao nos Anais do
:u'tigo Minus, (10 Siiencio a Puluvi'a, do Jon-
nalista DIdirno de Paiva, publicado no Es-
tado de Minus de 15 (IC marco do corrente
rmo. pedimido. ainda, urn voto de louvor ao

anton, pela ('Xcclen('ia (10 artigo;
n/ 43, (Jo Sr. Deputado Fe'rraz Caldas,

pcdindo seja enviado veemente apelo no Sr.
(lovemnad or Aureliano Chaves, em favor dti
t'ornil vu ç So de urn novo Grupo Eco1ar, em
ilvc'naria, na Cidadc dc Carvalhos

n.9 44, (10 mesmo parlanientar, encareCen-
in o envio (Ic' apelo an Governador do Esta-
(to, no sent ido tIn lérniino das ohms do F6-
rum (IC Caxambu;

(In Sr. De'pultolo .Enao Navarmo, solicitando
o desarquivame'nto (10 Pi'o .ICto (IC Lei Comple-
m)cntar vi.' 3/72. (Ic sna autoria

(In inesmno autor, pedindo sejafli endere-
c'ados votos (IC' congratulacoes aos Exrnns.
Sis. Ministmo dos Transportes e Diretor-GCral
(to DNER, pela construcao cia nova rodovia

UC ligarS o Estado do Rio de Janeiro a Juiz
(IC' Fora

do Sr. Deputado Olavo Costa, comUnican-
in 0 falccimuento do ex-vereador Carlos An-
i Onlo MoutOn Ncto, tin .Jniz de Fora, e sobici-
[101(i)) solo (IC' pcsar da Casa;
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SUBSTITUTIV() AU PRO,JETU 1)E LEI
N.° 26/75

Doilara do uti]jdado piih1ic a Asso-
Ciaeao do Engenheios do \i'r1() Ferrea
CCntro-Q(s[e coin scde oin 13(10 1-Torizonte,

A Ass(nIhICja Lcis1atj 0i do Estado (10i\[jn	 Gerais (lecreta

Ar! 11	 Fica der1arala (10 ill ilidado pci-blica it (IC EflCIi]i(il'Os (10 Viaçiio
Ferr(( (on Iro-Ucs[(,. (01(1 50(10 cni Belo I in-ri ZO nt C

Art. 2.' - - Esta 101 eflira (111 v i gor 1111 datado 5011 puhItcalSo
Art. W 	 flovogam-so as disposieSes

(11) 	 (011 [rirjo

1975. Sala ([aS ConiissSos. 20 do 11111100 (10

Naredlio Mendes, Prosidon lo - lena:Galdqs, 13 cia [or --- Neil Jab111, jouo Avaire,Milton Jinw, Eud ides Gin 11(1.

A ConijssSo do Constitujpo e Justiça opi-
(IOU 11010 sohiest 0 010 (Ito (IC) p1OJC[o n. " 12,do Sr. Depu[ado Carlos Eby.

A Mesa (la AssemhlCia, eni P a rccer preli-Injnar sobro os proje[os nis 1 o 6, dos Sys.
Deputados Jorge Ca pone e NIHon G(ntijo. rc-

I)OOtlVallIonlC. ((l( i iIOU pela au(iiCilCja (la Co- JPllSsSo d e .JU:[iça sohro a CoflstitUCjofliIljdade1' i'((i11)oa!aI j d(o!C (lOS flleSllIOS.
U ra dores

(;(iN'iH'. A 1N1)TCAGA0 DE PHEFEITOS

() Sit. DIEPI"J'ADO MENI)ES I3ABBOS
S!. LrCsnl y l1[C e St's. Deputados, tiveiiios opol
IUIlidadc (II otIvir, ha IflaflilS do hojo, in
Polo (1150(1050 (1(1 i!US[re Deputado Jesus Trjr

	

(lie, 01(1 qu 	 (((JU 0(0 ilustre colega, atravi(1 O't tt( Tn Puna, sugoria ([tie os profeitos da
(11(005 lii1oiicas, p1'illoipalmofl[e OS ([C Our1' tb s' Sill'ttliltt, (('1 VOL (10 SerenI escolhjdo,

001fl0 C) so'() a[ualnicnte, pelo povo, atravC
do voto livre c soborano, fosseni Wes, roconhi
(todo a 1(1(rII(UIaijd(OIC (IOSSOS cidIldoS, qu1010 ]) art ( . do p(ltiiIflSfljO histórico (10 flOS
s( Estado, j ill! icados polo Sr. (iOVCIfla ([or d
lIstlIdo. (UI 1o'/eJeIld!lnl do Poder Legisiativo

Esludaulo (t ile fuj no Ci(!ado (Ic Ouro Pro
10, COfl !11C'i In (IC por[o 0 SOt! POVO C (Sahen
(10 sor ola Ulna das W ades mobcul[as do too
Slinas ( ((IS, 0(I1(IOOs que 0 POVO (IC Ourc
C1([o, (0111(,(t5b() (1111 suIt 111010110 (IC portadore
do titulos (IC curso Superior, (10 estudantos
10 P00Y 0)1(5, 10111 coiidicos (IC escoiher c

IOU	 OVC1'1l(l1ltC

1'-
Ii
1-
'S
S

l

ai )1i)13, tornos por principio
a 'ae',a (1(1 (P00(t)) do (101050 di eta o livre
('1)1 [0(101 05 (Idad(S. inCItISiVO flIls ostanejas
]lidroiil j noFOS.	 N5o 	 poderiaiiios, 	 haseado
Ill! CIIIO1(Ohldo (10 povo (10 Ouro Preto
rospoll0n(lo 0 prulCiplo ((1) (JIls SO fundanion-
Lou o iluslye Doputlldo, atravCs (10 SOU di-
lIalnIslillI, (Ill ((((a 1I11CI1I,Cllcia, (Ill SIlO Capaci-
(01(10, (10 500 [101)0111(1 incansulvCl nesta Casa
a favor do povo do Minas Gerais nim po-
deritinos (IO1X(Ir (10 (blender 0 (lilCito (10 p0-
vo do Ouro Pro! o do oleger 0 chofo (10 Exe-
cut is' 0 Aluflicipal. 	 So (1 a [ual Prefejt( 1100 SO-
Isfaz, llI1'IIVSS (111 51111 a(1'(liflis[raçSo, ((Os in-
l1'rcssCs (II) 1IIII)O1'tl(flf o comuna ininoira, C'S-
porlOilos quo, atraves (10 POCCSS0 elcitoral, on-
too poS5II suhstitni-'o ('((1(1 I11111S (boVO[lInleflto,
('(1111 101)15 li!'ooinio C nods capacidado, Mas,
('Ill iiIpntes ea!g ((1110. Conoordamos quo so tire
do j vn, flao so (Ins cidadCs historicas de
Minns, II1IIS (IC (Jilaiquer cornuna doste Esta-
do no do Iintsil, 0 (I ireito de escolher 0 pre-
folto Punta liora 0(11 que S. Exa., o Sr. Pro-
soiente (l o t 	 está jinhuido (105 me-
1110005 pnilo'ipios (10 abortura pililjcl( pam

011(0(0(11(71) °I(O coiiipleta (IeS[o Pais. So
COnCoh011Iot itto no (11(1 cm quo I) POVO, hvre e
ospontanoa incuto atravCs (10 scu voto sobo-
111110, OsOOlh(I 5105 roproSen[antes flaO SO no
Logisiativo, Illas laisibCni no Executivo : Pro-
foito, Govornadnr do Estado o Presidcnte do
H C' public

Sr. PrCsidCI1 to. osperanios QUO. CIII VCZ (IC
501(1)1 ulnIloados ((s prefcjto, osta Casa rei-
vinci iqno a ci eiçan (1 irota Para as estancias
tl('iroli'jilC)'IljS, Para as capitais, Para as C1
(11011'S (ie S)'i!tIiaIIIcil flilOi011ilI. Sahernos quo
alt,uns Drefeitos noiiicallos till) decepcionado
0 j)OVO 1 aquoIC (I UC C oscolliido polo processo
oioitoi'l [101 II 'osponsahilidade do prestar
contas 1)011010 0 1)050) (I nc 0 clCgou, atraves
(It SUU 1)1(1111(51(1101(1). onquanto (ItIC 0 noinea-
do o Subordin ado SO111('n lo 110 governador do

1(1(10

Sflo 0511(5 its ilOSSIlS palavras no SelitidO
do (lUC ° p05(1 (IC Ouro Preto C (IC todas as
0jdados histi I('l)S (IC ).liiias Gerais cofltiilt1c
00111 (I (Ii roito (IC escolber o seu governante,
0 SCU prcfoit, a! raves do oloic5o (liITta

OPOSI(A() A() PHEFEITO DE CAXAMI3C

U Sit. I)EPIJTADO FEBRAZ CAIDAS - -
Si'. Pnosidontc. S ys. Deputados , Ocupo a Tri-
buyi n fun (II' (1iZ01' ([ito, flesh! (lath, enca-
nAnh( q a Mesa not U equeniincnto referente a
conciusan (Ills ohms (10 Forum do Caxambu,
quo Wain ill IC ill (Ills ainda no admin istraçSo
do to (V onil o Ion \IIlgalhacs Pinto e atS osta
data 1110(1 foram ('onCluidas, apesar dos pro-
IUOSSO., No gov(mnantes quo (( SucedeVhllii

Itoquoreinos., Ilihidli. Ii doacao do uiiia uni-
dade oscolar S cidado (Ic Caivalhos. 110 Sul
( 1 0 \liIlaS . Aque 15 oxistc funciona cm prC-
(10 Inilito antign, coilstrui(lo no adrninistraçSo
(0) Sr. i\IaghlllIaCs Pinto, 0011) cohei'ttii'a niota-
lica . EstS oin pi'ssinio cs[ado (IC COflSOI'VhIçhlO,
expOil (In 110 pCrigo II s'ida dos alunos quo ali
vibo hitsoat' as prmleiraS lo[ras

Si'. Pi'oidon1o. traZdfllOS talnhCni, no 1110-
rnentn, pda\'ras do apoio an Sr. Dejutado
Mendos Barros, sohi'e a quest5o dos oleicöes
(Ii'CtI(, ('ill tod()'( ((S IllufliCipiOS , ClIxailIhu
C uma (losshls cidadc.s quo foram preiniadas
corn Ulli pi'ofei[o quo pleiteia continual - S
fnonlo da 1l(!iIliilistl'IIçLiO, aposai' (IC SCI' lilifin-
l'i[ai'io 110 Ali.lilioipin C' hlpOS.10' (Ia P0SIUIII ad-
(ilifi stnuçan quo vorn fazcndn . Choga a dizel'
quo n5o tern satisfaciio a dar an povo; diz
iue foi pns[0 Ai 1)010 GO\'OI'illnoi' (' quo, SC
tivcr quo dan satisfacao, scm soinento ao
(,OVCi'nad(li' 	 1011111(10 Oil acei'tindo, () po\'o
C que (love ('sCnllIe0 seus governantes Assirn
fosse. il51( ('Stal'iIliiiOS, todos ileSthl ICi1SIIO, 5(1111
SahCi' SI' cnnhilltlal'a ou 1150 0 Anal Profeito
(lC Caxamhu e quern sera 0 mdicado pana a
Pi'cfcitura dc Polo Honizonte . Dizein quo
prIlgIl (Into sole aflOS , Aspi'agas (10 EglIn
durararn sete anos. 0 povo do Caxamhu (((tI)
01(10 Oi'iZ(( (10, pnl'quo o Prefeito atual. quo
pretente continual- no administrac5o, Ia ostA
ha quati'o anos . SerS quo ole vai cnmpic[ar
05 SC[C 1)1105!

,\PEL() \() (;uvF:BNO EM FAVOR 1)A
CIl)Al)E DE SACBAMEN'l'U

() SR. DEPUTAI)O EURIPEDES CHAIDE
Si'. Presillonte, S ys. Deputados. 	 Gratidão

C Ago quo sentinios poi' alguém quo nos fez
algum horn. Gratidbo é Ago quo Ss s'eZCS
costa (Iefltl'O (III flOSSa própria ahiia, (ni virtu-
(IC' (10 honi (1(10 I'COCPOIIIOS (10 Urn Po v o. (IC
unia roglibo o, cspecialrnoiite. do urna cidade

0 (lovcrnadoi' (IC Minas Gerais 1(111 (11110
(Ilvida (10 grat idiin pai'a 00111 a cidade (10 Sa-
cI'afliClllO, ((ndo, ('ill tOdaS as OpOI'lullidadeS
(lii ([110 ali ht1scnu votos Para sua oleiçao a
Cibiliara Fed ('('a]. SofllpI'c foi hem l'ocohido
Fol apIIIIdido, hills lullS da cidado, polo PO'o
(1 110 so!apro souho coll'espnn (101' 5 silO eXpec-
tat VII

Sahoinos que OS altos ni[eI'osSos (II) Esla-
In (' (1(1 ('nletividade (levofil falai' 1111(15 11110

(10 que a gratidao. Mas sahemos tambCm quo,
(I Intro (IC5S0S altos intol - osses do coletividade
o do Estado, estib tafllbélii aquele inerente 11
populacao (Ia cidade (10 Sacramento, Esta
possul UfliO (las Whores localizaçSes geognS-
fleas do to(Io o EStado do Minas Gerais,
('OiIi liga(,'ao rodnviibi'ia excelente enti -c No
PI(Uln C Minas Gerais, sendo a porta entre
os dois Estados. Sacramento é cidade cuja
11111101' 111UC'/.0 estS 110 flhinCl'iO e cujas terras
f('ntois ti'azehii OOS cofres pñhlicos do Minas
(111111 l'iqUoza inoontibvol, ati'hlVCS do ifllpOstOS
P1(1405 POlO pO\'O do Municipio, onde estSo
s,I'nq(ro presontes os liomons quo governani
\1nIIs Gerais.

A impoi'[anc ja do Sacramento foi reconhe-
('idI( p01' outl'ns l,io Vl,' l'nns. A cidado tern h-
gaçan corn a BR-262, cilia inaugunaçüo foi fei-
Ia liS pouco polo ex-Govornador do Minas
(,Crais, Outra ligaçiio asfSltica uniu Sacra-
mento S rodovia AraxS-Franca, niostrando a
uiipoi'[ancia quo nopresonta aquela regiio paim
(I Estado do Minas Gerais

Ha pou('ns dos o Si. Governador, atrhi-
V)'S (1(1 iTilpi'C'(IIsa, dcclii mu quo, ern stills \'lh(-
140115 pelo exterior, lihIVihl consoguiclo Irazer
1 1 i'hl (1ih1aS IlitlithIS industi'iis, paini 11105'!-
iiictit ai' 110550 pai'qi.ie industrial, fazendo a
l'iquoza do nossa terra. Em vista do todo
('SO intoros,so ligado a Sacramento, por que
110 ijoClo ter (I CIdIICIO ulna dossas decanta-
(Ills fahi'icas? Por (ttiC Sacramento nSo podo
set' aquinhnada polo CDI, esse Conseiho (IC
l)osonvolv menlo Industrial quo de\'e set - ado-
hlIldoh ill quo nSo n foi clii Cpocas passadas,
qtian(Io Os governantos so esquecerant dos
pihlgas tI'ianguhnas? Esse CDI devo estar re-
cebendn safigue linvo, (love son seu dosejo
ti'al)IIIhIII' polo intoi'loi' ilIifldiOO 0 para a gran-
(loLl) do nos.sa Capital

E liO('OSShli'lO 11(10 n Si', Governador do Es-
111dm possa saber l'('IIIiI(cnto coil) o que de
pod o con tan. a filli (IC fazer justica, distri-
l(uindo is (I VC'nsI(S i'CgIOCS (10 Estado Os 1)011(1-
films nocos,Snins (' proprios (IC quo o Es-
I odo pole (I1pni' . 1 ilccosSal'io (1(10 11110 Sd OS-
(11 (".1 (10 hhldlllhldhi fibhi'iea (IC celulose. Em
Sa'i' (111101110 esl ivorarn inuitos politicos. e to-
('OS i'les fai'atii un5nirnes ciii suas promosSas
0(1(1010 POVO . Nibs ('Stl(i'OliIOS aqul nesta Tii-
hun I', Porn ('))hl'llI' 0 ('Xi4i', em nome daquole
PV0, os honoficios (lovidoS 1)00 aquele quo
IIjo csta govci'nando 0 nosSO Etado

I'rot('sto Contra o CREA

111) 11111 (lutrO assunto quo (love IflOViIii011-
tai' osta AssoilIhIela nesta [aldo. enihoia soja
a ';sunto pnivad o do ulna classo . Por isso,
nLin (lovo"ia o'i' ti-a[adn por urn Deputado nes-
to PlonSi'in, pnrquo so roforo no corcoanicnto
(III pI'OfiSShlO (10 cngonlioi'o 110 Estado do Mi-
nas Gerais. 0 quo vein ocoi'iondo corn o
Conselho Regional do Engonliaria é quo 01)0-
nas 15 edlficaçu('s pnllcln sci rogistradas pelos
OngOnlieiOos, no nosso Estado . Se nan ti-
s"sso sido atingilla II holsa (10 p0'0. nao men-
cionni-lanlos OSSO hISStIlltO, porem, quando Os
IllenOS favonecidos do sole silo atingidos,
('oniparecelnos hI osla Ti'ibuna Para discutir
o prohlotna . Quando uni assunto de interes-
0' (IC' 111111 ('lasso p'ivada Sill) projudicar O

	

)	 I( 	 V	 I	 I (V(fl
HO 0	 '10 	 (Ofl 	 1(111 !0 	 (0(11 a (IiieçSoI 'l's Industrial de Juj:C do Fora, polo too

5151 110')101110 dIleto, p1110 Juflz (IC Fora e
Zona d a )iata, (lOS principals CV(I1 [Os espor-
I 151)11 10(1(15 110 P1(15.

CUMTJNICACA()

Do Sr. Depu [ado Carlos Floy, LIder (10
Gov( ma 	 AHENA, :n1 oat aa'H one foam
1051 aiido 	 \I((-Jjd(res ([a ABENA os Srs.

Deputad 	 Jesusos Gyro Macid, 	 sus Trindade,JoSo 5I:t: tia, '10 '-m	 Navarro 	 e Sloivan

Pareceres

	It CII '1 '0 	 0001(01 	 IV(Ot Vol
das Coiiiiss5os do Constituic5 11 C Justiça,Finnm,-os e i ( l fl0(1(ia C OlIras Pmdicas, os

Projetos fl's 14 e 15;
da Coniiss50 do Fecnwnja C ()hras Pu-l'licn -, 0 I q iierinlcnto n.' 3. do Sr. Deputado

LCIUF:VnI 13(0(511

(las ConijssScs do Cons[jlUj(So C Jusfioa,
;rvHo iThNco e Finanoas, 0 Projeto111 7,
CIII (IISCUSSfI() unica, coin voto oni soparado,
tanih( p i ftivorC V0. (lOS Sos. Dipu a (105 Luiz
Baccarini, Neif Jahur, Nilson Gontijo, Kernil
Kujiiaira Jirtz Caldas, Si'gio Ferrara c Nil-
[on IAnia

A Cornissilo de Cons[ i[ui(Ojo o .Jii;tiça deu
parecor favorSvel ao llrojdto ILV 26, na forma
do soguin[c
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interesse publico, é da COlflJ)etêflcia do Depu-
lado vir i Tribuna prolestar veelnente

Notarnos que esse cerceamento de ativida-
(ICS pclo Conseiho Regional (IC Engenliaria
(sta 0I)rigafl do OS en-eiiheiros, (10 Estado de
Minas a colirar vuitosas sonias [iii enge-
nheiro (10 Conselho Regional de Engenharia
somente pode fazer 15 regislros por ano.
Caso algtun oper5rio construa urn barracao
nos fundos (IC s,ua reSi(lêflcia, é nccessãrio,
pelts norinas do Consciho, que dc leve o re-
gitio assinado pelo respons5vel técnico. 0
(h OC ocorre, ent5o? Urn engenliciro hoje nao
I iii melos para viver. E nas cidades peque-
ns, otule ternos apenas urn engenheiro, o
que acontece? NSo se constrOi, on procura-se
lint profissional em outra localidade, pagando
vultosa soma pelas (luspesas Como afirrnei,
somente 15 edificaçOes podern ser feitas
por um engenheiro.

Nesta oportunidade, faço urn apelo ao
Conseiho Regional de Engenhiaria e Arqui-
teturri, pok conheço prof undainente o assun-
to, ,jS que nulitei nele qu:indo Iui construtor
e projetista licenciado, conheço seu organis-
111(1 C 5(1 (laS normas que vein sendo adota-
das pal' a o assunto Parece que Os atuais di-
rigentes do Conseiho (lesconhiecerIl 0 quanto
(SSJ niediclii pode prejud icar nosso povo

Desta Tiibuna, Sr. Presiclente e Srs. Dc-
pittados, deixo consignado 0 IflCU protesto,
que farei através de requerimento endereça-
(to ao citado Conseiho e vazado nos termos
neces.5rios para que se coiha esse abuso de
p0(1cc (IUC SC veiri pratican(lo contra 0 POVO e
contra a populaçao (10 Estado (las alterosas

ABEITtTURA POLITICA

() SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN --
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ouvimos
atentamente o Sr. Governador, em scu discur-
so de posse, e os Srs. Secret5rios. 	 Todos
(5150 inhuidos do espirito (IC ahertui'a p0-
lit ica 	 Isso par nós é de suma importân-
cia, e niio poderiarnos deixar de frisar que e
(lisso que pi'ecisava o Poder Legislativo 	 E
.prstninente isso que o Poder Legislativo sem-
pre poslulou Ja fliio Ii iihaiiiios mais condi-
çocs dc sofrer aquela press5o que vInhamos
sofrendo. 0 cjue realrnente precisavarnos era
(he uma aberlura pohitica, porque somenle
a haves (Ia pohitica de a(lministraçiio, C01i10
deve sec feita, é que terenros conriiçSes de
hevr Minas ao progresso que cia necessita.

E inais, Sr. Presidente, 0 discurso que
tile chamou a aten ç So, sobrernaneira, foi o
(10 Sr. Paulo Canti jo Penn, da Secietaria do
Planejamento e Coordenaçso Geral. Discur-
so siinpies, mas que retraIn fielmente tudo
aquilo que pleiteantos, tudo aquilo por que
seriipre nos baternos. E isto, Sr. Presidente,
deu-nos motivo Pa ra solicitar de V. Exa. a
iransericao nos Anais da Casa do discurso
do Sr. Secrettrjo do Planejarnento, Paulo Ca-
milo Pena, pois ele representa 0 penSamento
(In chasse poiItica de Minas Gerais. Ao fa-
7cr isso, quero dizer Inais: atravCs desses
contatos, desses pronuncianienios C que flós
cOfl5cg!ifliOs a integraçSo da ARENA. NSo
:lpenas através de cliscursos, nias através da
aphicaç5o desses (lisCursos . Assim, consegui-

reinos, repito, a integrac5o da ARENA minch
ra. Por esse motivo, torno a dizer que ha fle-
cessiclade da transcriç5o desse Pi'Ofluncja..
menlo nos Anais cia Casa, par clue silva, se
for o caso, no futuro, de motivo (he cobmança
ans Secret5rios do que faharaiii on I ransmjs_
Sao dos cargos.

Portanto, gostaria ainda, se me fosse per-initido, (IC niostrar as contradicOes entre o
Govern o (Inc ora se instala e 0 anterior.

Eis urn trecho do discurso do Sr. Paulo
Carnilo Pcfla

"Sab)emos que nSo liii desigualdade essen
cial enire os hornens e todos 1Cm clireito a
ciii oh an ii 	 (ha lima parte a riqueza cornum,

it
a procura (ha fehicidade . Esta é a rnensagem

no sécuho dezoito pelos profetas (los
terripos novos, palavras que nSo esgotararn
hoje, stia genei'osa inspiraç5o. E ainda pro-
cumainos concretjzai as suas fascinantes pro-
Iliessas .Após a obsess5o da quanti(lade de
hens, at imentanios a Pl'coCupacSo dri qualid.
(IC (I1 existencia . Apósa procura, a todo
preco, (IC) i'efl (hinlen lo dCOfloIfliCO, estimulamos
a (leterin i naçao (IC asseguiar a tO(IOS Os ho-
melts paitici pacao mais justa nas coflquistas
(10 P r o g resso, para que a pohi'eza n5to se ahar.
gue em (lin)ens ao insuportávch, nSo aprofunde
as iliquietacibes. nao nos imponha a tristeza
(10 Sileflcio

S6 issio justificaria a transcriç5o . Quero
luvar, d esta Trihiuna, a minha inensagem ao
Sr. Sccretibrio do Planejamento c Coordena-
cao Geral. Que S. Exa. consign uina reaher-
[urn e, quem sabe, a verdacleira integracäo
d:i ARENA.

0 (ilseumso do Sr. SecretSrio C o seguinte:

"Ao assuinir a Secretaria do Pianejamen-
to e CoordcnaçSc Gera], atendendo a honroso
convite (10 elninente Govemnador Aumehano
Chaves, queremos assinalar que produrare-
nios nortear o nosso esforco, conforine on-
entac5o (IC S. Exi., no sentido de que o pla-
nejamenit) niio se detenha ao nivel (las on-
entacib(s gemais, neil) ,I 	 dedique todo o
seti terirpo DeverS voltar-se, tambéin, para
a Con(epci(0 de soluçöes eoncrctas, ao niveh
(IC proJetos aghutinaclos em programas estra-
(g i C 05.

NSo se deduza, crroneamentc, que estcja-
tin)'; propondo a i'eniSncia ao pensarnento
minor, ibs grandes orientaçöes politicas e téc-
incas (lestinadas a dar resposta as indaga-
coe que quniquem pi'oeesso (he (hesenvolvi-
men to S.USC1Ii( . Procumaremos orientar nosso
tmahaiho nas hinhas die urn estiho de plane-

•jarnento eni one as diretrizes e metas rnaiores
se tmaduzam cut programas concretos, apola-
dos cut projetos tCcnica e financeiramente
sbhidos. 	 Nesse sentido, inerecenilo atençSo
especial os pianos regionais de desenvolvi-
lilento, que proeurarao integrar todas as
Areas (10 Estado no alto ritmo de expansSo da
ati vida d e econômica global.

As lransformacSes que nos ibltiinos afloS
se operani no quadro da economia mineira
l(i'opiciamani-lhe novos tracos em seu perfih C
est5o a sugerir que Sc redesenhern as earache-
rfsticas deScja(las para essa nova etapa que
SC vai iniciar.

Qualquer esfoi'ço nesse ruino, todavia, nSo
pode abstrair-se (las novas diretrizes estraté-
gicas adotadas pelo Governo Federal C,
tampouco, pode alheiar-se da problemática
roa!s ampla, cohocada pela conjuntura politi-
en C econornica niundial . Serb oportuno me-
liter sobre as rcccntes palavras do Presidente
Ernesto Geisel, no encaminhar o II Piano Na-
cion1ll (IC Desenvolviniento no Congresso.
Ahertava o PrCsidente : "E certo que nab
pOCIC haver lugar paint otimismos exagerados,
num universo de profecias sinistras quc vSo
da cstagnaçibo inflacionibria a depressao ceo-
nSmica armasadoma . Poi' outi'o hado, confor-
mer-sc. a priori, ante tais expectativas som-
loins (IC dias d ificeis, corn urn pessimismo
dcrrolistn. seria refugar o esforço construti-
vo que, cool fin tudo pode, C aceitar pela apa-
tin c peho (lesanimo, a generahizarem-se em
ondas sucessivas. a reahzacbo, afinal. daque-
les ItleSnios pr'ogiiosticos negativos

Na verdade, estamos vivefldo) as tmagédias
tIc 11111 mundo cur impasse. Assistirnosrbs
con [r;olicOes cxasperadas entre hoinens em
concori'cncia, en Ire classes em confhito, en-
tre nacOes rivais . Crescem ate niesmo a (us-
cuSSilo C a (IUV iCili acerca (In prosperidade
qne pitrece ser artificial e moinentSnea, acer-
en de prilcipios aid entao incontestados.

Ta! cuad i'o nibo obi'iga a uma atitudC (he
rcserva (I mate (10 futuro, jb que. entre nós, its
respousahi!ida(IcS (IC expansaC( Sc tomnai'ani
ninis general i z;o I as. tunis nitidns i conscien-
tes l (Inc (ill q ualCIUei' outro tempo. Serb
preciso, entretanto, proiflover niaioi' acelemn-
(itO C iitehhoi' (Ii stribUicaC) (105 pl'ogi'CSSoS dos
111(1OS (IC ViVel', pwa C[UC venhinin fricihitar,
a exprcssiva pal 	 da populaçibo, ainda
marginal iznd a, :olCqua(1a ascençao nas tazoes
dc vivei' . Sc a exigCncia ritual é a do 1esen-
vohvnen to econibiflico, devemos henibrar qtie
a d ifusiio social (In prosperi (lade n So cons-
titui apenas 0 sen objetivo moral e humano,
ems, tnrnhcni, indispensavel fator le sun sus-
tciitaçao e aceleraciio.

Vivetiio, umna horn de (lesafros . Mantei'
e ate il(eSfll0 clevar 0 i'itmo (10 proccsso de
decnvolvirncn to e buscar pohitica eficientc
(le niehhior Clistrihuiçao de renda niio C ta-
ref:t excitisiva (10 poder puhhieo . Exige a
niobilizaçao ( l e toCla a comunidade para qur
sejani ahcançados OS ohjetivos que [rarao os
heneficios do cresciincnto econôniico e da
prosperidade social.

Serb oportuno lembrar ciue o exito do
planC'jamento. quc IIOS conduzirib aos ohje[i-
vos do progmaina sintetizado, em seu discur -
0 de posse, pcho Governador Aureliano Cha-

ves, dependerib da eficiCncia das vms (IC CO-
rnunieaeao enime o Governo e o povo, entre
o (bovemno c as diversas categorias pmofissio-
nais, os einpresbrios. as entiClaCles de classe,
Os trabaihirolomes C os estudantes, Os represen-
tantes (10 POVO nas Casas Legislativas, Os que
exercem man d;ito popular e que nielhor sabem
ouvir v jnttrpmctar Os scus reprCsen1aIos

A i'eahizacno (hessas perspectivas está
condicionada a urn comportaniento adminis-
trativo que se or'i en Ic po;' padi'oes niodemnos
E. no longo de sua história, o rloSSc) Estado
tern sido fbi a urn proccsso de renovacibo

C tempo tIc nrquivar a visilo (IC Minas
corno rot in ci ra. estagn ada, selil irnaginacao.

pautando-se apenas pcla prudência. Se essa
e uma hiriha na vida local, nSo é a ñnica neni
,I impontante. Ha uma ambigüidade
no nimneiro que explica seus piofleirismOS,
silas audacias, itie silo inenos lembradas.
Assun, no Irnperio, urn impulsivo quase vi-
sioflhirio, fins realizaClom, como Teófilo Otoni;
no seculo XVIII, urn Tiradcntes, que unia
a generosidadC ii coragem e a capacidade
criadora.

Ao longo (ICS.se perio(Io ha a trajetória
inineira, acidentada, corn avanços e recuos.
Depois dc urn inicio ljrihhante, quando é 0
eixo Cla vi(Ia brasileira, na pI'imeira metade
dos setecentos, segue-se a rotina on mesmo 0
retrocesso. E no (hecurSO do século XIX
nota-se rehativa estagnaçSo .Aos poucos, a
bie;i vai perdendo suhstância: pnimeira que
foi, passa a segundo piano, enquanto outras
unidaCles crescem.

0 J)ei'SistCntC retrocesso muito atormen-
too nossos pensadomes e cstadistas mais aler-
tas, ira sucessbo dos governos da fase repubhi-
cana. E foi a aguda consciência do declinio
mineii-o quc lcvou, no Governo Milton Cam-
p05, 501) a coordcnacSo de Arnénico Gianetti,
a forrnulacao do Piano (IC RecuperaçSo da Eco-
nomia e Fornento (],I 0 documento
constitui marco na história da acio estatal
em Minas. Partin dc incisivo diagnóstico
(1 a pet-Cia (IC substhn cia Cia economia estaClu-
a!, exposta a perturbaçoes e desprovida de
(lefesas . Coin adniiravel modernidade, o pia-
no mostroti (I CLUe estudos posteriores con-
firinaram, on seja, a falta de polarizacão do
espaco econOiflico e social mineiro por Belo
Horizonte, a imantaçiio dCsse espaco por ou-
tios centros e a ('onsequente dependCncia mi-
neii'n (lentro do quadmo federativo . Sente-se
no docuniento gmnnde pioneirismo, ate mesmo
em sun estruture, que muito antecipa a mo-
deina ndC(çibo dos oiçanicntos p01' programaS.

Ao assinaiar cssas gratas peculiaridades
l; vida niincira, cstainos conscientes de que
des fazeni erescer a nossa responsahihidade
Sohretiido porquc. se pudermos identificar
unia trnjethrin (IC Cxito, cahe ress,altar, no cx-
pressivo csforco do rneu antecessor, Prof.
P,iiho V;dh:idares, a dedicacSo oferecida ao
Grn'ei'nador london Pacheco, cuja adminis-
tracao foi das mais fecundas cia histitnia de
Minas.

i,ernbrando iniagcni do Ministro JoSo
Paulo Reis Veloso, afirmarnos quc "continua
aberto, ib nossa cspera, urn mundo de oportu-
ni(in(lcs. Talvez neni todas cssas oportuni-
(lades nos vcnharn procurar. Pois vamos
atrits (lelas. Al o (lesenvolvimento, mais que
o efeito de situaeSes gerais favorhveis, que
niio mais subsistent, serb renhzado por direito
dc coniquista"

Devemos confessar que, no trabalho con-
jugado de todos, sob a lücida direçSo do Go-
vernador, hem como na acSo em harmonia
corn o Governo Federal e a empresa privada,
a perspectiva do êxito é animadora. Pitt-
outro ]ado, cabe notar que a nossa niiso
nSo Se confundc corn propósito de reaflza-
cão pessoal on meta destinada a obtenco de
urn resultado politico de natureza parddib-
iia. Ao contrbrio, o que huscamos, median-
Ic a coiaboraciio dc uma equipe que rcitnc
grandes intehigências, C concretizar urn pro-
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jcto que atenda ao povo mineiro, que o
cance cm beneficios em todas as regiOes c
quc favoreça o major fortalecimcnto da econo-
nita (IC Minas 	 Ness- mob, (staino-nos din-
gindo para a aplicacão (IC Ulil modelo politico
C 1C(Jfl6iliiCO clue obctiva acionar mecanis-
mos novos que ccrtamente prOmovenijo o au-
menLo progressivo do potcncial (II Iarticipa-
cao (10 POVO, alimentada p01' oricntação p0-
Iliac-a quc- (lCScja, pI'efercfl('ialinente, criai' for-
mas apnirnoradas de Convivência e pacifi-
Cacao

Quc Deus nos inspire e ajude, para p0-
dermos corrcspondcr it eXpectativa dOS que
ac rcclitani em nós

APLAUSOS PARA A VISITA DE
AURELIANO CIIAVES

0 SR. DEPUTADO EMILIO IIAI)DA!)
Sr. Presidentc c Sr. l)puIados. Na nianhã (le
hnjc a \sscinh16ia Legis1atva dc Minas recciacu
a visita do Sr. (iovcinadoi- Aureliann (havcs.
Fm fato auspicioso pb ia o Puder Ia.bis1ativ0. Sc
a Cons Ii In icao dctcriiiina que os pmleres são
hui(injc-os c indcpcndcnlcs cntre si, a vi-
sita que 0 governadoi' fez a esta Casa, scm
vida, é urna demonstração inequIvoca do apre-
co C rcspcito que S. Exa. teni pelo Poder Le-
gislativo 	 Estamos scntindo, Sr. Presidente,
na irea federal , urna tcntativa de d alogo on
tre 0 Governo e a capula do MDI) .Ao quo
PaI'CCC. (SSC dialogo não foi iniciado, per falta
(Ic iniciativa dc uma das partes. No cntan-
to, qucro (leixar hem claro, para que conste
dos Anais desta Casa, que S. Exa., o Sr. Go-
vcrnador Aureliano Chaves, toniou a in icia-
fiva (10 diãiogo politico cm Minas Gerais, con-
vidando o Lider do MDI) para quc fosse a
Palácio tomar conheciniento de algurnas inicia-
tivas quc S. Exa. prctcndc tornar na area po-
lit Ic a

Quero ressaltar que ouvi o Sr. Governaclor
e cstou trazendo ao conhiciininto de nicus
cornpanhciros de Bancada as intcnçñes de S.
Exa., cspcc-ificamentc no qnc- Sc refcre ao pro-
blema da escoiha do Prefeilo (le Belo Horizon-
te. Disse a S. Exa. que nós ouviamos a pala-
vra (10 Governo C, na oportunidade própria,
(laniamos a posição do MDI) coin rc-ferência ao
proh1eini 'la ('SCollia do Prcfeito de Belo Ho-
rizonte. Alas ressalve j , como ressaivo agora,
(lesta Tribuna, a nossa posicao de total in II-
pendência e de respeito acts postulados opo-
sic-ion'stas que cstamos defcndendo (ICSdC a
implantação do MDB. Disse a S. Exa. e re-
pito, novarnente, que o MDB nao scria, corno
nao serñ, satélite on instrumento de qualquer
agrupirncnto politico da ARENA, porque iria-
rnos al.lir, aqui, nesta Casa. Cd)flbo Oposiçibo,
coino Pitjd 0 e flibo COilbO glilpo 11(1 snboi' dc
urn outro grupo discordantc, cventualincnte,
corn o Governo, grupo estc cia ARENA.

S. Exa. sabe quc, apesar do diálogo mi-
ciado, apesar de o MDB ollvir a palavra do
GOVern0 (1(1 Eslado, iiuio abrimos 11(111 (1(1 dli-reito (IC fiscalizai', (10 direito (le critic-am' e
(las P rerrogativas constitucionais reservadas a
Oposiç0, A Oposição, vitoriosa nas urnas
graças a iiiensageni dc i'Cno\'açño que levou
no Povo, que teve por parte do povo o i-ceo-
nhecimento teni urn cornproIniss COfl1 ()
POVO 1',hincjr 0 C, 0)) iblill)itO na(-ioflal, coal o

povo brasileiro. Não podeinos train a con.
fiança (Jesse povo. Alas isso não impede que
possamos, cm assunto do louis alto intercss
do Estado (IC Minas Gerais, unim nossas foi'ças
corn as forças da ARENA, pomque certos pro-
hlcnbas de inlcrcsse (10 Estado estão acima d,-Is
paixöcs politic-as oti dos intenesses flieruiflen
te partidai-ios -

111pito, Si-. 	 Pi'esidcnte, 1)iantpr(mnl(s 	 (1(Triliun1i (lcsti( Casa, vigilância acts abs (10 P0.
(ic-I' Exccutivo; mantcremnos a liossa voz (II
lila consIrtlilva. as ibossas su01sbos e
nui1c-nbos 11010 (IC scm 0 P111fi(I() (Ia ()Posicão
aqucle quc fala cm nome do povo -

Dc (IlIalq 11(1' fornia, ao dizcr a V. Exa.. que
tao hem vein conduzindo os dcstinos desta
Casa, ciuc a visita do Si'. Govcrnador fol ho_
rosa puma o Poder Legislativo, qucro, em nome
(10 MDI), dcixar consignado nos Anais da Casa
o agra (ICC I men to (IC nossa Banc ada pcla ViSita
de S. Exa. Foi Unla prova dc aprCço ao Po.
der Legislativo, 1.lrna prova IIC respeito, por-
(1C sihc S. Exa. que devc conbas an Poder
IC.pSlatiV(( (, Iliais c-spccialmncntc-, aqmicles De.
puta( I os ( 1 111 rcprcscii tani a Opos icão nesta
Casa.

Assirn, Sr. Piesidcntc, ao consignor a vi-
sita do Sr. Govcrnador , quero deixar hem
clara a flOSSb( posiçao de não abrim nião dos
(-olnpmolllissosassumidos em pracb( publica,
dos nossos principios programaticos, (10 nossa
cloutrina. pnrque, Sc assim não proc-cdenrnos,
estaremos traindo a confianea do pOVO. Mas
nós pmecisarnos inostran que sOmos urn Partido
responsãvel, porque, se hoje estamos na Opo-
sicibo, estarnos caininhando a passos bingos
Para SC1'IibOS Goveriio (Illamilla . F. pira qiI
(051101105 i(iosH'ar ((1 ( S 1V() 111111(01) 1 10 10(V))
brasileiro que estarnos preparados para a alta
missij o dc dirigjr os CXCCUti'VOS do Estaclo e
(Ia Naçiio, precisamos mnostrar rcsponsabilida-
(lC no nosso pmoceclimiii'nto -

Assini, conSigno urn veto 1e apl(uSOS a
presença do Sr. Govemnador nesta Casa, pelo
significado dc aprcço e de mespeito ao Poder
Legislativo dc Minus Gerais

HOMENAGEM A0 VEREAI)OR
MOURAO NETO

0 SR. 1)EPUTADO OLAV() COSTA
Sr. Presidcnte, Srs. Deputaclos, não fico zan-

iwlo fAo dc scr chambo pel( 1residente
(IC vercoIor, pois fui vereadom pol' ulguns
anos cm Juiz dc Fora, minha terra natal.
Tenho muita satisfação em scm cibado como y e-
rcador. Tive a iniriha pnilneira atividade po-
lItica justarncnte na vereanca, passei pela Li-
(lerlbld'a (10 nibu Prcfeito, hojd Scnadoi- Ita-
1111(1' Franco, e, depois, pela hene-olênc-ia dos
incus pares, mi Prcsidente du Camara. Isso
me honi- a mnuito. Devenios ter em mncntc 0
clue ju fizemnos C flUflca (lOS (ICVCII1OS emnpol-

am ticlo out 0)01(1) 	 0)100 (I le C
paru a cniutui'a humana

Mus 0 quc rcqueremos, nesta tulde . F
uni voto (IC PSOi' pelo falecimcnto do antigo
Vemeador Mourão Neto - S. Exa. fob urn ho-
mem de 1)cm, e, no ocasião em (LUC ilicU p1.0-
genitor eXerclu, pita pl'imeira y e'!., (1 honroso
cargo die Prefc-ibo (IC Juiz de Foi'u. o Vcreador
Mourão Neto foi urn grande e fiel amigo (10

IOCU falec 1(11) pal, c () ujudou coin todu a
inlClil4i'll(li, tiabollliando coin dc pcbo plo-
gresso e desenvolvinento de Juiz die Fora.

Esta é nina comuniCaçao cofllUfll, (plc SC
faz sempre ncsta Cusa, mas preferi (tar énfase
especial a cIa, pom se tratar dc urn siudoso
amigo, homcm (IC hem, figura qucrida p01'
mimn, p01' tocbos os titulos

Saudacöes j Srcz. Presidenle

Aproveito o ensejo, Sra. Presidente, Para
cuillprinientar V. Exa. (u' (10, (001 1 iicicza,
corn a joviulidade e corn a inteligéncia quc é
lugar-CoflitliTi no sua personalidade, preside,
pela primcira VCZ, representando 0 dito, o fa-
lado sexo frãgil, reprcsentando esse sixo for- -
te, esse SCXO 1(1 cival nos curvauloS humilde-
mente -

V. Exa., Si-a. Presiclente, pela primeira
vez, leva urna prcsença feminina a presidir os
destinos destu Casa. Isso nos deixa ainda
mais empoigados, pclo fato (be V. EXI. perten-
ccr S gioriosa Bancada do Movimento Demo-
crStico Brasilciro, da qua) é urn valor atuante
V. Exa., corno en, também jS passou pc)a cdi-
lidadc e vein trazer tudo o que aprcndcu na
Camara Municipal de Belo Horizonte para o
Legisiativo iiiaioi' do Estado. Portanto, V.
Exa. estS (IC parabéns, e de parahens esta a
Casa C o povo mineiro por tê-la i(dIUi - Dcixo
a minha suudaçao a V. Exa., (lesejando quo
outi'as vezCs mills V. Exa. prcsida Os (lCStirIOS
desta Cusa, pal'a dam mais graca, inais hcleza,
maiS juventude c mais jnteligência as nossas
sessibes legislativus - 	 Muito obi-igado.

ADMINISTTtACAO RONDON PACHECO

0 SR. 1)EPFTADO LUtZ BACCARINI --
Sr. Presidentc. Srs. DcputadoS. Nunca tao
poucos pi-ejildiCaraill tailtoS cmi tao pouco teal-
po - Nunca urna administracao conScguiU pic-
judicar tanto urn Estudo, mesnlo (01)1 0 SCU
manduto mcduzidlo

Sri. Pi-esidente, Srs. Deputados. Encer-
ron-se no dii 15 demarco a administnilcilo
Rondon Purheco, ad mini stiacibo qtic dleiXOU
marcas pi-ofundas, scm dñvida algurna, coin
repel'cuSSUCS - 	 as piores p0SSIVCIS 	 pura
o futuro (leste Esado c Para o desenvoiviinen-
to - Heaimncnte, a udrninistracao Rondon Pa-
checo ha ver," dc Se jflscrevel' no histSniu de
Minus ('01110 a iou is jnsensivcl, SOl) () aspecto
social. c ('011(0 ii 111ais calainitosa, a mais infc-
liz e a 1111115 (Icsastrosa de todus as administra-
çOcs Sob) 0 uSpc('to politico e sob o aspccto fi-
nancc'o.

F, para que niio perdure mais aquela fulsa
propu.oinda govcnilarnental, é neccssãi'io (IUC
se jnscrcvu nos Anais destu Casa, corn (1,160s
irb-espon(iiveis e irrcfuiSvcis, a realiduilc finan-
ceira (be Minus Gerais. Sohretudo ncste ins-
tantc em que se mui-ia uma nova adniinistracaO
palo a qi.iai se voitai'ani toilos Os pensaiiiciibos
e espei-ancaS do povo dcste Estadlo, CsperaflcaS
quc, poUcO a poticd), vao-se (lilUifldlb, 10 (bU,
W mcsmo o atual governante niio (lisse ainda
a (PlC VetO

Abnindo urn paiCnteSe ao meu proiiuncia-
rnento n(-la tii'dc. ('0010 represcn! inbe (lb pOVO
que II ..jo ubrc mao ilc seus dircitos, corno

lIlelilbl'O di unla Oposiçibo quc se mantérn no
Ui-me propósito de, ncsta Casa, criticar o Go-
verno quando necessãrio c de fiscalizam sons
atoS, C coma simples cidudão nascido nestas
plagas (1C Minus, quero trazer um alerta, clii-
niundo a atcnção do Sr. Governador Aurelia-
no Chaves, para sen primeiro erro. S. Exa.
foi escoihido Govemnador (10 Estado dc MinIs
em agosto de 1974, coin uma eleição e posse
inansaS, pacific-as C traimqiiilus, jS que (lSpU
nba, no PlenSrio clesta Casa, die urna maioria
esmagadora. Entretanto, ate hoje, decorri-
dos sctc meses die sua indicacao. S. Exa. sequem
apresentoU 00 POVO (IC Minas, nem mesmo por
ocasião de sua posse, scu progruma de governo,
suas metas de admmistracaO. Esperarnos que
11110 se rcpita o ei'i'o (10 Sr. Governador Ron-
(ion Pacheco, que so trouxe a esta Casa o
seu progiaflia (le governo após urn ano de ad-
iniiistracao, dcpois dc inuita luta por pu te
da Oposicão.

Em meu nome pcssoab, fica tambérn regis-
tiita no Anai 0110111 (lcslUsao cain o Sr.
Governador Aureliano Chaves. S. Exa. convi-
(lou o Lidier da Oposicéio para comparecer a
PalScio e, quando todo o povo de Minus teve
conhecimento (Jesse convite, abnirarn-se novas
csperuncas . Ac-reditava-se que S. Exa . inia
dlscutir corn a 0posião suas metas de "over-
no. Poréin o Sr. Governador o convocara Para
declarar que adlotara unlu soiuço politic-a para
a Prcfeitura dc Belo Horizonte. Corno so
isso se constituiSSc na soiuçao dos prohlcmas
(be Minas, no caillibillo a scm scguido, daflIbO
urna dcmonstraciio dc dIUC a prcocupaçibO (10
Go-erno eSta(buul era (bividir o bolo governa-
mental, scm jamais pensar no sancamnento dc
nossas finanças, no mndustrializacão dcstc Es-
tado, scm perisar cm trazer ao sen povO 0 VC-
(badeiro, o mncgSvel dcsenvoivimento pleitea-
do por esse mnesnlo povo.

Fica aqui uni siniples aierta S ARENA
pal'a que, 00 invés de plcitear cargos do 2.
ou 3,0 escaião, Se una em toiilo die scu Cover-
nador, paia (tile possa pi'Ophrcioflar a dc UIT1(
admliinistracao realinenle eficiente pam Minas
Gerais.

o Sr. Depiitculo Nunes Coelho - V. Exa.
me concede urn aparte?

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Corn o inaior prazer ouvirei S. Exa., 0 ex-Pre-
sidente desta Casa, hoje uni dos mais brilhan-
tes Deputados cia Aiiança Renovadora Nacio-
nal, que C 0 Deputado Nunes Coelho.

o Sr. Deputodo Nunes Coelho - Fico
agradecido pelas referCncias eiogiosas que V.
Exa. acaba (le fazer S minha pessoa e, dc mi-
nha parte, quero expressar-lhe a adniiraçibo
(tue sempre me causou a sua bravo e patniStica
atuação como Parlarnentar nesta Assemhiéia.

Feito isso, desejo fazer duos observaçöcs
relativamente ao discurso (le V. Exa. Pnitneiro
surprenileu-nie a 5110 deciaraçao (be que o Go-
verflo (10 Sr. Bondon Pacheco foi politica-
mente desastroso, quando a verdade C que dc-
via V. Exa. ate dizer o contrãrio, porquanto,
graças as condiçöes quo o ex-Governador criou
no Fsta(bo e graças Ss garabltias que den, o sell
Partido, ao qual rendo as niinhas homenagcns,
obteve urna grandc vitóriu -

Segundo, dieScjO notar que verifiquei a
existCncia 1c uma contradicao entre 0 quc o
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nobre Lider da Bancada de V. Exa. (lisse e
o que V. Exa. acaba dc clizer. Enquanto o
prirneiro disse que via coin ou
sob bons auspicios a declaraçao do Sr. Go-
vernaclor Aureliano Chaves dc que está dis-
posto a dar urna abertura politica, 0 que vi rá
scm cluvida concorrer para a volta (to Pals
A tranqiiilicladc democrática V. Exa. acaba de
fazer uma restriçao a respeito. Essa declara-
ção do Governador Aureliano Chaves deveria
merecer mesmo os aplausos da parte de V.
Exa.

Coin ao prograrna adrninistrativo
do atual Governador, este oportunamente serã
anunciado, pois estã sendo objeto (IC apura-
(10 estudo S. Exa cstá colhendo elementos e,
scm (lUVida nenhuma, ira exccutar uma admi-
nistraçSo que será fecunda para to(lo o Estado
(Ic Minas Gerais.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Nobre Deputado Nunes Coelho, V. Exa. fez
três reparos ao parênteses que abri em meu
pronunciarnento, 0 primeiro é c de que o Sr.
Governactor teria assegurado Os (lireitos S Opo-
sic5o, proporcionan(10-lIle inclusive a 'vitSria.
NSo me consta que S. Exa., o Si. Governador
Rondon Pacheco, tenha auxiliado ou asscgura-
do qualquer dircito S Oposiçao. Somente a au-
xiliou coin 	 sua péssima administracSo.

o segundo reparo seria a respeito de uma
incoerência entre o que falei e o pronuncia-
inento do Lider de minha Bancada. Absolu-
tamente. 0 que ouvi do meu Licter é que a
Oposiç5o estS pronta pal-a discutir coin Go-
verno tudo o que for de interesse do Estado.

A lerceira ressalva se refere ao prograrna
(Ic governo. NSo queremos é que ocorra o
rncsmo erro da adrninistraçao (10 Governador
Rondon Pacheco, que soniente ofereccu seii
programa de governo no inlcio de 72. N5 
é posslvel, numa administraçao de quatro anos,
que o Governador perca urn ano para elabo-
rar seu piano de governo, quanclo dc teve sete
meses após sua indicaç5o para fazer todos os
seus estudos, examinar a situaçSo financeira
e apresentar no clia (le sua posse, se assim
o desejasse, o programa de sua administraçSo.

Dc modo que nSo posso concordar coin
aparte de V. Exa., em que pese o brilho die
sua inteligência, de sua capacidade e, sobre-
tudo, a sua habiliclade comb parlamentar, nesta
Casa.

Concedo, agora, 0 aparte ao nobre De-
putado Nilson Gontijo.

0 Sr. Deputcido Nilson Gonlijo - Penso
que, pelo tempo de que dispe V. Exa. na Tn-
buna, o aparte deste seu colega, neste instan-
te, nSo irS transformar 0 parêntese aherto no
discurso de V. Exa. Mas, (liante do aparte de
nosso ilustre colega, desta figura humana de
homem, de cidadSo estimado e querido por
todos nos, que é o ex-Presidente desta Casa,
Deputado Nunes Coelho, gostaria de ahrir urn
parêntese, dentro do paréntese (IC V. Exa., em
seu discurso. NSo era meu propósito, a par-
tir do dia 15 de marco, voltat- S Tribuna a
urn dc fazer referências ao Govem-no Bondon
Pacheco. 0 seu Governo morreu no dia 15
de marco. Encerrou naqucla data. Para mim,
a administraçao Rondon Pacheco, a n5o ser
em opontunidacles em que venham a haila dis-
cussöes sobre sua adrninistraçSo, estS encer-

rada . idas , nesla oportunidade, dcvo dizer ao
nobre Deputado Nunes Coelho quc o que trou-
xc a esta Casa 0 (lobro da hancada do MDB
la Legislatura passada nSo foram aherturas po-
llticas, n5o foi prestigio politico, nSo foi vo
tacibo proporcionada diretarnente pelo Sr. Ron.
don Pacheco an MDB, mas sim o funciona
lismo revoltado, as professoras maltratadas e
hurnilhadas, foram os pais de familia, aqucles
que servern diuturnainente ao Governo (Ic Mi-
nas e que nao encontrararn, na adiministração
Rondon Pacheco, rnotivacao para votar nos
candidatos did) Governo; foi a alta (10 custo de
vida, foram as faihas do Banco Nacional de
HabitaçSo, foram as pandas vazias, foi a falta
de apoio ao hornem do campo, foi o operSrio
desiludido c, principalmente, muitos crros da
administi-açito estaclual.

No tocante a Minas Gerais, S preciso que
se diga c (idid fique gravado nos Anais desta
Casa (IUC o mUnicipio visitado pelo Govcrna-
don Rondon Pacheco tinha a votaciio do MDB
aurnentada no dia seguinte, pois S. Exa. des-
conhece a cxistência de urn Pocler Legislativo,
E uni homein quc nibo se lernbrou sequer uma
ñnica vez (testa Casa, para respeitS-la ou en-
grandecS-la. SO se lembrava desta Assein-
blSia no momento (IC enviar cirn projcto de
lei, sabendo que seu partido aqui funciona-
va corn 47 Deputados c a oposiciio pequenina,
coin 	 12 niembros. Esses projetos cram
para ser aprovados coin marcado, e a fi-
delidade partidOnia fazia corn quc o i-olo com-
pressor de uma bancada fiel, de conformidacle
COIl a lei, votasse maciçamentc. Muitos vu-
tavam ate coin ISgnimas nos olhos, inas cram
a isto obnigados, pois tinham sido cleitos
deputaclos pelo particlo do Governo e a lei de
fidelidade partidSria assim us comnpelia, n5o
permitindo quc votassem coin povo. Mas
o povo cornprcenceu e votou na Oposiç5o,
pal-a quc cia livesse Os SCUS reais rcprcscn-
tantes, independentes da lei de fidelidade par-
tidSnia c dc apoio ao Governo.

Falar-se cm Governo Ronclon Pacheco
após o dia 15 de marco é uma inutilicladc
Conclarno V. Exa. e algum aparteante que, por
gratidSo, p01- grandeza de espIrito, queira vir
S Tnibuna pal-a falar cia adrninistraç5o Rondon
Pacheco, quando na verdade senia rnelhor es-
quecS-la. Devci-ia ser passada uma esponja
no quadro-negro da lamentSvel administraçSo
Rondon Pacheco, ('Ste S o rneu p0010 (Ic vista,
Sr. Presidente c Srs. Deputados.

V. Exa., coin inteligência quc Deus Me
deu, ocupa mais uma vez esta Tribuna para
debater assunto sm-jo, corno a advertência que
estS fazendo ncste moinento. ii horn quc sal-
ha o ilustre Governador Aureliano Chaves que
nós (Ia Oposiçiio (iesejarnos, antes de tudo, a
tranquilidade e a felicidade do povo mineiro.
Desca S. Exa daqui a quatro anos, as esca-
danias do PalScio, certo dc ten realizado uma
adiminiStl-açiio proficua, c nOs estaremos aqui
pat-a hatci- palmas a S. Exa. Mas, incorra dc
nos mesinos en-os do Governadot- Rondon
Pacheco, e jS ent5o nibo mais a pcqucna, mas
sirn a numerosa Bancada did) MDB, fiel ao ie-
sultado (las urnas cm 15 de novembro, fie] aos
ieclamos populares, aqui estarS para cniticar
a sua administraçao, pol-que temos uma dde-
gacibo popular e urna numerosa Bancada Para
esse firn.

1
 apartc d pcç() dIUC continue ncsta trilha. Seus

Agradcco a V. Exa. a oportunidadc (10

companhciros estarSo aqui atentos e alertas ao
discurso de V. Exa., para aparteS-lo e para
acornPanhlSlo coin 	 devida atencibo.

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI --
Nobre Deputado Nilson Gontijo, ao mcsrno tern-
po em que agradcco o seu aparte, quero corn-
plementa-lo para informar ao meu nobre co-
lega que nSo era minha intençSo comparecer
a esta Tribuna para discutir a administracibo
Rondon Pacheco, nSo fosse o MDB convocado
pelo nobre Deputado Cicero Dumont para,
aqul da Trihuna, debater aquela administra
çSo. Eu vim aqui hoje não para aceitar urn
repto, urn desafio, mas sirn, exclusiVamente,
para debater a adrninistracSO Rondon Pacheco
sob todos Os aspectos, procurando sobretudo
trazer urna colaboracibo positiVa, dentro da
Oposico, a administracibO do Estado de Minas
Gerais. Pretcndo analisar a situaçSo finan-
ceira encontrada pelo Governadior Aureliano
Chaves, herança das mais tristes e infelizes
que S. Exa. receheu do exGovernadOr Rondon
Pacheco.

O SR. DEPUTADO MORVAN ACAVABA
Nobre colega, Deputado Luiz Baccarini, no

jnstante em que V. Exa., coin briiho c a do-
qilêflcia que the s5o pecuilareS, vcm S Tnibu-
na pam tecer consideracibes e ernitir juIzos
sobre a administracibo do exGoverflad0 r Ron-
don Pacheco, cumpre-me dizer que tarnbérn
subscrevo in lotum Os termos do aparte (le
mel eminente cornpanheiro, Deputado Nunes
Coelho. S. Exa. disse, acertadlamflente, qUe
urna das cauSas, cntre as muitas que possibilita-
ram o crcsdirnento da Bancada do MDB em
Minas Gerais, nas Oltirnas eieicSes, foi scm du-
-,Ida aqudie clirna die garantia, de tranquil-
dade e de ordern que o GovernadOr Rondon
Pacheco criou em Minas Gerais.

Alas, nobres DeputadOS, ao faiar isso, nib
quis o rneu erninente colega dizer que o creSCi-
mento da Oposicibo tel-ia sido, como interPre-
toll V. Exa., ocasionado por deficicnCla da ad-
ministraViio Ronclon Pacheco. E natural que,
a poucos dias do tét-mino de seu Governo,
ainda no calor (las posiçibeS extrernadas, se
ernitam julgamentoS corn urn teor passional,
deixando de lado os aspectoS racionaiS (Ia
quest5o. Urn governo é julgado muito mais
pela história, pela posteridadd, pelos frutos
do sua administracibo, do que pela apreciacibO
critica. Tive oportunidade de estar presente
nos ibitirnos meses do Governo Rondon Pa-
checo, em diversos municIpiOS mineiroS e de
peicebcr o calor, a simpatia c o rcconheci-
rnento corn que as popuiacOes rnineil-as 0 re-
ceberam - E tudo isso pudernos sentir, nos
momentos finals de sell GovernO, nesta Ca-
pital. Aquilo que Rondon Pacheco realizou
em Minas em matéria de infra-estrutura econÔ-
mica hO die representar, scm ddvida, a alavan-
ca propulsora fundamental num futui-o quc te-
rernos, se vivermos, oportunidade (le vcr.
Mas V. Exa., nesse particular, vai ter pela fren-
te 50 apcnOs o nobre Deputa(lO Cicero Du-11
mont, a queni V. Exa. conVOdOU, com11 outros
colegas flossos. Ele e o Deputado Nunes Coelho,
inclusive comb ex-Sccretibnios deRondon Pa-
checo, il-So responder a V. Exa., coin
concretos, naqudles aspectos que V. Exa. abor-
dar no se ll pronuneiarnento - Mas V. Exa.
fez, no seu disdurso, uma interpelacibo ao Go-

rcrnador Aureliano Chaves, reclamando dde o
;eu piano de Governo e achando que, tendo Si-
lo cscolhido clii meados (to ano passadlo, dleVc-
L1fl estar coin 	 Piano pt-onto para este fib-
oino S de seu conliccirnento, o Primeiro Piano

\lineiro de Desnvi1virncnto EconSrnido c So-
'ial, elahorado pelo Govei-nador Ronclon Pa-
[-heco e aprovado por csta Casa, tern vigência
ate o firn do corrente ann dc 75. Isso possibi-
litou ao Govci-nador Auielinao Chaves o tempo
necessOrio nibo apenaS paar claborar o seu pro-
priO Piano de GovernO, mas tarnbSm para dar
ao vigente Piano estrito cumprimento no cor-
rente ano. 0 Piano do atual Governador de-
vera articular-se, por seu tuino, coin Segun-
do Piano Nacional de DesenvolvirnentO ja apro-
vado pelo Congresso Nacional, por iniciativa
(10 Presidlente Geisei. A censura que S. Exa.
cstS fazendo ao Govei-nador Aureliano Chaves
é injusta, nesse particular. 0 atual Governo,
na continuidade legal e na continuidade ad-
ministratiVa do Governo anterior, nao estS sem
Piano. EstS cumprindo urn piano econômi-
co, inclusive aprovado por esta Casa.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
NSo resta dOvida, nobre Deputado - Tenho dito
a meus companheiros de Bancada que, dentro
desta Casa, V. Exit. é uma das melhores cul-
turas e inteligSndiaS corn as quais tive o prazer
de conviver. V. Exa., no entanto, trouxe hoje
urna demonstracibo dc habilidade politica, no
sua funcibo de vice-Lider, nSo so ao encampar
as palavras do Deputado Nunes Coelho, como
também no trazer novos dados ao meu pronun-
ciamento, procurando refutO-lo naquiio que
reairnente e irrefutOvel. Sc nibO, vejamos: de
inicio afirmara V. Exa. que encampaVa o apar-
te do nobre DepUtado Nunes Coelho, sobretu-
do naquiio que se referia a oportunidade que
tevc o Govet-nador Rondon Pacheco de dar
OposiçSo urn clirna die paz c de tranquilidade
que asSegurasse urn crescimncflto realmetite me-
gavel, que muito nos valorizOU. No entanto,
quem (Ieu este clima die paz e de tranqüih-
dade, md nobre Deputado Morvan Acayaba,
foi a Justica Eicitoral de Minas, órgSo da
UniSo e nSo (lb Estado - 0 GovernadiOr Ron-
don Pacheco nada nos assegUrOU, nein era
autoridade porn assegurar qualquer direito no
que se referisse S Justica Federal.

ApOs essa afirmacibo, V. Exa. disse que
eu iria debater corn o nobre Deputado Cicero
Dumont. Isso reaimente me amedronta, por-
que conheco o Sr. Dcputado Cicero Dumont,
conheco a sun mnteligência, a sua capacidade
e, mais do que isso, sei que ele é nSo apenas
urn hornem leal no Governo a que serviu, rnas,
sobretudo, urn homem quc conhcce o quc se
passa no Estado de Minas Gerais. Alas nem
por isso deixarci essa tnincheira, jS que no meu
iaclo se encontrafl'i a verdade C OS atos oficiais
do Estado de Minas Gerais.

Finalmente, V. Exa. afirmou que eu in-
terpelei o Governador Aureiiano Chaves. Eu
nSo 0 interpelei - Levei urn alerta a S. Exa.
E V. Exa. me ti-az a triste notIcia de que eie
pretende continuar coin piano qfiinqdenal
do Governadlor Rondon Pacheco, piano que
enterrou o nosso Estado, quc deu ao MDB a
maior de todlas as vitOrias eleitorais dentro
deste Estado - NSn me traga essa noticia tnis-
te, porque tenho espdl-anca de que o Governa-
dor Aureliano Chaves nSo irS encampal' urn
piano de Governo iS decadente, já falido, que

my
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Gerais. Nas gm'andes cidaclos do Brasil e taut-
hem em Minas Gerais, crescia vertigifl0samdt
to a popuiacibo 0 Cxodio rural aumefltava. Pc -

qUeflO 	
ca

S cOiftufluts aifl(la estãO em situacaO a
mais prCtia pOSSSVO1 0 probloma econô-
mica tambClfl foi ocasionado poia concofltla
ciba, o foi esta nina (las tosos levantada

s ijelO

MDB: a concofltracao da renda, a mA (us-
ti.ibuicibo (Ia 100(10 flaCiOflj, cc Gd urn dos

motiVOs dii clerrota do Govorflo.
Assini, o Si'. Rondofl Pacheco fez urn (ia-

vorflO som sentido social, scm sentido humaflo
MuitaS voles, embona a Socretibnio do Fazon
da afirmaSse quo a situacibO cia Esta(i() era a
moihor possIvel, o Govorno so negava a clis-
tribuir justiVa, on soja, a aunlofltii1 os salibniOs
dos servidonds pOblicOs pniflCiPalmdlte o dos
profossaris do Minas, qUO vivem 0111 con(licOos
humildos, recchcfldo salAnioS infirnoS.- 	 sO c

O SR. DEPUTADO LUIZ u'''
Nobre DeputadO I)Alton Canabrava, V. Exa.,
(tUe 110 OflO passuido lidcroU (10 manoira bni-
ihantO a Bancada (to MDB, trouxe corn a 

sOU

aparto, sobrotudio quando analiSa as distor-
coos da politica oconômica de nossa PAtrua e
quandlo chama a atoncbo desta Casa Para a
f 1nalidado do incu pronuflCuamot0 trouxo,
scm (luvicla alguma, ropilO, uma das contni-
buicues maiS valiosas ao Modesto discurso
que pretendO pronunCiar.

0 Sr. 	 eptt!ailo lI(tI'OldO Lopes - Ilustro
DcpUtadO 1,11,zBacca rill 1, ouvi corn a 	 aotenc 	 o

cliscurso die V. Exa. e quero acrescofltarhe
urn simple's (10(10, quando V. Exa. fala da pa-
utica financeira do Govorflo Randall Pacheco.
Saiba V. Exa., ilustro DopUtad0, quo hojo 

0

Estacba do MinaS
Gerais (love ao lnstitUto (10

Soi.vidOres importibflcui superior a 100 ml-
IhOes do cruzeiros e saiba aida V. Exa. qile es-
so iinport0 	

o5tA sondo retida jlegahillbhl tC , ib
lei (iotorrninhlquo a prOp ria quo as arrecadaçbes dos associados da PrevidCflcia sojam en-

ti-oguos dirotatnonte A Prcvidência e näo a Sc-
da Fazendil (10 Esta(lO do Minas Go-

crotaria acrescenbar quo, so essa
mis. Quero airida
importAncui estivdsSo hoj 	 c0o nos cofres cia Insti-

cstub do p10jdCncia esbutriul esto ens condi
do Oar aOS Sons associa(i0S não ape fl05 a he-

noficio do 30%, us sirn, de mat
do 80%s	 .

4	 4i414fldfltO

não surtiu efeito. Alas deixo claio, Sr. Prc-
sidente e Srs. Deputaclos, que pretendo ouvir
o nobre Deputado Cicero Dumont e (liscutir
corn S. Exa. o Piano QQinqucnal e o aspecto
politico da administracão (10 Covernador Ron-
don Pacheco.

Voltarci, tantas vezes quantas forern ne-
cessãrias, Para discutir outros temas, corno a
situacão financeira do Estado, a firn dc de-
mostrar qUo Minas está a beira da falência
e quo a responsabiiidade por essa fatOncia é do
Governador Rondon Pacheco.

o Sr. Deputado Cicero Duinoni Em pri-
meiro lugar, quero justificar o fato (IC não
estar aqui desde o princIpio (IC son diseurso,
que V. Exa., por gontileza, prveniu-me iria
proferir. Encontrava-me numa reunião de
Cornissöes Conjuntas e so pudo iibertar-me
após cumprida a obrigaçao; por tat periodo
fiquei retido. Na verdade, é rneu dover estar
sempre presonte para ouvi-lo e aos demais in-
tegrantes do MDB, especiairnente quando se
trata do analisar a adnnnistração Ronclon Pa-
checo. E essa obrigação é ainda inaior por
ter en sugorido ao MDB urna anãlisc e essa re-
presontaçao partidária, (IC pronto, tor aceita-
do faze-la. E aceitou faze-la precisarnente nos
termos propostos: urna anãlisc- objetiva, scm
paixöes, corn dados, fatos e argurnentos. E
concordarnos em dar as mãos a palrnatória na-
quilo em que estivéssernos errados. E é corn
osse propósito quo estou animaclo a partici-
par desta anãliso.

Quero avisar a V. Exa. e aos dernais moni-
bros do MDB que procuraroi falar o minirno
quando V. Exa . ostiver expondo () sell polto
do vista e ouvi-lo o maxima, para quo, quando
for utilizar a paiavra, possa ter a oportunida-
do de exarninar argurnento por argurnento.

Dessa forma, os ilustres intograntes da
Bancada do MDB nesta Casa deverão entender
esse rnou silêncio apenas como urna atonção
especial aos discursos a serern proferidos.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobre Deputado Cicero Dumont o aparte de
V. Exa. apenas confirrnou a ininlia apreensão,
JA quo conhoço a capacidado e a hahilidade de
V. Exa. Mas esse aparte não me obriga a
afastar-me cia Tribuna, e direi a V. Exa., de
antomão, quo trarei as clados ciuc V. Exa. do-
seja o posso informal- que são dados oficiais
fornecidos pelo próprio Sr. Governador Ron-
don Pacheco.

O Sr. Deputado Emilio Haddad - Nobre
Deputaclo Luiz Baccarini, C intencão cia Ban-
cada do Movimento Democrãtico Brasiieiro
fazer uma anãlise da adrninistração do Sr.
Rondon Pacheco. V. Exa. a inicia, hojo, sob
o aspocto financoiro. Já solicitoi aos Deputa-
dos Haroldo Lopes e Dalton Canabrava, ilus-
tres medicos da Bancada do Movimonto Do-
mocrãtico Brasileiro, quo façarn urn detaiha-
do exame no setor da saude pi'ihiica, pala que
possarn vir a esta Tribuna trazer a contribui-
cão (10 floSSo Partido atravCs do urn estudo
do quo foi o Governo do Sr. Rondon Pacheco.
Outros Deputados usarão a Tribuna Para mos-
trar o para (ii scutir coin Os integrantes (Ia Ban-
coda cia ARENA o quo foi a administracão do
Sr. Rondon Pacheco. Antes mesmo quo 0 Do-
putado Cicero Dumont fizesse, clesta Trihuna,
urn dosafio a Bancada do MDB Para uma and-
Use (lessa adrninistracao, já era nosso pen-

sarnonto iniciar esse debate. V. Exa., que
conhece born as finanças de Minas, daquj a
pouco torá c)portuni(ta(Io do iniciar urna an..
use mais detaihada, coin nñmeros frios, corn
daclos ostatisticos fornocidos peio próprio Go-
vorno, Para deinonstrar ao povo dc Minas que
it aclrninisi raçño do Sr. Rondon Pacheco no
sotor financoiro foi realmente urna catástrofe
pala Minas Gerais.

Muito mais intoressado do quo o povo de
Minas em toniar conliocimento dosto assurito
clove ostar o Govornador Aureliano Chaves,
porque, (tontro cut é a sou Governo
quo vai sot julgado. E nós, ao darmos utna
demostraçao tla real situacão financoira cIa
Estado (10 Minas Gerais, ostarornos fazendo a
dofosa do próprio Governador quo ora inicia
o scu mandato, p01-quo ole está rocebondo urna
horança roaimento posada, conforme V. Exa.
dornonstrarã dontro em pouco.

Estou cncanunhando a Mesa urn Requori-
mento pedindo detaihadas inforrnacoos sobre
a situacão financeira do Minas, porquo, ombora
esta Casa tenha (liscutido, vota(lo 0 participa-
do ativamento do contratos corn ompresas rnul-
tinacionais , n5o sabeinos dos valoros financoi-
ros desses contratos noin quo servicos soriain
prostados por ossas ernpresas ao Estado o, mais
do quo isso, n5o sabernos quanto a Estado gas-
ton, quanto ila gastar, quais Os SCUS coinpro-
InisSoS Para coin olas, 0 SO esses empreoncli-
inontos vicrani contribuir Para () clesenvol-
vunento do flOSSO Estado on so vierarn contri-
huir aponas para a satisfacão desscs grupos.

V. Exa., ao fozer uso cia palavra, ncsta tat--
de, estA faiando em flonle (10 Movincnto Dc-
rnocrAtico Brasileiro e torn apoio (10 SOilS 23
conipanheiros (10 Bancacla.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI
Mou nobre Lider, Deputado Emilio Haddad,
V. Exa., quo já foi nosta Casa urn dos rnais
atuantes parlamnentares o quo retorna a esta
Assembleia iiiibnido dos meihores propositos,
eni boa hora foi indlicado Litter do nosso Parti-
do. Ao me atribuir a pronunciarnonto sol)rC
as financas (10 Estado (10 Minas Gerais, pro-
curarei descmpenhar a missão quo me foi
confiada de inaneira imparcial, apenas pro-
curando ciemonstrar, corn dados irrospondi-
veis, a triste situação financeira (10 nosso Es-
taclo, a fim dc quo possarnos tambern, corn osse
pronunciamento, inais uma vez alet-tar a aUto!
Govornaclor, Para quo ole possa, numa uniiio
do esforcos, tontar oquilibrar as financas de
Minas, Para quo o nosso Estado possa cami-
nhar pal.a urn dosenvolvirnento real, e jainais
para urn desenvolvirnento global.

O Sr. Deputado Ddlton Canabrava -- No-
bre Deputado Luiz Baccarini, nós vivornos no
Brasil (10 ontorn uma época tie grandcs con-
centracoos, a cornecar pola concontracão do
podor nils mibos do urn homem so, urn auto-
crata cuo fez urn governo autoritArio, (liscricio-
nario 0 onipotcntc. Ent nenhum Estado havia
urn governo escoihido peo povo, legitinado
por do, inas havia umna espCcio (IC "geronto",
qUo servia a S. Exa., a "tei", e sO a ole dovia
preStar contas. Por isso, 0 poder (10 conconti-a-
cibo irnpodiu o clesonvolviinento (10 nosso Esta-
do, quo tevo concentracao em deterrninados pó-
los, deixando nut vazio tremendo em outras
Arc-as do Estado c acentuando terrivelmonte os
(leSflIveiS soHitis e econOmicos em toda Minas

0 (bovornO passadbo 	 ulportalu
o Presidentc MCdiCi, 	 mas tambCm o (10 Es-

d
tado do Gerais,GeaiS, foi urn Governo do can-
centnacibo, dcixafldo Os i-icOS cada voZ mais
i-bcaS e as polFo5 ca(la voZ ma

iS pOl)roS E,
(10 (ovdl'flO (10 pi-esid00 Medic', taivez UntO
os Oflicl coisas quo poss
d am se ictnbruldas

C OSSO ciAssica 0
finmacibo do quo "0 Govorno

V uli 1)0111 c o povo val mal"
eputa(l0 Luiz Baccarifli, V. Exa., ao fazot1)

11 nAliso ((0 Govorna Randall Pachcco, est
iazofldiO taiiiheifl urn alerta ao GovdrflO quo so
jflicia, palo qUe soja rnais unjafld) c tonha
mais sonsihilid000 social, Paraquc nba permi-
to quo os gi-andos centrOS do (1OSO11VO1\10flt0
do foSSil proviflcia so torriolfl coda vcz malo-

dos
cilStil (1(1 osn l agarne fltO (lii nlaid(ria

uflicipioS (10 nosso Estado; Para quo nibonjpormita c'ue OS inulticionais croScilrn so (to-
scnvolvanI -On1 tO(la a Iibor(luldo, A custa do
poquoflO o mCdio ernpl-eSani000 nacl()nai.

Assim, V. Exa., 00 criticar o (iovcrfl() do
Minas Gerais, faz urn abonta, 0 moihor passl-
vol e a inais eficionto, aa Govenflo atual. Ele,
l e nd () a scu 0 iscurso, (level" roflot ii (-onSi0
mosm 00 fornlular 0 5OU piano (Ic govornoO"Nba qUCrO cair OOS mesmos cmoS (10 Coven-
no MCdici e (10. Governo Ron0011 Pacheco, pois,
(lessa farina rei assist1' a outra vitOnia es-
trondioSa do partido do povo pois qitom estA
sofrendO cOifl a coflCefltnacao do podor da
rdfl(ia o do tudo quo hA (10 ham nosto Pals é

ovo o esso pavo voltarA aa p 	
dai o scu prates-

to A oriofltacibo gavomfiomeflti 	
nibo SO nod

Area federal, 11105 tainhCni 110 estuiduat
u ii cuhllPrinlcnto nobro Depilt000 LuizEBaccari0 i, porqu o MI)B nAb relUtOU urn

m	

sO ins-
tante cm acoitar 0 desafiO, o, V. Exa. pronto-

onte so ofoiocOU a dar inicbO A anibhiSe do
Govorno Bondofl Pacheco, tendio cornO ohjoti
vo, talvoz 0 princiPa l, a anAiiSo ecOflôiiiiCOf

nancoira (lossc m 	 taS de
Govdrflo. quo mcV-

cê do Deus, termiflou. 	 Fazdlilos va
acerb o nova Govornador, quo hoje (lou
00115 SilO V isibil, uina (loinaflstilcao do siinpatii
quo muitO agra(bau a toda a Casa e, (10 ma
noira especia l , A Oposicibo 	 EstOfldOU ole

itlao A OpOSicaO, coo quocomO quo iiemonstruifldo sua intencbO do con
vivon born corn a PotterLegiSbitiva e, cspc
c i aimcnte, con' a Oposicbo Par iSsa nOs, atrcon'yes do aplaUSO do nOSSO Lidci', (""'nos um
voto do confianca ao Sr. Govornad0', ospenal
(10 quO nibO colileta as iflOSflOS orroS quo
Exa. estA ocentuando corn tafltO bnilhaflhjsmt

Quol-o 	 ciol, oXO( aoiolitc 	 it ..............
011' quo V. Exa- faz esso aloita 00 (lovorno quo
so jnicia, que esso 	 dove 	 Sa let!-

sorvir piii quo
o Governo do Sr. Aurel000 Chavos pos
1150nt0 CorFi 1 r OSS( ìtioni0h0, onviafl

bituto (10 Providencl0 a jinportaf101O quo
lns (0111 dIilO a suit uU-reC ada-
(he é dievido o fozondo
cAn the 

SOlO entrouo dllObailbdfue o f
nceiras

,un do quo

do poSsa tel' cofl(uicOos flna 	
o ecoflÔnii

cas do 0
unsontar a scu bencflc10 do 30 Para

80%.
0 SB DE.	

lU'1'A')° LUIZ BACCABINI
Nobro DopUb000 HaroldO Lopes, V. aspectOs

Exa. abor-
da, couita preciSiO. Mn dosrn m 	

(Ia
itica finance1'0 do Estado, sobretUdo fla

dluilo quo so refero
pol	 sen (iChito corn o Ins-

ibutO do i-cvi(f ciO 	disCursO,
Tend oportuni(lade do

analisar iS5O no (lecorror (10 rnOUb	 p

inclusive para 	
ostnar quo iSso ocarro nãoin	 titUto (10 Providefl-

apollO5 cO 	 nOlutchO aO Ins.
mas ate ii1OSfl10 00111 rclocao 00 FtifldO tic

u.ticipacaa dosMuniciPlOS. conp	
lo so polio

isobar flO 	
i-eslacao (Id contas (10 oxoic1m0

afirmar 1SSO 	 Coll,
(10 73. Nba poddniOSrehacAo a 74, ponqUc S. Exa., o Sr. Govomna
dor do Esbado, ain 	 1ida 50 Oflcaflhjnhbohl a esta

	

Casa a suui pi-ostacilo 	 de cootoS reforoflto5

Aqueho oxercicio
Proton (1011105 ni C iar (( cxamO ilas finals-

(as (to Minas (iorais c, coma todo c-xafilO quo
so faz do financas, tereinos quc nbciA-la polO
OX011(O 

(10 5U0 rec-oita. E lamontAvel quo urn
EstadO quo lola tanto em 00scnvalvimonto,

-	 quo uma adiministl'OVO° farta nil sua ptOPil

S	 " .,And", naqultb (Iru' so i-oforc an lcSCfly0lv

fl1Ofl 	 nun roll it 	
OSSO 110500valvuincnto ciii

ouiiiOricOs ooqUilo (tile s 	 lo iio rolo

-- 	 trrOcad oçAo lilbut A
iO (.ria .
	 Basta thizer ((riO 0term0

-	
tolsslituil-se ens Mina

l(1. 	 ' 	 (oVOl 	
i	

s (be-

it 	
('Onto  nOS ilcolas EstadiOS maisuiviolcados

- 	
da Foddracao, no tnuulol fonte (10 1000110 ito

. 	
dlO contnibui do roafleiro muith P011'"

Esta
ofloit150 P° 10 ar ocoita glolitO do \liiitS Go-
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rais SenSo, vejainos : a leceila trihtjtr
part icipou d a receita global 110 CXerc j C j o C71 corn 68,27 1;', para cair, cm 72, para 53,46'
C, cm 73, para 58,1% Alas nao é so isscC) cicsci men to (10 InIposto (IC Cii'culaçSo
\Eercadorjas n5o atingiu Sequel' 0 proprcrcsciniento vcgetativo, JO quc evoluju em
4,4%; cm 72, em 6,2%; cm 73, cm 13,4% e e
74 cm 	 segundo as cstiimiativa, 	 Nciilanto sahemos que a proporç5o do aumer
to, (10 cicscjrndnto (10 1CM cstaria C estO n
razao (lircta (10 aumento (to Custo de vith
portaiilo, (10 aumenfo do valor da própr ja mci

Toclos sabenios, c 0 próprio Go
verno Federal riSo nega, que (SSc aurnento S
vcrifjcou anualmenfe, embori t enha IflOs, 110
(Ia Oposiç5o, e, mais (10 que nOs da Opo
sic5o, o próprio povo hrasile j ro, sentido ro ubols (l ime a inflaçSo foi gigantesca. 0 prO

aprio Governo Federal no nega, através W
suas pesquisas, que esse aumento oscili
M6, 18%, -  Tal, no entanto, n5o oC0rreri
('0111 m 101 no Estadlo de Minas Gerais.
Mais do que isso, Sr. Presi(Ienje, Srs. De.
putados; se a receita tleste Es[ado, sobre
tuclo a stillreceita corrente, nijo concori'j
P ara a receita global coin que era es-
pcl'a(lo, pai'a Surpresa flossa, ilumna (lCIIIOfls-
traçiio inequivoca do Iracasso (Ia adminjs-
I raçaa financeira, a receita (IC capital evoluia
de rnaneira assustadora, crescendo aempre,
ConI o indice percentual cada vez ma j or, trans-
formanmlo-se quase em impedirnento de fu-
turos investimentos dentro (leste Estado.

A receita de capital no Estado (IC MinasGera is, JO que quase na(la possuimos de bens
patrimoniais evolui dia a dia, na base de ope-i'acOcs (IC cred j to feitas na administracjjo 	 -
terior, operacOes de crCdito que chegaram ana
atingir no cxercIc j o de 73, e tenh 	 i-o quase cc-teza (IC (Juc foj aumentado esse indice em74, 0 percentual de 70% de tocla a arrecacla-
cOo IrtijimlOria o que vale dizer que Minas
Gerais, S() Ill) total (IC SUa divida fundacla ex-
terna e iriterna, aprescnta'mi urn indice de
70% dc tomla a sua receita tributárja. Vejamos
os (lados, ainda relativos a 1973. Pretcnçlo ser
P1'(riso, a firn de evitar quaisquer dOvidas.
A divjiia fundada cxtem'na C illterna (IC Minas
Gerais apresentava Os Seguintes indices: em
73 a (livid!0 fundada interna (le Minas Gerais
atingiu um total de Cr8 999.278.548,12. A
(livida exierna, que é pior, chcgou ao total
(IC 550 rniihOes, cm nOmeros precisos Cr$
590.829,527,68, isto na cotaçOo (10 (IOIar Cmli31-12-73 	 l)irja entOo, Sr. Presidcnte, Srs.
l)cputados, (I tic cram 	 divid OS acimnmuladas (ICadlninisti'açj5cs passadas. Vejamos então a
divicla fundacla externa de Minas Gerais en
7, quc era de Cr8 4.648. 344,68, cIcvando-sep111 72 dc quati'o milhOes para Cr 	 ......289 .7 62.958,55 para atingim', entiio, cm 73
Cr$ 590.82952768

Quando c ombatiarnos, nós (Ia Oposiçao,
Os enmprCStinios cxternos da adniinistraçoo
Rondon Paclieco, cheganlos hoje ,'I conc'IusOo
de que realmente tinharnos i'aziio, pois en-
(lividanios ('ste Estado Corn ('omflprolmjjssos OS-
sumidos, no sua maioria, através (10 Banco
(IC Boston e de outras entidades deste Estado.

D0 Sr. Depuj0do Cicero ,mmonj -- V. Exa,
mcncionOu quc 0 IC:%l decresccu a parti r (In
inn de 1971.
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ma	 0 SB. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
le NOo (lccrcsccu 	 Cresecu mcsmo, urns fl5oc	 atingiu ScqUcr Os indices vegetatjvos. Cres.), 	 cell ell, set ' nurnero, ilias flOo atingiu 0

Cinldflto percentual (10 dusto de vidaio
0 Sr. I)epulc,do Cicero Durnont	 Alas V.in	 Exa, nib 	 aceitarja a Ilipótese (IC (l ime , Sco

	

	 crescirnento " tofoi assim tOo vertiginosonOo C POIqIJe tiria cresc j do a "end, ' globala do EStado?
0 SR. DEI > UTADO LUTZ BACCABINI

A rcnda global (to Estaclo crese ja em funçaoe d"s operacOes de crCdito que estou dlernons_
tiando. Para conipletam- o pensamento d V

	

Ile 	 .S Exa., nibo me juigo estar dnriquecendo no mo-
1111 (file "CU tb hanco solicitam- djnhcjro- ern p rcstado, pots assim passo a ter no ' li eu de-Pusit) ililporlOncja gran dc, mas COIn 11111 au-menlo (IC (IIVj(ia . 	 Arecejta do macu trahalhoé que 115o ('rescu isso 0 que acontececorn 0 Etado (IC Minas, Na Guanabara, am' ece j ta trjhutOrja Coflstjtuj 95% (Illrccejta

global Areccita corrcnte, em Minas Ge-
rats, nOo tc)`e a evoluçoo que devcm'jmm icr, nias
a reccita global qe Sc obtérn através da yen-(Ia dI liens p atrjlmmonjajs e de operacOes deCm'Cd j to cl'csccu assuatadoramerite, endjvjdan_
do Minas, lcvandom As raias dla falCneia

0 Si', Depl,/ad/() Cicero Dumoilt Se
fosse PoSsivel, gostam'ia que V. EXa. fizcsae am-elaçoo do crcs c i lnento (10 1CM COIl] a do crcs-
cmjncnto da renda global por ano, a firn de
perrnitir_nosaconiptinliam. COfll s egtmraflça aanOl j se (IC V. Exa. Poi' outro ]ado, gostarja
tarnljCnm (le fazcr outi'a obacrvaçjjo sobre ocritCm j o (Ic end ivi(Iamcnto . 	 Hoje o endivi.dlanlento C fornma (Ic (Iesenvolvjlrmcnto Quan-
do a naçOo obtém dinheiro emprestado é por-
(lime estO crescendo, cstm'i-se (lcsenvoivcndo
Dc modo que, no problcina (10 endividamimcn
to, Segtmrjdo a (IOutrjna flla j s mfloderna, 0 lIlaisilflhJOl'tantc C loan kr cia (ha 0 pa gamento (ICjuros e pre stmmc5 es. Dcssa forina, o cndlivj-
darnento so pode assustam- urn f inancista ebbs-
sico, urn financista liberal Ao conti-Oi-io, des-PcI'ta a P lausos an financista do nosso tempo.\'ou citar a opn iSo di edois ilimstmcs finan-cistas die noSsoS ili:ms : R obci'to Campos C o
atimal Mulish'0 da l'azendla, MOno Simnonsen,
qime aplandeimi (I i j rocesso die entlividmmmento(I,esdie que os resul ta (los (I CSSC end iv i d aiiientoperrnitmullm ao Govern 0 nianter em (110 o paga-menlo das p restacoes e (los Jui'os e pronlo\'ao (Iesen vo1vi11111 to. 0 Clue ocorre na ureaadlmnin iatl . ativ .m ocol'l'e corn o indi yiduo Quan-(10 \'amos a urn banco e cons eguirnos tirar di-nhitt ro, isso signifj'm Clue estarnos em grau
execlente (IC' (lcscnvolvilliento Podemos n5o ter
edluilihi'io finmmnceii'o, Inas ternos o Cl'csc j mcnto da I'iqucza pafrinjonjal

0 SR. 1) EP[TADQ LUTZ BACCABINI --Nobrc D cputailo Ci cero Dumont, riSo me julgofinancista Ci'eio lileslilo nOo her aido do s me-11101 VS alunos na Faculdade, em Financas,laos en ti'ndo, ('01110 V. Exa.., o pensalnenlo 1100
apenas (to atual Ministro da Fazenda, como
tambérn (10 professo r Roberto Campos, NiiohO (lOvida dc T i c o endividamento, qimandoli andfoimnado till inVesl ilnento, pode-se ('OflS-tilu j r ent tuna foil Ic de recc j ta fulura . Mas
iISo se viii Ileste ('ildiVjdanlento feilo pclo Es-tadlo (IC Minas Gerais, no adrninistraçoo Ron-
non Parhcco qtmalquci' forma (IC ammrnento da

CCCIII) col l Cote. 	 lie siSo Os bolos (ItIC ('limit-
pI'OVanl esta realidade . 	 Mais (10 que isso, o
efldliVidalflell to devcnia tel' sido fcito (IC 1110-
neii'a ,I 	 ClUe 0 investiniefltto pasSaS-
st 0 prodtmzii' Still icceila, II fill] lit' quC csla
pU(lcssc colimim' esse endivitlanienlo . ?sIOS 0
qtie venios cslarrecidos é 0 Clod' consla do
illemlsageni (10 Sr. london Pacheco, en clublinhIl-
da a cstmm Casa no abcrtum'a ciesta Legisla tum'a
Si ll) , Si'. Pm'csidente c Si's. Depulados, o que
vemos estori'ccidos C o quo ali se i'eferc 00 es-
coloflamnell 10 (tIm nossa (I ivida, COnlO SC' fosse
pi'OpOSitai a vontade de se lançar sobre 0
alumml Governador 11 1110101' de lodas as bOi]1l)aa,
Oti sefa (I qU( consta tlti Mensagern (10 Si'.
(xOVCl n odor, encOillililladO a esta ("as"' e rc-
fem'ente S duo prcslacao de contos no exerci-
cio lie 1974, no ('ilii(pl'iflCiltO (10 (iiSpOSiti''O
tonst i tue ionai

Verifica-se we atualmente apefiaS 1,2%
(los ComprOi)miSsO5 t'onsli.iicm (ilvidaS vt'fl-
d'IdaS t'oIlli)asla.S basicamente lId' ci'ed itos (IC
tercell'oS, nOo apresentados pal'a cobramlca. Do
1)i'ccn1iittl 1'('Siam]tt', 2,455 , \'CIICCIil-SC aindtm
110 ('XI'l'(I('IO de 1974. Pasniemu, Sm's. Depu-
lm](1OS! 38,79% vcllccl'-se-OO no CXc1'Cl('iO (IC
1975, parmi 57,18% vcncerern-se ale 1990.

() (;O\'rno (IUC ogom'a se in it' ia enconli'a
(i In) sell pminlclm'O ('ornpl'onliSso a ohi - iga-
'to lie m't'sgmnlai' 38,795c da dIlVidIl pulhca (10

lstmido de Minas Gerais, (jtl('m' sejIl (Ill (imyillIm
luimmimolmi nlieiflt( Oil exterlimb

Confom'nme 10elclhb0S, tiazcimmos dados
('oneretos e im'me flit "Weis a esla Tmibuna (' SO-
mot'fltt' nod podeimmos baseam' lbS ('lenmentos
('OIISiIIiIICS 11:1 pi'esttictlo de contas ('ncanminha-
do a csl:m Casa pelo (bovei'nadoi' 110 ano passa-
(ID, m't'lei'emiie 1(0 CxC1'CiClO de 1973. Esses
(ltldOs 1105 levmmnm aeonclusao die ([ lie a divida
lUn(ltI(iO ('xlerna confoi'iie mmijlmnei, ('ra (te
590 milllOes . A divida fundadill intcrna era de
99() lblilhOeS . 	 \aic (li/er: I hiihSo e 550 mui-
I hot's (III ii 1110(105 m'edondos. 005 (lilIlia se adi-
eb000ll]. aili0, Os lestoS ,I 	 (10 cxel'ci-
('10 de 73 part 74 C dUC atingiamml mm ('1fF) (he

733.792.610.005,00
live II opol'lunidadc, oqtmi (1(5111 Ti'ihtmna,

110 aflo passado, de anmmiisar ,I (le
(()ilt iS (10 t'XCi'CCO (Ic 1972 C (it' ('111111101' a
mlencibO mla Corn e do Govenno para o major
de todos OS abstirlIos (file se poderia encoflll'al'
cm Ohm lnmianço financeiro, (I' foi o "passivo
o ( icscohcl'to . Urn Govcm'rio (hut' ('llt'ga a en-
connnh:mr a Casmm till] "pasSi\'d) a (ieSCObCl'tO,
COnlO fez a tllirninistl'acio london Pacheco
cia 1972, era (1Ut' qu' urn Governo (tile vinha,
die pOblico, confessor sua falCncia, jO que o
s( . 11 	 imipoi'laVa eli] quanlio inferior '00
Sill pIl)I)l'io passivO

lOfeliZIlit'lbtt', Si'. Pi'csidcnte e Sm's Dc-
putalIos. 5(0 dadills que cxtl'tmi, ao lomigo die
qualm'o anos, (ills pm'cstllçOes (IC coimtas 6 plO-
pmjo G0VCi'1l0lid' 110 EstadlO, dados (tile mievcmbl
sci' t i'los ('()111(1 i'cais c vel'dldleiros, porquc
S 	 05 (lilt' meaill).'m]te hegitllP.aifl a a1liiuinisti'a-
çSo finonciim'lm deimil] a ( 1 0, lie 0111 nbtmnicl-
pill ((mm (ill [Tn jam)

Chico coal tliençilo a nohm'e Dcputmmdo Ci-
ii') Duimmnill

0 Sr. J)'pulodo Cicero Dumoiml •- Nobre
Lieputmido l,uiz Baccai'ifli, V. Exmm. infoiniou
(lUd' tin 1972 na pm'estaçoo lie conls In Go-

V((lllll.iOl' P01111(111 I 1 ll('lmt'eO, l]aVia 1.1111 paSSIVO
,I . Eu ind:mgo de V. Exa. Se CSSC
passivo pei- dura ha pm'estacão die contaS dc
1974.

O Sit. DEI'C'I'AD() I,UIZ BACCARINI
I: evillerite (lilt' 11110 poUt'nia pem'dui'ai'., poi'que
Sc per(lUi'ilSSt 0 (hId' teria ocorm' i do corn Mi-
IbIlS S('FiO Still pm'l)prio flIlCilcill , Alas, em corn-
pel1stl('50, SC' lit) d'Xt'l'('ICbO lie 1973 desapare-
('Cu o passiVo a (lescoherto, surgem restos a
1olgtmr, o que nSo t'xitit) em 1972.

() Si'. Depmz j udo Ci( . t'i'o 1)m11moIll - Nohi'e
Deputado Luiz Baecol'ifli, quer dizer que
cm 1973 nib)) hmmv ia mlmmlis 0 possivo o (iCSCO-
bei'lo?

0 SR. I)EPUTAI)() LUTZ BACCABINI
Ev i iid'i]tCltid'ii I (' (1' mil).

I) Si. D'pizIwlO Cicero Dimimmoiut ---- Eslavo
querendo cOIlChtill' C (1e, SC hIlVia, em 1972,
Ufli passivo a (ICSCOhCI'lO, ' se esse passivo a
(lescOheito 111)0 t'xislia lilOiS em 1973, iSSO CS-
llll'ia 0 illdid'al' pi'11s1)t'l'idade e nao clecadCn-
ma finOilCCirO

O SR. DEP[TAD() LUIZ BACCARINI
Nobre Deputado Cicero Dumont, no mesilmo
instante cmli que nlcsaparcce o passivo a des-
('Ol.)(O'lo till 	 (It' coritas (Ic 1973, sot'-
gem o aUmlbt'lllO oil a (Iupllc:lcao do (iividtl c
OS j'elosapagl . 	 Dc (Imlaiquer fornia, aa fi-
ntmnças (ho Esttmdo nib)) t'stSo sancaditls. 	 0
dint' existt' millS iinaiiç'OS (IC Minas C (1u'llquer
toisa (IC ISo grave que se fosse cii o (ot .;1
(1)11' (10 Estado, estaria 10, 15 ou 30 dmas plo-
eui'ando saht'm' 5)' 0 Estado lei'ia condicOes
(IC aceittlI' emmmpm'CsiiloOS exiermios

0 Sr. Dpii1ailo Cicero Drimoiil - Acre-
(ho m'ealmente no ('apaeidade de V. Exa. para

, xmiiimitit os fobs C, sohretudlO, na SUa se-
iiedode 	 DIli 0 ImIcU (lesejo die (iesenvolver
t'SSC m'tld'iOd'lliiO imtul i'iando, tanlo quanlo
SiVdl, OS 5105 pressuposlos.

toma (Its forum as Clue tel]los pal'a cobnim'
o passivo C. ncccssnl'iaib]('ibt d o empi'Cslimblo
Pi'OdUZifi]OS l'emi(ill pioplil oil tomlloiI]OS (hi]1_

prcSlt(do . 0 (tilt' C ili]poi'tante C a manuten-
co do equulihrio fin am ceii'o. 	 Essa C a base

OS UOS5OS i'elacot's particuiam'c s . qtit' \llit'
tliiyibéifl pal'a as l-elaclles mntcrgoVci'iiallmcnlaiS
((it intem'nacionais

Q ucm'o crc!' que cases fatos m]lencjonados
p01' V. Exa. rt'fem'cam-Se an ono (IC 1972, mas
iI nao pem')Iurarn ciii 1973. Y. Exm. toinbein

(iiSSC quc 1]OVt'i'ill ill]] indicoti''O de (Ii\'ida full-
1111(111 irtci'na c extermba. ('Ill lm'Cs pam'ceios
Son fm'oeo e ll ,inotttri:m (IC son]Im , 	 Peco colb]-
preeflSao pam OS fl]CUS cngtlflos. Tenho a jill-
pm'essao d ChIle iC esS.0 total andava pelt] om'denm
he 2 011 3 inilinmes (IC crtiZth ilOS . ParceellIt'
ue 3 niilhOes de divido fundada, pal'a um

Esta)lo (hut' em 1975 tent 0111 orcomento (it' 7
i)iihoes Ilecl'uzeiros, nOo constilUl uma Si-
luação finmnceim'a (Iescspeu'adoro. 	 Gostol'io (IC
ouvir lie V. Exa. infoi'macOes a respeito nicsse
item.

0 SM. DEP[TADO l.UIZ BACCARINI
Neh','e Depiu tado Cicero Dumnont, I]a\' ua-mmle

('ompro;H'tDIo a dist'util' apeflas sobre diodOS.
V. Exa. (mccl' (imSCilbil' sohi'e respostaS . Corn re-
fi'm'Cne ill S i'eceila, nibo tcnho cOflul('('imdnlo,
((00 SCI quiflit) lid 	 Posso jnfom'iflOr (! t ic 11:1
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Hula l)u('VjsSo j;ata 75, was unlehz(uu(fll ( 	(' Ullao J)Od('I('l (1lS1Utjl' 0 CISPIltO (lesta maté-ria.V . 	lxa	 lain (III V(I'(fwIe fi llaIlc(' j ra e
orçauj1 Tive p0)'lLIIljd(l( Iaflh j)'m (ICnljt pruIl('ip:ilineiit& 0 qu(' Sr deveri:i fa-Z e e , hasea!o em (lados (oucl'('los C irrefu5_
vms. V. Exa afirniou see ( oI'çal(I(nto de
1975 (In w'(Iern (IC 7 lu1ulh (5 (le (luzeilos
Bud lniente, a previSSo é Illais on Uleflos esta.
V. Exa. verifjew'5 (JUC flao (Slot! (liSeutindo
a l )enn s Icceita COrlen te, thus lICe ita (IC capital.

to "'I receittltI'Ih[ l t 5r j a n5o 1)11 uma pee-ViSao dv nuonento.lou ell (:(l(( j IhJlad( ( It (SInCasa urn orcamento que, para 1975, Jn'evé ulna
(('(itO 	 I'ii)tltSrja de ties liflhliSes 1 ()il()(eflfoSon ties III1iiIO ('s I 	 lIOVe('eflto, ijI (l'Ili('jCoS

(Jo ('are ceiIa lrihui5rja Ic 1971 Para
1973, on seja, 1971 1972 e 1973, porlanto trés
aflos, live uiii aUmento p el'(entivai limit0 fraco,
11111 ito t(eqtI€flo, fliUit() i1lfCi'1' 00 aurnento

b 	 CU5to (IC viila,	 E isso \. Exa 	 Iluo pode
('oflteSiar. 10(10 1fludo salle (JUe no P ropos_Ia ()rral() ent5i . 11 de 75 a Ieita trihutSuja
dohji'ou .N uo S(Ij(( en) 1110 aIlo (1 111 a I'eccitalrif(iit:ir:a ilia (lobrar.	 () ex-GoveI'ji:tdoi.stia von bole de Sc in inifestat' pelante 	 a 0-
jolliulo public:u Como IlolIlem hue fez crescur

IIUSSo orçaluiento, "las de forina ficticia, as-51w j)rocedeu 	 TWIO seria poSsIV(1, iflC1j-VU prevj 	 Uin aUtrienfo (Ia I'Cee j ta I Ibu-151 Ia. 	 0 (l Ife €Xiste é apenas nina pre-Visao 	 Ninguém mais (10 que en desejaa rec tlperac5o (to noSso Estado 	 Formulo
s1l1(er()s \Otos (IC que tSsa reucila Sejul :11(11-

ida 111:15 1(11110, COlIlO hol(1('I11 C (OlIlo IC-
l)ICSCfltante (10 Povo, (JUC leVantar u1lglllfl('I,_los p bnse:ii' CSSCS arguhlien los 110 CICS CII)Iefl_to (10 Ieee it 0 tributaria de anus anterjoresPoile Set (1C Seja atingida CII) 1975 a receit:ifI'11)tht5lj.1 1)11 base de 4 11)ili15C 	 (IC (FuIzj0
Mas, ainda que assirn fosse, no IlOSlilo ins-
fall'(' (Ill (JOt C 0 nobre Depot Ia do Cicero Du-
loon I faz referénc ia a divida fun dada, a di-
Vida liquida, Segundo IlleflSagein 	 C CU 500SuleeCo (III ili (flsagens SOnlell Ic :oi'edito CIII
(luidos Collo'I'eto5 - - a própm'ia Ineilsagern do
Goveu'no diem0 (file a divida Jiquu j da (In no-
VellIbro de 1974 ,jS atingia Cr 2500.(0)0.uofloO
1:1(0 VOto.s P ara que Os da(los 	

So

eslejan) eria-dos: f:u'o volos Part) que i'eaIni, he a (hiv j da115() SC l(1)ha elev:oio 0 1:tnto' 	 1(1)110 0 lefllor

	

lIe (JOe On tellila-se CICV:1(Io, pois, SC na base 	 o(10 (I('(j:O 	 (III dezelubro dl 73 ( l n:l)1 d0 eI'ul (IC1(l)ehlas 2,154 	 (lesta (livida 	 a (liVida CXtet- 	 I!Ila jS atinnj:t 59)) flhjhll6es de ('rllzeilOS auniCpOca (Ill ( I tO (( (ISlar talvez tiS 	 so IiVe 	 111- 	 qCancu 	 aoIo 	 (if ta de Cr 5,00, ttalvez(' 	 uu (livid 1 	 0XtCrna 	 Solilenle (0111 ((5 ('iI(l(i'(5tj)flO 	 ('XteI'- 	 j)lbs 	 5 1(011:1 UI1)':(pz((suldo 	 (	 I	 3 i(ll t Oes(IC CI'tlzejros 	 Queir:( Deus (III(' n5o sea a-

	

pI'esefl tnd:i no eXercicjo (IC 191 iiii port5n- 	 'cia CorIes p ondente a restos :1 puigar Cornooco 	 no CXCI'CICjo de 1973, m1:l base de unihiIli5o lie ('I'llze j io,
D esejanios que ('Sses (I:OIos Se:iiii ('on_l estados a fill) (IC (IM, .Sej:un I 'est:d) p lecjdis05 liflulfl('n S (10 Estado e pam qute Minas (o'-

mis PoSsa Se pl'Ojefar puli':i itia V e r (I:Ole j i'o (II'-ien '((1 VIII 1(11 II)

NSo restul di'uvjda (IC (Jn(In( , 0 Si li1e5o fill an-'rica (ho Estado do, M 	 )'ia5 ((:jjs 	 110 (fIle seefere S r('('Citul, 	 (luls Iaajs I:uIl(ent5vejs prir-pa1iip 	 (111:0 do (d !10l005 :( P)'estaçSo (IC
0111:15 (10 Govern:((Ior Chas lIt its 00 (xci-

('Rio 	 (II' 	 7:1, 	 qulI	 IliI:ll5rj:( 	 'oi'I'espoiidi: i a Ci's 3, 074 .00)), 0(10,0)), l(( 11I1
(IC cap i tal (he :lJ)enas 174 111!! ('i'ilzej05

Tuido ISsO, Sr. Presidente, Srs. Depul adosSC ('SOIl slit iii eni (In los que fazeni en y e I'gonha
Mi laS (el':l ' no (flue se refere a sUa ICCeifa,
1)0 (Iie se I'efele a sun arrecad arao, 11(1 ClUe se
u'efeue aqui Jo (IU(In(,realrnenfe pode-se Co nsti.tiiir Pulse P ar " (lUalquer desens'ols'i111e010 Para(J u a l quer Pl'o3I'esso, pain nue o EsI:1d0 P°

s saii:poI'5e pei':nle 0i (1eln:(j 	 EsI:idis (I(IIIl_(!eI'uoSo

Si' J) 'pulodo Cicero Dunio,1 I --- 'lellilO(II to api'e('o 	 nol)i'( 	 DepUt1do 	 Ill.]()Ill.]()estuldo(filee V. Ea, 11(e1hj00g11 relativa.)((eflIe a :oIoanjstu'.c.50 Cliagas Fueitas, loinna-(10 ('mOo i ' Cferén'j . ( ( adiaiflistrlçSo fond00
A 5 be :OlI ul j t j l'n,os a COlil parulça0fenlos :i :ISsinud:u (In(, as cond cues,

('0ii(dj('5 U ( 	 as pre-10 LtuoIo da Gua000:u'( 0:10 pod(rl)
('010 as (be Minds Gerais. 	 Asplemad ('0e 5 (10 EsI:oht da Gu :inuih:o'u1 	 se('01(30 01 0111 as de Sao Paulo 	 ilO (l U erodizei' ('001 i.SSO (JIle :1 uOIlniilistI'u(çSo Chagas

I'( '( j 1a 	 )llo	 111(11:1 	 ido exeelente, 	 0iS, pelo(I i (c o(' IC WINS (ha illpl'ep;a 10) (Inc SC
1:11(11 n:( .\S CuflJd&' j 0 (biqU('I 	 Est:olo ('Jul foi Ills
11:05 pl'ofj' 115 a )'ess:dtar poi'Siii qite
OqilIc (C(\ i')'aado' (')I(oIlJrol) 0 ESJ:ldo (Ia (;[III-
nahau':( cut built

. ('stado (IC (IeSCnvolvjineuito
(t(''0lo a :0Illjl( (\tra(5o Francisco Negeso de
Lima. (jnc 'me heuu ! '(fuel( ,!'(fuel( , Eslado Jon 	 'I 	 (IC-.('nvolvj,lo (II 	 0b:Iin1sii...5 	 (nrlos 	 1:(c('i'dl0	 l'esu!Jo!o 	 idOil1jt'(tjv. 	 (I:) 	 uollil i l )isti • :l('S(Cliagas l'leit:(s é cxi'elente 	 M:(s, (luldas as(hifei'eII('ls dos l o ' es Suposlos, 1150 pOdelnos che-It (onCIlISSo (IC (In(', se 	 lin:L 	 No :1(1(111-pnnliou Iiesle (Ii1atI'i)1jO It adliiinistruiç 	 (':1-10(1, ,-10 (':1-10(1, eSS:( adi(lj!)lstI'(.So iiSo Itlilia SidI) eli-Liente 	 Pode 10(0 1cr sido ideal, tons foI ('li-;ente 	 I:: 	 1 001:1 ( b e 	 ost:ni:i (IC JI'a/('('

	

() Mi. 1)El["I'\j) 	 LUlL 13 .\CC:\Jt INI -\oh:'u i)lolt,(o (31(10 l) ululont 1150 ';Oil 1(0-(em 	 (1:1(1 	 1	 ('(01(0 ('ollq:uatj,o 	 Sinlo-ine(5 \ezes Iia1jIJid0 (1( 1 :0 b 	 asVe)o 	 s notiejasbo	 0fl:j 	 l'ornecendoiios (I:l(!O 	 mdi(':(tjVos' ohr a p05050 (II Minds 110 que Sc ICIcle a
(II 1cm il:( Omuordo VcjO Os Estm j os (ho Ffio
irandc (ho Sul Guinnuihara Sao Paulo e mObsutros Eslados segundo (luldos (In( ,(In( , nSo POS-(Ii,er
C' I 	

Scjaf(l (If Oulis, in d jcando a posicSo
n:s Sm' dc set Ifll(( lugar, realnuenje

1010, 11( 1 ' Cnli'jsl ('('(I) ' 5o s5o CsS('s (bOlos
ser\ ho bas Para110 InjilIjas cI'ito':pluis :lquefcs quc s e biI'endeni aos fol'neeidosido PrSprio (ovC i'nuldoI' Hondon Pacileco

Sr. 	 PI'esi(leIlI 	 c Srs, l)eputa(I((s'('('ill ('w'l'('ate iSo joole I) 1 '((I)OiC j Oi:' :l Mi-
I

0 S((1 (''('s('IIi(('rlto 110 (JU( se m'efci'e a
('('(I: 	 I((b(:(I SV to 	 )'('("jlu( 	 (IC capital lot a('0(11:1 	 ('non bob:j	 11110 (;overno EstadualI': 	 sup'm)' SI::, (hifiCihJ,IuoIes f inaiicei1 	 VCIllos en lao por quad 11101 ivo era o Esta do (din-

ic,' u( ('ssc lipo de i'ece j t:) para
c:' face (5 SIlas despesas E que as des-
-;Its (Icste i'sl:olo No estSo ('OnIm'oladas
0 h051011 (I pI'ojcl(( 1(0510 CII pr5tic 	 prlo
ler
v(1 1-11, 	 (II' 	 flondo1i 	 (be 	 ('OlXu( 	 tillicn, 	 p:1l

U (((ill mole (II'Ss:is IfleSlfluls (leSpeSasjul Vista ( 1 1 1c('Stes (luldos 1150 podeni scr IC-.uolos; baja Vist aque :s 110555 receibu(s 11-t' j ,1 j 5 ('stS( 	 :iluuih( aC:u("r, (In reiljd:oie 	 ii11,101.1(3 	 s'qu 	 '	 :	

1(

10011' Ulfl:( 	 rn 01511 'ii

col'I'l l spOoldente :1 dcspesa feil:( , 	 As (lespesas
dente Estul (JO 1:011:1 S tiveram qualquer contro-
Ic, McMinn , ; rcuulmente chocuido.s, qUuIIldO
as \'CI'hO(S (best ii:,duis a tuullu(S Secretariuis (IUC
aSscgunumI'hanl (( (lCsenVOlVinlefltO C 0 pnoglCS-
SO (ICSIe EsI:iibo ('10111 (Ijminuidasuhmluulhlliefl-
I', paru( (IC ' Iillnl'-i,C a ol,i1l'oS orgu(os (ho IllCslh)O
Estuido. 6l'4ulOS (1111' 1110 trazeni (uudqucI' lIe-
SenvolVIlmelito, quantiu(S ca(IuI vCZ IlluliS vu IW
su(S , I' alanios vArlas vCzeS (lestul i'ri P1111:1 que
o Pronto Socol'l'o. a FEI3EM, as Sccretaiias
(II kg rl(ul Ill l( C (1u( Educaçao tiflhlahil, anual-
ineilte, snas (1(11 (cueS (Ii Ui unuitias, e, inclusive,
11:0 uipCflOs hiIflulbI)idulS, 	 XCIII SCUS pi'oprioS
rc('i'sos orçanmenlal'ios cr0111 Iluirul ('1:15 Cli-
('ulliinIh:oIos. vale (lizer. us S'gSos (fit( - real-
11011' po(Iel'iulmm( :ISSCgUrar (( (hCseflvOlvnnefl-
to 	 he 'Minns ('1:110 ('0100 (11W cutsli'uidos 1)11'
iiflpossil(Ili(lade (' calCflCiul (le recursos finan-
('COOS. 	 Iouu:uilo isso. OUtrOS orgu(os cruili)
heneficiuidos corno a Imprensa Oficial (10 Es-
1: (10. (111 cIlcflu(\'u( sozinlia qunse que :1 des-
pen der 11 111 ('silO imiipoi'taflCia (10 Pod er Legis-
lot ivo c do PodCI' Ju(licialiO

5011cc ludo jsso alcrlSs'aiiios e uonlinuia-
iOns alto' lamido o Coverno (10 Esluido, :1 11111 (II
quv ('SSCS Cr1101 1150 SC rCpituhIiI MOW Si'.
Pi'e,identc e Srs . Deputados, (lilt' a sIIthu(çaO
( h e 1\Ijll:(s C. cu(lu111(1l0S( 110 que SC refei'c a si-
Iua('ao lhllalb('('il'u( , Sell dél(it(, (11:1 :1 (11:1.
('i'cS(i'ii(lO : sil:( di\'i(lul intcrna C' extel'na cr105-
(('fl (10 aflndlnel) P. Sell) (IUC luijum (1luI1qUcr
P ,rsp,cti N - H de 1111 escaloflalfienbO (Itle (IC fato
POSSa 11(1111 1 11 r C) SaflcnIllCflIO Ic nossos finuin-
çu(S , Tcnlio u( cci'tezuI (le qili' o Sr. lout' liano
Chaves, parul f:lzer face ulos com missopros as-
Sml niidos pclo Po"ct'no anterior, scm ol)i'iOadO,
eu I breve. a encandifliar :1 (ste Podei' nicns:1-
3(111 jlCd ilidO u(utom'i'/(çao Para ('oIltl'u(hl OOVOS
'ml(pI'eSIummlos ('xlerflos 	 COlibo SC fosse 	 ssui a
011 IC 1) 1(11111:1 ('u(paZ (IC recUpelar Was Cei'ais.

SC S Exa , houve' P or I)Clil u(sSili1
1m1'OcCd'I' (hOC (!CtCII1)iflC a SIlO umSsCsSOIiui --
forinulo votos panum (jUC a sun asscssoniu, flilO

:1 Inesuliul (10 (,oveu'nadoi' tiondon Pumchc-
('0 -pCOII1OV( 11111 estutlo Mo. SC ('IC, FCOI-
lUcille prejender efetuar novas opel'ulcoCS Ic
CnCdito, (ill' (( faca (Ic 111111 50 \('Z (' COOl U1ilI
IIlljIOl'laIb(Iim (mule l'eudnIClltC S,I1'\'a l(u'a (OI1SO-
lid 01' :1 (I ividul (he Minas e eScui101ial' sell puIJa-
nmento u,.lI'u(Vcs dos nIbS, (IC 1110:1 tom'iiiui Clue

'.tc ,j:I S umltiii'ui (105 colic's publicos (10 Estado.

O Sr. Depiiloilo Cicero Diiinont - V. Exa.
acha ('ud:IIUIIOSO :1 sitUumcao financcira (It' 010
Fsluobo (lilt' p()(l(. (lui'ante qunll'O ulnoS, pagar
('Ill did ao SCII funcionuilis,nio, :105 sells ('IC-
(boreS? V. Exa. achul quIt' é calulllhit((Sa :1 sitllul-
t011) (II' ill)) F.sIa(1() (IUC lent en) ilnphanbacu(((
494 pnoictuls industrials, coma urna ulplicaçtio
(Ic 8 hilliSes e 200 mjlhoes (IC (lólares? Pen,so,
nobu'e Depiutuido Luiz Baccarini, con y sun per-

lui j s,5(, (1C CSS:l situu)çulO 1150 C eu(laliiiIosa,
was. (a Coll li'uO'iO C 111110 situaçulO espceiuil-
luCille ullViS5aI'eil'u(

O 511. DEPUTkD() LUTZ BACCABINI -
1	 eaiuimiii!os:, 	 5110. 	 V	 Exa. 	 (Iissc. 	 iniCial'

in ciii:'. que it 	 Esb ado1iC p:hga 00 sellfuncio'
ilaliSlu1O cut din flaO é Urn Estado ('Ill situacã(
cal 1111 itosul . Va 11105 olhar p111)11' rO (1 	

M

aspect (
(b( fu:i'i'nalisno. Se \, ExI. St der :10 Ira
balImo Ii' amiu,lisal' :1 polith'a sutuirial (10 (lover
110 110 quc Si' refeic :10 SCsellIlCfUiOfluIliSflIO, chi'

	

1111:15 ('onclUSut01: 	 1111111, irreSpoIldivt'l

(('qut' con P55:1(1:1 11(11 ( propl'tO Scci'clSnio tha
k (I m:,n1 is lracao 11:1 Coni isS ao (IC Finanças, a
(IC quc o (,ovcrno (10 Eslado USOU eXpli'dieIlteS
coin a finuilid oIl' exelusiva Ic evitar tiespesas,
('((111(1 0 (IC l'cl:lu'dun' o pulguIlbielitO . 	 A outra
C a (IC ('OUiP1'550( sulIuli'iull, Corno tive opor-
tutiidade, hoje, (he dizcr, na CornissSo Con-
junta (IC' Finuucas (' JUstica, o Estatlo (ItS-
peridia, ('11)1971, COOl Sell funcionahiSiflo,

ianlS de 50Y de sua rec'ita ; em 1973,
-- apenas ate 1973, 1)010 aLtman corn cia-
(105 concre los, was naturalmente iSSO va-
lec paiOi 1974 --cm 1973, (iCspendeu a qUulll
ho ic 1 Ui11I5O t' 89 unilliucs (IC CrUZC1FOS COlhi
scsellfuncionnIiSll l ((. ((U 	 ('(:1. itioa iIIipOl'tuIllcIa
(jilt' u(tinu4C, ulpi'(X :111:1 bulIlmt'nte. 26 3 	 Ic sun nt-
t'it : . Este Est :1(1(1 podci'ia, afravés desse ex-
pel ito Ic, n5o ('Oiled i'n (It) ulU!llt'IltO new rec-
iiliecendo (liu'eilos, tentan pagan Cm dia a seus
funcio:1SnioS, inns 111111 bIos OS funcionSlios
receherain em did. e V. Lxa. sahe (1iSSO, Mui-
los tiverell) C -- - ujcrcdite - aintla tClTi yen-
ciiiicntos atr:ms,uldos. 	 Vudc dizcr, é lilUitO iiiais
fSciI paguir CIII Mal (111:0110 SC pulgul lull VAN)
(it' tome (10 que ulliulsar 'encifieflt0S 	 U0 11(11)

c5SCS ycncill(t'n 	 ãtos So rcais, São juslos . V. Exa.
sahc I ISS,l pCnfeilalflcnte , Para 0 Orcarnento
d, 1973, quulndo o Covcrno conscguiu, uitro-
yes da pOliticul Ic coinpressulo salaniud -- poli-
tic:( que considCrll lit'sunlana - colocai' (1 pa-
31(I11CI1IO ern (11:1, 1SSO flub rCpnt'SCIltul mIld (IC
bes('nvol y ilmlt'I'hlO pol'que este 1150 SC fax a

dllSIu( (10 scm l,Imllu:lIio e isso nao C Indice new
(It' (beSenVolvunlcnto ibeul It' pi'ogrtsso , 	 Isso
('OnStitUl () fill c (' 11111:1 sitnu(cao t-ulhu(nlilosa

It (I ulSl)'t't( Social.
0 Si'. l,P'pii Polo C i'ero L)uJbloIil .- - Xobrc

Deputado. (((11(01(11) ('0111 N'- Ex1I. ('Ill (IIIC OS
auIflCmlhl(5 (1:0105. :1 i'u'lmlilneraçuio (1:1(10 uio fun-
('nnullbsm1IO 11:10 C ulquela ti 	 0 própl'iO (lo-
\'CI'llO (le'o')lriul lOuIS V. 1'xu(. s.d)C qouc OS Pa-
,,,,&,sS 5() 51' faze, (1(11) web, NSo adian-
I:iu'iul :10 Covcmno (1:)1' 0111 umuniCIlto (PlC u'lc
11 ' ,o Pl1dC 	 eohi'iu' 110 (ha 	 10 pu(ganueullo
Assi ifl, 1 (Ci lli'ui u'clultiva no percentual sala-
11:11 pi'ocedc. No ('01110 Onit4iflarnl (1:1 alnii-
o is 1'açSo esluldtlulh, w 	 rias cOfllO coflStqUêcba (IC
own 0 1H I ca s:l1:lmi:ih nuiciouiuil , E a polIticu
salau'b;d ditullul pclo ( ',ovCiflo FederaL c os Es-
tuohos 11.10o pIdeull Itigir It CSSII politica Sullaliud,
uiimitl:i qic f1(sscml) pu'ospcu'os ('0111(1 ((S Est-
(los (he São Paulo ' In (Suulllabara , 	 La. OS
indices (IC uiiiumienlo nub passull'am Os pu'cfixa-
dos pcho (OVCrfl0 Federal. Portanto, o paga-
111(1110 Ciii (Ii:( (10 lllllCiOlbulliSfll0, a lieu yen.
uminda e indicador (IC prosperidade, Ic samide
finanecira (10 Estado , Sc ohharmos Para a his-
ISriul (ho phopi'iO ESII(lt) It' M j nulS Ccruiis, s'ui-
1110; eiicofllra-IO (1:11110 lUfliCfll0 sCibi (tile 0
funeionahislflo rccehes,se em dia -

0 Sf. I)EPITAI)() LUTZ BACCABINI
Sr. Dcputado Ci cdl'O Dumont , Dc inic jo V.
Exa. l't'com'mlielC 1 I risk' situa ç'ao fin 	 uianteir 	 (10

Lstuiilo (IC 	 illuls Gerais, que nSo tinha condi-
çPcs de pulgar :105 5(1'S' b(IorCs pub1 I eosaquhlo

(jUi' des reullIll('111C mCreccrn , 	 AfIu'l:in a V.

Lx:, (IthC (1 Est:ldo (levenia St'gUir 0 indict di
pdIlicu sud:mi'ial (10 (lovi'rno Fedcruil. Sr. Dc-

PUI11IO, fiz 11111 t's,tudo a 	 Irespeito 	 n plditicul

) 	 suiluirial e, i1UIUSIV t' ped i CII1C o Govi'rno (JO
- 	 Estuolo impluinhasse ('In Minas a politbca sa-
- 	 lanaI ho (lo,'el'Ilo Fcdcrul , 	 Dt'muonstl'CI quC
-ern 1971 (IS scrv idort's federais tiveru(m 11111

aummut'ntl) Ic 20',, c os scrvittOl'i'S t'sI:ldUahS

221
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taiiiheni 205 ; cm 1972, os servillores federais
I ivCram urn aunieflto (IC 20'/ , C OS sei'vidoi'es
esladua s 20% ; em 1973, os scrvidorcs fede-
rois, tiveram urn aumcnlo (Ic 15 1/r ,, e os esta-
(101(15 nan liverarn ncnhuia ; em 1974, Os .scr-
v i(Iores federais tiverani 1110 auinenlo de 20 5c ,
e OS esl a( Iuais tiveram (1C l2%. Vernos então
(m e em qfro anos houve quatro aumcntos fe-
(terms na base (Ic 20%, coin de 1973.
Em Minas Gerais 0110 liouve 0 IllesmO, senclo
(ILIC em 1973 OS SCrvidoICS n5o tiverem au-
menlo. Em 1971, se houve aulnento, houve
taInhelil a lierança da adiniiiistra:ao anterior,
j1 (j1!( C liatava de auinento a sec dado em
IIIIS CiIIj)Il5 0 Sr. BOfl(Iofl Pachco teve (IIIC

(1111 0 aUn1c11t0 a I)1(11ir (IC Set] GovIrno. Sc
1ev Ia segUir o pararn (110 federal,  a adminis-

tIaClI() IloildOli Pacheco Lena que utilizar ess.e
I)I0a0nC1Io pala auniento SlIIiillI . 	 Mas o Go-
VCIiiO gostava de utilizar o parametro em
oUtloS SctoreS No funciona]isino, cjuaiito ao
auniento, n5o utilizava . Pe]o conlrario, plC-
ciii iinplantar a pnlitici (IC coinpresSao sa-
miii 1mra asseguiar 0 Pl u i.li0CflI0 	 CIII (ha
Ora, (0100 C possivel 0 Secreiirio (Ta Adminis-
I1l(c51O, (0111 a sua Sifl(tnidll(l(, (010 a sua ho-
I1C:ii(la(IC, colliparecel' a uiiia (OIIIiSSIIO (TCSIa
Asseinhicia C perante (IS SCUS ineiiihi'os reconlie-
ccr qiie CxisIiain 3 mil plocessos pendemites no
L1aoio, aSCgU1'UdOS p01' hi. (LUC OS processos
CSI1Va1fl to(los an Palacio (10 (jOVCI'Il( (10 Es-
I a(io pana olespacho c qUC 0 Sr. Governador
1150 OS (I espachava P01' 11101 1V0 (IC CcOnomia,

01110 SC pud c'ssc fazer cconotIi ia S custa do
1 jedo e a cuoita do sacnifiCin dos seividoi'es

C St a (1 ti a is?

0 Si'. Depiilailo Cicero I)unioi,I Sr. Dc-
I)utado, gostaria de oferecer mais alguns ar-
gurnen los. Eu 1150 reconlieci quc era calami-
1051) a situaçao do Estado, (1U1111(l0 CU tissc
que 0 (0vCn110 n5o tinha con I 1cm pam'a dar
o aUlliclItO salariah (JUC el€ (h('seJlIrill 01111', por-
qUo' fl 10 podCria ulti'apassar os in ili (CS sala-
cia is fixados pelo (0VCrIi0 Federal. 0 fib
de o (iovCrno 1150 ter (111db 0 que ('IC (leseja-
Va, pOI'qUC nSo podia (Tar, nSo significa cjue
0 (;OVCI'fl() fazii econolilia a cusii (105 fun-
('jOIlai'iOS publicos . MeSnmo porqlie a admi-
nistnaçao (10 Estado teni que atCndCr \S1'(aS
ca tegori a. funcionai s tanlilCIll i tid i spensaveis
a tiiiii 1)01 politi('a (]CSenVoivifllClltiStl( 	 0
fato (IC CX istil'CIfl 3 niiI pioo'Cssos pen (I CflICS (IC
solurao - inforrnac5o dada pelo Sr. Sccre-
latin .JOSC Domingues, que 0' (I igno (IC nossa
11 OI11C1I agCill pelo sell espirito p6l)1 i co, pela sen-
sihilidad C coin OS PI'oh]CIIlaS I1UII1I1I10S -- -
( 1 Ur- rnC piirecer tarnhenm 11110 ICr 11111101' sigfli-

cacao enFolD iidit'ador (I(' poli lica salarial
Il eni 111051110 adillifljStniltjVa	 Seriam 3 mu
funcionSrios rcclamantcs. (juando 0 total de
funcionSrios é de 200 mil. NSo chegaria,
portanto, nero a 2% . Sc. num total (Ic 200
Iliji funcionarios, apenas 3 mil icelamam van-
tlqcns quc dependent de exaine, também esse
fain n5o pode servir de suportt' a urna cci-
lici responsavc], corno a quc V. Exa. Sc PrO-
poe a (I (''cflvOlver 110 5(11 oh SC1.lrSO

o sn. I)EPUTAD0 LUTZ BACCABINI
Nohrc Dcputado Cicero Dumont, aercdjto que,
rcalmentc, o ex-Seci'elSrio (iornCs Dorningues,
a (10(111 mnuito adini ro pela sum sill eenidade,
1(111111 aqUl se Illanifcsta(Io, (lentro daquelc es-
pino que nunea the fa]tou, 0 CSpil'o di ver-
(11(01 C

E, qtlall(I0 fez dc tal afirmaçimo, o fez irn-
IJUj(IO IIIIVCZ (Ills meillores intcnçoes, inclu-
sive coin o intuilo (IC justificar () atraso no
(lelerilnen to daqueles processos . Apcnas ale-
guci tal fib, 1)1(111 CollIproval' a V. Exa, quc

1011110 fib'II, i vezes, pagar ('ill (hill (lUlIlItlo
ntio se piga, ponque Os veilcinldntoS percebj_
(los pehno 1105505 seividores cst50 111(1110) aquérn
di real idade . 	 E as vtontagens (IUC eli's tern,
Don oIlI'eio, 1111(0 limes s5o conCedidl(s, I1IIl.S 11(111-

n5 	 limes sio negadas . As (ICCiSOCS (lOS
pnocess Is sao scm pnc pi'oteladas COnlO iiicdi-
(Ill IC C('OnOilUll E 11111(10 Iat'i] pagan (111 (hill
quando Sc paga i'iti] . Tei'ii dc ('Ondiçoes (he
plI1mi' a 5 00 empregados, na base (Ic 11111 Ci'U-
ZCiI'O 	 p(ol' (LIII, 	 111105 11110 	 tdl'il( 	 ('OIl(liç'OCS dc
pagan a do is on ices, na base do sa]ai'iO mi-
flhliIO . En 110, I'epitO, C fScil pagal' cm dia
cjuando os vcncirnentos são muito aquCm da
cell idlolo . E V. Exa,, one se (Iipos, nestc ins-
1101 be, II (1(1)11(1 cornigo, pOdCi'il( IcVlil' a sii-
gesiSo 100 (0)vei'liidOi' do Estado, para quc dc
'eveja, o lIOnS ungente possivel, Os s'cncimcn-
Ps dos 005505 senvidores, pois aqueles Va-
lo IC'S ('On st 1(111 ('S oh e urn quad no que ainda u So
foi posbo ('III pnitica, jS est.-to 1111010 aqU6m1
oIo 101(1 011(010' IICSSC ono de 75.

Sr. Pncsidente, Si's. Deputados, voltai'ci a
eI I Fri 1)0 fli, Coilt inuarci (]ChatefldO a admi-
n jstrloo'aO Iloondon Pacheco c ü farei senipre
('0111 (31)0 los que pnelelldo COfltiIlUal' cxtraindo
(IC seas I1(,lac(os dc contas. Son hoimiern a
quelmi a vida ensinou a nSo aci'editar cm pro-
1)0511(5 (ol('loill('utaiIas. 	 Agual'danei 	 its eontas
(IC 71 011(1111 Deus qUc (IiI1ll5 1(111111 in iciado,
de flIbo, 11111 proeesso tie I'Ceupdiacao e sa-
Ilcallelllo de 511105 finanças NSo acredito., mos,
corno ininciro, foi'lnri]o esscs votos, porque,
allIes (Ic sen OposiçSo, son filho de Minas Ge-
cii is . I'iiç'o solos pica que a adiiiinistraçao
Aurel (0(1 Chives p05511, 0 111111S (I epiessa pos-
sivel, n('cuperal' essas finanças,af im de quc
\Ii ilis i'd ((ill e ao seu lugai' de (I estaqi.ie ni Fe-
d t',lm('ao . 'Fenlmo certeza (he que nSo fallai'ii
aOposiçSo, jIllilImis, quahquer niedida 011 mi-
('iaIivl( quo' p(Ossl) COiltl'ibi.lil' ])ii'l1 0 pnogncsso
e gi'aiidez:o de ilosso Estado, Sc Mi 11115 estS
S loin 	 (Ii fahc'ncia, caPe-no's, Ilcsie instante,
l'etlil in iodas is nossas foi'ç'as, 1)11111 (1111' a
i'olillas 11(1(1 un (ILic cia inei'ece C pall! retirar
Minis di 11(11111 a qUC foi ati'ada pela admi-
11 isl 1(0,0(0 P011(1(011 PaCllecO

Matéria Aprovada

Hequei'inn'nios : (10 Sr. Deputado .Joao Na-
varro, pedindo VOtO (IC congral ulaçCcs corn
os Si's. Minisll'o dos Transponies e Dil'ctor-
-Genii (10 1 )NEB do n1cSmn pai'laineni ii', so-
licitlondo (1 (hesalquivaindflto do Pi'ojeto ole Lei
Complemental' n. 3/72, (IC SUIt aubonia ; do
Si. l)epuiado Amimilcar Padovani ,so]ic itando
solo (le congnaiu]acOes coin a dircçSo da TV
TfldUSil'jld dc Juiz de Fora; 2. Pai'te do Re-
(Ju(l'jImi ('11 II) (10 Sr. Depubado Fernando(In .Jun-
(Itlt'ira. (IUC peole ti'anscriçSo, nos Anus, do
a l'iigo .111105, (JO Siléimcio a Palovi'a, (10 jorna-
hi'sla Did lion dc Paiva, e voto (IC louvom' 110
autor; (10 Sr. Deputado Olavo Costa, ciii quc
pedc voio de pcSai' pelo faieeirncnto (10 cx-
-\cnead om' Carlos A ntônio i\boui'iio Neto

Proj ('to (IC Le i II . 2, (10 Sr. Deputado
Goimies Moreira, ('Ill 1. (liscussao, o qua] de-
clara (JO' nbilidao]e publica a AssociaçSo Me-
tochisia (Ic A(- ;to Social (IC Belo Honizonte

Marques, JoSo Navarro, João Pinto Rul)cil'o,
Jorge Carofle, José BonifáCio Filho, José La-

viola, José Honório, José Santana, Kcrn jl Ku-

maira, Luiz Baccarifli, Mendes BarroS, Milton
Lima, Milton Sailes, Morvan Acayaba, Narcé-
ho Mcndes., Neif Jabur, Nilson GoiltijO, Nu-
nc Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Rai-
mundo Albergarial Ronaldo CancdO, Sergio
Ferrara, TclCiflaC() Pompei c Vicente

(uabi-

i'oba

Matéria Aprovada

Veto ii PnopOSicaO de Lei n.9 7.100, qUc
i.cvideflciSriasdjspoe sohi'C cofltribulcocs p 

dos scrvidorcs puh]icoS

PRESIDENCIA DO SR. DEP1.JTADO
JOAO F'ERRAZ

CompareCime't0

JoSo Fei'raz, Fernando Junqucira, Wilson Ta-

iiui'C, Lm'icio dc Souza Cruz, Said Arges, Jünia

Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padovafli,
Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Carlos LemoS, ClInistovam Chiai'adia, Cicero
DuniOflt, Cyro MacjeT, DOlton Canabl'ava, Del-
fill, Riheiro, DCnlo Mordira, DomingOS Lanna,
Elmo B raz, EnliliO Gallo, Emilio Haddad, Eu-

i'ipcdcs Craidc, FSbio Notini, FShio Vascofl-
cellos, Ferraz Caldas, GenCSiO Bernadiflo, Ge-
l'aI'(lO Renault, Conies Morcira,

 Humberto de

AlniCj(lii, Jesus Trindade, JoSo Bello, JoSo
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PRESID1NCIA DO SR. DEPUTADO
	 C0MUNICAcAO

WILSON TANURE
Do Sr. Deputado Christovam Chiaradia,

dando noticia do falecimentO do Sr. Anun-
ciato Gesualdi, em Lambari, e pedindo que
se dê ciência (10 pesar dm Casa a familia, na
pcssoa do Dr. Ismael Gesualdi.

Pareceres

Receberanl parCcer favorávcl:

Comparecimeflto

Jo-lo Fcrraz, Fernando Junqueira, Wilson Ta-
nure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges, Jdnia
Manse, Pedro Gustin, AmIlcar Padovani, Ar-
ton F'agundes, Carlos Eloy., Carlos Lemos,
Christovarn Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Slaciel, DMton Canabrava, Delfim Ribeiro, D-
nio Moreira, DomingoS Lanna, Elnio l3raz,
Emilio Gallo, Eiiiilio Hacidad, Euclides Cintra,
Eunipedes Craide, Fuihio Notini, Fahio Vas-
conicellos, Ferraz Caldas, Genêsio Bernadiflo,
Gerardo Renault, Comes Moreira, lbroldo
Lopes. .Itsus Trjndade, JoSo Bello, JoSo Mar-
ques, Joao Navarro JoSo Pinto Ribero, .Ior-
ge Carom, Jose Bo

,
ncfacio F'illio, Jose Ilono-

rio, Jos' Santana Kemil Kumaira. Luiz Bac-
carini, Mendes Barros, Milton Lima, Milton
Salles, Mo iv an Acayaba, Nrré I io Mend es,
Neif Jabur, Nilson GontijO, Nunes Cocllio,
Olavo Costa, Pedro Narciso, Baimnundo Alber-
gar, Hon at do Canedo, Sérgin F'crrara, Te-
lêmaco Pol(lpei e Vicente (uabirotJa

PropoSicoeS

REQLTERIMENTOS

N.9 4, do Sr. Deputado Mendes Ilarros,
pedindo seja enderccado apelo ao Sr. Dinetor
do Instituto do Patrimônio Histórmco e Ar-
tistico, setor Minas Gerais, no sentido da Co(l
servacaO (Ia Igneja-MatriZ e (10 Muscu de
Arte e 11 istoi'ia (IC Nova Era;

n. 46, do Sr. Depulado Emilio Iladdad,
quo 5011 c ita it Casa in (hear .10 Podcr ExecU-
tiVo a necessidade (he, atravCs do DEll, man-
(lar coloc:lr plac as (IC sinahi'zacao mi:i cntrada
(IC Pains;

n. 9 47, do inesmO parlamental', mostrando
a necessidade de o Poder Executivo provi-
(lenciar 0 asfal amnento do trecho de estrada

aproximiiadamiientc 3 km 	 ligando o Bair-
('0 SilO Gei'aldo a BR-354, na Cidade de For-
mniga

n.' 48. do Sr. Deputado SCrgio Ferrara,
em que pede seJa formulado apelo ao Sr. Pre-
si dente (I a Bepublica, para jmnpedir clue Sc

coflsUli(a 0 despejo de mutuarios (10 BNH em
Minas Gerais;

do Sr. Deputado Emilio I laddad. soli-
citando as congratulacoes da Casa corn a Dio-
cese (he Oliveira, na pessoa do Sr. Bispo D.
Antonio Mesquita, pela passagem de mais urn
aniversanio da Ga:ela de Minus.

this ComissöcS conjuntas de Justiça, Fis-
calizacSo Financeira e FinancaS c Orcarneflto,
o Projcto (IC Lei n.9 8, oriundo da Mensa-
gem (;overnamenlal n. 9 4;

as Coiniss oes conjuntaS de Constituicilo
e Justica, Educac5O e Cultura e FinancaS c
Orcameflto, os ProjetoS de Lei n. 9 s 25, 28, 33,
34 'c 35, en) (IISCUSSUO dnica;

das ComisSñes conjuntaS de Constituicilo
e Justiça. Economia e Obras Pdhlicas e Finan-
ças e Or (-amnentO, o Projcto de Lei n. 9 29.

A Mesa (Ia AssemI)lCia opinoU pela aprova-
çãü do Requerilne to n. 9 2, do Sr. Deputado
Amlicar Padovani, c concluiU pela apreSeflta-
çao (10 seguinte

PROJETO DE RESOLUcA0 N. 9 41/75

Concede licenca para tratamento de
sadde ao Deputado Amnilcar Padovafli.

A Asseiill)léia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais promulga:

Art. 1. - Fica concedida ao Dcputa(Io
Arnilcar Padovani, nos termos dos artigos 46
e 47 do Re gimentO Iriterno, Iicenca pana tra-
taniento desadde no perIodo de 7 a 31 (Ic
outuliro (Ic 1974, conforme laudo medico anexo.

Art. 2. -- Esta rcsoluc5o entra cm vigor
na data de sua puhlicacaO.

Sala das RcuniöcS da Mesa da AssembiCia
LegislatiVa, 20 ('te marco de 1975.

João Ferra: - Presidente - Wilson Tanure
Relator 	 Lm'icio de Souza Cruz (entendo

que (love see preliminarmente ouvida a Con-
sultoria .Juridica) 	 Fernando ,JuiiqUCirl
Said .1rges - Jt'uua Manse - Pedro Guslin
(voto vencido)
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"Finaricojra (liz 0 Porqu6 do Tantos Dospejos

Nils osporamos quatro anos, rnais quo
ouniptior locador faria nas rnOSfllas coiiul 01)05.Acorn oles trrio do pnonr oil San' (ins casas.

o Pr p s j d p ii0 da Econornisa Nil[,) n Vc-Jose. drftnin ii sifua pjjo do s moradoroc do Bi-ro NneSrs Unidas, quo tern 30 dias pa rasairlar
suns (lividns corn a finnncoira . Find 0 0 pm-zo se o pacamenfo n5o fl yer sido folio. teino
dci dias para Se mudarem . E a decisSi, sc-

Carfas de Cohrança

Eies lanibéni cornoçaram a mecehcr cartas
mt [niundo-os TI pagar flS pi'estagOos on sair das
clIsaS Al-tins dizem (JIJO isto ate scriti horn,
conlo (ioi'nldo Fonseca, funcionirio pObli-
Co aposonfado, quo comproti sua casa poT'
Cr8 18 In lIIiflos, pngando Cm's 150.00 11(1' rneS
i liii (hIs anos nio paga as pl'estagios : Aqui
aO011 tocem coisas Ilorrorosas", diz ole . "Uma
voz, a fil jji' j ca Dan dospejou soil esgoto no do
Bairro, o isto fol Ufil sofrimento Para flO
As redos ontupimam, o Os doti'itos começaram

"A genie Financeico do BNH Despeja urn
Bairi'o Inteiro

U SR. I)EPUTADQ SI:RGI() FFJIR\fl\
Sr. Presidcnto. Srs. flilii([fl S	 Outro dia. dos-
Ia Tril)una, afirrnej quo aqui viria quantas ye-zes fosseill flCcessilrias, paia focal liar prol)lc-
runs rolacjofla(Ios COil 0 li1lCo Naciona] (ICDaLi taçao. Naqucla oporlun i (Ia (10, donuncia-
va urn prob1ernj sério no Bairn) Nic6es Uni-
das, ondo 500 farnilias cstao S(fldo dcspeja-(la S Pilo fl4enfo fiflaflcojro

Vojain V. Exas. corno o proLleiiia é grave,
pois ho j e a impronsa focal ia (lois hairros
0 \acoeS Lnidas e o Bictio das Pedras
(tile est5o Sendo (IeSpejados polo 13N11

Portanto, ocupo a Tril)ufla, Inais urna voz,
Para donunciar urn fa to sohl' p o qual n5o nos
podernos ornitir. Esta casa urn) podo silcn-
ciar sobre urn proL1eni 1 tao r:l y e. (Ic ordolfl
social. Entondo clue, indeperi (I (nt elnente dopartido. 0 prohlema é (Ia Casa, pois é urn pro-
blerna do povo quo Paraaqui nos trouxe e polo
Gun! (I "' 01110s mini' (lesta 'IIFII)ljfl a.

Estou fazcnrlo urn a p elo, riesta opoltunid:-
do, dirotarnonte no Sr. Prosidonto da Rep6b1i-
on. Lorneni integro, humane, Inslo, nunla ten-
In [k-a de dai' solueSo a uii P10l([(lna (10 ordetu
social como é esso (10 IINH.

Sr. Presidonte e Srs. Deputados, Si(o 800fanillias (IT! sIfuneSo (10 intranqiiiidido corn
OS 111C.Sulos prohlenias do Ilairmo Nacôos LTn
das. quo eslSo lentan do soluc onar o cnso no
Banco Nacionni do Hah j fac5o P na Caixa Eco-
nornica. Iloclamarn quo as prostacños, quo
pram Col)ia (ins ifliojairnon to a CrR 150.00 pas-
'rn pii'n (W(ui cruzjros, o asssirn nao lni con-

(li('ö(S de sal im p S(US 001]prolfljSsos
Portanfo ostou formu]anc]o urn apelo dire-

famonto ao Sr. Presidento tin Repuii]ica honiom
in!ero intiflano C juslo, quo ml (10 (ficontrar.soliicno Para ossas faniiiin.s, quo vivem (las (ICcXpectiitiva o intranqdi]jda do, corn o r000io ito
sororn dospoladas . Dosejo quo os aontos fl
flanco j ros tonliarn maz ao, mas, ontre a raz(O
titlo C a tie p obres I11()r0i0r0S, osta Casa hi (10hear corn Os que sonlinlaul corn a casa prilpra
0 confiai'arn nas niod idis (it) G0V(rflo . ESflP-
I'amos, Sinoorarnonto, quo o Prosiden to Ceisel
en con ire lima solucio Para tranqil ii iiar ossasfamilins , quo (lofliro do 30 dias podorn pordor
suas earns, quo forarn conipradas Co p'! intilta
sacrificlo o niulfa luta. Este c urn proijiorna de
ordoni social, quo afligo Minas Gerais e ollrasil

Paraoonh p cjmenfo da Casa, passo a 1°rai quns artigos
rospt Io: 	 publicados pola impronsa 1

giindo Nilton Voloso, é irrovogavei
(10 (lOclSfl() (10 BNII, so os mufuai'jcs nib Paa..
1(111 (is atrasados ate iunho, nils ficaromos C,poll SaVols pela (livi(ja"

A aciio ostit sendo rnOVi(iI 110 Firuol ie
Sn (an, ci ([a lie a quo portonce n Ilai rmo, 	 OS(lIlt tin nios devoi'io pagal-, cut 	 eli Ia, ("-IS nni Ile urna sO VCZ . 0 Presidenip (],I
NOMISA aVtSI( (1 10 "nao hO poSSibiljd,tde (ICPnI'coialnento (lit (livida"

Eiii 1969 as 500 casas do Ilairro Nacöes
Un Id as foram 0011 strui das pola Cornpanhia
Fiacin c Tccidos tie Alin-is 0 vendidas a JLi(f_
cutnros 1)01' ccrca do Cr8 18 mit, coin prest1
((((S (10 Cr8 21)0,01) . Apesai- de haias as pro-
Inessas do mollionias, o Ilairro ficou se:n es-
.ioio, I ('lefon e, ilcua oncanad a etc. . F. POilco(101)015.a transacio foi transfoi'l (iI JJaI'a a EC O.
NOMISA,

Os problemas cornocamarn (fUfl (10 05 mor_
(lores fomani pagar as P1'eStncies. Settnid0
eles, crnlrnra ji fivossom pago muitas, foram
ohriinios a png:ir (IOS(le a priIIo'ira . Corno
fl ingudin ('Olicordasso corn a cxig&ncia, (lOIXtI-
rain (10 pagap

Nil ton \'eloso dcsrnonfe quo isto [cnba neon.
lecido: "oies Vicrani aquj 0, cOmb tives'nn105
fic:o[o ('Oil) ((5 flegiclos, flOSSOS i'ecihos tinb:u
(( ni 'irn tro urn 	 'tins as presfacoos papas njj
Seriarn ('Ol)I'adas fiovanienfe"

O Piesidonfo da ECONU\lJS\ afirnia clue
osta 0 a palavra final (Ia Justit'a 	 Os IilutuO_TiOS (II) ati'nS() lei, 	 ate o ([Ta tin leihilo tiara
rocupern-eiu suns casas. Alas do mod o aigum
a (llvld( semi perdoada . 	 Quando lodos fi.
verern SaLk), as casas serio rcparadas c y en-(Ii( I a 	 oti aiugad as P ar,' (1 11(111 so in Icrossar."

"OuO'o J3airro do BNH EsId Sendo flespejado

Coll) os mesluos problonias do Baii-ro Na-
(t((S tnitias. ((s Il)oI'tl(lol'os (10 Coiijuiito Habi-
lacional Riaciio (Ins Podras, flnnnciado pela
Caixt EctiriSiulca Es[at[uai recialilalu das
pI'OStacOes quo lhes são cobradas, alias de-
flInTS 	 (s otie, conlo des, gnnhan i em
iliodin Cr8 (0)0,00. Corn as ('asas (III) pouco
Jnais horn consii'vadas o Bali-rn IlI(OI1O das
Pedras torn, no cntanto, mats (in niofndc de
StillS 300 cnsaS notipadas Per invast(rcs . 	 Dos
( t ile Silt) nIOSIllO pi'oprietij rios 	 poucos osfio
PaPnndo 115 pl'cstacOes

As runs csino em possiuo estado, e a
Prefo tn ma nit) so proocupa ('ni i'opnril-Jns . Al-
L[ufllnS casas esfao fliet rno arneacnd:is (IC cair,
(levi (10 110 dosl 1mm onto (10 torl'ent( cm fi'en-
to - "Nurna siuncijo COfl1O esfa - nfl l'lllani Os
moradorcs -- c corn o preco das iirestacöes
qucrn Vai an llfllII'-so a papa-las?"

0 prohlcnia (105 niutuariOs do Bairmo Na-
çics Unidas sensihillzou a Asscmhboia e o Do-
putado SCrgio Ferrara eflvlOu, 0111011, urn me-
morial 'no Prosidento Geisoi, pt'dindo a inter-
vonç'io do Govorno no easo, pai'a inpodii' (tile
as 500 fam iIiis quo ah moram SOIiI1n d ospc-
ja(las.

Segundo o Dcputado. o I3NH toni iirna (ii-
reçio hom_intoncionadil, pillS quo ago orrntla-
monte - "ljiii oxoiliplO (listo são as froqlin-
los mudaucllS nos seus plimiins (10 fjlllln('Ia-
monto MIls co1a voz hi miils ormos, (01110
CSSI(S lllcdldTlS tOilln(laS i'ocOiltolIi011tO, jui ho-
nc-fit' iamao iIOfl aS os novos p moprlet irios (10
CamS populai'os. Enquanto ostos torSo Va-
l'li(S VTIfl III goflS. Os ant iOS Con[ i fiUTll'ilO snfi'cn (10
corn prostllçoos oxorhitantes".

Classificantlo as moditlas (10 BIN
"inconstiitleioflats, porque dlsc'rinlinlllOrla s , 0
Doputado toilt ima explicaeao paTTI a alit ud o
do Banco: "No paragrafo Onicn (10 art. 17 (Ia
Lei 5.380, (10 21 do 11405t0 (10 1974, quo dis-
pie sohre flnanciafllcfltoS do BNI1, ('sin pmovis-
to quo 0 Banco Nacional tia Hahit:mcin 1150
Poole fa'ler fjnlnc1 nnleflIOS ilimottis 1)05 rrluiva-
i'ios . 	 Por isto, ole emjjrc'sta as flnanccirl(S
II 3 0(1 4 /r no ano, e estas, p01' 51111 voL. finan-
clam as casas dos rnutUat'jOS, ate 8. V, urna
-ordadoira especulacsIO, na qua! Os mutuarios
siom pOl'(ICfldO

"Por quo os antigos mutuirio s nib (n-
t1'Til'ilfll nos flOVOS pIanos (to liNIl? --
gunta 0 1)opuladO , E ole priprio responde
"Poi'quc 	 BancosOfl'CU pl'esslo (105 nl iIll-
tes financoiros, quo perderiam dinhoiro so isso
acofltO('OSso. E quo cbs JA pngnralfl ao BNII
(lotcrnl inados juros, e 0 rolnuxTi 1101110 (las
prcStllcOos colu'adas aOs mutnarlos (lar-Ihes-
-ia preuiZ0s . Corno os nov05 juros (pie pa-
gario no BNH. tinqui Para Ironic, seiSo mnais
haixos aindi, sornonte Os novoS mutui'lmiOS so-
rio honoficiadoS"

Dizondo quo em sun filoITlOFifil podi' a cx-
tincao do artigo 17, 0 quo pornutii'ia qtle 0
BNH negoelasso tlirotaniento corn as possons
intercSSa t i llS em adqui ru' casa pripria. cli-
miniindo OS intormediii'ios. "responsii'eis pela
expboraciio (in holsa (10 povo", 0 Depulado
inostra a 11111 íé 00111 quo cbs agom, afi'rnan
do: "iT: i inpossivob ohler doles informacioS
sobre os novoS pIanos do hlnancialllollto ado-
tacbos. Em qualquer cartoira hahitaclonal clue
so vA, a resposta C sompre a meSITIT!: "Os
planos existom, mas ainda nio recehemos ins-
truçies sobre des",

Alas a amcaca do expuisSo quo paima
sohre os moradni'os (10 Ba'i'o C pequcna, Corn-
paradas coil,o pmohbonia quo a Escola Estadu-
,-it Bairi'o NlIçios Un idas deverA enfi'ontar.
Paraab)!'iPllr as 400 cniangaS (todas rnorado-
i'as do Biii'rn), a c'scoIll ocupa duas casas, de-
saprOPl'iltdns l)ar:i I'Ste Iii . Os alunos anion-
toam-se mis 51111(5 0 qunrtos. Mas Os prédios
pUrnpl'Orn sun finabidade, permitindo o ensi-
no o dnndn urn oi)lprOPo a 28 profcssoras con-
tmatadns, rnulll(S (1(111 s uinradoras tin Bairro,
pm cflSi)S quo 11(1111)0111 sorco tornados pola fi_
11 an coil'a.

Segundo a Dirotora (Ia Escola, as duas
caSns 1111(1 5(11(0 tomUadIlS pOill EC0NOM1S,
(1110 ha hastlifil o tempo porrnitiu quo ali fun-
i'jonasso t) gmupo, ('Hill pnindo assirn um,' cliii-
sula (it) ('ontmntn, quo provia escola Para OS
filL OS 1105 lf101'lItI ores. as a populagio do
Bairro toni nutia vis nO do prolilernfl = quan-
(10 boioiu ti ( 'sp( .pld ((5 5Ol'SO ohi'igadOS a iiutid :r
0 torSo (In( , I ira 0 ((5 filhos do grupo - Corno
rico exist(ifl iilais vngas fillS escobas primiriaS,
aquolaS ('I'iançlls hicai-So 50111 oslutl 11' ale o
fill, do 1)110, Para -is pi'ofc'soras da Escola
Estndoal Blnl'mo Nncics Unidas, a situnca')
,ainda C lull IS grave, pl'incipnhlliCfltO 110 quo to-
en i'is ('ontratadas , Coin a hahn (be aluflos, ell(s
torSo puo sor d ispensadliS, pordondo sun Onion
fonbo do l'ofldll, ji quo nlio 116ivagas em out!'OS
gi'upns - 	 Sniocrile as cbetivas continuai'ao tin

scO1ll, locionando 	 urn nOmoi'o retbuzido
de alunos, o quo podera, inclusive, fazer corn
quo o ostahebccilnento voile ii condicSo (be es-
Colas i'oi.inidas, unindo -se ao Grupo do Gone-
ml Camneiro.

a sair pelos vasos sanitáriOS como fonte lu-
minosa. Eu live quo limpar minha casa corn
mangucira c creolina. FelizmentC, oslo pro-
blerna foi rosolvi(io"

as o clue aflige realmente os mOra(lOreS
do Bairro C a inipossihllit.la(lO (10 pagar a di-
i-ida, cinia voz ulami', assurnida 00111 a Cnixa.
"Sc cbs cobraroni di genie CI'S 40 milbOes,
corno estO acontecendo IA no Bairmo Naçios
Unidas, ninguCin toi'á condicios do pagar".

No Bairro Riacho das Pcdras, mesmo as
caSas invadidas osillo hem consel'vadaS. Urn
morador (propriotOi'io) explica o fcnômoflO
(IC urna forma Slfllpl Os : "Aqut fl 10) lIi'iXlllflOS
hear invasor quo soja desleixado"

Reacio na Assomhlnla

Os moradores do B'airro Nagies UnidaS
So pordoi' suns casas (lontro de urn mCS, poiS
ECONOMISA, quo financiou o conjuiltO, en-

'ou na Justiçii c011tl'n cbs. Desde o cornecO
a sonianll, os moi'adoros comOcal'afll a re-
eLer o vi5O, assin(io polo Juiz Enéas Rihei-
o AlIevoto, tia Conialca tie SaLami, intilnan-
n-os a saidai'orn silas (livi(las dentro do 30
[las. Se isto nio for feito, eles terão 10 dias
(ama so mudar.

A cxigCncia ([a ECONOMISA - quo C
genie fmnncello (10 B\H - iSo doveril so!'

( hodocicla por II0I1I1UI1I dos nioi'aiiorcs (10 Bair-
'o, pois quase ninguCnl papa as prestaciOs ha
lois on IrCs finns. Isto fez corn quo as di-
-idas atin,jnfll, no mIil inio, CrS 45 nil. Al-
urnas clloganl aiC a Cr8 60 inib, (luns on tiCs

/0ZOS o valor 101111 (10 jllióVOl, na Cpoca cia
'ompra.

prohiema Social

Beclamacio Geral

0 Bairro Nacies Unidas tom 500 dnsas Ii-
nanoindns pola ECONOMISA e vondubas no
prc('o 1110dm (be Ci'Sl 18 mu. GonCso Carnci-
ro coniprou sua casa por Cr8 28 mu. Ela tern
dois q uartos , mba, cozinha, hanhoii'o e iufla
p001lOfli( iron.  Etc papa ya, a prinelpio. Ci'$.
150,00 niensalS - No TlflO pliSsa(TO, quando tlei-
XOii (be 

1),a r. as prostaçies ae stavarn a
CrS C)00.0(). Ebe afirma quo, ganhllndtl IT!1l
eruzc-ii'os por inos, nSo tern condicoes do
pagar essa mensalidade, "ainda mais corn trêS

Oradores

i)ESPEJO DOS MCTLTAIIJOS DO BNIT
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fillios estudando cm Belo Horizonte c pagan-
(10 Ci'$ 0,95 do Onihus Mamlir os rncnj-
nos Para a ciiladc todos Os dim nao fica ciamenUS (Ic 10 cruzciros".

As crianc-is quo jA deinrani o grupo es.VolAr t&ni ouc vir a Rein Horizonte para estu-d 	 POl(fl15 0 hnimro flab 1(111 giniSio F n5o
tern a !](]it serviro de Onihus apOs as 21 horns,
oem kxis ou telefonc

Sessenla por cento das (1lSas forain inva-di ('ii5 pot- cstranhos C ('Sf50 (fit péss mo estado
de coilservac5o Decondii-50 ceonOmjca bai-xa, Os fllOra)]ores (10 Ba urn \ir-ii

Red brie no nofji-e Depubado Jesus Trin di-(To	 (b'll(oer( par (Xi'.I5ficj 	 certeza fnIio
cn
	 quo mudasse os fernios dcssc seu Reque-unico to e flzcss0 llfl]i indi-ae5o no (bovernu'-(Ion Ant-u'fl00 Cliaves 110 senb IOn do qu' S.

""%'N' (!( 55 Inn Ores rccursos fin:ino-ejui	 rüs Paraa flpIulflt5 (10 tUr(s010 fiflonelas (10:5 eudados nt inca-as. Corn isso, fenlio certcrt do(Tue S. Exa. i'star j a lucrando niulbo m:iis. Cast,
cOTl tr5rio além dos elnpeeulhos naburais quo
term Para a aproverSo d o Requerimulenfo emPTen5ro e (1(' M ill irnpres(50 que o mesmo (Ia-
iia no povo munch-n i hras j ]eiro Cstou ceitoOle quo S. Exa., numa IlOra ell ' que o Governo
Federal pi'ooura fazei- urna abettorui politica,
nbo estai-ia agmnolo eni C0fls0fl5ncji Corn essa
pol itica

TCInOS eondiçOes de razor I n emnessa terra, coisa qne ate hoo- nab foi feila -O (me Cx ste no Brasjj em ifl:i15r1 11 de turismoé a ('XplOnu) p ibo 	 Por CXCiIiplo 01111! Coca-Colaell, Cabo Frio costa 5 eruzejros a gal-raho; i1cse N O exisfern em oil [md	 s lo-eats o Brasil. E preciso Clue a ipianfac5o
(10 WP Mseja hem feita POP part (to llOSsa5autoridades.

Nobre Deputado Jesus Trindado outro ('Ia -7tive 0 prazei- (IC defender o Requcrimcno Cfliquo V. Exa. se lllilflifCStfl\a contra o (liv6rcj0
,Alas ho le, infcl j zmente nab podmia (ICiXj-(IC Vii' 1 l'lul)unti Para (IiSCbrdir (Ic 0111 pro-(CduiilCflfo (J11C julgo flaO scr cOfllpatjvel Coin
0 fiOSSo altial regime

NOMEACAO DOS PREFEITOS DE
OURO I 1 RETO E MARIANA

.•. CXII. , nfl verdade, OslO equmvoi-ado .
aplOsIfi bani (is rCquer j inenfo 0(1 qimalquci- in ili-
Cacao a (sbui Casa no senfido de (file OS PrCfei-los olas VelIllIs C SCmflpre novas Ciolades de
()uro Pi-ebo e do i\laliafla 	 here0 011 cultura
de Minas e :iunda hojo two (IC iiradiuuçSo (leS-
51! nwsm a cu1bui-I -- SeJuirn flomeuotos pebo Go.VCmn oToi	 Ape fins fizetiios urn peqimeno oils-
CUPSO oTefendenoo a We do Clue, an InVCS de
SO flOflHar(-m prcfeifos ptIma US CSIiifleIls Imi-(lFOIlIIflerajs 	 - (ere) Oe (101a (IIlZii 	 (110Osses preftit)s fosseni Cleifos aimask-; do plej-
to (]iebo C (IeiliocrObjeo C quo', (in (Oilfru)p:)r
Ii un, a peflas a (fuei as uluas ciii ut (II'S I 1VC551'ifl
Sells prefeifos ilollleados alCm, C (lano. ola Ca-
j) ituil i (htqtmehCS municipios consideradoc polo
Govern o Federal como do intel-esse dui Segu-
'anon Naeionuij -

Os p1Cf('IbOS (laS Cidaules (To Mariana c
On no i°rib o) OleVelli, no lfleu niodestomodest tfl ben (1(1'

n5o puoa ttTiradulr OU (ICSuIgm-uIdu)l- 0 ('101101-,quo, respel fuinios, mas, antes (IC hobo. Pain quo
Soja presi-mvado 0 grafl(Ie paIr flOnjo liisfOri-
co e 1)1! isbico (laqueluls eidades --- ser flomoa-
(105 (10 1efer(-J)(/uiIl dl! AssemhlCju 1 Muis i-epi-to: ois prefeibos ole uma dOzia ule cidades eon-sderuidas ( ' S fibfl( j Us Indromjnei-ajs olo-vein sen
eleulois do'lIIoorafjcnmcnte NCo vejo c(mo Cfl-confram- o l)epiifa do -Jorge Cam -bile razOos Parau(T jeb j vni- coil!)) "11111 dos Cpjsoduos 	 atms li-is-les desbu1 Iga 'slabtmi-a" o fatoi do 11111 Dopu-
faobo. (0ifl u)poio no al-f. 180 ula Consbibu mçao Fe-
oli'ieil C Sell b)ulruli2rafo Unieo (file )IC(hu(iu) ('X-
presuimIIen to quo 0 binder pOlilieo oleve Oar es-
peoial PiebecCo no patriniônjo lmIShCi-lo 0 am-
fisfIco doPals, (ICfenOCr a nomeaç-ao (IC pro-
feifo'; duis flossas oluas eidades - moflumon
to naeionah Dal a liiinlia conclns jj o de queCSSO am- tuiuo nos oIii s umtenf5eulo Para defendera lea'; 0, 110 illesnlo tempo iiiie SUStOnfatnos
esse blonto (TO vista, defendernos (1 (10 so libe-rein, parut o e]o-ifor. eloicOCs diretas Para as
ciila des Ii iob miii morals

Porfui 1110, V. Lx:!., Deputado Jorge Gui rone
COIn 501 ardor, corn 0 SOt.! arrouho, Cquivo-
coo-Se 11)111 (fl tavel lilente V. LXII. n50) podei-ia
aduefivar de cpmsodio IarnentOvi'l o fato (IC urn
Depufuol o defender desfa Tii huna II ebeicijo do
12 pm-efe los quo hole sCo norneados, C pedir,
(on) superior uiferesse pibbih leo a ncmii c-ar5o do
apeflas (IbiS prCfeutos, (lime cstiio sendo eleilos.
A re a l iChd c 11105 Ira t PrOvu) quo esses pncfCl-
los, quo San dii ARENA e niio da Oposiç5o -
C i550 oil pUma significam- 0 moo alto pro-
posilo --- nao estao C altura das Cidades de
Oui-o Prefo e Mai-iana -

Agradeeeinos a V. Exa., Deputado Jorge
Carone, a opoitunidadc clue nos onsejou Para
retificai C reeusal- a expressibo "episódio Ia-
iiientavel - " LarnentOvel, sirn, C o equivOCo em
(JUC ineomiCu V. Exa., p01-quo -- ropellmfloS,
pull-a tel-Ill iar aehamos muuto IflaiS deiiio-
erOtieo advogar a cleiçSo direta (be prefeitos
(Ic 12 mUnieipioS, qUO estao sendo noinoados,
o ploitear a norneaçibo de dois prefiitcs dos
munieipios mcneionados, coin superior into-
ITSSO ptlhbic) (be pl-eSeI'Var 0 IflalOP patrililo-
nm harroco (IC todo o munolo, clue C o de
Oui-o Preto, quo esfO sendo dilapidado e cfltrC-
gue a pmopnia sorto -

ANIVERSARIO DA GAZETA DE MINAS

O SR. 1)EPUTADO EMILIO 1IADI)AI)
Si. Pi-esidente, Srs. Deputaobos, o nials anti-
go jomnal (10 interior rnlfloiro eomiiplcf a, liii
prxima semoana, nmais unm ano do existCncia
Ouanol o) sahemos (IRS olificuldaobes financeii-as
e tCenieuis (Ia maioria dos jornams (10 interior,
fato conic) tuste (JcVC nmei-ecer, olti AssemblCiul,
(1(5 hUtS sineeros e caloiosos votes do eongra-
tulacOes -

Eni 1887 fundava-se em Oliveira o Jornab
GazeR, de Minas. Antonio Fernal, uiil WNW
in, quase urn visional-jo, a tanto so animana.

Os 1fl5UCCSSOS C as lutas fizerain coIn quo
io jOrnal lilUitulS VOZ()S 5101550 do eimeulaçao -
Entretan to, aS vicissitudes so) serviraill pUrl!
reflOVuir II eoi-ageimm do bravo jornalisfa inte-
t-iomulno - Fill 1950 passou a set S oditado pela
Santa Cruz PuhlicidadC Lida, Ongibo (Ia Dioce-
se do Oliveira.- Coiitinua iiiUito 110111 coil lu-
zido, sob a olii-eçiio (Ic Gumencindo da Silvei-
ma, quo acumnulu) corn a funçiio ole (lurebor it de
i-eduitor, e 1) jornal, 0 tnais antugo do uiiferiot,
pnoSsegUe ,I 	 eaminhad a, gl- açasao SSO bra-

slVo joinalia, ao Bispo 1). AfllOflmO SluSquilu)
o tins jiuidien setis colabora (to res - E urn vei-
culo nao sonionlo (IC infcji-mnaç5o, nias ole cul-
tura C, IllullS (10 no isso, é uni patrimon io (TUC
(love melecer Os aplausos dos quo aillaiTi a
imprensul, aquela quo aeompanhia a Naçiio o os
liotuens, ilcfondendo-lhes OS direitos e a sohc-
runia; aqfl(OU (IUO enxenga Os pioblenias (JUC

exigem soluçao, e os apresenta N os goV oman-
los e no povo; aquela quo vela (ha c noite
peba 1ib(iIt((lO dos pOVOS, (IC Stilt. CXP1CSSIl0 (IC
sumc-onvleçoes politicas o roligiosas, enfim,
a gum-dma Otis civilizacOes 0 do kin-estar
eornurn.

Mesnio senolo jornal (10 interior, oqumpara-
SC CIII objetivos urnS grandes jornais do Rams.
Edueui, enobmece, exalfa-se ulfia gonte

termo. E todos nós quo participamos dessa
vigilia civica estarnos sendo envolvidos e in-
vadidos por tonrIvol angOstia c curiosidade -
Menino on inenina? Politico ou técuico?

\)1i rnns assistir uio naseilnento de urna en-
anca oria, cujo genitor, o voto dreto, estO
sepultado soba cal lila dos atos institucionais
o (Ic vanias leis do oxeocCo, portadores do tris-
teza acts coraçooS rIO todos Os democratas quo
vOo prcsefleiar oslo nasciniento, quo estO sefido
fejto atravCs de unma cesaiiana. A distocia,
oU seja o imped nonto (10 parto normal, é a di-
visSo da ARENA.

Eskimos cr111 saudado daqucles tempos em
quo tinhaillos Oenioeracia, quanuo essu pro-
cesso gol-ava, I)aO nos gabinotes c sob a égidc
rio interesse do glupos, mas nas praças ptibli-
eas, nos debates, cmii consonancia coin os into-
losses colelivos e, tinalmuonte, era decidido haS
Mum. Naquela Cpoca, esse berço cm Fo-
berto corn o manto sagrado da deifloci,icia -
Qualquoi- (JUO fosse a oscolha, téenido ou poli-
tico, provalecia a voz soberana do pow. Era
unia oseolbla popular o por isso de absolLita
k gitinudado demnocratica.

Hoje, nao inlpola so o futuro prefeito se-
1-0 tCcnico ou politico. ScrO uflia soluçSo de
laboratório - Seal urn-a decisibo ilegitimna, 0
clue climninui 0 eontoudo de autonidade do esco-
lhido. A essCfleia da cbiferenciac5o quo oxis-
te entre o prefeibo politico e o téCfliCo é quo
o primileirO sO o C, so distinguido pula aciallia-
çao pojjulai-, pelo julgamento des umnas; en-
quanto o segundo so pi-oniove po p coficulsOs,
provas de seleç5o on noilleaçao SililpieS. Por-
tanto, qualqimer flOillO (1(1 0 0 Sr. Aurokano CImut-
yes indk-ar para prefeito de Bdo Ilortzotlte,
CSSO flOmliC Seld ole urn eidadao quo chefia-
rd "depamb amnen to municipal no Uoverno do
Estado," mu ICenico cia admmminisli'at iTo, comO
o p °i° Sr. Aureluano Chaves, quo C o adios-
nistrador (10 Estado do Minas Gerais.

Ein1ora eli i-econheça quo, pOP S)U lalento,
por SilaS quabiduoles pessoals, por suit
tura do Imomilemn pubbi eo, o atual Cove mnador
tenha mereciolo sd . levado 110 Paluleio ola Li-
heidade, aebio quo (Ics-emia ter enfrenlado o
julgaoicnto popular, e, gamanto, eomu gmandes
chances (IC vitOria - Ele deveria ter as5urni-
do a niesnia poSiçao eoerente quo 0 levou a
votar contra o podido do licenç'a par:! proces-

-ai- o son eolega em 1968. Etc C urn homem
digno do PalOclo da Lihordaclo, inns 0 pt'ocOS-
so pelo qual foi foito Governador n5o C digno,
non) faz justica C excelCncia de Sua pelsontm-
lidade.

Estarnos, no entanto, Sr. Presidenle, falan-
do d'a indieaçSo (10 futuro prefcto do lielo
Horizonte. Mesnmo clue o oscoblmi0o possua
antecedontoS politicos, o nome seal o de urn
tCcnieO, porquo nibo so concebe como urn ver-
dadeiro politico possa ocupar urn cargo comb
a Prefeitura de Relo Horizonte, scm antes su-
jeitar-se no crivo (Ia oscobima popular. So-
mente urn tCcnico, nossas cimeun sI One am, p0-
deria oxereer o mandato do prefeito scm eons-
trangimento, sentreinorsos, sent hair as Stills
convieçOos (Ionmoeratmeas - Urn tCenieo poibe
tnansforrnar a Pi-efeitura de Belo Horizonte
nurn cargo do proirnoçibo, ccrno, por exe:nplo,
ocupar a ohefia do urn departarnefito on a oil-
retoria d- urna emnpresa - 0 futui'o prefeito
do Belo Horizonte, assirn escolimido, nSo 1010

TURIS'IO NO flRr\SJE.

.0	 DEPUTADO JORGEP 	 C\JIONE -Sr. vcs (I cole C Sm's. J )epii La (los , 111)0 pod eria(Icixar (le vir a esla Trihunn, flu rnanh5 deWe , depotde ter iido nos jOl'ili(is On Capi-tuil tni flofie a (TUC Pepufo (11(5 lot, tricks Cj nfel 7C1S, refcren te ii (1111 aSSUII to (fUC foj I i-a-fuido OfllCtfl fleSta Casa
11'ata-se do urn Requerilfle rltI) (l() flidu P1-zado colega. Depufa( ) .JesUs 'Fi-indade, suit-cibando 1(0 Gçvro flOiuien('So (ie prefejfosPara Ouro Preto e Marian a, Beq ucrirnento esse(lime IIUflC:t (ICVCI'j11 ter sido III)r(5('jJ[::do 	 Issoqapoic Ouro PITLO C i\ lal'iuIliuu (001)) todos osSCfl]jol'es saheni, Silo Ci(iuld( S qUO iCuIImflente fleCeSsifj11 (10 1(11! br flhlIparo (11) (k)Verflo Fede-ral. 	 Jiik I zinOnte, Para mum los, a On lea for-Ina ('flCoflft1çI. para ISS foi a flOfl1('t1r5 (1,prcfe j fos Para aquelas eidades 	 Alas cu nib1(cI() one SU11I cello. 0 (orb!) Sei'ja Ulflafllaior :)SSiSI&ne j a por Pal- Ic (To GO VCt- fl0 1(1)5municipios (Tao QC,, pat-be (lu) Ii stnn' 1 (benoSsa terra e flue 51)0 pSlos impnii:imi Los (betui'jsnio 	 Larn entavulniente isso ale hoje n5one Out cc ('U

p(rqunta nicorno é quo atender5o i ordeni 	 0 SR. DEPUTADO JIi:SUS TRINDADEj(ld I ill que os ohri:i a 	 98 niji	 Sr. I l'esidcnfe, Srs. Depufados venlio a Tn-
Ciii 30 d ins 	 A Onion (Spe1'anoi (IC bOos 	 urn 	 l)t!fli Para dizer lola palavra enm resposfa ao
pCS1v( I ilCOF(1O ccm 1! ECOYOMIS\ piil'a (JUC 	

1101)1 C en] ('iI Joveni e hnilhante Deputado Jor-i dIVida S(1; p arceluda, da iflllflcjra JUfllS sua- 	 e Orlando Carone.
y e possiveI . " 	 -

ESCOLHA DO PREFEITO DE
BELO HORIZONTE

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRAVA
- Si'. Presidonte, Sr, Doputados - Acornpa-
nIiando rneu Lider, son inteiranicnto favorO-
vol a aprovacao do Requerirncnto (101 Doputa-
do Enmilio Haddad.

Nesta opomlunidade cm quo ocupo a Tn-
hunti, (1u° dizer aos nohnes eolegas Clue o
mornento politico é rnarcado pela oxpeetativa
0-a notTieacao do Prefeito do Belo Horizonte.
Estamos todos C espera do parto, oriundo de
tuna gostaçiio quo jO devoria tom checado it
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16. REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 31 DE MARCO DE 1975

comprornisso corn o povo IJOiS (ide nao 6 iiian-
datirio.

Depois de sofrer pressOes (IC toda ordeni,
o Si. Aureliano Chaves aflUndiou (I UC vai ado-
tar Ulila soluçao de (l(SCCflI raIizaeiio (IC 	 0-
deres vai nonlear o coo r I (fla br (10 PLAM-
IIEL, que seri o da Sua livre eseollia, o super-
podr, a superprcfeiiura, u superprcfcito quc
cuidaria das coisas da Grande [311; e noineará
o prefeito de Belo Horizonte, fruto de pressOes,
(I UC cuidará apenas dos aspeelos Ui1)lnos da
cidadc: o subpodcr, o sul;preieito, o delega-
do do (lelegado, 0 subdelegado

Sr. Presidente, S i-s. l)eputados, nao pode-
mos adinitir que (lois nulliOes ile aliiias que
vivem cm Belo Jiurjzonft iqueni i revelia
(lesse processo de escoiha. S i-t o csses dois
milhoes (ic habitantes o objetivo c a razäo des-
sa cscolha. Sio esses (lois niilhöes (le habi-
tantes que constituem a sustcntaçao do po-
d cr, atraves (IC pagamen to de impostos,
taxas, soliretaxas, contriliuiçOes (IC prcten-
sas inelhoiias, multas etc. Alas nio säo
USSCS (lois rnilhoes (ft Pessoas que vao esco-
Iher Os SCUS goverflafltes, (Ill 0 ilegi tinidade
dessa cseollia Ncin a preleit() neni o pre-
Icitinho Vim governar coin autoridade, p01'-
quc flies faltard a Iegitinaçao que ('mann (10
povo IJIfl Vai apenas lazer I unc innar a nii-
quina administrativa, 0 oulin Ira paliticar porn
reahilitai', na Capital, a AHEN;\, iCiCiii-S1il
de uma (lerrO ta fragorosa So espera lilos, Sr.
Presidente, Sr. Deputados, que se j a esta a cler-
radeira Vez que assistirenios a igual tragico-
nidia So esperarnos que o fortaleciinen[o do
autoridade coordenadora (10 PLAMBEL flat)
seja o prirneiro passo para desapropriar todos

os habitantes do Area ineti'opolitana (IC seusinalienOveis (lilcitos (IC escoiher livremente
Os SCtiS governantes. E, enquanto isso, flós do
MDB vanios fiscalizai' ato por ato, medida por
nied i (Ia, tod a a açiio adniinistrativa dos ho-
niens (l UC vao di'igir esta cidade, tanto do
PrefeitOo quanto do Prefeitinho, que nOo tern
conlas a accitar cofli 0 pOVO, iliaS teiii cont05
a aceitar conosco C coni Os fl05S0s ('(degas
(In COinain Municipal (IC Rein liorizonte, (IU
SOII1OS ((S SCUS legitirnos repi'Csen tonics has
(IUaS Casas Legislativas, eleitos pelo VOLO (Ii-reto.

0 \II)13 deseja que, embora usurpando do
PO''0 0 sagrailo (Iii'eitO (10 voto, 0 Sr. Aurelja.no Chav es seja feliz no sua escoiha . Saiba
i'esisti' II 1)i'dSS6CS (IC grupos, a middos inte-
I'CSSCS pnliliqueiros C ohedeç'a ape11IIS as suas
(onvicçoes intilnas, pois esta deliberando por
(lois lililIlueS (IC cidadaos, (JUC nOo ihe perdoa.
rao o pnssivel erro pela fi'aciueza

Que Dens iluniinc o Sr. Govcrnador, E
fazenins votos (IC pleno êxi to na sua escollia
Para o beni (10 povo (IC Belo Horizonte, que
multI) inereCe!

lila! eria Apr000d(t

PI'Oj(to n. 4. do Sr. Deputado llaroldo
Lopes, ciii 1. discuss50, (LUC tleclara (le
utili (a (be puhliea 0 Corn itC de Jntegraç5o So-
ciul (be Citrolantlia, em Betirn

I1cqueriniento do Sr. Deputado Emilio
Haddad, pedln(lo urn voto (Ic congratulaçoes
corn o Sr. Bispo de Oliveira, pela passagem
do aniversário (la Gc:eta de Minus.

PRESII)ENCIA DO SR. DEPUTAD()
FERY.41VD0 JUN QUEIR.[

Comparecimento

Jo,-in Ferraz, Fernando Junqueira, Said
Ar-es, JOnia Manse, Amilcar Pmbovani, Anto-
nio Dias, Carlos Eloy, Carlos Lemos, Chris-
tovain Chiaradia, Gyro Macid, DOlton Cana-
bravo, l)cbfini Ribeiro, 1)orningos Lanna, Elmo
Braz, Emilio Haddad, Euclides Cintra, I/Ohio
Notini, I/Ohio Vasconcellos, Fci'i'az Caldas, Ge-
rardo Renault, lIarol(IO Lopes, Jesus Trindade,
Joan Marques, Joao Navarro '

Joao Pinto Hi-
beiro, Jorge Carone, José Lavola, Jose San-
tana, 1eiu ii K Lima ira, Luiz Race arini, Milton
Salles, Morvan Acayaba, Narcélio Mendes. Neif
,Jabui', 'Nilson Gontijo, \Ui1dS Cuelbin. ()lavo
Costa, SebastiOo Nasciinento, Séi'gio Ferr:ira,
Sylo Costa e Vicente Guabiroba

Expediente

OF1CIOS

Dos Si's. Pi'esidcntes (las Asseinhleias Le-
gislativas (Ins Estados (10 Espirito Santo, Rio
Grande (10 Sul e Sergipe, agradccendo coinun
cacao de eleiçOo do Mesa desta Assernhleia

TELEGRAMAS

Sala (las ReunlOes, 28 de novcmbro (lc
1974.

Lucio de Souza Cruz - .Jod) )eLlo -
I"dbio Vasconcellos - Rainiumin ilbergaria
- Sebustido Nusciniento - leo .11aii.s
Tw'cIsio Delgado 	 Mario Hugo Ludni'o -
Fabto No/jul - Gonies Moreira - An/he-
ro Rocha - Matrins Silveira - José Hox'ório
- Maurilio Cwiibruia - Gerardo Renaull
Liii: Baccarini - Pedro Gus/ii	 Humberto
Souto -- Jesus Trindude - Geraido Quinlcio

Bonifdcio de Andruda.

Justificacdo -- A Escola de Samba Monte
Gastelo, (IC Nova Lima, é ma socicdade car-
navalesca que nao aufere rcndimcntos. I/ste.
em plena atividade, sendo uma das atraçOes
dactuela pi'oSpei'a coniufla

Possuindo grupe (be (liretores (10 mais al-
to gabai'itn, aquela sociedade, cujo (IC
cturaçao é indetel'illina(bo, tern as seguintes fi-
nalidades : proil1oVer e facilitar o desenvol-
viniento folclOi'ico, atraves (Ic passistas, do
frevo C (IC desfiles carnavalescos proiliOver
reunjoes C (IlVeISOCS (Ic cunho civico ; procu-
mr atender a todas as solicitacöes, desde que
nOo sejam (IC camOter politico.

Essa diretoria, composta dc homcns (10
meihor especie, nao tern medido csfoi'ços para
a manutencao claquela sociedade que, por essas
mazOes, merece ser declarada de utilidade ph-
blica.

Do Si'. Ney Braga, Ministro (la EducaçOo
e Cultura, agradccendo o oficio n. 181/75;

(In Sr. Presidcnte da Assembleia Legisla-
tiva (IC Ala goas, curnprimcnt'ando ijcla posse
(la Mesa desta AssemblCia.

Proposiçöes

PROEJTO DE LEI N.Q 42/75
(ex-Projeto (Id Lei n. 1.312/74 - (iesal'quivado)

Declai'a de utilidade pi'ihlica a Esco-
la de Samba Monte Castelo, de Nova Lima.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais ilecreta:

Art. 1. - Fica declai'ada (le utilidade
publica a Escola (TC Samba Monte Castelo, dii
('idade (Ic Nova Lima.

Art. 2. --- Revogadas as disposiçOes em
contrOrio, esta lei entrare. em vigor na data
de sua publicaçao

Ldcio de Souza Cm:

COMUNICACOES

Do Sr. l)eputado JoSo Navarro (3), dando
ciCncia a Casa (10 falecimento, ocoi'i'ido em
Juiz de Fora, dos Srs. Carlos Antonio MourOo
Neto, ex-Yereador; José da Costa Teles, fun-
cionOrio pOblico, e José Teixeira BrandOo, co-
letor aposentado e fundador do DiretOnio cia
ARENA local.

Oradores

ANIVERSABJO DA HEV0LUC AO DE
MARCO DE 1964

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS - Sr.
Presidenic, Srs. Deputados. Poucas palavras.
Alguinas apenas, siflijJleS e espontaneaS, para
nOo passar despercebidla, nesta Casa. a festa
da RevolucOo brasileira. 0 ano, 1964. 0
mes, marcO. 0 (liii, 31. A semana, nOo me
de Minas, do alto (las alterosas, que partiu o

230 	 1	 231



SUMARIO
REUNI0 PREPARATORIA, EM 1.9-2-75 ............

Ahertura ..................
DeputadOs Eleitos e Suplentes .............
xomeacOo de CoinisSibo ................
Cornposicão da Mesa ..................
ComproiflissO dc Posse ................
Palavras do Sr. Prcsi(Icflte ................
SuspensOo dOS TraIjaIhos .................
Elcicibo da Mesa da ASSCmI)lem 

................
Rcsultado da Votac0o ..................
proclanlacibO dos Eleitos .................
posse dos Mcmhros da Mesa ..................
InstalacOo da S. LcgistatUra .................
Comunicacibes ..................

•1	
MAT1BIA DO RECESSO DE 3ANEIHO A FEVEREIRO DE 1975
BEUNIAO SOLENE DE INSTALACAO DA 1. SESSAO LEGISLATIVA
OlIDINARIA DA S. LEGISLATURA, EM 1:?-3-75 

............
NomcacOo dc ComisSUO ................
CompoSicaO da Mesa .................
InstalacOo (Ia I . ScssOo Lcgislativa Ordiniiriii (Ia 8, Le-

gislatura 	 .................
LcitUra d a cnsagcn1 GovernaiT1Cnt 	 ..............
Palavras ito Sr. Prcsidcnte ...............
EnccrramCnto ................

1. REUNIAO ORDINAIIIA, EM 3-3-75

ExpcdiCfltc
Oficio

ProposicOcs

ProictoS dc RcsolUcOO s/ n. 9 , de origcrn goverflamefl
tal, c n. 1/75, (10 Sr. DcpUtadO Jorge Caronc .
Projcto de RcsOlUcãO n? 6/75, (10 Sr. DeputadO
Nilson GontijO, e Proicto dc Lei flQ 2/75, do Sr.

DeputadO GomcS Moreffa ..................
Projctos dc Lei n. 9 3 e 4/45, do Sr. Deputado Haroldo

Lopes ...............

9

9

9

10

10

10

10

11

11

11

12

12

12

12

13

15

15

15

15

15

17

19

21

21

21

23

24

233

lembro. E foi, nio poderia (leixar (le ser,
grande grito da Revo1ucio de Marco (IC 1964,
quc, hoje, o Brasil inteiro coniernora

Outiora, foi tambern nas Gerais (Tue se
instalou o rnovirnento dc liI)ei'tacao, ciii favor
dc nossa indcpendência politica e cconôrni-
ca, dc nosso pi'oprio desenvolvirnento E fol
aSSiIn quc tivenios na historia Tiradcntcs e
us Inconfidentes Mineiros.

Ontcrn, faz poucos anos, 11 prccisarncnte,
o Pals se via irrequieto e inst'ivel, (IC ponta a
ponta. A insuiordinaciio canipcava (lentro
dos quartéis, numa verdadeira inversao dc hic-
rarquia. Prcgadores dc unia malsinada dou-
trina corriarn os campos, nunia vcr(iadeira
prcgacao dc discórdia, dc luta dc classes, de
subversiio da ordem e (lOS valorcs.

As univcrsicladcs - disto sou testcrnunha
tornavani-se ponto dc encoiltro (le cstucian-

tcs irrcsponsáveis e irreverentcs,c orn rcprescn-
tantes sinclicais, maquinando contra as insti-
tuiçOcs e contra a Repüblica. Era o alicia-
mento de colcgas. Era a conclarnaçio do
povo para o lcvantc. Era a prcgaçao (IC pOS-
tulados contrarios ?i nossa formaciio crista, dc
hornens livres, voltados para Dens c para o
trabaiho. Formara-se o tilo propalado esque-
ma politico-sindical-rnilitar, quc se viu cair
poe terra (Ta noite para o dia.

E Minas	 é de nossa própria indole a in-
quictaçao nio agicntou. "linha quc ser
Minas", como disse o Gen. Carlos Luiz Guedes.
E gritamos prirneiro, dcpois (IC haver alcrta-
do a Xaçiio inteira.

Magalhcs Pinto, o inesquccivcl Govcrna-
doe de Minas , os Gencrais Olimpio Mourão
Filho, Luiz Guedes c AntOnio Carlos Muricy,
acompanhados de todo o POVO ininciro, da mOe
dc fainilia que saiu Os ruas, partirarn prinleiro.
E entoou-se o grito de gucrra: indcnpcndên-
cia e ordem na Naçiio brasilcira, para garantia
dc nossas instituiçOes e tranquuilidade para a
farnilia!

Os cstudantes c calouros, Oqucia época,
nao pudemos iniciar as aulas, mas tivernos dc-
pois a ccrtcza dc ciur estavani proscrJos (las
faculdadcs Os movimentos ahcrtos (IC suble-
vaço da ordem, (Ic subvcrsiio dos valores e
(IC desrespeito no inagistério c 0 cuitcdra. 0
Pals cstcvc 0 bcira do caos social.

Onzc anos jO passados, c vcinos, c senti-
mos urn Brasil grande, urn Brasil imenso
Brasil dcscnvolvirnento. Brasil grandcza.
Toda urna NacOo estibvcl, voltada para Deus,
para o trabaiho e para a husca ia vcrdacleira
afirmaçOo. Brasil que Tutu, luta dc grandes
hoinens, dc verdadeiros hcrOis c patriotas
Luta que faz lembrar o firme Castelo Branco, o
incsquccivel Costa e Silva, o humano Garras-
tazu Medici e hoje o nosso Ilcier c cliefe Er-
jiesto Geisel.

Al, Sr. Presidente, Srs. Deputados, a 1cm-
brança (fUC queria trazcr a esta Cusa, neste dia.
Ainda quc curta e rapida, cia havcrO de re-
presentar uma verdacleira exaitaçao ao movi-
mento revolucionOrio, que hoje a NaçOo in-
teira festeja. Exaltaçibo do dcsenvolvirnento
quc o Brasil husca C YC, (Iesdc 1964. Exalta-
cOo de seguranca, que presenciamos. Scgu-
ranca e descnvolvimento, que a RevoluçOo
vein sahidamente implantando no rneio social,
para tranqibilidade cia farnilja c bcrn-estar do
povo brasileiro.

A rtEvOLuçAO DE MARCO DE 1964

O SR. I)EPUTADO JESUS THINDADE
Sr. Prcsidcntc, Srs. Deputados, dcscjainos
gistrar aqul uma palavra, pequena quc scja,
mas nina palavra dc lcinbrança cia data que
hojc transcorrc . 0 (ha 31 (Ic marco inscriu-
-se na historia politica do Pals como uina das
grandcs datas (10 calendOrio civico nacional.
Corn efeito, Sc rcincrnorarmos a situac5o ante-
rior a 31 dc marco dc 1964, varnos lcinbrar-
-floS (IC (1I1C it NaçOo corria, entibo, serios ris-
cos, cntrcguc quc estava a incornpctencia, C,
pior que isso, 0 mO fé dc urn govcrno (lespre-
parado, coin tcndencias nitidamente csqucrdis-
tas.

Naqucic 31 (Ic marco, unia vcz mais, como
nos grandes c dificcis mornentos da história
do Brasil, sob a Iideranca do grande minciro,
hejc l'rcsidcnte do Congresso Nacional, entOo
Govcrnador do Estado, Senador Magalh0es
Pinto, Minus Gerais - unida sob a licicrança
dcsse ilustrc cocstaduano, inspirailo c coad-
juvado poe nao rncnos ilustrcs minciros, corno
Curios Liiiz Gucdcs, Olimpio Mourao Filho,
José Montciro (IC Castro, Oswaldo Picruccctti,
José (craldo dc Oliveira, cnt5o Comandante
da Policia Militar, c tantos outros, como Milton
Campos, Pedro Alcixo, José Maria dc Alkirnirn,
para me lemnhrar dc alguns norncs ilustres ja
dcsaparccidos (10 nosso convivio - 1\Iinas am-
(Ia nina vcz ievantou-se para dizer an Brash
e aos brasiciros que nós jaInais perinitiria-
mnos, corno jarna is permitirernos, que este Pals
cam sob o (Inmninio nefasto dc unia filosofia
comunista, Inarxista e materialista.

NOs, hoje, 31 (Ic marco dc 1975, 11 anos
após a ocorréncia daquele episOdio, n5o p0-
cicriainos deixar que o Legislativo (bestc Es-
tado, quc é Estado-ccntro, o Estado-nervo, o
Estaclo-coraçfbo (10 Brash, flibO se lenibrasse
desta data. Foi muito feliz o colcga que am-
da hO ijouco dcixou esta Tribuna, ilustrc Do-
putado AntOnio Dias, que tambérn veio tra-
zer a sua lcmbrança a respeito do dia 31 do
marco.

Coin essa nossa palavra, 0 quc quercmos
significar é quc Minas Gerais continua c con-
tinuara scrnprc atcnta aos acontecirnentos des-
ta POtria, para, sob a chefia do grandc Go-
vernador Aureliano Chaves e, uni(Ia coin ou-
tros Estados, sob 0 comando (10 ernindnte Pre-
sidcntc (Ia RepOblica, General Ernesto Geisel,
prossCguir, sob as hênçOos do seu pavilhSo,
(lentro (Jesse distico dc Ordem e Progresso, na
sua caminhada histórica, visando a (has me-
Mores para o povo brasileiro.

Finalizo coin uma palavra dc reverOncia
0 mcmOria dos ex-Presidentcs Castclo Branco
e Costa c Silva, assim corno corn a nossa ho-
mcnugem an anterior Presidente da RcpOblica,
Emilio Médici, brasileiros quc tanto honra-
ram e (lignificaram os mais altos postos desta
Xaçbbo e (IUC mnuito contribuIram para o êxito
da Rcvoluc5o.

Matéria Aprovada

Em 1.' discuss.-lo, Projcto dc Lei n. 9,
de autoria do Sr. Deputado Christovam Chia-
radia, o qual declara dc utilidadc pimblica a
AssociaçOo (Jos Pais c Amigos dos Excepcio-
nais dc Itanhandu.
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