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Telêmaco Pompei
Cyro Maciel
Mendes Barros
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Artur Fagundes
Gomes Moreira
Narcélio Mendes
Antonio Dias
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Humberto de Almeida
Christovam Chiaradia
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Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges,
JOnia Manse, Amilcar Padovani, AntOnio Dias,
Artur Fagundes, Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christovam Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
M aciel, Dalton Canabrava, Delfim Ribeiro, Dê-
nio Moreira, Domingos Lanna, Elmo Braz, Emi-
lio Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra,
Euripedes Craide, FObio Notini, Fábio Vas-
concellos, Ferraz Caldas, Genésio Bernardino,
Gerardo Renault, Gomes Moreira, Haroldo Lo-
pes, Humberto de Almeida, Jesus Trindade,
João Bello, João Marques, JoSo Navarro, João
Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Laviola,
José Santana, Kemil Kurnaira, Luiz Bacuari-
ni, Mendes Barros, Milton Sahles, Morvan
Acayaba, Narcélio lIendes, Neil Jabur, Nilson
Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro
Narciso, Rairnundo Albergaria, Ronaldo Ca-
nedo, SebastiOo Nascimento, Sérgio Ferrara,
Sylo -Costa, Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIO

Do Sr. Deputado Carlos Seras, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado de Per-
nambuco, agradecendo oficio em que esta As-
sembléia comunica a eleiçSo e posse de sua
Mesa Diretora.

Proposic6es
PROJETO DE LEI N.9 43/75

Declara de utilidade pOblica a So-
ciedade de Dorcas da Igreja Adventista
do 7.9 Dia de Uberlândia, corn sede na
Cidade de Uherlândia - MG.

Art. 3• 1? 	Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação.

Sala das ReuniOcs, 1.9 de abril de 1975.

Pedro Gustirt - Gyro Maciel - Cliristo-
vain Chiaradia - Jodo Bello - Nilson Goiz-
lila - Jodo Navarro - Gerardo Renault.

Justi[ica cOo - A Sociedade de Dorcas da
Igreja Adventista do 7.9 Dia de Uberlândia
tern objetivos filantrópicos, corn reuniOes se-
manais para ministrar aulas de crochê, hor-
dado, costura e outros trabalhos manuais,
alérn de aulas gratuitas de arte culinária. Pres-
ta assistência aos pobres, costurando durante
o ano para 50 farnilias necessitadas.

A Sociedade é mantida por mensahidades
dos rnembros da Igreja e do comércio local.
Suas doacOes variam entre alimentos, calca-
dos, roupas, rernédios, objetos escolares e ate
construçOo de casas para as mais desfavore-
cidos. Funciona na Av. GetOlio Vargas, n.9 5,
na Cidade de Uberlândia.

Pelas razOes expostas e por ser de jus-
tica, espero merecer de meus pares a apro-
v-içio (k presente proposiçOo.

Pedro Guslin

PROJETO DE LEI N.c 44/75

Declara de utilidade pOblica o Serra
Verde Camping Clube de Minas Gerais,
corn sede em Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1.9 - Fica declarado de utilidade
pOblica o Serra Verde Camping Clube de Mi-
nas Gerais, corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2.9 - Revogam-se as disposicOes em
contrário.

Art. 3.9 - Esta lei entrarO em vigor na
data de sua pubhicação.

Sala das ReuniOes, 1.9 de abril de 1975

COMISSAO DE REDACAO

COMISSAO DE SAUDE E AcAo SOCIAL

COMISSAO DE SEGURANçA

COMISSAO DE SERVIO PUBLICO

COMISSAO DE SIDERURGIA E MINERAcAO

Suplentes:
EurIpedes Craide
JoSo Bello
Dorningos Lanna
José Honório
Luiz Bacarrini

A Assembléia Legislativa do Estailo de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 - Fica declarada de utilidade
püblica a Sociedade de Dorcas da Igreja Ad-
ventista do 7.9 Dia de Ubenlândia, corn se(le
na Cidade de Uberlândia - MG.

Art. 2.9 - Revogam-se as chisposiçOes em
contrárjo.

Pedro Gus tin - Nilson Gontijo - Gerardo
Renault - João Bello - Gyro Macjet - Chris-
beam Chiaradia - JoOo Navarro.

JustificacOo - 0 Serra Verde Camping
Clube de Minas Gerais, gozando das prerro-
gativas prOprias dos possuIdores do titulo de
utihidade pOblica, poderá dar mais ainda As
19 roil pescoas que a ele estio ligadas. Sua
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ineta principal é servir a toda a comunidade
(10 Estado. Possui area progi'amada para
camping, que foi utilizada no ano passado por
mais (le 40 mil pessoas do todo o Estado.
Contribui do maneira especial para o engran -
(iccirnento do esporte amad.,r, recebendo em
sua sede dclegaçOes de todo o Pals para a
(lisputa de (livcrsas modaliddcs de esportes.
Foi ainda o Serra Verde o plimeiro cluhe (IC
Minas Gerais a realizar o prinleiro polo Mo-
bral ClubIstico do Brasil, alfabetizando 231
a(lultos.

Pelas razSes expostas, espero merecer dos
meus ilustres pares 0 apoio necessário S apro-
vac5o (Ia presente proposiçSo.

Pedro Gus/ui

PROJETO DE LEI N.Q 45/75

DS a denominacSo do Dr. Gerardo
Pinheiro OsSrio S Unida(le SanitSria ,"
Pedralva.

A Assembléia Legislativa (10 Estado e
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 Fica denominada Unidade Sa-
nitSria Dr. Geraldo Pinheiro Osório a Unidadc
SanitSria de Pedralva.

Art. 2.9 - Esta lei enira em vigor no
data (IC sua publicaçSo.

Art. 3.9 	 Revogain-se as (liSpoSiçSes em
(ofltrari()

Sala (las ReuniSes, 1.9 (Ic abril (IC 1975.

End/des Cintr - Emilio Go/b - Fdbio
Vuscojicellos 	 Curios Lemos 	 Vicente Gua-
birobu	 Roiwido Cunedo.

Jusiificaçao 0 Dr. Geraldo Pinheiro
Osório nasceu e viveu em Pedralva, dando-Ihe
o melhor (IC sea empenho, inclusive os seus
trahaihos profissionais, ali fazendo da Mcdi-
0m b urn ver(Iadeiro sacer(IOcio. Digno do
mençao é o fato do ter sido do, durante mais
(IC 30 anos, o medico da cidade.

Instaloa ali a uni(iade sanitSria e a (un-
giu durante toda a sua vida. Homem (IC ati-
vi(lade polimorfa, foi Vereador 5. CSmara de
Pedralva dosde 1947 ate a data em que se
verificou o seu passamento. Chegou mesmo a
presidir o Diretório Municipal da ex-UDN.

Provedor do Santa Casa local várias vezes,
o Dr. Geraldo Pinheiro Osório sempre so des-
tacou pelo alto espirito püblico e polo cava-
Iheinismo que era peculiar S sua personali-
dade. Figura respeitada e estimada entre os
sells conterrSneos, a concessSo do seu nome
S unidade sanitSria local scm denomina-
çSo, ate entSo - faz jus 5. sua rnernOria e
(lemonstra a gratidSo do que são eapazes us
l)edralvenses.

Solicitamos, pois, aos ilustres pares, a
aprovaçSo do presente projeto de lei.

1ue I/des (in I :a

REQUERIMENTOS

N. 49, (10 Sr. Deputado Pedro Gustin,
pcdindo seja envido oficio ao Ccl. VenIcio
Alves do Cunha, SecretSrio da Segurança Pu-
blica, encarecendo a necessidade da transfor-
macSo do 2 . 0 Cia. PM/MG (10 UherlSndia em
BatalhSo;

fl• 9 50, do Sr. Deputado JoSo Navarro,
pedindo seja formulado apelo ao Govornador
do Estado, ao Mintstio das Minas e Energia
e ao Conseiho Nacional do Siderurgia -
CONSIDER, encarecendo a Conveniência (Ia
instalaçSo de uma ifl(IUstria si(leI-drgica em
I [Ut inga;

n.9 51, do Sr. Deputado 1\Iendes Barros,
solicitando sejain pedidas ao Sr. SccretSrio
da EducaçSo € ao Sr. Presidente (la CARPE
provi(Iências urgentes para reparos nos prC-
(hos dos Grupos Escolares Dr. LeSo AraSjo e
l)cseinbargador Drumond, do Nova Era;

n.s 52, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
solicitanclo sojarn feitos apelos ao Governa-
dor Aureliano Chaves e ao SecrotSrio do
•\ricuItura, Dr. Agripino Abranches Viana, pe-g
tindo providêncjas no sentido do quo seja

facilitacla a comercializacao da hatata o o pa-
gamento dos financiarnontos concedidos para
a sua cultura;

n.s 53, do Sr. Deputa(Io José Santana,
pc(Iirl(lo seja indicada ao Sr. Governador do
Estado a necossidade do enviar a esta Casa
mensagom acompanhada do projeto de lei que
estabeleça a concessbio do pensSo vitalIcia a
vidva on dependonte de Govornador e Vice-Go-
vorna(Ior do Estado do Minas Gerais o capean-
(10 minuta do projeto do lei nesso sentido;

fl9 54, do mesmo parlamentar, pedindo
seja feito apelo ao Sr. Governador do Estado
o ao Sr. SocretSrio da Administraçao para
qUo sojam deterrnjnados estudos visando rogu-
larnentar a maténia referente 5. contrataçSo do
pessoal em carSter tempor5.nio o esclarecer a
situaçSo do aludido pessoal coin rolaçao S
contribuiçSo c assistência previdenciSria;

n.9 55, ainda do mesmo autor, solicitando
seja formulado apelo ao Sr. Govornador (10
Estado, no sentido do que determine pro-
vi(Iências para estudos visando atualizar e
ajustar a legislaçSo esta(lual sobre licitaçoes;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, pedin-
(10 0 desarquivamento do Projeto do Lei n.9
1.266/74;

do Sr. Deputado Jesus Trindado, pedindo
o desarquivamento do Projeto do Lei n.° ....
1.200/74, de sua autoria;

do Sr. Deputado FSbio Vasconcellos, so-
licitando o desarquivamento do Projeto do Lei
Complemenlar n.° 9/74, do sua autoria.

COMUNICAçOES

Do Sr. Doputado Mendos Barros (3), dan-
(10 conhecimenlo S (Thsa do fa!ecimento dos
Srs. José Paiharos, José Cabral Pires e An-
Iônio Medeiros, em Govern odor Valad ares;

do mesmo parlamentar, sobre o falecimen-
to do Sr. JoSo Pereira (10 Castro Figuoiroa,
ocorrido em Ouro Preto;

do Sr. Deputado Wilson Tanure (2), soli-
citando voto de posar polo falecirnento de D.
Raquel Laporte Tofani e do Sr. Wilson Tofani,
em Sete Lagoas;

do Sr. Deputado Kornil Kumaira, sohre
o falocirnento do Sr. Ataliba SS, ocorrido em
Teófilo Otoni.

Pareceres

Receberam parecer favorável

Do ComissSo do ConstituiçSo e Justiça, Os
Projetos n.s 2/75, 3/75, 4/75 e 9/75, em 2.
discussao.

Oradores

PROGRESSO DE CONTAGEM

0 SR. DEPUTADO MENDES BARROS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ontem, na co-
memoraçSo do RevoluçSo do 1964, tivemos a
feliz oportunidado (10 assistir a urn programa
especial para aquela data, através da inaugu-
raçSo do obras da Prefeitura Municipal do
Contagem, quo nos mostrou a sensibilidade do
urn homom pdblico quo, coin realizaçSo do
obras quo traduzom o sentimento do povo,
vai aO alcanco daquele quo realmente fez a
rovoluçSo, por rneio do seu trabalho roalizado
no anonirnato, rnas quo traz, coda dia mais,
o progroSso e o desenvolvirnento a esta NaçSo.

Convidado por S. Exa., o Sr. Prefeito do
Contagem, Dr. NIlton Cardoso, assistimos, on-
tre outras coisas, 5. inauguraçSo do urn con-
junto do casas populares. Não do casas cons-
truidas pelo BNH, em quo seus ocupantes tern
a preocUpaçSo constanto (10 pagamonto das
prestaçSes, quo os sobrecarregam coda dia
rnais dovido 5. corrocSo rnonetária, alérn do
preocupação ainda maior, como disse (losta
Tribuna nosso ilustre colega Doputado Sérgio
Ferraro, do quo lhes sejarn tomadas as casas
polas financeiras diretamente protegidas pola
politica do BNH. 0 quo assistimos, ontern,
foi a entroga do casas, algumas delas doadas
aos oporSrios (la Cidade do Contagem o cons-
truidas polo Profeitura. A outros foi doado so-
monte o lote. 0 conjunto foi dovidamonte plo-
nejado, coin ruas traçadas, posto medico i/i
construldo, escola em construçSo o linhas do
ônibus em concorrência para servirern ao no-
ferido bairro.

Sr. Presidonto, Srs. Doputados, Contagom
é uma cidade do contradiçOes: (10 urn lado
o progresso vertiginoso produzido pelas in-
dñstnias em grande ndmero, podondo sor con-
siderada, talvez, a cidade rnais industrial (10
41inas Gerais. Do outro lado, uma populacS
pobre, mIsera, scm condicöes de obter empre-
go naquelas inddstrias, por falta de aptidSes.
Operários vêm do outras regiöes, coin

 do encontrar urn novo Eldorado, e, ao
contrário, sobrocarregam o Profeito daquela ci-
dade, quo, entretanto, coin espIrito huma-
no, corn sua capacidade do trahalho, vom pro-
curando resolver definitivamente esses prohlc-

mas em Contagorn. Assistimos 5. inauguraçSo
(10 dois grupos oscolares na cidade, para dar
condicSes do estudos aos filhos dos operários.
Ouvirnos do S. Exa., o Sr. Prefeito, quo mais
(10 4 mil crianças era oscolar não 1Cm
condiçSes do so matricularem nas escolas do
municipio. Vimos do porto o carinho do Pro-
foito - coin honra portoncento 5. le-
gonda do MDB - quo está imbuido dos prin-
cipios quo pregou na sua campanha eleito-
ral: um governo mais hurnano para a Cidado
do Contagem. Por isso, vem rosolvondo todos
os problomas do infra-estrutura dos setores
cducacional, (10 saudo pñblica e do sanea-
inento. Estonclern a iluminacSo püblica a qua-
so toda a area urbana do Contagom. Mais do 4
mil postes, din pouco mais do dois aflOS (10
govorno, foram colocados nas vias puihlicas do
Contagorn.

Ocupamos esta Tribuna para trazer 5. Casa
O nosso contentamento o para dar Os flOSSOS
parabéns ao ilustre Presidonte (losta -Casa,
quo, na reunião civica comomorativa do 11.9
aniversSrio do RevoluçSo, realizada na Ca-
mara dos Vereadores do Contagorn, proferiu
urn belo discurso. S. Exa. focalizou (10 portO,
o coin ênfase, a irnportância da Rovo-
luçSo para a solucSo dos problomas do ho-
mcrn, visando 00 desonvolvimento do Pais
coin participacSo do tO(1O o povo.

Hojo, dosta Tribuna, mando mous since-
ros parabCns ao Dr. NIlton Cardoso, DD.
Profoito do Contagern, a toda a sua oquipe
de OSSCSSOrOS 0 00 povo daquola próspora ci-
(10(10, pOlO progresso vertiginoso quo alcançou.

Basoado naquilo quo vi era 	 -
o Pi-ofeito, em convênio coin CARPE, cons-
truiu novos grupos oscolares ---- senti tristoza
00 passar, na sexta-feira do Paixão, polo rninha
terra natal, Nova Era, e ver do perto as ruinas
(10 dois grupos escolares. Encaminho 5. Casa
Requerimento podindo ao Sr. Secrotário do
EducaçSo o ao Sr. Presidento da CARPE pro-
vidências urgentes para 0 reparo daquoles,
grupos.

PROBLEMAS DA CULTURA DA BATATA

U SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA -
Sr. Presidente o Srs. Doputados. Através do
correspondência, do contatos diretos coin
nossos companhoiros do interior o também
atravCs da imprensa mineira, tornarnos conhe-
cirnento da dificil situaçSo cm quo so oncon-
tram os produtores (10 batata, em Minas Gerais.

Nosso Estado oforeco, polo seu clirna fa-
vorável, pela uberdado do suos terras o polo
esforço patriótico dos flO5SOS agricultores, uma
(las rnaiores o molhores produçôes do batata.
Porém, o Pals vern oncontrando sérias di-
ficuldades nesse setor, em conseqüência da
comercializaçSo do produto. No corronte ano,
ain(la aurnentou a quantidado produzida, nSo
dimmuindo, contudo, as dificuldades no co-
rnorcializaçSo.

VSrias rcuniSos tern sido realizadas nos
órgãos do classe pela FAEMG, pelos sindi-
catos rurais, pelas autoridodes, corn o obje-
tivo do (neontrar unia formula que venha
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em socorro dessa classe trabaihadora, que tern
sabido construir, através do arnanho da terra,
urna econornia bastante representativa para
o nosso Estado.

Temos observado, Sr. Presidente, que, não
obstante as várias reuniöes que se realizaram;
apesar da grita constante das partes preju-
(licarlas e do ernpenho dos órgâos de classe,
ate o mornento nenhurna providência concre-
ta, objetiva, resultou ern favor dos bataticul-
tores. Preocupa-nos, Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados, em fase corno esta, quando a classe
atravessa uma (las suas mais sérias dificul-
(lades, o fato (le näo surgirem, por parte das
autoridades competentes, medidas que venham
colocar a salvo os interesses daqueles produ-
tores. Näo sahemos, para o futuro, do corn-
portamento de tantos e tantos agricultores quo
(Ie(licam a sua vida e o seu trabaiho a cultu-
ra da batata. PoderSo des, frustrados, arra-
sados na sua economia, resolver abandonar
essa atividade, encaminhando-se para outras
inais rcndosas, o quc implicará a falta da
produçSo de alimento tao importante para
o povo. Isso poderá ocorrer, e, ent5o, nao
poderernos responsabilizar a classe; não p0-
derernos incrirniná-la pela atitude tomada,
nern criticá-la polo abandono de uma ativi-
dade que representa urn valoroso suporte para
a economia mineira. Se isso acontecer, será
fundamentalmente porque nSo se deu a classe,
na hora oportuna, o apoio por cia solicitado
c merccido.

Sabernos que já ha em Juizo várias co-
brancas judiciais de financiamentos para se-
inentes e insumos aplicados na cultura da
batata; sabemos, ate, quo ruralistas hurnildes,
que trabaiharn por arrendarncnto, estäo corn
seus bens rnóveis a ponto de ser empenhados
para garantir o pagarnento de financiarnentos.

Trata-se, portanto, (Ic situacSo (las mais
dificcis a quc atravessa a ciasse dos batati-
cultores do nosso Estado. Sabemos cia boa
vontade do Sr. Governador do Estado, nSo
ignoramos 0 interesse do Sr. Secrctário da
Agricultura na soluçSo de probiema tao grave
o importante para a nossa econornia. Alas o
que estranhamos, Sr. Presidente, Srs. Deputa-
(los, é o fato de que ate agora, decorridos
quase 60 dias de crise tao grave para a ceo-
nomia mineira, nao tenham ainda as autorida -
des conseguido urn resuitado objetivo no seu
trabaiho, visando a salvaguardar os interes-
ses daqueles que se dedicarn a cultura da
batata em Minas Gerais.

Preocupado corn esse problema, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, querernos enderecar
a S. Exa., o Sr. Governador Aureliano Chaves,
esse jovem Governador do nosso Estado, em
quern depositamos todas as esperanças, urn
apelo veemente para que, de algurn modo,
faça chegar a essa ciasse aitamente sacrifi-
cada, o calor, o apoio do Governo, fazendo
sentir a cia que nao se acha abandonada ern
hora ISo grave do son destino e que, certa-
menlo, em mornento oportuno, haverá de son-
tir Os resultados positivos das provi(Iências
que o Estado haverS de tomar cm seu favor.

Por isso mesmno, estarnos on(ierecandlo a
Mesa nesta data, Requerirnento flesso senti(lo.

FOSFATO EM PATOS DE MINAS

o SR. DEPUTADO SEBASTIAO NASCI-
1\IENTO	 Sr. Presidente e Srs. Deputados,
V. Exas. devern estar cstranhando a minha
prescnça nesta Ti-ibuna, mas venho a cia dada
a importSncia do pronunciarnento quo trago
S consideraçSo da Casa.

o dia 18 de marco de 1975 ha de repre-
sentar, para nós mineiros e muito especiai-
mente para os patenses, urn acontecimento da
major significaçao: é que, naquele dia, o fa-
huloso tesouro fosfStico de Patos de Minas
foi oficialmente divuigado por S. Exa., o Sr.
Ministro (las Minas e Energia.

Sim, Sr. Presidente e Srs. Deputados, o
(lepóSito de rochas fosfSticas de Patos do
Minas anteciparS para 1977 a auto-suficiência
(10 Pals em fosfato, que estava prevista no II
PND somento para 1980!

E o Brasil quc engrandece. E a charna
das esperancas singulares e proféticas a se
reacender no coraçSo da gente rnineira, que,
mais uma vez, assiste, corn justificada honra,
seu torrSo contribuir de maneira inconteste
para 0 pieno desenvoivimento cia Pátria. E
Patos de Minas rejubilando-se de aiegria por
(lescerrarern-so as cortinas dc mais urn ato
de sua grandiosa participaçao no desenvolver
(10 progrosso material, cia fartura alimentar e
(Ia história, no contexto nacional.

Ern reforço, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, a esta minha incontida alogria de pa-
tense, minoiro e, acima de tudo, Brasileiro,
permitam-me alinhar aqui as principais man-
chetes estampadas na irnprensa nacionai sobre
0 evento: Palos de Minas lornard o Pals Au-
to-suficiente em Fertilizantes 0 Estado de São
Paulo, 181març075, pdgina 32; 0 Brash Au-
t o-suf iciente em Fosfatos jci em 1977 - Folba
de São Paulo, 181març075, pdgina 23; Ueki
Anuncia que o Brasil será Auto-suficiente em
Fosfoto - "0 Globo", 181març075; Minas
e o Fosfato, editorial de 0 Estado de Minas
de 19/março/75; 0 Rico Fosfato que Minas
Vai Dar ao Brasil Jornal do Tarde, 28/fe-
vereiro/75, pSgina 7; Urn Tesow'o de Fosfato
- Revista Visão, 28/janeiro/75, pSgina 48.

0 quo ha do extraordinário e singular
nesse acontecimento, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, se o Pals já conta corn algumas
apreciSveis jazidas?

Respondendo, conciamamos a Casa a nos
prestigiar corn a sua proverbial atençSo:

1 Se, peia renda per capita, mode-se
a importSncia de urn Estado no universo ceo-
nômico, pelo consumo de fosfato por hectare
tern-se urn retrato do grau de desenvoivimen-
to e produtividade da agricuitura de urn Pals;
e nSo ha produtividade agricola scm fertili-
zantes, e estes nSo contarn so dissociados do
fosfato.

2 - Dos fins de 1973 a meados do 1974,
0 fosfato, que nos custava 13 dólaros a tone-
lada FOB, passou a custar-nos 63 (Wares, con-
figurando. nesse curto ni'iodo, urn aUmpflt()
(10 384,62 1/c. Essa 000rréncia. nobres coIgas,
provocou grando preocupaçSo nos agriculto-
res do todo 0 Pais, mat van 	 inclusive, cei'ta

frustracSO e intranquiiidade no seio das classes
produtoras e causando impacto aitamente no-
civo no custo e no padrSo aiirncntar da Naçiio.

3 - 0 Brasil importa presentemcnte 89%
de rochas fosfSticas para suprir son consurno,
quc é da ordern de urn miihSo do toneladas/
ano de concentrado fosfatado. Em 1974, des-
pendemos, so corn importação desse fcrtiii-
zante, a significativa quantia de 230 rniihöes
de dólares (aproxirnadamente, urn biihão c
seiscentos c dez rnilhöcs de cruzeiros), e,
ainda assim, nosso consumo por hectare situa-
-se cntre Os mais baixos do mundo: 20 kg/ha
contra 45 kg/ha de Portugal, 81 kg/ha da
Italia, 82 kg/ha dos Estados Unidos, 234 kg/
/ha da Franca e 400 kg/ha do Japão. Avalia-
çSes técnicas apontam que o nivei de consu-
mo satisfatório para nossa agricuitura seria
da ordem do 80 kg/ha, o quo o torna abso-
lutamente inviSvel a precos correntos e do
importacSo, pois, rnantidos os atuais parâ-
metros, em 1980 estariamos despendendo, so
corn irnporlaçSo do rochas fosfáticas, 950 mi-
ihSos do dóiares! 0 espectro da fome ronda
o mundo. 0 antidolo mais eficaz para esse
trernendo mal é o fertiiizantc!

4 - Na caracterizaçSo do quaiquer ja-
zida, a origern geoiogica do depósito, son porte
e teor sao, inquestionaveirnente, fatores deter-
minantes do seu significado cconômico c tee-
nico. A rocha fosfStica encontrada em Patos
de Minas pertenco a formacSo Bambul (urn
tipo do rocha quo foi descrita pela prirneira
vez em Bambul, razSo por quo reccbeu esse
norne). Fosfato de origern sedimentar como
o do Patos se traduz por mineral quase puro,
isento do associaçSes a outros minerais e alto
grau do soiubilidadc (atributo de sua assi-
rnilacSo peias piantas). 0 fospatos - nomo
quo pretendomos tenha o concentrado do los-
fato do Patos - é de origom sedimentar, Se-
gundo informa a CPRM - Cia. do Pesquisa do
Rocursos Mincirais, sociodade do oconomia
mista criada pelo Dec.-lei 764 do 15-08-69, des-
cobridora o iinica responsSvel peia viabiii-
zaçSo desse notSvel emproendimento. Tais ca-
racterIsticas conferom ao FOSPATOS urn ole-
vado indice de assimiiaçSo peias piantas, no-
tadarnonto as culturas temporSrias. A tecno-
logia a Se aplicar no sou benoficiamento é
simples e pouco onerosa, o quo, em sintese,
so traduz para o agricuitor em maior desfru-
Ic a custos mais reduzidos. As jazidas ate
então conhocidas - Jacupiranga, Iracorna o
Serrote, no Estado do São Paulo; Araxá e
Tapiral, em Minas: CatalSo/Ouvidor, em GoiSs
- são todas do origom vuicânica. Isso sig-
nifica quo o fosfato neias existento vem asso-
ciado a outros minorais - óxido do forro,
tório, titSnio etc. - o quo dificuita son hone-
ficiarnonto o encaroco sou custo final, fatores
essos quo influem para quo essas jazidas to-
nharn sou potenciai duiuido, técnica e econo-
micarnento. Em porte, a jazida do Patos do
Minas so enquadra entro as maiores do Brash
o so constitui, por mais esse atributo, no lado
do sells oxcelento tear do óxido do fosfórico
o alto grim de soiubiiidade, segundo as pain-
vras do Exmo. Sr. Ministro das Minas e Ener-
gin, num dos fatos mais importantes dos iii-
limos anos no setor mineral. Guardadas as

devidas proporcöes, nossa jazida so compara
im descoberta cia provincia potrolifera do Ga-
roupa.

Quanta ao porto, Sr. Presidente o Srs.
Deputados, a jazida do Patos do Minas tern
a seguinte dirnensSo:

- faixa do ocorrCncia: 9,5 km do ox-
tcnsSo no sentido sui-norto, por 1,5 km de
largura no sentido ieste-ooste;

- 450 miihöes do tonciadas do rochas
fosfSticas corn teor médio do 16 17o do p205
(óxido fosfórico), a proporcionar o beneficia-
mento do 72 rniihSes de toneladas do nutrien-
to. Em razSo desse dado, a jazida acha-se
avaiiada, a preços correntos, cm 5 bilhöcs do
dóiares.

- em razSo de sua origern sedimontar,
osso produto apresenta alto grau do solubiii-
dade (8 vezcs superior ao do AraxS o Jacupi-
ranga), o quo permite sun utiiizacSo in notura
sobrc a terra.

5 - A iocalizaçSo dessa jazida é por do-
mais estratégica cm termos de aproveitamen-
to dos cerrados: cia está no coração do POLO-
CENTRO, onde, dentro em breve, serSo in-
corporados mais 5 miihSes do hectares a atual
fronteira agricola do Pals: próxirna ao sulfe-
to de zinco recontemente doscoherto cm Para-
catu, quo, entrando cm fase do iavra, produ-
zirá cerca do 800 mil toneiadas ano do calcS-
rio doiomitico, além do grande quantidade de
Scido sulfdrico, oicmentos ossos quo amplia-
rSo consideravelrnente o potenciai do nosso
fosfato, em razSo da possibilidado quo o Scido
suifdrico enseja ao fabrico do suporfosfato,
hem coma da correçSo da acidoz dos solos,
mcdiante o emprogo (10 caicSrio. E a viabi-
lizacSo maciça do POLOCENTRO, meus senho-
rcs; é a redenção cia agricuitura (10 Minas e
do Brasil quo choga; é a ospectro da lame a
so dissipar!

Essa (lescoborta forçarS investimentos na
Area industrial, par quo a almejada auto-su-
ficiCncia soja atingida, de aproximadarnente
30 miihSes do dólares. No caso do nosso
losfato, praticamento todo o equiparnento é
produzido no Brasil, principalmente em nosso
Estado.

Buscarnos, corn este pronunciamento, mo-
tivar a Casa e dar-Ihe urna visSo panorârnica
dosse tcsouro ineslimSvel quo Patos do Minas
deu no Pals. Cumprida ossa otapa, preocuparn-
-nos as scguintes fatos:

1 - considerando quo a própria CPRM
foi autorizada a instalar na area (localidade
do Rocinha, distante do Patos do Minas 68
km) uma usina protótipo corn capacidade mi-
cml (10 150 mil tonoiadas/ano do nutrienlos,
ampliSvei em 1977 para 300 mil toneladas,
par quem e ondo scrS industriaiizado todo
esso apreciável volume do concentrado? A
experiência do potSssio do Carmópolis (Grupo
Lume) onfatizou a completa inviabilidade do
so colocarem tais jazidas em licitaçSo: mas
nom por isso o Governo Federal está imuno
as prossSos contra a estatizaçSo do omprcon-
dimcnlos desse cscol;
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2 - a usina de beneficiaincnto a ser ins-

talada junto a jazida representa, sem (luvi(la,
vigoroso passo no sentido de que Minas e
o MunicIpio dc Palos tenharn assegurado apre-
ciável quota de participação no desenvolvi-
mnento nacional: Os (lividendos reais decorren-
tes da exploracão desse mineral so se corn-
pletarão corn a implantação em Palos dos em-
preendimentos industrializadores do concen-
trado que a usina fornecerá corn fartura, pois
nessa fase é que são gerados empregos mlire-
tos e indiretos em major escala e (leSeflVOIve-
-se toda infra-estrutura industrial de grande
porte, corn efeitos rnultiplicadores (IC grande
significacão para a econornia do MunicIpio
C (10 Estado;

3 - tememos que, tao logo esteja em
operação a usina protótipo, corn a conseqüente
e natural conclusäo pela total viabilidade (Ia
tecnologia empregada, venha a CPRM a see
(lespoja(Ia dessa sua grandiosa conquista. A
rnaterializaçao (lesse nosso ternor significará
a rulna econômica do Municipio, além de se
constituir em inorninável injustiça para corn
Palos (Ic Minas, razão de menapelo prévio
e veernente a S. Exa., o Sr. Governador, a V.
Exas., Sr. Presidente e Srs. Deputados, para
que tudo facamos para irnpedir que esse fa-
huloso tesouro seja usurpado (IC Minas Gerais
e da cornuna que tenho a honra de represen-
tar nesta Casa. A (loutrina (10 utilitarisrno,
que, nessas oportunidades, encontra ardorosos
adeptos, representa para Minas e para Patos
serissima ameaça após outubro de 1977, data
em que a grande unidade heneficiadora do
fosfato entrará em atividade.

Solicitamos, na opoitunidade, o indispen-
sável apoio da Casa aos requcrirnentos que
formularernos a Mesa, todos vinculados a esse
auspicioso evento, eis que necessitamos ur-
gentemnente que seja construida, em padröes
do DNER, a estrada (IC acesso a jazida (Patos
- Bocinha, corn 68 kin) . IrnpOe-se congra-
tularmo-nos corn a CPRM - Companhia de
Pcsquisa de Recursos Minerais, na pessoa (IC
seu Presidente, Dr. Ivan Barreto de Carvaiho;
corn seu Agente no Estado, Dr. Benedito de
Paula Alves; corn o Dr. Adamir Gonçalves
Chaves, Engenheiro de Minas e Metalurgia,
que, a serviço da CPRM, descohriu mais essa
cxtraor(ljnária riqueza (10 subsolo das Minas
Gerais; corn o 1)r. Luiz Alberto Brandalise,
geólogo encarregado (10 projeto Palos (IC Minas,
, na pessoa (Ide, parahenizarmos todo o pes-

soal - dernais geólogos, sondailores, qulmicos,
engenheiros, técnicos e operários - gañchos,
catarinenses, mineiros, baianos e pernambu-
canos - pela rnaneira ahnegada e patriótica
corn que se entregaram i'm ãrdua missão de,
em 90 dias, realizar trabalhos de pesquisa,
prospecçoes em rnediçoes que normalmente le-
variam de 12 a 18 mescs a se curnprirem.

Muito obrigado.

INTERFERENCIA NA ESCOLHA DO
PREFEITO DE BH

O SR. DEPUTADO JORGE 'CARONE -
Sr. Presidente c Srs. Deputados. 0 que me
traz a este microfone é urn assunto breve e
que julgo da rnaior importâncja, principal-
mente para nós que ternos assento na Ban-

cada do MDB nesta Casa. Trata-se, Sr. Pre-
sidente, de notIcia divulgada por urn dos
jornais de nossa Capital, segundo a qual al-
guns Deputados do MDB, que tern assento
nesta Casa, estariam acatando conselhos e
decisöes do Sr. Presidente do Senado Fede-
ral, Dr. José de 1lagaIh5es Pinto, noticia
essa que, em norne da Liderança do meu
Partido, venho a este microfone refutar, pois
o Dr. José (IC Magalhães Pinto não pertencc
ao MDB, e corn dc não deve ter nenhuma
ligacao por mais estranha quc essa ligação
sja. 0 Dr. José de Magalhaes Pinto deve
cuidar de sua Presidência e deixar de lado a
Bancada do MDB, num assunto que essa Ban-
cada ira decidir ainda amanhã. Tenho cer-
teza de que a minha opinião é a mesma de
alguns colegas, e iremos votar contra qual-
quer norne que seja indicado pelo Sr. Go-
vernador Aureliano Chaves para a Prefeitu -
ra de Belo Horizonte.

Portanto, fica aqui o men protesto con-
tra as declaraçoes que foram dadas a jornais
(IC nossa Capital não sci por quern, segundo
as quais o Presidente do Senado Federal Cs-
tai-ia influenciando a Bancada do MDB na
escolha do norne (10 Prefeito de Belo Hori-
zonte. S. Exa. (leve tratar de dirigir da me-
lhor rnaneira possIvel os trabalhos daquela
Casa, não se introrneter nos entendimentos
manti(Ios corn a Bancada do MDB nesta Casa
nern deixar quc neles seja citado seu norne.

PREFEITURA DE BELO HORIZONTE

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Prcsidente, Srs. Deputados. Ouvindo falar
cm estradas, eu, que venho de urna região
onde so existem atalbos e huracos, apressei-
-me a compareCcr a esta Tribuna para anali-
sar essa raridade, on seja, uma estrada. E
encontro justamente urn Requerimento do meu
nobre C queri(Io Deputaclo Pedro Narciso, em
que S. Exa. solicita 0 asfaltamento da BR-122,
no trecho compreendido entre sua Cidade
Montes Claros - e a cidade próxima - Ja-
nañba. Portanto, S. Exa. está sendo ate ceri-
rnonioso para pedir, pois pede somente o as-
faltamento.

Nós tcmos assistido a obras faraônicas
do Governo do Estado, mormente aquelas do
Governo já findo, corn a graça de Deus, do
Sr. Rondon Pacheco. Temos assistido a total
desassistência de Minas Gerais. Portanto, 0
nobre Deputado Pedro Narciso pede 0 asfal-
tamento daquela estrada. Eu não pediria as-
faltarnento, cu pediria estradas para minha
zona rural. Na zona rural de Juiz de Fora,
nos distritos da grande Juiz de Fora, ainda
se viaja muito, mas é em lombo dc burro.
0 rnuito que se faz é abrir picadas nas vere-
(las e nos pastos, pelas matas e pelos caminhos
agrestes.

Por esse motivo, cumprirnento S. Exa., o
I)eputado Pedro Narciso, Poe sua felicidade
cm possuir estradas na sua região, que p0-
miem ser asfaltadas. Eu conheço o drama do
nobre Deputado Pedro Narciso. S. Exa. tern
relatado a sua Bancada as agruras da sua
região, essa região também esquecida pelo
Governo Estadual.

Respeitarnos naturaimnente o Requcrimen-
to de S. Exa., o Deputado Pedro Narciso, e
aproveitamos a oportunidade para lembrar o
problerna da Prefeitura de Belo Horizonte.
Vemos esta Belo Horizonte cornpletamentc
desprotegida. Venho de Juiz de Fora pensando
que aquilo IA não anda muito bern. Realmen-
te, existem ruas ain(la com alguns buracos.
Existem ruas que precisam ser abertas; vias
que precisarn ser reconstruidas, rnas, quando
cheguei a Belo Horizonte, a Capital do men
Estado, pensei que havia chegado num abis-
mo Pcnsei quc nunca estivesse por aqui
qualquer Prefeito. Encontrci uma cidade ace-
fala,acahrunhada, desnorteada. E hoje Belo
Horizonte esta scm prefeito. Pasrnern-se os
Srs. Deputados. Sc a situação já era terrIvel
quando Belo Horizonte tinha urn prefeito, 0
que dirIarnos agora que Belo Horizonte cstã
scm prcfeito nenhurn?

Hoje, Os rncus nobres colegas vão ouvir
um pronunciamento brilhante (10 nosso que-
rido e nobrc colega Deputado Baccarini. S.
Exa., no expcdiente próprio, pelo prazo de
60 minutos, ira discorrer sobre csse assunto.
Pretendia, entretanto, apenas salpicar urn
pouquinho de pirnenta-do-reino no assunto,
para que Os nobres colegas, Deputados da
ARENA, possam vir a Plcnario prestigiar-nos
com sua audiência c corn seus apartes. 0
Deputado Baccarini, por men interrnédio, con-
vida todos os Deputados da ARENA para que
venharn debater conosco, discutir, discorciar,
para quc venharn defender os seus governa-
(lores e pi-efeitos, se é que urn pccado capital,
urn pecado mortal, possa ter algurna atenuan-
te. Condenarn-se sirnplesrnente aos cantos mais
escuros do inferno determinados hornens pñ-
blicos que passarn por uma cida(lc e não pas-
sam, que se assentarn nurn gahinete dc Pre-
fcitura e não existe ninguérn assentaclo nessa
cadeira. Ha governos que vêrn para gover-
nar e desgovernam; quc fazern bagunca, que
atiram pedi-as, que destroem não sO uma ci-
dade, rnas todo o Estado. A gloriosa Minas
Gerais sofreu o flagelo Rondon Pacheco; a
miiaravilhosa Belo Horizonte sofreu, não o fla-
gelo de Atila, Ilci dos Hunos, rnas o flagelo
muito pior (IC Pieruccctti, o Rei do Nada.

Portanto , vejarn V. Exas. a situação caóti-
Ca, larncntãvel, catastrOfica, triste, lacrimejan-
te, abismal, sepulcral, desta Belo Horizonte scm
prefeito. Assistimos, rnodcstos Deputados, a
inércia do Governo Aureliano Chaves. S. Exa.,
que veio carregado de chaves, não conseguiu
ainda abrir nem a suhporta da subprcfcitura
(Ic Belo Horizonte. Pulularn os homens do Par-
tido do Governo. Vejo a minha frente nobres
Deputados da ARENA, corno os Deputados Ci-
cero Dumont, João Navarro, Chiaradia e tantos
outros que poderiam muito bern ser o Prefeito
(le Belo Horizonte. Também o Deputado Rai-
mundo Albergaria dana urn execelcnte Pre-
feito. Entretanto, Aureliano Chaves, como urn
DiOgcnes a luz do mcio-dia, não corn
so vela accsa, mas corn uma tocha, procura
urn prefeito. Entre todos os politicos da
ARENA, da Bancada Federal (duzentos e tan-
tos Deputados) e da Bancada estadual da
ARENA e entre to(Ios os militantes do Parti-
(10 Governo, o Sr. Aureliano Chaves não en-
contra urna sO fechadura em quc caiha urna
(lessas chaves.

E Iarncntâvel e triste que S. Exa. esteja
(ldsprestigiando, menosprczando, dirninuindo
os seus próprios companheiros e tripudiando
sobre des. S. Exa. não atira pedras no Par-
ti(lo da OposicAo, nos seus opositores, nós,
rnodcstos Deputados (10 MDB, mas atira pe-
dras em seus prOprios companheiros. S. Exa.
não faz Poe rnenos corn seus companheiros de
batalha, corn seus amigos e companheiros de
Partido govcrnista, c, naqucle "caldo" de ude-
nistas, pessedistas, perristas e outros "istas",
não encontra prefeito para Belo Horizonte.
Portanto, é larncntãvel que a grande Capital
(IC Minas Gerais, uma cidadc quc pontifica
no contexto nacional, não tenha o primordial,
o neccssário, 0 corriqueiro, on seja, 0 SdU
alcaide, o seu prcfeito, o sen chefe (10 Poder
Executivo. Estã urna cidade cornpletamente
acéfala.

E muito born que os elcitores, habitantes
dc Belo Horizonte, meditern sobre esse assun-
to. 0 Governo Estadual estã ddsprczando a
nossa ciclade, não fazendo qucstäo (Ic que
Belo Horizonte tenha urn governante. Talvez
entenda quc o Governo do Estado possa ser
tao absoluto que scja tambérn o Prefeito, o
Presidente da Cârnara, quc seja, enfim, todos
Os poderes quc cnglobarn não so a mãquina
estadual, corno também a mãquina municipal.

E preciso que esse eleitorado medite so-
hrc o assunto, ja que no ano vindouro tere-
mos eleicoes rnunicipais e que, infelizrncnte,
• povo belo-horizontino não podera escolher
• seu prefeito. Isso e rnelancOlico, mas assirn
quiseram os senhores da Revoluçao. 0 povo
(lesta cidadc não poderá votar no sen pre-
feito, rnas poderá escoiher os seus vereadores
e ai é que será preciso muita atencao. E pre-
ciso que se vote nos homens da Oposicão.

preciso que a Oposição tenha rnaioria na
Câmnara Municipal; é preciso responder ao
não-charnarnento as urnas para cleiçao (IC Pre-
feito.

Flea registrado, através do nosso pronun-
ciarnento, o desprezo do Governo Estadual
pela 'Cidade dc Belo Horizonte, rnostrado pela
nao-in(Iicaçao, ate hoje, de sen prefeito mu-
nicipal. ja que o povo não podera escolher
o sen Chefc do Executivo, podcra escolher
os seus Vereadores. Esse voto, para Os Vcrea-
dores (Ia Oposição, sera urn brado (Ic alerta
contra a prepotência, contra os poderes ab-
solutistas, e sera urna resposta do povo ao
seu não-chamamnento as urnas, para elcição
de Prefeito.

Os nobres colcgas, Deputados (Ia ARENA,
estão convidados e, rnais ain(Ia, estão desa-
fiados a comparecer a este Plenário, para on-
yin a palavra do nosso estirnado colega, Luiz
Baccanini, que falara sobre esse assunto e
recebera apartes e subsIdios de V. Exas. Fica,
portanto, finalizando, a nossa pitada (Ic sal,
pimenta c canela, para que possamos tcrnperar
0 assunto.

ESCOLHA DO PREFEITO

O SR. DEPIJTADO LUIZ BACCARINI -
Sr. Prcsidente, Srs. Deputados, ja se nota na
fisionomia do povo de Minas Gerais, para
corn o Governo quc se irnplantou neste Es-
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tado desde o dia 15 de marco, não so urn
amargor, mas uma triste decepçSo. E que,
após quatro anos de uma desastrosa e infeliz
administração, aflorou no coracSo de toclos
os mineiros a esperança de que aqui Se iria
inaugurar urna administração que soerguesse
O flOSSO Estado e quo retornasse 1\Iinas Gerais
A posicão de destaquc que cia realmente me-
rece perante os demais Estados da FederaçSo.

Alas, Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas
Gerais via no jovem politico que assurnia
este Governo uma csperança, pela sua inteli-
gência, pela sua cultura e, sobretudo, pela
sua experiência politica desde cedo demons-
trada. Alas, ao invés de ter no Palácio da
Liberdade urn tirnoneiro corn mSos firrnes e
decididas, o quc espeiha neste instante, é
apenas o retrato incgãvcl de urn homern fraco
e indeciso, incapaz portanto de dirigir Minas
c de dar a Minas o progresso quc todos nós
desejamos. No son primeiro episódio, o epi-
sódio politico da indicaçäo do Prefeito desta
Capital, o Governador Aureiiano Chaves mos-
trou-se indeciso, fraco e timido, incapaz de
tornar decisSo, já quc dc rnesrno confessa
que sofre pressScs de grupos politicos por to-
dos os lados, dando dcmonstraçSo inequivoca
de sua incapacidade administrativa. 0 Go-
vernador Aureliano Chaves, de quern Minas
tanto csperava, mostrou-se incapaz de exercer
urna atribuiçao constitucional, indicando,
isento de qualquer prcssão, urn nome para
administrar a Capital de Minas Gerais. 0
que sucederá então neste Estado, o quo ocor-
rcrá em 1Iinas Gerais, quando S. Exa. for
chamado para dar as suas mais graves e mci-
sivas decisöes naquilo que se referir aos rnais
altos intercsses do povo, se nesse instante
então, rnais do quc nunca, terá quo sofrer
nao apenas pressöes polIticas, mas também
pressöes econôrnicas? Ncsse instante, scm dü-
vida alguma, dc, que foi urn fraco, urn mdc-
ciso na escoiha de urn mero prefeito, será
também fraco e indeciso nas decisSes mais
irnportantcs para nosso Estado.

0 Sr. Depulado Jesus Trindade - Ilustre
Deputado Luiz Baccarini, ouvindo o discurso
de V. Exa. corn aquela atençSo quc sempre
suas palavras nos mereceram nesta Casa e
neste Plenário, queria pedir permissão ao
ilustre colega para, interrornpendo-o, ousar
fazer urn apelo para impedir que V. Exa., que
é urn bacharel de escol, incida numa injus-
tiça que, pelo visto, vai fazer ao eminente
Governador Aureliano Chaves. Justamente,
nobre Deputado, como homenagem ao apreco
quo Ihe devotamos e que gostariamos de di-
zer a V. Exa que é injusta a sua afirmativa,
quando pretende significar que o nobre Go-
vernador Aureliano Chaves ainda não enca-
minhou a esta Casa o nome do futuro Pre-
feito da Capital para nossa apreciaçiio, por
tirnidez. Na verdade, isso nSo ocorre. 0 Go-
vernador Aureljano Chaves, que apenas he
(luas sernanas se empossou, teve praticamente
urna semana a menos nos sons 15 dias de
Governo, porque nSo ignora o nobre parla-
mentar, ilustre tribuno que é V. Exa., que
a semana santa foi urna semana em quc a
Assembléia Legislativa, seguindo a sua tra-
(liçCo, seguindo também o modelo do próprio
Poder JucliciCrio, niio fiincionou. NSo hi Ii-

bieza por parte do Governo. 0 que ocorre,
na verdade, é que S. Exa., o Sr. Governador,
estC querendo prestigiar a classe politica, ou-
vindo opiniöes, ponderando sugestöes, para
encontrar aqucie ponto ideal que satisfaça
nCo so as aspiraçoes nobres da classe polItica,
como tarnbérn os altos, os superiores interes-
ses da Capital de Minas Gerais. V. Exa. não
perderá por esperar mais urn poueo, para
ver que a solucao a ser indicada a esta Casa
Legislativa, pelo nobre Governador, será urna
soiucSo C altura dos méritos de Belo Hori-
zonte e da gente mineira.

Muito obrigado a V. Exa.!

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
V. Exa., que tern sido nesta Casa urn dos rnais
atuantes parlamentares, realmente Sc colocou,
hoje, numa posiçCo ingrata, on seja, aqucla
de defender o indefensCvcl. V. Exa. diz que
poderia on corneter injustiças ao criticar o
Governador Aureliano Chaves pelas suas in-
decisöes c pela sua tibieza, ja que ha apenas
duas semanas S. Exa. se empossara como
Chefe do Executivo mineiro. Esquccc-se V.
Exa. (IC que ha nove meses o Governador
Aureliano Chaves jC estava indicado para go-
vernar Minas; que desde o inicio de dezern-
bro o Governador jC conhecia o quadro po-
litico clesta Assembléia, corn os resultados das
Cltimas eleiçoes. E, se V. Exa. diz que nCo
perderci por esperar, apenas digo que nada
estou perdendo. Quoin perde é o povo de
Belo Horizonte, é a adrninistraçCo desta Ca-
pita!, que se encontra paralisada, hoje ate
rnesmo corn o prefeito em férias. Todas as
repartiçCes estCo praticamente paralisadas pe-
Ia ausCncia de urn novo chefe, de urn novo
prefeito, jC que o atual estC ciente de quc
em breve entregará a Prefeitura a seu suces-
sor.

Dessa forma, quern estC perdendo não
é o MDB, nSo é este mero representante do
povo de 1\linas ncsta Casa, mas, sim, o povo
desta Capital.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, temos a certeza de
quo, após o aparte do nobre Deputado Jesus
Trindade, Vice-Lider do Governo nesta Casa,
do grupo da ex-UDN - porque nCo sabernos
rnais o que é a ARENA, sabemos aqui quem
é o Vice-Lider do grupo da ex-UDN, quem
e o Vice-Lider do ex-PR - outros Deputados
lhe darCo apartes. V. Exa. terá a satisfaçao
e a alegria de ouvir apartes de Deputado, tam-
bern Vice-Lider do ex-PSD. Entendo que a
"colcha de retaihos" reairnente transforrnou
a ARENA, corn a participaçSo eletiva desses
grupos. Ate dá a impressCo de grupo esco-
lar. E grupo não sei de quê, rnas o importan-
te é que, como disse V. Exa. sobre o aparte
do Deputado Jesus Trindade, S. Exa. é urn
colega ilustre, inteligente, culto, que merece
o nosso respeito pelo seu cavalheirisrno c corn-
portamento corn os colegas. Alas S. Exa. fa-
Ion em semana santa e que o atraso da esco-
iha do Prefeito devia-se a cia. Alas, do dia
15 ate a semana santa, deveria ter surgido
o nome do futuro Prefeito. E importante quo
nCo surgisse hoje para nCo ser urn prefeito
dc 1,9 (Id abril.

Outro aspecto irnportante do problerna
e quc os Partidos se dividem em grupos. 0
PR conta corn seis Deputados, a UDN corn
17 Deputados, o PSD reduziu a sua Bancada
de 15 para 14. A UDN, então, hoje, é o grupo
maior, corn 17 Deputados naquele Partido quo
Sc chama ARENA, mas que na verciade é urn
abrigo para os diversos Partidos extintos.
A Bancada da UDN, corn 17 Deputados, o PR
corn seis, o PSD corn 14 e o MDB inteirinho,
bacaninha, corn 24 Deputados, sendo então
a major Bancada nesta Casa. 0 MDB é real-
mente o fiel da balança aqui dentro, c isso
é muito importante, pois o povo cstá aqui
representado por 24 Deputados da OposicCo,
atentos aos problernas e atentos C escolha do
Prefeito para Belo Horizonte. Uma Capital
corn 1.700.000 habitantes rncrece muito res-
peito, rnuita consideraçCo c muito cuidado.
E a Capital do MDB, pois daqui saiu o MDB
corn 250.000 legendas para o son candidato
a Senador. E hoje a Capital da OposiçCo, é
hoje a cidade dorninada pelo cleitorado des-
contente, que estC vigilante e atento. As vozes
dos Vice-Lideres do Governo nesta Casa tern
acesso direto, ate telefônico, corn o Sr. Go-
vernador Aureliano Chaves, quc inclusive me-
rece o nosso respeito, mas que saiba V. Exa.
- e aqui fica urn aviso - nCo coloque urn
politico para fazer politicagem na Prefeitura.
Coloque urn hornem que seja atento aos in-
teresses da Capital de 1.700.000 habitantes;
que cuide dos problernas serbs (Ic nossa ci-
dade. Que S. Exa. coloque na Prefeitura
alguérn corn disposiçCo de administrar e re-
solver os nossos problernas. 0 que o povo
nCo aceita mais é quo se faca politicaiha,
no scnticlo ate pejorativo. Querernos urn ad-
rninistrador, urn homem corn condiçöes de
resolver os problemas, pois aqui estamos vigi-
lantes. NCo pensern, corno cspalharam por
aI, quo a Bancada do MDB é malcável. NCo
confundarn o episódio da eleiçiio do nosso
ilustre colega, Deputado João Fcrraz, para
a Presidência desta Casa, para honra, tran-
qüilidade e felicidade nossa. NCo confundam
a sua eleiç5o corn o cpisódio da escolha do
Prefeito para Belo Horizonte. Ha uma di-
ferença muito grande c nSo ha do de ligaçCo.
0 MDB é Partido vigilante que respeita o pro-
nunciamento do povo, como fez nas urnas de
15 de novembro passado. 0 povo não serC
traido pelo MDB.

0 povo tern aqui 24 Deputados atentos
aos seus reclarnos. Esta é a Capital do MDB,
da OposiçCo, e o seu povo tern a solidarieda-
de de sons representantes nesta Casa. Aqui
estCo inclusive, aqueles que sairarn reccnte-
rncnte da Câmara Municipal de Belo Horizonte,
autCnticos representantes do povo da Capi-
tal, que nCo concorda mais corn politicagem.
Na Prefeitura, querernos urn administrador na
expressCo da palavra, c não apenas urn poli-
tiqueiro C frente dos dcstinos da nossa Belo
Horizonte.

csta Casa, fomos conduzidos através dos votos
daqucles que nCo se conforrnavam, sobretu-
(10, corn a administraçCo do Sr. Rondon Pa-
checo, e que souberarn dar urna resposta nas
urnas livres e soberanas, no dia 15 de no-
vcrnhro.

A ñnica coisa que realmente ternernos e
que o Prefeito seja indicado hoje, dia 1.9 de
abril. E scria o caso ate - e isso já preodupa
o grupo pessedista da ARENA - de dizer-
-ihes que se suas manchetes anunciarn hoje
urn pessedista para a Prefeitura, é natural-
mente porque Os rnenos avisados csqucceram
de olhar a data acima: "terça-feira, 1.° de
abril". Alas a verdade é quc não se pode
negar, realmente, nobre Deputado Nilson Gon-
tijo, quc a ARENA estC dividida em vCrios
grupos. E a maior prova disso é que ontcrn
esscs gi-upos se reuniram isoladamente: o gru-
po (Ia ex-UDN, dentro da Assembléia Legis-
lativa; o grupo do ex-PSD, bra da Assernhléia
Legislativa; não sei se tambérn o grupo do
ex-PR so reuniu. Todos esses grupos pleitean-
do o cargo dc Prefeito desta Capital, como
se dc se tivesse transforrnado na rnaior fatia
de todos os bolos, sem jarnais pensar urn
so instante que se torna ncccssCrio colocar
a frente da Prefeitura deste Municipio urn ho-
mem que esteja C altura de adrninistrC-lo, in-
dcpendente de injunçCes politicas. Na minha
opiniCo, a verdadeira e grande finalidade de
nomear prefeitos dc Capital c estCncias hidro-
minerais, medidas quo nós do MDB comba-
ternos e nCo aceitarnos, deve ser a de se co-
locar adrninistradores a altura dos municI-
pios da Capital e daqucles que so constituern
ern fontes de renda de turismo, sobretudo
aquelcs municipios que precisarn ter C sua
frente hornens técnicos. Alas o quo temos
assistido, infelizrncntc, na adrninistraç5o do
Sr. Rondon Pacheco, e pelo que presenciarnos
quanto C Prefeitura desta Capital, é qie, ao
invés de se pensar em norneação de técnicos,
ern norncação de adrninistradores, pensa-se em
organizar listas fornecidas pelos diretórios mu-
nicipais da ARENA, para que, dentre esses
nomes, seja escolhido, pelo Governador, o fu-
turo intervcntor ncsses municipios.

Isso ocorreu durante o Governo do Sr.
Rondon Pacheco, que solicitava dos munici-
pios considerados estCncias hidrominerais
urna relação de cinco nomes da ARENA local,
para que, dentre csses, fosse escoihido o fu-
turo administrador daquele rnunicipio, nurna
prova inequivoca de quc a ARENA, usando
de urn dispositivo da nossa Constituiçao,
procurava aproveitar-se dc urn expediente, pa-
ra fugir ao julgamento do povo.

Infelizrnente, nobre Deputado Nilson Gon-
tijo, V. Exa., que se pode considerar corno
urn represcntante de estCncias hidromincrais,
também sentiu c scnte esse fato. A verdade
C que nós, cia Oposição, temos o dever e a
obrigaçCo de chamar a atençao do Govcrno,
de alertar o Governo para esses fatos, pam
que des não se repitam e para que se mdi-
quern elernentos capazes, nao do MDB, mas
que estejam C altura dc ocupar o cargo de

Prefito de nossa Capital.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Deputado Nilson Gontijo, V. Exa. tern
inteira razCo. 0 MDB, na rninha opiniCo -
on falo cm men próprio norne - nCo poderia
e nCo poderá jamais servir de joguete nas
rnCos de quern quer que seja. 0 MDB é hoje

o Partidlo da OposiçCo dcste Estado. Para
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0 Sr. Deputado Dalton Ccuiabrava - Sr.
Deputado, V. Exa. é nosso lider natural. V.
Exa. traz hojc corno que uma injcção de âni-
mo e de satisfacão Para o MDB, corn o discurso
que V. Exa. pronuncia. Não importa que V.
Exa. seja oriundo de urn grupo politico e cu
(le outro. 0 que importa é que os 24 Deputa-
dos do MDB estão unidos c votaräo no mes-
mo sentido, cm defesa dos interesses do povo
dc Belo Horizonte. N?o votaremos no interes-
se de grupos, quaisquer que des sejam. Con-
sidero o cuiclado do Sr. Governador ao mdi-
car o nome do futuro Prefeito de Belo Hori-
zonte, mais como urn sentido de responsabili -
dade, do que mesmo de fraqueza. Não sei
se porque tenho grande adrniração pessoal por
S. Exa... E urna grande responsabilidade,
porque são cerca de dois milhOes de habitan-
tes que o Governador vai representar, vai es-
coiher por eles, scm autorizacäo deles, scm
delegação deles. 0 crro está al, Sr. Deputado,
no processo de escoiha. A eleição indireta
não é legitima, não é o melhor caminho. Urn
cidadão so não pode escolher por dois milhöes
de habitantes que não Ihe delegararn poderes
Para isto. Esta a (lificuldade do Sr. Aureliano
Chaves. Como dc vai escolher consciente-
rncnte diante das várias forcas e pressöes que
sofre, sendo que o povo não lhe den este
poder? Os grupos politicos que o apóiam
querern naturalmente limitar sua escolha.
Assirn, o futuro Prefeito jarnais terá anton-
dade. 0 que dá autoridade é esta condição:
a legitimidade do mandato. E a escoiha feita
pelo povo. Alas o futuro Prcfcito será dde-
gado do delegado do sistema. Serã urn ge-
rente que o Governo colocará na Prefeitura.
Portanto, o Governador não pode ser limi-
tado em sua escoiha. Se for limitado através
de urn grupo politico, seja da area federal
on da area estadual, vão surgir dificuldades.
Poderão não existir no cidadão indicado pelos
grupos as qualidades que Se exigern Para ser
Prefeito de Belo Horizonte. Por isso se deve
(lar ao Governador ampla liberdade na esco-
lha. Que dc escolha urn norne que meihor
possa servir a Belo Horizonte e não a ARENA.
Nesse particular terá o apoio do MDB.

Não podemos compactuar corn grupos que
pressionam em beneficio da escolha de urn
deles. 0 MDB está certo quando luta por
eleiçöcs diretas. As eleiçöes indiretas não
scrvern, não se ajustam aos anseios do povo.

O ex-Governador foi pronto na escolba
do atual Prefeito, e dcsta prontidão resultou
algum beneficio Para o povo dc Belo Hori-
zonte. Portanto, o cuidado que o Sr. Aure-
liano Chaves estã tendo dernonstra cuidados
da parte de S. Exa. Isso, de acordo corn meu
ponto de vista, demonstra o peso da respon-
sabilidade. Como ira escoiher, assim afoita-
mente, urn nome que dirigirã a terceira Ca-
pital do Pals, se as forças politicas lirnitam-
-Ihe a escoiha a alguns nomes?

Por isso, o MDB, que defende aqui o
povo, o desenvolvirnento de todo este Esta-
do, quer dar a S. Exa. - falo em meu nome
próprio, mas acredito que seja este o pensa-
mento de toda a Bancada da Oposicão -
ampla liberdade Para indicar o norne, o me-
lhor possivel, Para a Capital. Esta, sim, a
grandc interessada, está necessitada de urn

grande administrador, porque seus problernas
são mültiplos e estão carentes de solucão, em
beneficio do sen povo.

Cumprimento, mais uma vez, o nobre Dc-
putado Luiz Baccarini pela bravura de seu
discurso , o que demonstra a firmeza de S.
Exa. na condição de homem da Oposicão nes-
ta Casa.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobre Deputado Dalton Canabrava, V. Exa.
tern sido urn dos maiores expoentes da Ban-
cada do MDB, já por duas Legislaturas. So-
mos oriundos de ex-partidos, em busca de
novos ideais. Depois do sofrimento, da pere-
grinação em busca dos ideals Para a redemo-
cratização de nossa Pátria, tudo isso nos faz
crer que hoje o 1lDB tern condicöes de se
apresentar, nao apenas em Minas Gerais, mas
em todo o Pais, como urn partido coeso, que
luta não apenas em defesa de seus ideais,
mas, sobretudo - ja que esses ideais corres-
pondem a urna so verdade - em defesa dos
legitirnos interesses do povo brasileiro.

Apenas discordo de V. Exa. quando afir-
ma que o Governador está sofrendo pressöes
de forcas politicas e procurando agir corn
cautela na escolha do novo Prefeito desta Ca-
pital. Desde dezembro o Governador Aurelia-
no Chaves já conhecia o quadro politico des-
ta Assembléia. Desde dezembno já deveria ten
tratado deste assunto, e sobre o mesmo já
fiz urna replica a S. Exa. desta Tribuna, por-
qne desde agosto deveria ele ter iniciado sens
estudos e seu projeto Para o Piano de Gover-
no que pretende executar dentro deste Estado.
Não são apenas dnas semanas de administra-
cão; são seis meses praticarnente de uma
homologacao pon esta Casa; são quatro meses
que dc jã dispöe de elementos e de dados
a respeito do qnadro politico desta Assembléia,
scm qne, ate hoje, pudesse dar urna decisão.

O que mais larnento é que sendo dde
a (lecisão, como prerrogativa, como atnibui-
cão constitucional, S. Exa. chegou mesmo a
delegar poderes ao Vive-Governador Para pro-
ceder a sondagens junto as classes, junto aos
diversos grupos politicos, a firn de indicar
o norne do nosso futuro Prefeito, em uma
demonstração e confissão irrefutãveis de qne
o Sr. Governador do Estado não confia na
sua pnópria Bancada. Dispöe dentro desta
Assembléia de 37 parlamentares, que o apoia-
riam on devem apoiã-lo, bastando, portanto,
que S. Exa., o Sr. Governador, dê a sua de-
cisão pessoal e, sobretudo, uma decisão in-
transferIvel de sua escoiha, Para que a Ban-
cada que ]he dã o apoio neste Poder Legis-
lativo homologue tnanqüilamente esse nome,
mesmo contra o voto de 24 Deputados do
1IDB. Alas o que faz o Sr. Govennador do
Estado? Terne encaminhar urn nome que não
tenha receptividade dentro de sua própria
Bancada.

O que teme S. Exa. é que se repita, aqui
nesta Assembléia, o que ocorreu corn relaçao
ao nosso Presidente. Alas, saiba o Sr. Gover-
nador do Estado que os componentes da
ARENA são todos homens dignos, são todos
des representantes do povo que para aqui
foram conduzidos pelo próprio povo; são
homens independentes, são homens cultos, são

homenS democratas e, se discordassem da in-
dicacãO, naturalmente os elementos da ARENA
o procurariam a fim de argumentar a respei-
to da não-aceitação do nome indicado. Isso
não corresponderia, para 0 Governador do Es-
tado, a qualquer diminuiçao, pois que, se de
fato a ARENA tern o dever de apoiar o Go-
verno, esse dever não deve nitrapassar os 11-
mites de sua própria consciência.

No meu ponto de vista pessoal, é preci-
so que se diga, o Sr. Governador está sendo
indeciso, estã sendo fraco. Temo nAo pelo
episOdio da Prefeitura de Belo Horizonte, mas
pelas grandes dccisöes qne o nosso atual Go-
vernador terá de tomar como Chefe do
Executivo mineiro, e, sobretudo, quando suas
decisöeS pesarem não apenas pressöes poll-
ticas, mas também pressOes econômicas. Te-
mo que o Sr. Governador não tenha, nesse ins-
tante, a necessária força, a necessaria auda-
cia, a necessãria capacidade Para distinguir
o que e rnelhor Para os mineiros.

0 Sr. Deputado Gyro Mcxciel - Sr. Dc-
putado Luiz Baccarini, não concordo corn a
análise que V. Exa. faz, a rneu ver precipita-
da, embora brilhante. V. Exa. pretende criti-
car o Sr. Governador Aureliano Chaves por
urn ato que dc ainda não praticou. V. Exa.
assim se antecipa na sna crltica, pois que,
evidentemente, não se pode analisar aquilo
que ainda não se efetivou, qne ainda não foi
feito. E não foi feito, Sr. Deputado, porque,
muito ao contrario do que V. Exa. disse, o
Governador Aureliano Chaves estã agindo no
episOdio da escolha do Prefeito de Belo Hori-
zonte, primeiro corn a cautela canacteristica
do born mineiro e segundo, corn a responsa-
bilidade que S. Exa. tern tido, no exercicio
de suas obrigaçoes constitucionais, de dar
a Belo Horizonte o Prefeito que o povo desta
Capital espera, isto é, urn homcrn que, sendo
ou não politico, tenha realmente todas aque-
las credenciais necessárias para urn born de-
sempenho da grave rnissão que vai rcceber.
Reprcsentando no Governo do Estado urn Par-
tido poderoso, a ARENA, que é uma flume-
rosa familia muito mais unida do que possa
parecer a V. Exa. e a seus colegas da Oposicão,
curnpre ao Governador Anreliano Chaves a
rnissão de, antes de Se fixar num norne,
procurar sintetizar nessa escolha os intcrcs-
ses da comunidade e as aspiraçOcs politicas
do nosso Partido. Convém, alias, lernbrar, Sr.
Deputado, que o Governador convocou Para
uma troca de idéias a respeito do problerna
o próprio Lider do MDB nesta Casa, o que
demonstra o extremado zelo corn que S. Exa.
se conduz neste episOdio. E assim que cu
entendo a cautela, não a prccipitação, a pru-
dência e não a tibieza; a determinação de
decidir bern e não a timidez de S. Exa., pois
que, na verdade, procura não para. a ARENA,
mas Para Belo Horizonte, a mclhor solucão
Possivel, dentro dos quadnos politicos ou téc-
nicos do nosso Estado.

E é preciso que assim seja, porque o car-
go de Prefeito - e neste ponto permito-me
fazer respeitoso reparo a uma expnessão do
Ilustre oradoi- - o cargo de Pnefeito de Belo
Horizonte, dentno da estrutura administrativa
(Ic Minus Gerais, não é corno Sc expressou
V. Exa., o de urn "mero prefeito". Se o car-

go de prefeito não é em Si urn mero cargo,
rnuito menos o de prcfeito da Capital do Es-
tado pode ser assim considerado, o que, alias,
se evidencia pela própnia preocupação corn
que a Oposicão está acompanhando as preli-
minares da escolha desse titular.

Quern sabe, tal scja o norne enviado a
esta Casa pelo Sr. Governador, possamos con-
tar corn o apoio da agnerrida Bancada erne-
dcbista e assim oferecer ao futuro Prefeito
da Capital o unãnime suporte da nossa sus-
tentação politica. Dc qualquer modo, Sr.
Depntado, tanto quando V. Exa. e ate urn pou-
co rnais, porque somos maiorcs nesta Casa,
Sc ha aqui uma Bancada que pode realmente
falar em nome do povo é a nossa. Qualquer
que seja o norne indicado, estejamos certos de
qne serã, por certo, o melhor de todos e re-
ccberá o acatamento da Bancada da ARENA.

Qneria pedir a V. Exa. quc me perdoe
por ter quc me afastar do Plenãnio para urn
comprornisso inadiãvel. Privar-me-ei de ouvir
o discunso de V. Exa., mas não me privarei
de 16-lo, na integra, tao logo seia dc pu-
blicado nos Anais desta Casa.

Agracleço a atenção corn que V. Exa. me
ouvia.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobrc Deputado Cyro Macid, V. Exa. disse
que en criticara o Governador por urn ato
qne S. Exa. não praticana. Rcalrnente, eu o
fiz, isso porque S. Exa. já devia ter praticado
esse ato ha muito tempo. V. Exa. disse que
O Governador agiu corn a cautela de urn born
politico mineiro. Afirmo a V. Exa. que o po-
litico mineiro scmpre foi cauteloso, mas tarn-
hem sempre foi urn hornern de dccisão e au-
dacia nos momentos em qne a histOria assim
o exigiu.

V. Exa. disse que o Governador convo-
con o LIder da Oposição Para o diãlogo. A
propósito, tive oportunidade de dizer dcsta
Tribuna que, naquele instante, o povo de
Minas vira o Governador corno uma esperan-
ça, pois aquele convite parecia demonstrar
nma disposicão Para o diãlogo corn a Opo-
sicão. Isso, porém, não aconteccn, pois o ob-
jetivo fora ontro, não o de discutir corn o Go-
vernador Os Sells graves problemas, o seu
Plano de Governo. 0 LIder da Oposição fora
convocado apenas Para receber a comunicacão
de que o Governador optava Para uma solu-
cão politica Para a Capital de Minas.

Quando afirrnei que o episódio se resumia
na escolha de urn mero Prefeito, fi-lo Para
chamar a atenção do Governador Aureliano
Chaves, ja que S. Exa. tera problemas muito
rnaiores pela frente e não apenas o de res-
taurar as finanças combalidas deste Estado,
rnercê da administracão infeliz de Rondon
Pacheco, mas sobretudo pelas outnas dcci-
söes que tera de tomar, a fim de soerguer
este Estado e a firn de dar a Minas o que
realmcnte rnerece.

Afirmei quc o MDB se rnanifcstava agora
preocupado corn o problerna. Realmente, es-
tamos corn urna ünica diferenca: enquanto a
ARENA se preocupa corn o problcma sob o
seu aspecto politico, nOs nos preocupamos corn
o problema do povo de Belo Horizonte.
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Por urn, como que numa ironia, o nobre
Deputado Gyro Alaciel esciareccu que a ARENA
poderia falar pelo povo, isto porque tern a
maioria nesta Casa. Seri que S. Exa. não
sabe que, através de urna eleição livre, ma-
joritária - que a a ünica que conta foi
que nas ñltimas eleiçOes o MDB levou para
o Senado Federal Itamar Franco? Será neces-
sário recordar ao nobre Deputado Gyro Macicl
que o MDB é majoritário nas eleiçoes em
Minas Gerais?

0 Sr. Deputado Nilsoii Gontijo - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, coin coneordân-
cia do nobre LIder Emilio Haddad, a urn de
que fique registrado no discurto de V. Exa.
e para que o povo tome conhecirnento atra-
yes do órgao oficial, quero chamar a atenção
para o fato de que neste instante, o Lider
C OS Vice-LIderes da ARENA, dos grupos UDN,
PSD, PR, PTB on outros "pês" que não sei
mais, dcsaparecerarn do Plenário, devendo os
grupos estar reunidos, a esta altura, natural-
mente, coin Vice-Governador Ozanan Coelho,
que dizern estar coordenando a escoiha do
nome do futuro Prefeito, possivelmente no Pa-
lácio da Liberdade. 0 fato é que dcsaparece-
ram daqui.

Deve haver sete on oito Vice-LIcleres do
Govcrno nesta Casa, no entanto, nenhurn de-
les se encontra no Plenário. Desaparecerarn
todos. Ate mesmo aquele que apartcou V.
Exa. por ültirno ja sumiu.

Veja V. Exa. que "o negócio está feio". E
possIvel que se repita o parto da niontanha.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Deputado Nilson Gontijo, de fato fui
aparteado por alguns Vice-LIderes da ARENA,
que já se retiraram porquc sabern perfeita -
mente que os argurnentos que exponho desta
Tribuna so irrespondIveis. Acredito que, após
a indicacão do nome do futuro Prefeito, tal-
vez algurn Deputado arenista venha a Tn-
buna para defender o Sr. Governador.

Coin 	 honra ouco o men Lider, Dc-
putado Emilio Haddad.

o Sr. Deputado Enilifo Haddad - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, a propósito da esco-
Iha do Prefeito da Capital, quero dizer a V.
Exa., para que conste dos Anais da Casa,
que, na verdade, já fomos por algumas vezes
sondados a respeito. Inclusive numa dessas
ocasiôes, atendendo a urn gentil convite do
Sr. Governador Aureliano Chaves, estivernos
cm Palácio dialogando sobre o assunto.

Alas, o que S. Exa. quis dizer ao MDB -
V. Exa. já antecipou desta Tribuna - é que
prccisava de urn nome politico da confianca
do Governo, como se isso fosse novidade,
porque sabemos que, constitucionalmente, a
escolha do Prefeito da Capital pertence ao
Governador, corno elemento de sna confian-
ça, coin conseqüente homologacäo pela As-
sembléia Legislativa de Minas Gerais.

Em todas as conversas levadas a efeito,
somente afirrnei o seguinte: cstava lá para
ouvir e levar ao conhecimento dos Deputados
da nossa Bancada a palavra do Governo corn
referência ao problema do Prefeito da Capi-

tal, mas nio poderia antecipar qualquer posi-
cão da Baneada, mesmo porque, atendendo
urn conselho do Deputado Cicero Dumont,
quo vcio do velho PR, colocarnos corno fib-
sofia da nossa atuação na liderança a ampla
liberdade na discussão de todos os proble-
mas e unidade na votação, sendo que a mino-
na acataria a vontade da maioria.

Deixei o problema aberto durante rnais
(IC 30 dias, c na tarde de amanhã irerno-nos
reunir oficialrnento para fixar a posicão do
MDB coin a escolha do Prefeito da
Capital, mesmo antes de S. Exa., o Sr. Gover-
nador, indicar o norne do candidato. Se dci-
xarrnos para tomar nossa posicão após a es-
colha polo Governador do nome da sua prefo-
rência, podera parecer que nossa posicão foi
tomada não ern virtude da posicão ideológica
do Partido, de sua doutrina, da sua filosofia,
no interesse do povo de Belo Horizonte, rnas
em funçao do norne indicado. Dc rnaneira
quo as tondências existentes dentro da Ban-
cada serão amanhã canalizadas e votadas após
arnpla diseussão, c urn so caminho seguirão
OS 24 Deputaclos do MDB.

Quoro dizer alto c born som quo, nos en-
contros havidos coin elernentos do Go-
verno, näo houve nenhurn compromisso de
nossa parte, da Bancada do MDB, de fazer
jogo de urn ou de outro grupo. Ja foi dito
que nós estariarnos coin do Prc-
sidente do Senado, Sr. José Magalhães Pinto;
ja foi dito que cstávarnos fazendo o jogo do
ex-PSD; ja forain ditas urna série do inver-
dades a respeito da nossa posiçao coin

 ao problerna da Capital. Alas podern
estar certos, V. Exa. e o Governo, de que o
Movirnento Dernocratico Brasileiro não so en-
contra aqui para fazer o jogo de ninguérn;
nem tampouco varnos fazer o jogo de antigas
agrerniacöos que se agrupam no seio da
ARENA; näo vamos fazer o jogo do Governo
nern do Presidente (10 Senado. Varnos fazer
aquilo que mais interessa ao povo de Bob
Horizonte e ao nosso Partido, porque ternos
urna responsabilidade muito grande para corn
Minas Gerais e, sobretudo, para coin
Horizonte.

Afirmoi ao Governador que S. Exa. p0-
doria estar certo de que nossa posicão inde-
penderia do qualquer intorferêneia de agrupa-
mentos arenistas C que não estarIarnos aqui
para fazer jogo de ninguém, e que reconhece-
na a posição do \1DB, para que não fosse
surpreendido na hora da votação nosta Casa,
corn o norne indicado por S. Exa.

Nobre Deputado, 0 seu (liscurso tern in-
tegral apoio do Lider do MDB quando V. Exa.
chama a atencão do Governo, para quo tenha
a coragom de escolhor o Prefeito, porque, SC
todos os Deputados da ARENA dão integral
apoio a S. Exa., não seria agora que o Go-
verno riao iria ter eoragem para escolher urn
nome do sua confianca para ser aprovado
pola ARENA, esta mesrna Bancada quc hipo-
teeou o restrito apoio ao ex-Governador Ron-
don Pacheco, inclusive indo ao Palacio agra-
decor seu excelente Governo. Não é nccessá-
na essa preocupacão, urna VCZ quo a Bancada
do MDB é constitulda por 24 Deputados ape-
nas. E a ARENA é a maioria, coin 	 Deputa-

dos. Naturalmente, o nomo escoihido pelo Sr.
Governado r sera aprovado pelos 37 Deputa-
dos da ARENA.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Mcu nobre Lider, V. Exa. tern inteira razão.
0 MDB não pode servir do jogucte. Cabe a
ARENA canalizar seus 37 Deputados para a
votacão do norne quo for indicado. Eu, pes-
soalmente, deverei defender, na reunião do
minha Baneada, men ponto de vista de que
deveria o nosso Partido votar contra o can-
didato indicado. Explicarei o motivo: nio
adnhito 0 voto a favor, seja qual for o can-
(lidato. Nao posso admitir abstencão, nao so-
monte porquo isso seria, dentro do atual jogo
politico, facilitar ao Governo do Estado uma
indicaciio quo talvez não correspondesse ao
anscios do povo belo-horizontino, mas, sobre-
tudo, porque nós, hoje, vivernos urn rnornento
dificib na vida nacional e ternos o dever do
tomar urna posicão. Alas podo estar certo o
nobre Lider da rninha Baneada de quo estaroi
ao lado da maioria do mou Partido e, nesto
Plenário, seguirci a orientaçao da rninha Li-
(borança.

0 Sr. Deputodo Jorge Carorie - Estou
atonto ao discurso de V. Exa. o gostania de
fazer urna observacao. Infelizrnente, no POSSO
faze-la na presença do Dcputado Cyro Ma-
ciel, uma vez quo S. Exa. so retirou para urn
daqueles encontros.

0 Deputado Cyro Alaciel disse quo a
ARENA é quem manda, é a Bancada major
e a mais unida. Ate hoje, nesses moses do
bogislatura, ainda näo vimos nenhuma dessas
três hipótosos. S. Exa. nfio podorá provar o
contrario. Eu ate gostaria quo o Govornador
Auroliano Chaves indicasse para Prefeito do
Belo Horizonte urn norno politico, porque to-
nho cortoza do quo, sondo iridicado urn poli-
tico para chefiar urn Executivo municipal,
nós, da Bancada do MDB, nos sontiriamos
rnuito a vontade e mais tranquilos. Alas aci-
ma de Judo esta o interosse do povo, pois
fornos cleitos por ole para representá-lo aqui
nesta Casa, numa ebeição pura.

Coneordo coin 	 Exa. quando diz quo
a indicaçao (10 Prefeito para Belo Horizonte
(levo ser a de urn técnico. Nós nos bivrarIa-
rnos, assim, de urna praga quo hd vanios anos
vern assobando a Capital mineira, quo é 0
Sr. Osvaldo Pieruccotti, hornem insonsIvel,
acostumado ao ar refnigerado dos gabinctes
e quo jamais foi eloito dirotarnonte, pois S.
Exa. n5o tern rneios para tal. S. Exa. é do
uma fineza incrivel; todos sabemos quo foi
urn dos autones do maior erro judiciário do
Pals. Estou-me refenindo ao caso dos irrnãos
Naves. S. Exa. executou, durante o porlodo
eIfl que governou a Capital, rni!haros do con-
tribuintes, impingindo-Ihos pesadas multas em
virtudo (Jos impostos atrasados. Por diversas
Vezes foi convocado para eoinparccer a Ca-
mara Municipal (10 Belo Horizonte, mas scm-
pre foi acobortado pela Bancada aronista da-
(luci a edilidado, que Iho dava sustentac5o, ape-
sar do scu alicerco podre. Não faco urna
(ritica direta ao Governador Aurebiano Chaves,
inas é uma previsão de nossa Bancada contra
a ruina oue podenia ser a indirac5o (Id urn
noinie politico. Queremos quo o Govcrnador

tonha bom-sonso, quo eseolha urn homern capaz
e hurnano o que näo projudique o povo da
Capita!, corno fez o Sr. Pieruccotti, quo deixou
a Profcitura fazendo ornpréstimos do juros so-
bro juros. A Prefeitura dove, e cu POSSO pro-
var, urn trilho do cruzeiros. Em 1973, gaston
quatro bi!höes do cruzeiros coin coin
seu gabinote e corn rocopcöos. S. Exa. não
paga aos emproitoiros, a não ser aos apadri -
nhados. S. Exa. prornove churrasco todo fim-
-de-sernana na casa do Barreiro. E!o Sornento
ye aqueles quo so encontrarn ao sou bado.

Fica o men apoio ao discurso de V. Exa.
o faco votos de quo o Sr. Aureliano Chaves
norneie urn homern digno para chefiar a Prc-
feitura do Belo Horizonte. So tab no ocorrcr,
no din soguinte no envio do norno a osta Casa,
passaroi a fazer crIticas, fundarnentadas, é
claro, ao hornern que considerar incapaz de
dirigir Os dostinos da nossa Capital.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINT -
Nobre Doputado Jorge Carone, V. Exa. torn
sido das mais gratas revebaçoes nosta Casa.
Aponas quoro ampliar 0 ponsarnonto do V.
Exa. Eu me preocupo tarnbérn, nesta instanto,
coin técnica politica, porquo a adrninistracao
quo so oncerra foi invadida e impregnada por
numerosos técnicos quo nada mais fizeram
do quo polItica. Tab fato podora ocorror tam-
hem no futuro, na adrninistraçäo do Govor-
nador Aurebiano Chaves. Näo estou desejan-
(10 quo Belo Horizonte continue sendo info-
licitada por administraçao corno esta quo vai-
-so encenrar. 0 Sr. Prefeito Osvaldo Pieruc-
cetti não deixou, no rneu ponto de vista, qua!-
quer obra do profundidade impbantada nosta
Capital a näo ser rcrnodelacCo do praças, cria-
cão do eantoiros o jardins. Foi isso o quo
caractorizou a administraçiio quo ora so en-
corra.

Ouvirei o nobre Deputado Vicente Guabi-
roba.

0 Sr. Deputado Vicente Guobiroba - V.
Exa., nobre Doputado, cm sou pronunciarnen-
to, disse quo, nas oloicOes livres de 15 do no-
vembro, no parto referonte a Senador, o MDB
so consagrou definitivamento majonitario. Do
fato isso so deu, mas V. Exa. den muita en-
fase a parte (10 eboicSes !ivres para Senador;
quando foram tambèm livros as cleicoes para
Deputado, livros corno jamais o foram noste
Pais. Quero dizer a V. Exa. quo também
nós, os Deputados, tivernos urna oboiçäo ii-
vre, e a ARENA, portanto, sagrou-so reabmen-
te urn partido majoritario nas dbtimas elei-
çöos.

V. Exa. esta-se refenindo a demora do
Sr. Govonnador na esco!ha do Prefeito do Bob
Horizonte. Näo ha realmente dernora, porque
sabomos muito bern quo o Sr. Govornador osta
no Palácio ha poucos dias. Tivernos a serna-
na santa, o o assunto é por dernais eomploxo.
S. Exa., o Sr. Governador, atondendo aos ape-
ios da c!asso polltiea, da qual o MDB tambérn
faz porte, quer colocar na Prefoitura urn po-
litico, rnas quo seja tarnbérn urn hornom capaz
e quo esteja em condiçöes de governor a Ca-
pital do nosso Estado. V. Exa. está preocupa-
(10 em quo o ebomento escoihido polo Gover-
nader soja um politico, mas quo tenha as
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condiçOes necessárjas para urn administrador,
e é lOgico que não iria colocar simplesmente
urn hornem politico na Prefeitura de Belo Ho-
rizonte.

Todos nos estarnos acompanhando, corn
grande interesse, o desenrolar dos aconteci-
mentos, porque, em todos os tempos, desde
a Revoluçao, de 1964, ternos procurado Va-
lorizar o politico. Temos visto a todo ins-
tante, nesta Casa, ocuparern a Tribuna vários
e brilhantes Deputados do MDB, procurando
desempenhar o seu papel e prestigiar, cada
vez mais, a classe politica. E, agora que o
Governador quer, de fato, prestigiar essa clas-
se, corno é que o MDB vai contra a atitude
do Sr. Aureliano Chaves de mandar para
a Prefeitura de Belo Horizonte urn politico?
E claro que o politico que ocupa esse cargo
nao ira apenas fazer politica, mas adrninis-
trar corn aquela sensibilidade que o politico
tern e que o técnico, como já ficou provado,
nSo possui. E portanto, urn politico quem
deve dirigir os destinos de Belo Horizonte.
Essa é a preocupação do Sr. Governador, da
ARENA, e deve ser também a preocupaçSo
do 1iDB. 0 MDB, que se diz o defensor nil-
mero urn dos interesses do povo - ernbora
nos tambérn o sejamos de fato deverá con-
cordar corn a indicação de urn politico para
a Prefeitura de Belo Horizonte.

0 Deputado Carone, em seu aparte, disse
que, se se colocar urn politico na Prefeitura
(Ic Belo Horizonte, "acontecerão coisas hor-
rososas", como tern acontecido ultimamente.
Isso, para nós politicos, não fica bern! Isso
significaria que o politico é o hornem que
deixa as coisas correrem como querern. Será
possivel que o politico vai deixar que haja
desmandos na Prefeitura e em outros órgãos?
NSo posso, terminanternente, nobre Deputa -
do Jorge Carone, concordar corn as expres-
sôes de V. Exa. Sc ha politicos falhos, nSo
são todos, e não podemos generalizar.

Nobre Deputado Luiz Baccarini, quero di-
zer a V. Exa. que o Sr. Governador Aureliano
Chaves não se está acovardando, nSo estã
fugindo as dificuldades. Dificuldade existe,
mas sim a de encontrar urn homem que traga
as qualidades de urn born administrador e de
urn grande politico.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Deputado Vicente Guabiroba, V. Exa.
quis fazer reparos ao men pronunciamento,
quando afirmei quc o MDB era majoritário em
Minas, através de urna vitória consagradora
do Senador Itamar Franco. V. Exa. quis afir-
mar que, através das eleicôes proporcionais,
a ARENA Se consagrara majoritária. Sucede,
porém, que arnbas as eleiçöes, tanto a propor-
cional quanto a majoritária, foram realizadas
em clirna livre, em clima oncle imperou sobe-
ranamente a Justica Eleitoral. V. Exa. não
nega que, na eleiçSo proporcional, não vale
apenas a sigla partidária, mas, sobretuclo, o
trabaiho do parlamentar, o trabalho do can-
didato na sua região, angariando, corn seu
prestIgio pessoal, os votos para o seu nome,
ainda que muitas vezes "Os ventos soprem
contra" a agremiacSo a que pertence. Por-
tanto, livres são ambas as eleiçoes, mas o as-
pecto majoritãrio se caracteriza nas eleiçoes
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majoritãrias, porque nelas o eleitor, de uma
maneira geral, vota no candidato do Partido.
Não foi o eminente Senador José Augusto que
foi derrotado nas eleiçOes de 15 de novernbro.
Quern foi derrotada foi a ARENA; quern foi
derrotado foi o Partido a que pertence S. Exa.,
porque naquela eleiçSo dc subrneteu seu no
me, através de urn Partido, ao julgamento
do povo de Minas. Nem todos os mineiros
conheciarn o Senador José Augusto on o
atual Senador Itamar Franco. Na eleição ma-
joritária é que realrnente se caracteriza a vo-
tacão partidária. E tanto isso é verdade que
se vinculou o voto de deputado estadual ao
de deputado federal, pois é através do pres-
tjgio, sobretudo, do parlarnentar estadual que
se podem arrecadar votos para deputado fe-
deral. V. Exa. nSo pode negar isso. Ambas
as eleiçoes são livres, mas sucede, porém,
que 0 aspecto majoritárjo Se caracteriza, no
men ponto de vista, na eleição majoritária.

Quanto a indicaçao de urn norne para a
Prefeitura da Capital, digo a V. Exa. que não
estou pleiteando que seja técnico on politico.
Tenho o rneu ponto de vista firmado. Acho
que o rneu Partido deveria votar contra, nesta
hora tao grave para este Estado. Isso nSo
impediria a nomeação, porque a ARENA, den-
tro desta Casa, possui votos mais do que su-
ficientes para homologar o nome. Não pode-
mos participar dessa indicação, compartilhar
dessa responsabilidade que nao nos pertence,
que, nao nos foi outorgada pela Constituiçao.
Temos que permanecer no nosso papel de fis-
calizar o nome que for por S. Exa., o Sr.
Governador, indicado. Essa vigilância so serã
perrnitida Se nós mantivermos uma posicSo
contrária, a firn de que sejamos independen-
tes na análise da adrninistracao da Prefeitu-
ra. Cabe ao Partido do Governo aprovar o
norne que S. Exa., o Sr. Governador, enca-
minhar a esta Casa. Não cabe ao MDB nem
aprovar nem facilitar a sua aprovação. En-
tendo que o MDB deve permanecer como
oposição nesta Casa.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, poucas vezes temos
a oportunidade de ouvir a voz autorizada do
nobre Deputado Vicente Guabiroba, que é
também um dos bons colegas nesta Casa, pro-
prietario de urn latifñndio eleitoral que co-
meca na divisa de Belo Horizonte, no Muni-
cipio de Vespasiano, vai ate Lagoa Santa,
atinge Guanhães, Santa Maria do Suacul e
vai por ai afora, na região mais abandonada
pelo Governo do Estado. Talvez tenha sido
por isso que o MDB não tenha tido condi-
cöes de penetrar na regiao de S. Exa. e criar
urn diretório em seu municlpio. 0 nobre co-
lega, para satisfaçao nossa, repetindo pala -
vras do Deputado Jorge Carone, nadou de bra-
cadas nas eleiçöes de 15 de novembro pas-
sado; veio a esta Casa prestigiado por 35
mil votos de sofredores daquela regiao, am-
parada apenas pelo trabalho eficiente de sua
gente, porque do Governo (10 Estado aquele
povo nada obteve.

0 nobre Deputado Vicente Guabiroba, mi-
cialrnente, falou em eleiçoes livres. Estou de
acordo corn S. Exa. Nós do MDB procuramos
conversar corn o povo, através da rede do
TRE de radio e televisão, porque éramos uma

pequefla Bancada estadual, C menor ainda
federal, no Estado de Minas. Enquanto a
ARENA tinha 47 Deputados, tinhamos apenas
12 Deputados Estaduais; enquanto a ARENA
tinha 38 Deputados Estaduais, tinhamos sete
Deputados na Câmara Federal. Alas, graças
A televisão, ao radio e a presença efetiva dos
candidatos do MDB nos municipios onde
houve condicOes, onde pudernos ser ouvidos
pelo povo, nossa mensagern foi aceita. Inter-
pretamos, no periodo eleitoral, o sentimento
popular. Sentimos aquilo que o povo aguar-
dava. Afinal de contas, sentirnos os gemi-
dos e Os reclamos populares e nos propuse-
mos a voltar a esta Casa maiores para lutar
pelo povo.

A lei de fidelidade partidária nao permute
ao Deputado da ARENA nem ao nobre Depu-
tado Vicente Guabiroba divergir do Gover-
no, nesta Casa. Por isso, não podem votar
contra 0 Governo. 0 projeto que 0 Gover-
no enviar, os companheiros do Deputado Vi-
cente Guabiroba terão que votar e votar a
favor, caso contrário estarão incursos na lei
de fidelidade partidária, podendo ser expul-
SOS e perder o mandato. Portanto, procura-
mos interpretar o sentimento popular. Bate-
mo-nos aqui pelas causas populares.

0 Partido do Governo representa o Go-
verno e vota corn dc. 0 MDB representa
o povo e vota de conformidade corn o povo.
As eleiçöes foram livres, tanto que o povo
teve liberdade de votar, e a Bancada do MDB
foi dobrada: de 12, passamos para 24 Deputa-
dos Estaduais; de sete Deputados Federals,
passamos para 14. Jã eStamos na arrancada
para o Governo do Estado em 1978. Quere-
mos que a Constituição não seja modificada
e, se Deus quiser, não sera. 0 povo vai ter
direito de escolher o governador de 1978 e
vai escolher, tenho certeza, urn governador
do povo, urn governador do MDB.

0 nobre Deputado Vicente Guabiroba fa-
Ion em vitória da ARENA. Como pode falar
em vitória, se o MDB dobrou a sua Bancada
e a ARENA diminuiu a sua? Como o nobre
Deputado pode falar em vitória da ARENA, se
esta perdeu a sua maioria em diversas As-
sernbléias Legislativas e as Bancadas do MDB
aurnentaram em todas as Assembléias do Pals?
Segundo as eleiçOes de 15 de novernbro, te-
mos 16 flovoS Senadores para o MDB. Como
é que a ARENA foi vitoriosa? Como o Par-
tido do Deputado Vicente Guabiroba foi vi-
torioso? 0 nobre Deputado trabalhou, lutou
e foi vitorioso, enquanto muitos seus colegas,
alias bons colegas, perderam as eleicöes. Ele
voltou e teve sua votacão redobrada. Prome-
temos ao nobre Deputado Vicente Guabiroba
que, para 1978, daremos uma "mãozinha" a
S. Exa.: vamos criar na sua regiao muitos
Diretórios MDB, a fim de que dc sinta o que
chamamos de concorrCncia em favor do povo.
Vamos criar Diretórios do MDB na região (10
nobre Deputado Vicente Guabiroba.

Citamos para S. Exa. o seguinte exemplo:
em urn pequeno muniipio, onde so existe uma
£alrnácia, 0 povo tern qie pagar o preco que
o farmacêutico impöe. Caso seja aberta urna
nova farmãcia, ai haverñ a concorrência. 0

povo vcrificarã o preço que o novo farrna-
cêutico esta cobrando e corn isso sairá lu-
crando.

Se fizermos concorrCncia ao nobre Dc-
putado Vicente Guabiroba, na região era
S. Exa. é latifundiario eleitoral, poderemos
colaborar corn S. Exa., pois o 1\IDB vai dis-
putar as Prefeituras daquela região. Assim,
S. Exa., tera condicöes de dizer: "voltei a esta
Casa pela soberana vontade do povo, dispu-
tando lealmente, em campo aberto, corn o
Movimento Democrático Brasileiro".

Quanto ao problerna da escoiha de urn
politico para nossa Prefeitura, é preciso que
S. Exu. nos dê uma "colher de chá. Gosto
muito de conversar assirn. E preciso que
não se confunda politica corn politiqueiro.
o que os jornais dizern é que se val colocar
na nossa Prefeitura urn politiqueiro, urn can-
didato a futuro governador em 78. Sera mi-
ciada a campanha. JA vão apressar o pro-
cesso sucessório, colocando urn politico para
ser nosso governador daqui a 3 anos. Sabern
que Belo Horizonte conta corn 600 mil dci-
tores e dois milhOes de habitantes. Trata-se
de urn potencial politico, levando-se em con-
ta a influência da grande BH. Desejam, de
partida, lancar, corn a norneação do Prefeito,
urn candidato do Partido as futuras eleiçöes
governarnentais. Alas o povo estará alerta.
Quero crer que não vão encontrar urn Pre-
feito muito fácil para administrar. Por isso,
nós pretendemos urn hornern administrador
para Belo Horizonte. Jamais o politiqueiro.
Esse hornem pode ser politico, mas deve ser
urn administrador. 0 que nao desejamos, de
forma alguma, é o politiqueiro. S. Exa., o
nobre Deputado Vicente Guabiroba, precisa
fazer distincão entre politico e politiqueiro.
o politiqueiro é aquele que vai para a Pre-
feitura corn as vistas voltadas para 0 Palácio
da Liberdade. Vai tentar enganar o povo das
vilas e bairros. Fara 200 metros de asfalto on
100 metros de calçamento, para colocar car-
tazes e mais cartazes, faixas e mais faixas,
fazendo propaganda de sua adrninistraçao.
Ira colocar torneiras e chafarizes, a firn de
enganar o povo. 0 que não desejamos é o
politiqueiro. Ficarernos era de alertar.
Pode existir urn politico administrador, que
deve merecer todo o respeito do nosso povo.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Realmente, corno politico, jamais poderia ser
contra qualquer politico. V. Exa. abordou
rnuito bern o terna, ao afirmar que o que nos
prcocupa neste instante é o interesse do
povo, que parece estar sendo esquccido em
bcneficio de determinados grupos on em be-
neficio de determinados politicos. Não me
prcocupa a indicacão de tCcnico on de poli-
tico, porque sou e pretendo ser urn homem
(Ic oposicão nesta Casa. Seja técnico on po-
litico, toda vez que se fizer nccessária a
minha critica. eu a farei, desta Tribuna, de
maneira isenta, certo de que estarei desem-
penhando 0 men papel corno representante
do povo.

Ouco corn prazer o nobre Deputado Jorge
Carone.
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0 Sr. Deputado Jorge Carone - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, ouvi, corn espanto,
as palavras pronunciadas pelo nobre colega
Vicente Guabiroba. No comcço (10 seu discur-
so, julgo ter havido contradiçöos. Primeiro
elogiou-me, depois "rnoteu 0 pau". Inicialrnen-
to disse que eu era inteligente, e depois, quo
0 que oil, disse que näo tinha razão de ser.
Se S. Exa. duvida do que eu (lisse, eu posso
provar. Basta que S. Exa. assine urn pedido
de comissão Parlamentar do inquérito para
apurar as dividas escabrosas ofetivadas pela
adrninistraçao que agora, gracas a Deus, es-
td-se despedindo. Se S. Exa. preferir, por
ser menos dernorado, eu the trarei o orçarnen-
to e os documentos que tenho em men poder
sobre as dIvidas quo foram foitas pelo
Executivo que agora está saindo.

Portanto, fica aqui a minha incerteza
sobro o ponto de vista do men nobre colega,
Vicente Guabiroba, porque não sei se ole
quis me elogiar ou me combater. Talvez seja
falta de prática parlamontar minha o fato de
não compreender a sua brilhante oratória.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Deputado, concordo corn V. Exa. o
acredito que realrnente a administração que
ora se encerra, do Prefoito Oswaldo Pioruccetti,
nada mais foi do que o reflexo da admi-
nistração do Sr. Rondon Pacheco, do triste
lernbrança, que, gracas a Deus, se encorrou.

0 Sr. Deputado Cicero Dumont - Nobre
Deputado, era meu dosejo ouvi-lo scm inter-
romper. V. Exa. é o orador principal, e ou-
vindo a sua palavra fluente flós terIarnos urn
celeiro rnuito born de iriformaçoes para exa-
me. Tenho, porérn, o (lever do interrornpê-lo,
prirneiro para dizcr quo a ausência do LIder
e do Vice-LIder da ARENA, nesta hora, de-
corre do compromisso dossa liderança. V.
Exa. certarnente entonderá o fato da ausência
da Lideranca da ARENA nesta Casa, que não
é nem urna fuga ao debate nem o desejo de
não ouvi-lo. Ao contrãrio, todos gostariarn
(Ic estar presentos para ouvi-lo. Relativamen-
te ao Vice-Lider Cyro Macid, que aparteou
V. Exa. e depois foi acusado do estar ausen-
to, a razão da sua ausência é tambérn a mes-
ma que ja expus corn rolação a Liderança.
o segundo ponto do men aparte é para dizer
que concordo corn V. Exa. quando sustenta
a tose de que o que é necessãrio para Belo
Horizonte e urn born prefeito, seja técnico
on politico. E a demora do Governador re-
presenta o cuidado na escoiha de sen norne,
exatamente para cumprir esse principio que,
da nossa parte e da parte do V. Exa., tern
aceitação unânirno. Alas o processo do osco-
Iha realmento não e fácil. V. Exa. se recorda
do aparte do nobro Deputado Dalton Cana-
brava. Ele corno que fez reparos a teso prin -
cipal (10 seu discurso, quando diz quo o Go-
vernador ostava demorando na escoiha. Con-
fosso que, entre a sua análise brilhante e as
ponderacoes do Deputado Dalton Canabrava,
cu subserevo as declaracöes deste. Relativa-
monte a tese do Deputado Nilson Gontijo,
de quo os 24 Deputados do MDB são repro-
sentantes do povo, eu concordo. São repro-
sentantes do povo, e dde roceberam uma men-
sagern especial. Alas temos quo admitir tarn-

béin que os Deputados da ARENA são igual-
monte ropresontantes do povo, autênticos o
indopondentes. So cbs não seguem a técnica
parlamentar desojada pela Oposição, é fa-
cilmente compreonsIvol; temos o dover desus-
tentar o Governo e seus pontos de vista. E
claro quo não Os sustentamos aponas por sus-
tontar. Sustontamo-los, noste Plenário, por-
quo é a nossa obrigaçao, mas nos conseihos
do Partido, nas reuniOes do Governo, ai é
quo cabe ao Doputado do Governo fazor a sua
critica. Isso não quer dizer quo não reconhe-
cernos o direito do cada Doputado ter o seu
modo do proceder. Estamos fazondo uma co-
locaçao do ordern global partidária. Por isso,
nobre Deputaclo Baccarini, queria registrar
osses dois aspoctos dos debates, que são real-
mente üteis. Volto a ouvi-lo corn o prazor
do sempre.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobro Deputado Cicero Dumont, V. Exa. disse
quo preferiria rnanter-se silencioso, o não me
apartear. Alas, saiba V. Exa. quo o meu discur-
so ostaria incompleto scm o aparte do V. Exa.,
não apenas pela sua experiêncja, mas sobro-
tudo por sua inteligência o cultura, virtudos
quo sempre adrnirej em V. Exa. o quo, inclusi-
ve, dignificam o enaltocem o Poder Logisla-
tivo do Minas Gerais. Alas V. Exa., ao justifi-
car a ausência da Liderança o das Vice-Lide-
ranças, creio quo fez urna crItica a esta Casa.
Coinprornisso maior não pode oxistir para a
Liderança do Govorno on para suas Vice-
Lideranças quo 0 comprornisso corn o povo
do Minas Gerais, sobrotudo esso quo so carac-
teriza pela atuaçao neste Plenário.

A ausência (10 LIder e dos Vice-LIderes
foi notada pelo nobro Deputado Nilson Gon-
tijo, quo estranhou o fato. Do minha parte,
cssa ausência em nada me atingiu. Respeito
e admiro não sornente a Lideranca o as Vice-
-Liderancas do Govorno, mas admiro e ros-
peito tambérn cada urn dos parlarnentaros,
seja do meu Partido ou da Situação, porque
roconhoço sor a vida páblica choia de sacri-ficios , do sofrimontos, verdadejra jornada os-
pinhosa. Os Srs. Deputados trazorn consigo
não sornento i(Ioais, mas tambérn reivindica-
coos, quo não são particularos, mas reivin-
dicaçOes do povo quo reprosenta.

V. Exa., nobre Deputado Cicero Dumont,
afirmou sor dificjl a tarefa do Governador
do Estado do oncontrar urn norno quo possa
(lirigir a Prefoitura da Capital. S. Exa., 0
Sr. Governador, so assirn o entendi, tern
procurado agir corn a rnaior cautola, a fim
do escolher o moihor nome quo possa repre-
sentar o Governo do Estado na Prefoitura
o, através dessa ropresentacao, o povo de
Belo Horizonte. Mas, continuo insistindo, a
demora é muito grande.

0 Sr. Aureliano Chaves ja Governador
ha novo moses, através do indicaçao; jã é
Govornador eleito ha seis meses; ja conhece
a composição da ARENA 0 do MDB desde
(lezornbro, on seja, ha quatro moses. E nessos
quatro moses, ao invés do viver a lua-de-rnel
corn a governança, deveria ole so lombrar
do quo tinha por obrigaçoo constitucjonal in-
dicar o futuro Prefeito. S. Exa. já indicou,
inclusive, mombros do segundo escalão e já
cornpOs o Conseiho de Dosenvolvirnento.

Acrodito mesmo quo todo o segundo escalão
já osteja compicto, na dependência da in-
(licacão do norne do futuro Prefoito de Belo
Horizonte. Dessa forma, não é possivel, ab-
solutamonto, justificar a dernora do Gover-
nador Aureliano Chaves. Essa doinora, como
rnifloiro, eu a caracterizo como urna incer-
teza, como uma tibioza, corno uma fraqueza
(laquolo quo assumiu 0 Governo do Minas
a 15 do marco.

0 Sr. Deputado Ferraz Caldas - Nobre
Deputado Luiz Baccarini, ostou ouvindo atcn-
tamento V. Exa. o Os apartes quo the são fei-
tos. A minha preocupacão beva-me ate o Sub
de Minas, onde estão as estãncias hidromi-
norais praticarnente abandonadas. As suas
Aguas minorais, tao decantadas polo Brasil
afora, vão dosaparocondo do morcado, porquo
IA está uma ompresa quo so chama HIDROMI-
NAS, quo tu(i0 tira dessas estâncias hidro-
minorais, som nada dar. Quando fui prefoito,
escolhido pela vontado bivre do povo do Ca-
xarnbu, ao roceber urna visita do reproson-
tantes da HIDROMINAS, quo faiavam do tu-
rismo, ouvi atentamente o plano por dies ox-
posto e quo soria o de as estâncias cobabo-
rarern financeiramento corn ela. Como so ja
não bastasse, foram cassadas as autonomias
(las estãflcias, 0 para osses municipios, quan-
(10 a •Constituição prove quo so devam enviar
ebementos distantos da politica, passararn a
ser foitas indicacOos da algiboira dos chefo-
tes politicos, muitas vezos (lerrotados nas
urnas.

A minha preodupação, meu nobre Do-
putado Baccarini, é grande, em saber quem
ira dirigir os destinos dos municIpios, qual
a faccão da ARENA quo ira indicar ossos
represontantes. Jã so Inovirnentarn os padri-
nhos o Os afilbados, e o povo aguarda, pa-
ciontemente, a oportunidado do escoiher Ii-
vremonte.

1\lcu nobre cobega, estou hojo assistindo
a uma vordadeira aula do democracia, dada
por V. Exa. 0 mon apoio, a minha admiraçao
e a minha cortoza do quo dias rnelhores virSo
para a nossa Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Doputado Ferraz Caldas, V. Exa. voio
para osta Casa imbuido dos melhores propó-
sitos, e tenho certeza do quo representarã
0 povo do Minas da mebhoi- maneira possivel,
inspirado pelas virtudes quo possui, pela in-
teligência e, sobretudo, polo alto espirito Pu-
blico.

Tive hoje, também, a oportuniclado do
abordar o probioma das estâncias hidrominc-
rais. Critiquei o critério adotado pebo ox-
-Governador Rondon Pacheco e formulei urn
apelo para quo o Governador Aureliano Chaves
não o adote. A nomeação de prefeitos para
estâncias hiclrominerajs não foj uma valvula
(be escape para fugir as ebeieOcs, não foi do-
terminada para quo so desso ao Partido (10
Governo uma Prefoitura. A intenção do Go-
verno, acredito, era born outra: a do dar aque-
las eStâncjas urn administrador. No ontanto,
o quo o ex-Governador Rondon Pacheco fez
foi solicjtar aos diretórios municipais (Ia
ARENA uma bista do cinco nomes. E cntro

des escolhor urn para prefoito, o quo significa
usurpar do povo 0 diroito (Ic oscolha. So
C para escolher urn arenista, quo so procc(Ia,
cntão, a ebeiçOos livres, e o povo, so assirn
o entender, dará a ARENA essa prefeitura.
Alas, so é para cscobher urn administrador,
ontenda o Govcrnador Aurebiano Chaves quo
o critério do ex-Govornador Rondon Pacheco
cstá totalmcnto errado, pois o Governo Fede-
ral e a própria Constituicão (10 Estado, ao
dotorminar quo os prefoitos das estâncias hi-
drorninerais fossem norneados, não o fizerarn
corn a intencão do assegurar a ARENA uma
prefeitura. Dove o Governador Aureliano
Chaves intorferir diretarnonte no processo, ja-
inais accitancbo indicacOes de diretórios mu-
nicipais da ARENA. Dove ole usufruir do seu
dircito constitucionab do indicar o nome quo
houver por horn e encarninhar para esta Casa
a Mensagem, dcsignando para aquobas pro-
feituras urn chefe (10 executivo quo asseguro
aquelas estãncias hidrominerais o seu (lesen-
vobvimento.

0 Sr. Deputado Arnilcar Padovani - Tlus-
tro Deputado, é corn o costurneiro e renovado
sentirnento (Ic profunda satisfacão quo ouco
uma vez mais V. Exa. nosta Casa. V. Exa.
tern sido nosso constanto companheiro do
lutas o dc oposicão. Não oposicão a govor-
nos, mas oposiçao visando ao hem cornum.
E V. Exa. aborda, corn real propriedade, esse
probbema quo já so vern arrastando om nosso
Estado por varios dias. Veja quo ainda h
poucos dias, quando ocupava esta Trihuna,
fazendo urna edvertência respoitosa ao atual
Govcrnador, Aureliano Chaves, porquo estava
rocehencbo uma heranca (10 Rondon Pacheco
(la quab não teria condiçOes nern mobs (10
sair, V. Exa. foi aparteado por dbversos Dc-
putados cia ARENA, do Partido do Governo,
mas nonhum (lobes desdissc o que V. Exa.
afirrnou. Hoje, V. Exa. aqui cornparcce abor-
dando urn fato quo ja so tornou dos mais aca-
chapantes para a opinião pdbiica. Essa in-
dccisão (10 Govcrnador Auroliano Chaves é
prOpria de pessoas quo não estão prepara(las
para exorcer detcrrninado cargo on funcão.
Não quoro dizor quo Aurebiano Chaves é dos-
preparado para a funçao quo está iniciando,
porquo não cstamos aqui para fazer oposicão
pura o simpiesmonte. Alas o Governador ate
hoje não tevo dibigCncia suficionte para re-
solver esse probboma. Acho quo ostá faitando
a dc born senso, porquo, quando indicou
sen socretariado, doveria tor indicado o Pro-
feito da Capital. Entretanto, contrariando a
pi-Opria orientação da PresidCncia da Repü-
blica, o nosso Governador está tolhido, em
virtudo (Ia oxistCncia dentro (Ia ARENA (10
ox-Partidos: ox-PR, ex-PSD, ex-UDN etc. Por
ai so ye, nobre Doputado, quo a Rovoiucão,
para os ebenientos da ARENA, é urn exernpio
para ser admirado, mas não seguido. Então,
o quo acontece? Elos admiram, mas não se-
guom, os grandes exernpios. Os grandos foitos
são sempre os mais admirados. Existe essa
indecisão do Governador Auroliano Chaves.
S. Exa. não sabe se escoihe urn tCcnico ou
urn politico para a Prefeitura. Taivez o tee-
nico Zagabo puclesse resolver o prohierna.
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Voltando a tônica do discurso de V. Exa.,
posso dizer-Ihe que o Governador Aureliano
Chaves poderia escoiher, Para a Prefeitura
de Belo Horizonte, urn Deputado Estadual des-
ta Casa. Será que aqui dentro não tern urn
homem digno, da ARENA, Para ocupar a
Prefeitura? 0 MDB está ciente da sua situa-
çao. 0 nosso Partido não concorda corn a
pragmática do outro Partido, mas nos ternos
elementos da ARENA, nesta Casa, de alto Ca-
pacidade. Eu näo queria citar nomes, rnas
acho que o Executivo tern asco pela Assem-
bléia Legislativa. A posição dc V. Exa., Dc-
putado Luiz Baccarini, é a mesma da Ban-
cada (10 MDB. Queremos carninhar de acordo
corn a doutrina que pregamos durante a cam-
panha. Esta Casa é constituida de elernentos
da melhor estirpe, de grande capacidade e
inteligência, e apenas é acusada pelas rnás
linguas daqueles que Para aqui não puderarn
vir.

Termino minhas palavras elogiando mais
uma vez as palavras de V. Exa., o que já se
tornou Para mim lugar-comum, porque a
sua voz é sempre firme, efetiva, sem dema-
gogia e sernpre trata dos problernas do povo
corn a major seriedade. Querernos dar-ihe os
parabéns.

A situação se encontra de tal forma, que
o Prefeito deveria sair da Assernbléia, pois
assim seriam resolvidos dois problernas: o do
Sr. Aureliano Chaves e o do povo de Minas.
Se o Prefeito näo fosse perfeito, seria urn cx-
celente administrador.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nern mesmo a amizade que nos une impede-
-me de reconhecer de pñblico que V. Exa.
é uma das maiores inteligências do Poder
Legislativo de Minas. V. Exa. teve oportuni-
(lade de afirmar que, se o problema é de
trânsito, ninguém meihor do que urn Deputa-
do desta Casa Para ser Prefeito. Isso não me
compete defender, porque tenho posição: não
me cabe sequer a menor interferência nas de-
cisöes governamentajs.

Ao encerrar o rneu pronunciarnento, quero
deixar, nesta hora, um apelo ao Sr. Gover-
nador do Estado Para que S. Exa. assuma,
de fato, a chefia deste Governo, Para que dc
exerça, de fato, as atribuiçöes que ihe são
conferidas pela Constituicao e tome as dcci-
sods necessárias. Certo on errado, deve to-
ma-las, pois sabemos que, se assirn não pro-
ceder, terá, no futuro, as criticas (10 povo.
Sobre ele recairão os aplausos, se, porventura,
for urn digno administrador, não apenas da
nossa Capital, mas de todo o Estado. Decida
de uma vez por todas, Governador Aurelia-
no Chaves! NOo prossiga no trilho da adrni-
nistração passada, que infelicitou Minas Gerais,
pois sobre seus ombros recairão tarnbérn as
criticas por nOo satisfazer a população desta
Capital! Decida, Sr. Governador, scm pressOes.
Submeta esse nome a apreciação do Poder
Legislativo, ciente e consciente de que ja-
mais poderá ter os votos ia Oposiçiio, pois
que isto extravasaria os limites da nossa pro-
pria consciência. Faça isso corn urgência,
sob pena de ser responsabilizado no futuro
pelos prejuizos que ira causar a Capital de
Minas, por sua demora em decidir.

0 Sr. Deputado Kemi! Iwnaira - Estou
acompanhando atentamente a explanacao de
V. Exa., no qual demonstra a sua preocupa-
ção pela incerteza de que se cerca o Gover-
nador do Estado Para indicar o nome do novo
Prefeito de Belo Horizonte. Temos sentido
no interior do Estado aquela apreensão dos
nossos coestaduanos e estamos percebendo que
to(lo 0 poVo interiorano estã em suspense.
Nern mesmo Hitchcock, em seus filmes de sus-
pense, conseguiu atrair tanta apreensão, tanta
dñvida, como a que agora leva o Estado de
Minas Gerais a urn clirna nocivo ao prOprio
trabaiho, ao próprio desenvolvimento. La, sen-
tirnos que várias são as versOes trazidas a
baila pelo povo do interior. Dizem alguns
que ate mesmo parece que existe urn corn-
promisso do Governador Aureliano Chaves em
rnanter o atual Prefeito, Oswaldo Pieruccetti,
por mais urn ano, on talvez por mais urn
man(lato, na Prefeitura de Belo Horizonte.
Outros dizem que dentro cIa ARENA está ha-
venclo urna verdadeira luta, porque cia não
possni nñmero suficiente de Deputados para
garantir a aprovação do nome na Assembléia
Legislativa. Outros dizern que o ex-Governa-
clor e hoje Senador Magalhães Pinto tern yin-
(10 a Belo Horizonte constanternente, a fim de
fazer conchavos politicos, visando colocar no
Prefeitura de Belo Horizonte um nome da
UDN. Enfim, prezado e ilustre Deputado Bac-
carini, várias são as versOes, mas o suspense
é urn sO. E nós, que estarnos acompanhando
as suas palavras, querernos, naquela mesma
atitude dc coerência partidária, dar-Ihe o nos-
so apoio e levar os nossos aplausos a essa
sua preocupação, que e a preocupação dos
verdadeiros democi-atas deste Pals, daqueles
que vão buscar o voto diretamente no povo,
na esperança de fazer corn que os nossos man -
datos sejam realmente constituldos pela von-
lade do povo.

Eu disse desta Tribuna, certa feita, que
estava preocupado corn o novo Governo que
se instalava em Minas Gerais, porque acaba-
va de assistir a gestão do Governador que
se havia omitido corn relação aos problemas
(leste Estado, e que o Governador Aureliano
Chaves precisava iniciar seu Governo de uma
forma veemente, que convencesse e nos desse
alguma esperança. No entanto, estamos assis-
tindo a uma verdadeira demonstraçao de inép-
cia e incapacidade, uma demonstracOo de que
dc não está realmente preparado Para o
cargo, o que é impossivel, porque, tendo sido
indicado ha tantos meses, ate hoje não en-
controu urn denorninador comum Para a es-
colha do Prefeito. Dc mais a mais, ouvi o
aparte do Deputado Jesus Trindade, quando
disse que a sernana santa talvez tivesse atra-
palhado as démarclies politicos a fim de en-
contrar o nome indicado. No entanto, creio
eu que a semana santa veio justamente aler-
tar-nos, porque, tendo o Governador uma
sernana (lisponIvel Para meditar, ate mesmo
para rezar, poderia encontrar justamente em
suas oraçOes a clarividência necessária para
conseguir descobrir o nome que toda Minas
espera seja indicado.

Quero elogiar o mérito de V. Exa., nobre
Depiitado, que cia Tribuna levou o pensamen-
In do MDB, que, ernhor sendo contra rio (]on-
Inn iriamente a md cnro (I prefdfnc, enea-

dendo que deveriam ser escolhidos pela von-
lade do povo, mesmO assirn se preocupa corn
essa forma espOria de escolha de prefeito,
mas Sc preocupa em que o nome venha ime-
diatamente, Para que possarnoS discuti-lo, Para
que terinifle esse suspense, Para que 0 povo
possa trabalhar, pois são inümeraS as ativi-
dades deste Estado que estão na dependência
da indicacão do Prefeito de Belo Horizonte.
Vãrias reparticOes pOblicas não podcrn dar
continuida(le a seus trabalhos, justamente por-
que estão travadas por não saberern quem
comandara os destinos desta cidade.

Concluindo, quero reiterar e elogiar aquc-
le pensarnento de V. Exa., no quc diz respeito
A preocupacão de toda a populacão mineira.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Nobre Deputado Kernil Kurnaira, V. Exa.,
que representa nesta Casa o povo dc TeOfilo
Otoni, constitui, scm dñvida alguma, urna das
maiores promessas da nova gcracão de ho-
rnens püblicos, estimulando os quc nesta vida
se encontram ha muitos anos. Dc fato, V. Exa.
retratou rnuito bern o quadro atual que vive-
mos. Este é o panorama no interior: de in-
certeza, de inseguranca do Governo. Tsso p0-
derá acarretar, no futuro, prejuIzo incstimável
Para o progresso e o desenvolvimento do nosso
Estado.

0 Sr. Deputado Vicente Guabiroba -
Antes de V. Exa. terminar sua brilhante ora-
çao, queria que me explicasse em poucas pa-
lavras o seguinte: a I ilosofia do MDB, de modo
geral, é contra quaiquer elcição indireta. Como
V. Exa. adianta no seu julgamento que ira
votar contra? Não seria o caso de o MDB
se abster de votar?

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Nobre Deputado Vicente Guabiroba, a filoso-
fia do MDB, no men ponto de vista, foi alte-
rada na ültima convcnção nacional, quando,
por maioria esrnagadora, decidiu-se lançar o
anticandidato ljlisses Guimarães Para a Pre-
sidência da Repñblica. NSo se trata de dci-
cão, mas de homoiogacão, de ratificacão. En-
tendo que o MDB, corno OposicSo, deveria
lutar por essa tese. A men ver, cabe ao Par-
tido majoritãrio, a ARENA, que tern 37 Dc-
putados, a responsabilidade do nome que será
indicado, que será imposto pelo Sr. Gover-
nador.

Sr. Prcsidente, Srs. Deputados. Corn estas
minhas palavras, fica o apelo ao Sr. Gover-
nador Aureiiano Chaves, Para que decida de
uma vcz por todas, Para que dê a Belo Ho-
rizonte o SCU novo Prefeito, a urn de quc possa
acabar, corno bern disse o Sr. Deputado Kcrnil
Kumaira, corn este estado de suspense, a firn
dc que Belo Horizonte possa normalizar a sua
administracão c Para que, corn o esforco e 0
sacrificio do povo desta Capital, possa scr
construida a sua grandcza, o seu progreSSo
e o seu desenvoivimento.

QTJESTOES DE ORDEM

o SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, solicitaria a V. Exa. que in-
cluisse na Orcicm do Dia do RcuniOo dc ama-

nhã o Projeto n.9 01/75, dc minha autoria
que esteve corn a ComissOo Executiva Para
dcliberação, considcrando o disposto no art.
228, do Regirnento Interno, que diz: "Será
submetido a votacão, presente a maioria dos
rnembros do Assembléia, 0 requcrimento CS-
crito quc solicitor: "Item XXI - audiência
dc comissão on reunião conjunta de comissOcs
Para opinar sobre deterrninada matéria".

Portanto, esse pedido de audiência, por
parte da Cornissão Executiva da Casa, a Co-
rnissão de Justica sobre o Projeto de minha
autoria so pode ser considerado, segundo o
disposto no art. 228, do Regimento Interno,
uma "panda Para cozinhar" o rneu Projeto
ate quc seja enviada a esta Casa a iiidicação
do nome do futuro Prefeito de Belo Horizonte,
pois aquele artigo determina que, Para o en-
caminhamcnto de pedido de exame a Comis-
são dc Justiça, é nccessãria a audiência do
Plcnãrio, o quc não foi feito ate agora.

Portanto, não podcrá a Comissão de Le-
gislaçSo c Justica opinar sobre men Projeto
scm quc antes vcnha a Picnário, Para scr
apreciado, cssc parccer do Mesa Diretora.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Em resposta a questão de ordem
suscitada pelo nobre Deputado Jorge Carone,
esta Presidência tern a dizer o seguinte: o
Projeto n.Q 1/75, dc autoria daqucle Deputado,
foi rcccbido rcgularrnentc c dcspachado a Me-
sa da Assembléia em 3-3-75.

A Mesa do Assembléia, aprcciando o Pro-
jeto, acolheu preliminar levantada pelo Rela-
tor do Projeto, em seu Parcccr, que alegava
hover inconstitucionali(lade em dispositivo do
Projeto. Acolhendo tal prcliminar, a Mesa da
Assernbléia, preocupada cm resguardar o tex-
to constitucional, clelibcrou fosse o Projcto re-
metido a clouta Comissão dc Justiça, a qual
compete, nos termos do Regirnento Interno,
0 controlc do constitucionali(ladc das propo-
siçOes aprcsentadas a Asscrnbiéia Legisiativa.

Esta Prcsidência dcspachou o Projeto a
Cornissão dc Justiça, curnprindo dccisOo da
Mesa e fazendlo uso dc suas prerro gatiVas re-
gimentals de Orgão encarregado do dcspacho
(1c proposicOes a cliversas cornissOcs (art. 67,
inciso XXI) e dc OrgOo encarregado de fis-
calizar, no âmbito do Poder Legislativo, o res-
peito a ConstituicOO e as Leis (art. 68, inciso
I)

NOo houvc, corn a dccisOo do Mesa, des-
respeito ao art. 228, do Regimento Interno,
invocado no questão dc orclern do nobrc Dc-
puta(lO Jorge Caronc.

0 Rcgimcnto Interno é urn diploma legal
uno, e, como tal, dcve ser interpretado corno
urn sistema, a firn de quc a interpretacãO de
urn dispositivo nao leve a conflito corn outro
constante (10 rnesrno texto legal.

Corn efeito, aquele dispositivo legal invo-
cado fala cm "rcqucrimcnto de audiência dc
Comissão". A Mesa do Assembléia não requc-
rcu a audiência da Comissão de Justica, rnas,
fazendo uso de suas prerrogativaS (art. 165),
suscitou a prelirninar dc inconstitucionali1adc
do Projcto n. 1/75; e o scu Presidente, diante
disso, fazendo uso das faculdades jã menclo-
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9.Q, REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30 MIN DE 1.0 DE ABRIL
DE 1975

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI
Formularia urn apelo S Presidêncja a fim
de que reconsidierasse essa decisSo. A pro-
pria Mesa reconhece que acolheu o parecer
(To relator, cuja preliminar era pela inconsti-
tucionaljdade. DispOc o nosso Begimento In-
terno que as audiências dos ComissOes devem
ser determinadas por deliberacao do PlenS-
rio. Caberia S Mesa colocar em votaçSo o
Parecer do Relator dia ComissSo Executiva
para que, Se aprovado, fosse a matéria enca-
minhada S ComissSo die Justiça.

Segundo 0 men entendimento, nao pode-
na o Presi(lentc da Assembléja aprovar 0 Pa-
recer, acatan(io a preliminar do parecer, c
(leterminar a remessa S ComissSo de Justiça.

O SR. PRESIDENTE DEPUTADO SYLO
COSTA - Respondendo S questao de ordem
do nobre Deputado Luiz Baccarini, a Mesa
esclarece que nSo é do Sr. Presidente a deci-
sSo de remeter S douta Comiss5o de Justiça
o parecer, mas sim cia ComissSo Executiva,
que resolveu ouvir a ComissSo de Justiça, urna
vez que foi levantada inconstitucionaljdacie
do refericlo Projeto. Esciarece, ainda, que nSo
é (lecisSo da ComissSo de Justiça, porque
para a referida ComjssSo niio foi enviado 0
Projeto. Foi apenas remetido S Comissijo de
Justiça, para ilustraçSo da clecisSo cia Comis-
s5o Executiva. Portanto, nSo houve nem (Ic-
cisSo cia Executjva, razijo pela qual entendo
que nSo Se cieva Colocar em votaçSo 0 reque-
rimento, uma vez que nSo se trata (Ic reque-
rimento de votaçSo, mas requeriruento pri
iiustracijo cia douta CornissSo dc Justi.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI
Peias restricoes de V. Exa., a questSo de or-
cjem do Deputado Jorge Carone tern inteira
procedência, porque a ComissSo Executiva
perdeu prazo para emitir parecer.

O SR. PRE5TDENTE - A Mesa esciarece
clue o prazo foi interrompido a partir do mo-
mento em que resolveu, por decisSo unânime,
remneter 0 Projeto S ComissSo de Justiça,
para dizer da inconstjtucjonaiidade on n5o
do mesmo. Assim sendo, a decisSo estS man-
ticia.

Matéria Aprovada

PROJETO

N.9 11/75, do Sr. Deputado Amilcar Pa-
(lovani, que declara de utilidade pOblica a
Associaçao Paroquial dc Assistêncja S TnfSn-
cia, cia Paróquia de Mar de Espanha.

REQUERIMENTOS

N.° 2, do Sr. Deputado Amilcai- Padovani,
soiicitancio licença para tratamento de saüde;

n. Q 6, do Sr. Deputado Christovarn Chiara-
(I, solicitando a instaiaç5o dc urna agência
do Banco do Brasil em EIOj Mendes;

n.° 12, do Sr. Deputado Dorningos Lanna,
pe(lindlo a instaçSo de uma agência do Banco
do Brasil em Rio Casca;

n.° 13, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
sohcitandio a criaçSo de uma agenda do Banco
(10 Brasil em ClSucIio;

n.9 14, do Sr. Deputado Euciides Cintra,
pedindo a inclusSo no Orcamento do Estado
dc dotaçSo destinada ao Funclo cia Caixa Be-
neficente da PolIcia Militar;

n.9 17, do Sr. Deputado Pedro Narciso,
solicitando informaçOes ao DER sobre o Pia-
no dc Implantaçao e Asfaltamento da BR-122,
trecho Montes Claros - Janaüba;

n.° 18, do Sr. Deputado Lourival Brasil,
solicitando seja criada e instalada uma agên-
cia do Caixa Econôrnica Estadual em Paj-
neiras;

n.° 26, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
cm que pede ao Sr. Governador o asfaitamen-
to cia rociovia SSo Lourenço - Ponte do Ca-
pote;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, que
pede o dcsarquivamento do Projeto de Lei
n.9 1.266/74;

(10 Sr. Deputado Jesus Trinclade, pedindo
o (Iesarquivamento do Projeto (IC Lei n.
1.200/74, de sua autoria;

do Sr. Deputaclo FSbio Vasconce l los, so-
iciLindo o ciesarquivamcnto do Projcto de
ti Compierncntar n . i)/71 cli su:t in

PRESTDENCTA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Arges,
Jünia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padova-
ni, Antonio Dias, Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christovam Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Maciel, Dalton Canabrava, Delfirn Ribeiro, Dê-
nio Moreira, Domingos Lanna, Elmo Bi-az,
Emilio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes
Craide, Fábio Notini, FSbio Vasconcellos,
Ferraz Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo
Renault, Gomes Tloreira, Haroldo Lopes, Hum-
berto de Almeida, Jesus Trindade, JoSo Bello,
João Marques, JoSo Navarro, JoSo Pinto RI-
beiro, Jorge Carone, José Laviola, José Honó-
rio, José Santana, Kemil Kurnaira, Luiz Bacca-
rini, Mencles Barros, Milton SaIles, Morvan
Acayaba, Narcélio Mendes, Neif Jabur, Nilson
Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro
Narciso, Baimundo Albergaria, Ronaldo Ca-
nedo, Sebastião Nascimento, Sérgio Ferraro,
Sylo Costa e Vicente Guabiroba.

Oradores

PELA REJEIAO DO VETO A pRoPoSIcAo
DE LEI N.9 7.114

O SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em
19 de marco, csta Assembléia se reuniu cm
noite como esta para apreciar o Veto do Exmo.
Sr. ex-Goves-nador Rondon Pacheco a Pro-
posicao de Lei n.9 7.114, que prorroga 0 pra-
zo da Lei n.9 6.177, de novembro de 73.

Como sabemos, essa Lei e de grande im-
portSncia para a econornia de Minas e para
a economia, sobretudo, dos posseiros (IC terras
devolutas, razSo por que julguei de born alvi-
tre fazer 1-equerimento ao Sr. Presidente da
Assembléia a fim de que fosse prorrogada
0 prazo dc votaçSo do refericlo Veto do Sr.
Governador do Estado. Tmediatamente, houve
por hem este Plenário atender aO flOSSO pe-
dido demonstrando assim que estava conscien-
te da grande importância do assunto, nSo
so para os cofres pOblicos de Minas Gerais,
mas, sobretudo, para os posseiros de terras
devolutas, aqueles que labutam corn toda es-
pedie de duficuldades IS nos rjncOcs mais ciis-

tantcs de nosso Estado e que, no entanto,
viam terminado o prazo para que pudessem
providenciar os documentos para a legitirna-
çSo de suas terras.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, a Lei n.°
6.177, que estabclece as normas para a le-
gitimaçSo de terras, foi uma das leis que
mais movimentaram esta Casa quando ainda
cstava em tramitaçSo o Projeto de Lei, porquc
todos nOs sabernos perfeitamente que o Es-
tado de Minas Gerais tern mais da metacle
de suas terras em poder de posseiros que nao
tern ainda os documnentos verdadeiros quc
comprovem seu dominio.

Foi assim que o Si. Governador Ronclon
Pacheco, considerando a gravidade do assun-
to, cncaminhou Mensagcm a esta Casa, a qual
foi discuticla e transformada cm lei. 0 assun-
to foi debatido cm vSrias reunlOes, inclusive
em comissOes espcciais. 0 Projeto foi votado
c a Let tomou o nSmcro 6.177, estabelccendo
apenas urn ano de prazo para sua vigência.
Tcrminou, portanto, o prazo cm 13 de novem-
bro de 1974. Foi quando o Sr. Humberto
Souto, l)cputado Estadual dinSrnico e vibran-
te, apresentou a Casa Projeto de Lei, em quc
pedia a prorrogaçiio do prazo do Lei 6.177,
(le 14-11-73, pclo prazo de mais urn ano.
Mas, Srs. Deputados, o Sr. Governador Rondon
Pacheco, naquela opontunidade, encarninhou
Mensagem a esta Casa, pedindo prorrogaçSo
apenas por 180 (has. Foi a Mensagem apro-
vada e também 0 Projeto de Lei do Sr. Dc-
putado Humberto Souto, ao qual foi aposto
o Veto total, pelo ent5o Governador Rondon
Pacheco. Eis o que motivou nossa presenca,
na Trihuna, em 19 de marco, para solicitar
cia Casa o adiamento da votaçSo. Fomos
acompanhados por nobres Deputados, repre-
sentantes sobrctudo do Norte de Minas, re-
giSo que mais terras devolutas apresenta e
que constituia mais afetada pela lei que nedu-
zia o prazo de urn ano para 180 dias. Mas,
Srs. Deputados, requeni o a(liamefltO cia vo-
taçSo para quc pudéssemos, corn mais caima,
discutir corn o Governo o problerna de tao
importante alcance para todos nós. Eu tinha
a certeza de quc o Sr. Governador Aureliano
Chaves haveria de sentir o problema e con-
cordaria no dcrrubada total do Veto aposto
S lei. A Lidleranca do Govcrno, tao hem en-
tregue as m5os sSbias do Sr. Deputado Carlos
Eloy, também cicu a sua colahoracSo nos en-
tcndirncntos que mantivemos corn o Sr. Gover-
nador Aiircliano Chaves, a urn do que, ncsta
noite, déssemos ao povo de Minas Gerais,
sobretudo aos homens do Norte de Minas,
esta extra ordinaria c1emonstraçSo do Gover-

nadas, despachou o Projeto 	 Comissio (ICJustiça.
Esta decisio do Presj(Jêncja encontra

apoio nos seguintes argumentos constantes do
Parecer aprovado pela Mesa da Assembiéia,
a saber:

"A audiência da Cornissão dc Justiça, nes-
ta fase do processo, tern o amparo do Regi-
rnento pot ser atribuiço do Presidente cia
Assernbléia, no exercIcio de sua cornpetêncja
dc fiscal (la ordem e (le rcsponsável pela ob-
servãncia (las leis e do Regimento (art. 68,
caput, e item I - Beg. mt.) e distribuidor (Ic
matérias as comissOes (art. 67, XXI, Beg. mt.).

Além (10 mais, é die jurisprudéncia tran-
quila, nesta Casa, o exercicio desta competên-
cia rnesmo após (leflagraclo qualquer procedi-
niento parlamentar, corno no caso cIa mdi-
cação de urn membro do Consciho Estadual
de EclucaçSo, quando o Presidente da Assem -
bléia, a vista de declaraçijo de inconstituejo-
nalidadie cia Carta Mineira, que exigia a apro-
vaçSo prévia do inclicaclo pot este Pocler, in-
terrompeu a tramitac5o do matéria para ouvir
a Comiss5o dc Justiça a respeito."

E a decisSo da Presidéncia.
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nador Aureliano Chaves de que está sensivel
ao problema dos posseiros de terras devolu -
tas. Assim, a Liderança da ARENA, que vem
demonstrando grande habilidade no encami-
nhamento dos problcmas nesta Casa, colabo-
rou conosco e se mostra de pleno acordo corn
a solução para o assunto. Também o Gover-
nador Aureliano Chaves deseja quc Os pOS-
seiros do Norte de Minas tenham a oportuni -
dade de conscguir urn prazo rnaior para le-
galizacão de suas terras. Como sabemos, o
prazo de 180 dias näo é o bastante para a
legalizaçao de todos os documentos neccssá-
rios. Nós sabemos quiio difIcil e grande é a
documentacao para aqueles menos podero-
SOS. 0 prazo de 180 dias seria pequeno para
que se encontrasse a soluçäo definitiva para
o grave problema do nosso Estado. Assim
sendo, em nome do LIder Carlos Eloy, quero
dizer a todos, scm excecão, tanto aos Deputa-
dos da ARENA, quanto aos do MDB que votem
pela rejeicao do Veto do Governador, para
que seja garantido o desejo de Iegalização
clas terras do povo (10 Norte dc Minas. Posso
dizer que duas seriam as opcöes que terIamos
neste momento. Primeiro, manter o Veto do
ex-Governador. Então, scria urn novo traba-
iho que teriamos de iniciar. TerIamos quo
provocar novamente a celcuma que tal id
causou. Pedirlamos, então, a prorrogacão do
prazo.

A outra alternativa quc é a mais fácil,
mais lógica c a mais acertada, é a de derru-
bar o Veto do Sr. Govcrnador Rondon Pa-
checo, a fim de que possamos garantir ao
povo do Norte e Nordeste de Minas a legali-
zacão de suas terras.

APOIO AOS POSSEIROS DE TERRAS
DEVOLUTAS

0 SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO -
Sr. Prcsidentc, Srs. Deputados, inicialmcnte
queremos manifcstar nesse instantc, em nosso
nome e em nome da Bancada do MDB, a nossa
solidariedade ao quo a ARENA faz. Nós, na
Reunião em que foi dehatido pela primcira
vez o Veto aposto ao Projeto de Lei 7.114,
pelo então Govcrnador Rondon Pacheco, di-
ziamos naquela época ter sido este mais urn
ato daquele Govcrnador contra o povo de
Minas Gerais. Hojc, a ARENA também reconhe-
cc isso, quando ye a necessi(la(lc de rejeitar
csse Veto, dando aos posseiros de Minas Gerais,
especialmente do Norte de Minas, possibilida-
de de atender ao parágrafo ünico, do art. 2.9,
da Lei 6.177.

Sr. Presidentc, Srs. l)eputados, vejo, corn
satisfaço, quo a Assembléia Legislativa do
men Estacio volta as suas vistas para aqucics
que rcalmcnte precisam do amparo dos ho-
mens quo estão no poder. Vcrificam os ho-
mens que tern hojc sobre os ombros a respon-
sabilidade das leis quo é preciso olhar corn
mais carinho aqucics quc csto no rincäo scr-
tanejo, a merccer assistência maior por parte
do Governo e dos órgäos responsãvejs por
este mesmo Governo.

Aproveito também para mostrar a V. Exa.
uma situação que acredito não ser intcirarnentc
desconhecida dcsta Casa. Trata-se da luta que

se trava especialmcntc no Norte de Minas,
cntre Os possciros C aqucics quc cstão a cx-
pulsá-los das suas tcrras. Muitos destes pos-
seiros se cncontram nas gaicrias deste Pie-
narlo. Deslocaram-se da iongInqua Janaüba,
(Ic Cachoeirinha e de outras regiOcs e vicram
a esta Asseinhléia para ver a tramitação deste
Projcto, mais cspccialmente a apreciação e
votacão (10 Veto aposto pelo Sr. Governador
Rondon Pacheco. Para que os scnhores tenharn
consciCncia da luta que se trava no Norte
dc Minas entre o pcqueno e o grande propric-
tário de terras, you csciarccer que urn dos
maiorcs latifundiários, que se diz poss&ro da
regiäo, é urn dos grandcs industriais de Belo
Horizonte, quo, conhcccndo o Norte de Minas,
através (Ia divuigaçäo da fertilidade de suas
terras, do futuro promissor que oferece a rc-
giio, tornou-se possciro, expulsando, como já
dissc, corn forca polica1, pcquenos sitiantes,
pequenos possciros, quc, para virem a Belo
Horizonte a fim dc requcrer apenas a mcdi-
cão junto a RURALMINAS, tern que vender
urn saco dc rnilho ou dc fcijão, porque não
dispoem dc outros recui-sos.

E o que digo dcsta Trihuna, hoje, Sr. Pre-
sidentc , Srs. Deputados, é a cxprcssão da ver-
(lade e V. Exas. podcro constatar pela pre_
senca fIsica dc alguns desses pequenos sitian-
tes nas gaicrias desta Assembléia. Esta é a
confirmação da desgua1dade da luta que tra-
yam csscs pequenos posseiros, que tiveram
seus avós, pais c fillios trabaihando a terra
c muitos doles morreram na luta do dia-a-dia,
no cabo da enxada e da foice. E o pior de
tudo, Sr. Presidente, Srs. Deputados, é que
após esta medida que so toma nesta noite de
prorrogar o prazo para a regularizaçao dos
documcntos, necessário se faz, também, a pre-
scnça dos homens quc representam toda a
gentc norte-mincira para quc o Governo aten-
(IC para o grave probiema, para esta verda-
deira guerra quo se trava na minha rcgão.
Não podemos conceber a cxpulsiio pura c sim-
ples daqucies que nasceram na terra, apenas
sob a alegaçäo de quc ali se instalará urn gran-
de projeto, muitas vezes scm qualquer tipo
de indcnizacao.

Sr. Presidente, poderiamos prosseguir, por
muito tempo, se fossemos explicar a V. Exas.
as misérias praticadas contra esta gente da
minha região. Entrctanto, pedira que V. Exas.
verificassern as exprcssöcs daqueles que au
rniiitain, daqueics quc residem na região, para
quo constatcin o sofrirnento estampado no
rosto dessa gente quo trava essa luta dcsiguai
na minha rcgião. Não será csta noite o fim
clessa etapa, peio contrário, a prorrogacão des-
so prazo é apcnas o inico de uma luta. Agora,
então, todas as causas que estão na Justica
podcrão ter sua tramitacão normal; poderão
ser fcitos novos requerirnentos, novos man-
dados de scguranca e esses homens humildes,
corn assistência, acrcdito mcsmo da Assem-
bléia Legislativa, terão, pelo menos, urn ano
(IC prazo a rnais para continuar ncsta iuta
desigual.

Congratulo-me, ipito, corn os nobres Dc-
putados da ARENA que atenderam ao cha-
marnento, niio nosso, mas daquelcs sertancjos

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO -
Não foi por urn ano. E a Lei de 23 dc dezern-
bro de 1974; é a Mcnsagern Governarnental
quc prorroga o prazo por 180 dias..

0 Sr. Deputado Narcélfo Mendes - V. Exa.
talvcz esteja dcsconheccnclo a origem desta
Lei, que é oriunda de Projcto do Sr. Deputa-
(10 Humberto Souto, prorrogando a Mensa -
gem (IC S. Exa., o Sr. Governador Rondon Pa-
checo.

do Norte dc Minas. Repito, esta lei não sornen-
te beneficiará o Norte de Minas, corno tambérn
Os Vales do Rio Doce e Mucuri c outras re-
giOcs quo cstho em situacão idêntica.

EsperamoS e rogarnos a Deus, ncsse ins-
tante, para que S. Exa. o Sr. Governador Au-
rcliano Chaves não tenha os ouvidos tao sur-
dos corno foram Os ouvidos do ex-Govcrnador
Rondon Pacheco is vozes, aos apelos desses
pcquenos sitiantes, desses plebeus do Norte (lc
Minas e de toda Minas Gerais c para quo, alérn
do prazo que lhcs é conccdido, des tcnham
também assistência da RURALMINAS. Quo
a RURALMINAS dê total c cornpleto atendi-
mento a solicitacão fcita de medição de terms!
Devo explicar, Srs. Deputados, quc o peque-
no posseiro dcsloca-se da sua rcgião, requer
a medicão da terra a RURALMINAS e csse
projeto vai para a gaveta e IA permancec
rneseS e mcses esperando.

0 Sr. Depulado Norcélio Meiides - Agra-
deco a V. Exa. 0 aparte quc me concede. Estou
ouvindo corn atenção suas paiavras. Desejo
apenas fazer uma pequena ressalva quando V.
Exa. comete, em urn trccho de scu pronuncia-
mento, urna grande injustica, urn grandc equi-
voco, o qual já tivemos oportunidade de sa-
lientar quando da primeira vez quc esse Pro-
jeto esteve em votacao, nesta Casa, antes dc
son adiamcnto. Trata-se do Governador Ron-
don Pacheco. V. Exa. afirrnou quc S. Exa.,
o Governador Rondon Pacheco, manifcstou-se
insensivel aos reciamos do povo. Demons-
trou, ciaramente, V. Exa. o desconhecimento
das origens desse Projeto.

V. Exa., na época, niio se encontrava na
Casa, razão pela qual justifico as palavras de
V. Exa. Entrctanto, necessário se torna esta-
belecer os fundamentos e as origcns do Pro-
jeto que concedcu prazo aos posseiros, para
requererem a RURALMINAS a regularização
de suas terras, através das facilidades encon-
tradas neste Projeto.

Anteriormente os prcços cobrados pcla
RURALMINAS dificultavarn a Iegitimacão de
terras. Prcocupado c sentindo o problema dos
pequenos posseiros que necessitavarn de em-
préstimos para movirnentarern suas proprieda -
des c, tendo em vista quc esses hornens hu-
rnildcs nâo tinham outra garantia a não scr
a própria terra, sensivel a este problema, S.
Exa., o Sr. Govemnador Rondon PachecoL en-
viou a esta Casa Projeto de Lei conccdendo
por urn ano as facilidades constantes do mes-
mo.

0 SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO -
Engano de V. Exa.

0 Sr. Deputado Narcélio Mendes - Lcrei
urn trecho do jornal de Montes Claros, intitu-
lado Critica Indevida.

"Critica Indevida

Nao causou boa imprcssao a primeira in-
tervencäo do Dcputado Pedro Nar&so na As-
scrnbléia Legislativa. Ele carrcgou muito a
mao nas tintas ao pintar 0 retrato negativo
do Governo Rondon Pacheco, que classificou
corno o grande auscnte destes ñitimos quatro
anos.

E certo que o ex-Governador ornitiu-se
no aspecto politico, dando cohertura a admi-
nistracöcs (Icsatrosas para 0 Municipio. Alas
son poder talvcz näo chegasse ao ponto de
sanar esse problerna. Quanto a partc admi-
nistrativa, o Sr. Rondon Pacheco deixou algu -
mas marcas irnportantes na região, que o Dc-
putado do MDB, por justica, näo poderia re-
legar. Sua critica radical e gencralizada me-
reed reparos profundos. Inclusive porque não
levou a nada: o hornern estava saindo."

Isto nao (liz respeito ao que estávamos
falando, mas mostra a radicalizacao (Ia poSi-
cao de V. Exa., corn reiacäo ao Governador
Rondon Pacheco. 0 Projeto que conccdeu as
facilidades para iegitimação de tcrras foi on-
ginado na 1\Iensagem do Sr. Governador Ron-
(Ion Pacheco, quc se mostrou scnsivcl ao pro-
hlcma e cujo objetivo era propiciar ao peque-
no posseiro, ao homern humilde, ao lavrador,
ao hornem que labuta na terra dc sol a sol,
scm ter outra garantia senao a do próprio
trahaiho, a oportunidade de legitimar suas
terras, e, através dos bancos do Nordeste c
dos bancos oficiais, tinar cmpréstirnos, para
levar suas terras a produzir e criar riquezas
para o nosso Estado. Posteriormente, quando
estava para veneer o prazo refcrcnte a Men-
sagem Governamcntal, o Deputado Humber-
to Souto, Deputado também per Montcs Claros
corno V. Exa., preocupado corn o prohiema
dos pequenos posseiros, que não tinham tido
tempo naquelc pcniodo concedido pelo Sr. Go-
vcmnador Rondon Pacheco de Icgitimar suas
tcrras, pediu prorrogação por mais urn ano.
Alas acontccc quc, ncste mcsrno periodo, o
Govcrnador Rondon Pacheco já havia man-
dado nova Mcnsagem prorrogando, por mais
seis meses, o prazo, quo vai veneer agora em
maio.

Nós, Deputados da ARENA, não cstarnos
contránios a prorrogacão desse prazo por mais
urn ano, mesmo porque, por 6 meses, já está
prorrogado. Entrctanto, devemos ressalvar a
posicão (10 ex-Governador Rondon Pacheco,
quo teve scu pensamento voitado no sentido
(IC heneficiar o homcm simples, o Iavrador
(10 Vale do Jequitinhonha e do Norte mineiro
cm geral. Esse seu ato constitui mais urn feito
quo, longe de provocar a repulsa e as acusa-
cöes da Oposicao, dcvcria rnerecer aplausos.

0 SR. DEPUThDO PEDRO NARCISO -
Nobre Deputado, prmeirarncnte, devo dizer
que V. Exa. nao Icu o outro jomnal de Montes
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I
Claros. Sc V. Exa. tivesse lido 0 Didrio deMonies Ciaros, teria visto quo as noticias fo-
ram outras c as manchetes muito maiores do
que as do pequeno trecho dc pIgina internaque V. Exa. leu. Mas, rncu ilustre companheiro,
na nossa ausêncja desta Casa, quando da
clisdussao (10 Projeto tie Lei, V. Exa. fez as
mais diversas referêncjas a esse fato. Ocorre
qUc nos, hquela época, talvez tivéssernos acorn-
panhado este Projeto Inais dc perto do que
inuitos dos i)eputaclos que aqui estavam, porque
éramos Lideres do MDB na Cãmara l\Iunicipal
(le Montes Claros, que é a Capital do Norte
(ic Minas, para onde convergem todos os pro-
blemas de uma reghio, e nós, na rcpresenfacão
(10 pOVO, na re presenfaçjo mais legItima, quo
o a do MDB, jamais nos ausentamos dos pro-
blernas, principalmente dos mais humildes.
N65 conheceinos born 0 Projeto; parece queV. Exa. é que (liscute scm conhecirnento de
causa, porque a prorrogacao inicial de 180
dias, quo V. Exa. diz ter partido do Deputado
Humberto Souto, partiu do Decreto n. y 6.496, de
3-12-1974, (10 enlilo Governador Rondon Pa-
checo. Mas o quo n65 queremos mostrar a V.
Exa. 0 que, naquela ocasi0o, os pareceres (las
comissOcs corn referOncja a prorrogacao do
prazo foram unOnimes cm reconhecer a stia
flecessidade, e todos des contararn coin assi-
natura de membros da ARENA. Mesmo assirn,
S. Exa., o Sr. Ilondon Pacheco, n0o acolheu
O Projeto desta Casa, vetando-o C (levolvcndo_
-o para apreciac0o do PlcnOrio. Congratula
mo-nos corn os Deputados da ARENA na noite
de hoje, porque accitarani a (lerruhada desse
Veto, mas jamais nos poderiamos congratular
corn o Sr. Ron(lofl Pacheco nesta oportunida-
(Ic cm quo dc demoristrou nOo dar amparo
ao pecuarista e aos agricultores do Norte de
Minas, porque qualquer urn (IC V. Exas. que
se deslocar para a RegiOo Norte mineira po-
(lerO verificar a situaçOo cm quo Se encontra
a agricultura do minha re giOo. Posso dizer a
V. Exa. que aquela propaganda cara, feita pelo
Sr. Governador "plante que o Governo garan
Ic", levou muita gente a ruina, porque todos
aqueles que plantaram, quebraram. Estamos
vendo em mancliete nos jornais quo toneladas
lie marnona estOo apodrecendo, depositadas
nos mercados, porque n0o hO comprador de
espécie alguma. Os que plantaram algodao
nOo encontram merca(Io; Os pecuaristas, a per-
durar a situaçOo crItica que estOo vivendo,
dentro (1e 90 dias, irOo 0 falência. EstarOo
definitivamente falidos. NOo é apenas porque
somos da OposiçOo quo estamos na Trihuna
fazendo radicalismo. NOs ternos a missOo
(IC dizer a verdadc, como prometernos em pra-
ca pOblica, coino prometemos em JanaOha c
nas mais longinquas cidades do Norte de Minas,
prornessa que cumprjremos nesta Tribuna, doa
a qucin doer, sofra quem sofrer. Na minha
regiOo, diz-se o seguinte: o hornem deve mor-
rer, mas nunca faltar 0 sua ti-adiçOo, porque
meihor seria para o pai enterrar urn filho
honesto do que vO-lo faltar 0 palavra. Para
mirn seria urn crime faltar 0 palavra empenha-
da Ha minha regi0o. Por isso, estarei nesta
Tribuna ate onde me permitrern meus direitos,
para defender a RegiOo Norte mineira e todo
o Estado de Minas Gerais.

LEGITIMACAO DE TERRAS NO NORTE DE
MINAS

O SR. 1)EPUTADO SYLO COSTA Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Els quo chega_
inos 0 hora de derrubaj o Veto do Govei-nador
Rondon Pacheco sobre a prorrogacoo do prazopal-a legltimaçao das terras devolufas. Scm
querer sec dono das leis sobre terras, e scm
querer ser "pai da crianca", pois todos nOs
trabaiharnos para fazer ulna lei condigna, que-
ro apenas chamar a atencOo dos nol)res cole-
gas para a grande importOneja da derrubada
(10 Veto, uma vez quo o Sr. Aurelano Chaves,
e cu já tive oportunidade de dizer, estO has-
tante scnsibiljzado para este problerna. Quan-
(10 fui chamado a Brasilia, no rnês de novem-
bro do ano passado, levci para S. Exa. parecer
(10 professor Caio MOno da Silva Pereira sobre
a lei die legitimaçoo tic terras devolutas que
esta Casa tinha votado. Tive a irnpressOo tic
que todos Os substitutivos haviarn sido aceitos.
O Sr. Rondon Pacheco, corn aquela insensibi-
lidade que todos nOs conhecemos e que agora
nOo sei onde anda, rcmctcu a esta Casa aqucla
aberracao que tivernos quc melhorar urn pou-
co, a fun (ic quc tivOssernos condicOes de dis_
cutir a matOria. Posteriorrnentc, o Sr. Depu -
tado Humberto Souto, que é representante do
Node de Minas, entrou corn outro Projeto de
Lei dando prorrogacOo de prazo para a legi-
tirnaçOo das terras, a qual termina em maio.
O Sr. Governador Aureijano Chaves prornetcu
rnandlar para esta Casa urn Projeto de Lei de-
fendcndo todos os proprietOnjos rurais e os
homens (10 campo. Eu acrcdito quc dc manda-
nO. Posso tranqililizar os proprictOrios de ten-
ras, porque o Sr. Governador rnandarO o Pro-
Jeto de Lei que (lard tranqiiulidade e paz aos
homens (10 campo, aos proprietOrios c Oqucles
quc corn des convivcrn e que nOo ferirá o
direito de propriedade. 0 Governadoi- estO
de posse de todos os estudos feitos aqui. E
dos estudos feitos pelo Professor Caio Mario
(10 Silva Pereira, que é urn dos autores do CO-
(ligo Civil Brasileiro. Quern faz o COdigo Civil
deve ter competêncja de elaborar urn projeto
de lei condigno corn as nossas necessidades,
quo nOo viole o direito adquirido e nern passe
por cima do dircito (IC propriedade. No rno_
mcnto cm que o Sr. Deputado Pedro Narciso
(liz, desta Trii)una, (la ansicdade e da preocupa-
cOo que causa no Norte de Minas csta lei, que
estO em vigor, da legitimacao de terras, quero
lernjjrar a S. Exa. que tudo aquilo que disse
aqui é a verdade nua c crua e ja foi preocupa-
cOo de outros colegas na Lcgslatura passada.

Agradecemos ao Sr. Deputado Pedro Nar-
ciso pelos esciarecirnentos quc trouxe corn
relacOo ao prol)lcrna da RURALMINA5. E
rnais urn que se incorpora nesta luta, que ha-
vera dc sec vitoriosa, pela prcservacao do di-
reito de propniedade e pela cxistência de uma
lei condigna corn os proprietOrjos rurais de
Minas Gerais.

Posso dizer que este Projeto do Sr. Depu-
tado Humberto Souto, que recebeu Veto total
(10 ex-Governadoi- Rondon Pacheco, deve ser
(lerrubadlo hoje. 0 prazo dc lcgitimaçOo é ate
rnaio. Ate esta época o Sr. Governador Aunc-
liano Chaves terá mandado para a Assembléia
Mensagem on Projeto de Lei quo venha aten-

der as nossas necessidades. Mas nOo custa
derrUbar cste Veto. Se o Governador nOo tjver
tempo porn rnandar este Projeto dc Lei ate
majo, teremoS 0 prazo prorrogado ate o final
do ano. Vimos mais Uflia vez fazer um apelo
aos nossos colegas, no sentido de (lerrubar
este Veto por dois motivos: priineiro, porquc
e sempre muito horn derruhar urn Veto (10 Sr.
Governador Rondon Pacheco, principalmente,
para nos que quase nOo tivemos oportunidade
tie faze-lo na 7. 4 Legislatuia. Stgundo, por
necessidade impeniosa C por set de direito.

o Sr. Depuiado Pedro Narciso - Sr. Dc-
putado Sylo Costa, conhecernos de perto sua
luta aqui na AsseinblOia, ha muitos anos. corn
referOflcia a esta situaçOo da BUBALMINAS.
Devo (lizer a V. Exa. que me sinto satisfeito
em saber que terei em V. Exa. urn companheiro
na luta que n5o termina nesia noife. Parece
que, corn esta prorrogaçao, eta serO leinicia(Ia.
O parágrafo do artigo 3. (Ia Lei 16.098 diz
O seguinte: (Nota da DivisOo de Bedaçao e
Puhlica(;Oo A matéria lida pelo oiador não
foi remetida para publicaçOo.)

Ocorre que os posseros do Noite de Minas
deslocam-se dc sua regiOo c vêrn a Belo Hori-
zonte requerer 0 BUBALMINAS a mediçOo
da terra, para quo, posteriormenie, Seja feita
a sua legitirnaçOo. NOo entendernos por que,
ate entOo, a RURALMINAS nOo (iefcniu urn
requenimento (IC posseiros (Ia ReiOo Norte mi-
neina, sefl(io que ternos conhecirnento e pod e-
mos provar que gcnte de Belo Horizonte, de
São Paulo e outras regiöes jO tiverain dcfenidos
seus requerirnentos e efetivadas a mcdiçao e
a lcgitimacOo (las suas terras. 0 que (lenun-
ciarnos é urna injustica contra os posseiros
do Norte de Minas. Louvo o pronuneiarnento
que V. Exa. estO fazendo.

Conto corn V. Exa. e ofereco-me para
entrar nesta luta (Ic (01 po e alma, porquc a
RURALMINAS, no minha regiOo, nada tern
feito, a niio sen proteger os intenesses dos gran-
des que para all se dcslocam em dctrirnento
dos pequenos sitiantes, dos huinildes posseiros.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Muito
obnigado, Deputadlo Pedro Narciso. Quem agra-
(Ieee a colaboraçOo SOU cu. E ate por questOo
de tempo cu diria rnuito obnigado a V. Exa.,
que estO-se incorporando A nossa luta. 1)iz
V. Exa. que fica rnuito satisfeito em saber
que entro agora nessa luta. Eu e que digo isso
a V. Exa. agora: muito obrigado. A participa-
cão de V. Exa. scrá realmente imprescindIvel
ncsta bataiha.

Lcvantou V. Exa. a dOvida de nOo se saber
por que a RURALMINAS nOo concedeu ate hoje
Os titulos de legitimacOo de terras a esses pe-
quenos posseiros. Eu digo a V. Exa.: nOo
concedeu porque existe urna plêiade de incom-
petentes na RURALMINAS, que 10 nOo estO para
resolver pnoblerna de ninguern, mas, apenas,
para conturi)ar a regiOo c criar urn clirna de
intranquilidade c prcocupaçOo no Estado. Pa-
ra essa gcnte nOo existem os pequenos, somen-
te Os grandes interesses. Essa Dirctoria enviou
a csta Assernbléia, corn a conivência do Gover-
no passa(io, urn proeto que falava em presun-
cão tie piopriedade. 0 projcto falava em pro-
priedade presuniivel daqueles que possuem
justo tItulo, destituido de consistência juri-
dica, ainda quo registrado em cartório imobi-
liCrio. Veia V. Exa. quanta ncongnuência. Sc
o titubo estO registrado no cartOnio imobili0-
rio, não estO destituido de consistOncia juri-
dica, porquc a propniedadc, corno sahe V. Exa.,
se caracteriza por dois requisitos essenciais:
a posse e o dornInio. 0 quc dO consistência
uridica e o registro irnohiti0rio. Se estO
gistrado, nOo estO destituido dc consistência
juridica. Essa a aberracão que existia no pro-
jeto da RUBALMINAS. Nessas condiçoes, urn
(lepat-tamento junidico que tern a petulância,
a coragem, a ignorOncia de mandar para esta
Casa tamanha aberracOo e perfeitamente capaz
(IC fazer esta confusOo que Sc estabelcceu em
Minas no Governo Rondon Pacheco.

Mas quero dizer aos Deputados da Opo-
sicão e aos meus nobres pares que podem
ficar tranqiiilos, pois tenho a palavra do Go-
vernador Aureliano Chaves de que o problema
da legitirnaOo de terras constitui meta pri-
mordal do seti Governo. Trata-se de urn corn-
promisso firmado por S. Exa. quando estive
em Brasilia. 0 Sr. Govennador Auneliano Cha-
ves tern completo conhecirnento de todo o pro-
blerna gerado em Minas Gerais pela aberracOo
ila lei criada pelo Sr. Governador Rondon
Pacheco. S. Exa., o Sr. Governador, estO cla-
boran(lo est<lo minucioso e enviarO a esta
Asscmbléia Legislativa lei que atendcrO aos
reclamos de toda RegiOo Norte minera, que
nOo violentarO o (lireito de pnopriedade, mas
que assegurarO a paz social nos carnpos de
Minas Gerais.

Matéria Rejeitada

Veto total a ProposicOo (le Lei n.' 7.114,
quc prorroga prazo para requerirnento de le-
gitimaçOo de terras devolutas.
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PRESIDNCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges, Jd-
nia Manse, Ainlicar Padovani, Antôni& Dias,
Carlos Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chiara-
dia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton Ca-
nabrava, I)elfirn Bibeiro, Dênio Moreira, Do-
iningos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Ci'aide,
Fábio Notini, Fábio Vasconcellos, Ferraz Cal-
(las, Genêsio Bernardino, Gerardo Renault, Go-
mes Moreira, Haroldo Lopes, Humberto (IC Al-
ineida, Joao Bello, JoSo Navarro, JoSo Pinto
Ribeiro, Jorge Caionc, José Bonifácio Filho,
José Laviola, José Honório, José Santana, Ke-
mil Kumaira, Luiz Baccarin, Mendes Barros,
Milton Lima, Milton Salles, Morvan Acayaba,
Narcélio Mendes, Neif Jahur, Nilson Gontijo,
Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso,
Raimundo Albergaria, SehastiSo Nascimento,
Sérgio Ferrara, Sylo Costa e Vicente Guabiroha.

Proposicôes

REQUERIMENTOS

N. 56, (10 Sr. Deputado Fernando Jun-
queira, solcitando a transcricSo nos Anais do
(hiscurso proferido pelo Sr. Secretârio do Tra-
haiho e AcSo Social, Deputado Mario Assacl,
quando (in transmissiio do referido cargo, e,
ainda, urn voto de louvor àquela autoridade,
pela alta qualidade do pronunciamento;

n. Q 57, (10 Sr. Deputado Domingos Lanna,
pedindo ao Sr. Diretor Geral do DER provi-
dências no sentido (IC reinciar os servicos de
terraplenagern c pavimentacSo do trecho ro-
doviário Viçosa 	 Rio Branco, (la BR-120;

n.9 58, do mesmo parlamentar, pedindo
seja feito apelo no Sr. Ministro dos Transportes,
Ccl. Dirceu Nogueira, no sentido de que sejam
libcraclos recursos para a execuçiio dos ser-
viços de terraplenagern e pavimentaç5o do
trecho l'onte Nova Rio Doce Santa Cruz
(10 Escalvado - Dorn Silvério - Alvinópolis

Rio Piracicaba - Monlcvade;
(10 Sr. 1)eputado Mendes Barros, pedindo

sejarn enviadas fchicitacöes ao Didrio do Rio
Doce, (IC Governa(lor Valadares, pela passagem
(ho 17. 9 aniversário (IC sun fundacSo.

Expediente
COMUNICA Gko

OFICIOS

Do Presidente da Assemhléia Legislatva
(10 Estado da Bahia, Deputado Honorato Viana,
enviando cópia de rnoçSo de pesar homena-
geando a meinória do Prof. Pedro Aleixo;

(10 I)eputado Alceu Coutinho, Presidente
da Assembléia Legislativa do Estado do Cearã,
comunicando a consignaçSo, em ata dos tra-
haihos daquela Casa, de voto de pesar pelo
faleciinento (10 Dr. Pedro Aleixo;

do mesmo signatáro, formulando votos
de exit0 h Mesa Diretora da Assembléia, por
sua eleiç5o e posse;

do Sr. José Vital da Silva, Presidente da
CSmara Municipal de Itabira, comunicando a
consignaçSo em Ata de voto (IC pesar pelo
falecimento (Ia irma do Sr. Deputado JOa()
Ferraz, Presjdente desta Assembléia.

Do Sr. Deputado João Bello, pedindo urn
voto de pesar pelo falecimento (To Sr. Nasci-
menlo Nuncs Leal, ocornido no (ha 26 de fe-
verciro.

Pareceres

Receberarn parecer favorável:

da Mesa da Assembléia, os Requerimen-
los n.s 9, 11, 20, 23 e 28;

da Comiss5o (le Sadde, os RequerimentOS
n.s 5, 15, 25, 27 e 38;

da CornissSo (le Economia e Obras Pdbli-
cas, os Requerimentos n.s 19, 33, 41, 44, 46
e 47.
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Oradores

ESTRADAS

o SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Comparece-
mos a Tribuna, na tarde de hoje, corn a finali-
dade de apresentar Requerirnento contenclo
solicitacão ao Sr. Ministro dos Trarisportes,
Ccl. l)irccu Nogueira, no sentido da l'heração
do recursos para a exccuçiio dos serviços dc
terraplcnagcm c pavimentacão do trecho Pon-
to Nova 	 Rio Doce - Santa Cruz do Escal-
vado Dorn Silvério Alvinópolis - Rio
Piracicaha - Monlevade. Essa cstrada liga
a Região da Mata a Região Metakirgica, possi-
bilitando, assim, a circulaçao das riquezas
produzidas nessas duas vastas e prósperas
regöes do Estado (Ic Minas Gerais. Confia-
mos, Sr. Prcsidcnte e Srs. Deputados, em quo
a nossa solicitaçäo, desde quc aprovada por
esta Asscmbléia, encontrará ceo nas providên_
cias do Sr. Ministro dos Transportcs.

Solicitamos também do Ccl. Stanle y Ba-
tista, Diretor do DNER, quc nos dias 10 c 11
próximos estarã corn sua equipe em Bob Ho-
rizonte, quo rcfaça a programação (las oI)ras
rodoviarias do Estado de Minas Gerais. E
nesse sontido que dirigirnos a Casa Requcri-
mento pedindo providências para quo sejam
reiniciados os servios do terraplenagem e
pavimentaçäo do trecho rodoviário Vicosa -
Rio Branco, da BR-120. Esperamos quo o Do-
partamento Nacional do Estradas de Rodagorn
consigno i'eeursos para que essa ostrada (10
vital importância para Minas Gerais, incluida
no Piano Bodoviái-io Nacional, seja conclulda
no mais rapido przo. Trata-se do uma velha
aspiração da regiSo, principalmente da Ci-
dade dc Vicosa. A ligaçSo Vicosa - Rio Bran-
Co - Ubá é muito importante. Por isso mes-
mo, esperamos desta Assembléia Logislativa
o apoiainento (Ia nossa iniciativa, por ser do
intorcsso (10 todo o nosso Estado. Ternos cer-
teza de que o Cel. Stanley Batista , ao refor-
mular o Piano Rodovi5rio do Dopartarnento de
Estradas de Rodagorn cm Minas Gerais, dara
a devida atençSo ao nosso Requerimento.

PROBLEMAS DO NORTE DE MINAS

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Mais uma
vez volto a esta Tribuna na tontativa de pro-
duzir algum trabaiho em favor de minha re-
giSo e do rneu Estado. Devo esciarceer, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, que essa insis-
tência minha, na Tribuna da Assernhléia Le-
gislativa, é também urna tentativa de modifi-
car o conceito que o povo hoje tern, corn re-
ferência ao Poder Legislativo. Já não são
mais as Assembléias e a Câmara Federal o
quo cram antes de 1964, quando o Poder Le-
gislativo possuIa poderes de atuacão. Agora,
por forca das cirdunstSncias cm que se envol -
veu a vida politico-administrativa do nosso
Pals, está o Poder Legislativo quase que total-
mente impedido de trabaihar. Restrito a urna
Area que nos deixa quase so a Trihuna, temos
de usa-la, portanto, sempre que possivel e ne-
cessário. Alas, paralelamente a essa falta de
recursos do Poder Legislativo, o povo deixou

de acreditar nos Deputados, porque, muitos
debes, apOs reccbci'cm votaSo em suas rcgiSes,
transferem-se para Belo Horizonte o passam a
trahaihar nos bastidores da Assembléia Legis-
lativa c do Palácio, apenas corn a finalidade do
conseguir empregos e cargos para famibiaros
o amigos.

Alas nós do MDB, principalmente, que
viemos a esta Casa corn a finalidade de atender
As necessidades de urn povo quo nSo suporta
mais esporar a soluçSo para seus problernas,
qucromos encaminhai- ao Governo Estadual,
ao Govorno Federal e aos órgiios competentes
as reivindicacoes da nossa gente. Quero dar
continuidade Squelas solicitaçoes que sompre
faço em favor do pocuarista e do agricultor.
Isso porque roprosento uma regiSo essencial-
menlo do pecuária o agricultura.

Vi no jornal do Montes Claros, Sr. Presi-
dento, do dia 25 do marco do 1975, a ostampa
do uma manchete: "Dez milhöes (10 quilos ox-
eedentos do mamona no Norte do Minas". Isso
reprosonta a situaç5o do age icultor nurna re-
giSo quo tern eorno sustcntácubo financeiro
o cultivo (Ia terra.

\Torjfjcamos tamhérn, Si. Presidonto, a to-
tal ausência dos órgSos roSpoflSãvois polo aten-
dimento dos quo cubtivam a terra. A propa-
ganda (be quo o Governo garantia qualquor tipo
do agricubtura fez corn que 0 forte mineiro,
ospecificamonte, atendesse no charnainento, aos
incentivos do Governo, triplicando as silas
plantaçocs. Entretanto, o rosultado é quo hojo
o mercado n5o oforece as rninimas condiçöos
para aquebe quo, corn tocia a sério do (lificulda-
des, procurou engrandecer o Estado do Minas
o o Brasil, através da produçiio agropccuSria.

Quoromos hoje, na Assernbléia do Estado
do Minas Gerais, solicitar do S. Exa., o Sr.
Secretário da Agricultura, o do S. Exa., o Sr.
Miriistro da Agricultura, as providências mais
urgontos possIvois para a soluçiio do probloma
(10 algodSo c da mamona cm nosso Estado.
NSo podernos concobor quo so percam, nos
(lopOsitos (10 Norte do Minas, rniis do 10 ml-
IhSes (10 quilos do rnamona, quo apodrecerSo,
enquanto aquelos que a plantaram, aquobes quo
necessitam comerciA-la, continuam passando
as piorcs provaçSes, scm qualquor assisténcia
(10 Governo.

Quero, também, Sr. Presidente, Srs. Do-
putados, rnostrar, especialmente ãqucles quo
procuram nSo ontender a atuaçiio do MDB,
quando tccernos crIticas aos OrgSos competen_
tes do Governo do Estado, dizendo quo somos
radicais e quo aqui estarnos apenas para apa-
recer através de uma critica destrutiva, que
a finalidade dii nossa vida nSo é apenas a (IC
procurar empregos para nossos parontes, como
muitos Deputados atuais da ARENA da minha
rogiSo ost5o fazen(bo na Assorni)léia Legisla-
tiva, mas quo, "muito polo contrário" --- como
diz o sortanojo - estamos na dofcsa (10 todas
as regiöos, do todos os poeuaristas, agriculto-
res, industriais e, principalmente, da cbasse
menos favorecida pela sorte, quo habita a rc-
gão norte-rnineira.

HOMENAGEM A MEMORIA DO SR
NASCIMENTO NUNES LEAL

O SR. 1)EPUTAD0 .JOAO BELLO - Sr.
p i-esidento, Srs. Deputados. Estou aprosentan.
do a Casa hoje um voto do profundo pesar
polo falecirnonto do Sr. Nasoimento Nunes
Lea!, ocorrido em fevereiro, pci-to do Belo
Horizonte, onde vivia em seu sItio.

o Sr. Nascirnento Nunes Lea!, português
do nasciiilento, foi para Carangola ha muilos
anoS, iii so radicaido e so estabelecendo co-
mo comerciante c fazendciro. Era urna Ii-
gura inconfundi''cl pela sua intoligência, hu-
manidado e polo scu trabalho cm favor do
povo. Era anabfabcto e ao ehegar a idado do
25 anos jã cscrevia e fa!ava admiravelinonte
born. Dirigiu urna das moihores comunida-
des do interior de Minas, Alvorada, MunicI-
pio do Carangch', onde so casou o so radieou
na Fazenda Santa Tcrezinlia. Ha 50 anos
essc liornom pOblico, chefe do Alvorada. con-
seguiu construir C eriar o grupo osco!ar do
Distrito, COlocafl(b0 luz, ãgua, construindo a
igreja e a cadeja. Etc era muito adiantado
para a sua época, pois tinha rnentalidade das
mais evoluldas, criando a sua farnilia na es-
cola do tral)alhO, corn grandes dificuldades
fjnancoiras. 1\losrno assirn, conseguiu educar
e oncarninhar sous filhos. Nonhum delos dci-
xou (10 so formar. Uma do suas filhas é pro-
fessora, o outra, irmil de earidade, esta, din-
gindo em uma (be nossas cidades as Carmeli-
tas, uma das rnaiores organizaçSos re!igiosas
do Pals. Os outros filhos estSo na luta pela
vida. Urn deles é o Dr. Vitor Nunes Leal,
mineiro e carangolense. 0 Dr. Vitor Nunes
Lea! foi Ministro do Tribunal Federal e é
urn dos maiores advogados do Pals, pois man-
tern escritOrios em Sao Paulo, Brasilia e Rio
do Janeiro. Vérios oneenhoiros ilustres são
seus filhos. 0 Dr. Paulo Nunes Leal foi Go-
vornador do Rondônia e Dputado Fedoral
por aquele Estado. Nas oleicSes passadas, foi
eandidato a Deputado Federal pebo Rio Gran-
dodo SW e so ebogeu corn muita facilidado.
Fm Sccretario do Transports daquele Estado,
fazendo uma obra adrnirSvel quo o tornou
merecodor (Ic scm. elrito Doputado Federal
polo Rio Grande do Sub, sendo mineiro. Urn
do sous filhos dingo indOstria do Olealis em
Cabo Frio, eom ramificacoos em outros Esta-
(los. Outro e engonheiro do Vale do Rio Doce
o outro, ainda, é homem do gnande prestlgio
na Aeronáutica, aposentado como gnande
oficial.

Por isso, Sr. Presidente, ao pedir este
voto do pesar, faco-o cumprindo urn dover
(10 brasibeiro e mineiro, porque Nascimento
Nunes Leal foi urn desses homens que pas-
sararn pela vida pratican(lo o hem, educan-
do sua familia e doixando exemplo a ser so-
guido.

Apresento, pois, este voto do posar, es-
perando que a Casa dê ciência dole S sua
esposa, quo reside em Belo Horizonte.

APOIO AO DISCURSO DO DEPTJTADO

PEDRO NARCISO
o SR. DEPUTADO JORGE CABONE -

Sr. Presidento, Srs. Deputados. Ontern, atra-
yes da Trihuna, o meu colega de Bancada,

Pedro Narciso, pronunciou bnilhante discurso
a respeito das dificuldades da poduária e da
agricultura em todo o Estado do Minas Gerais.
S. Exa., desde quo tomou posse, tern procuna-
do, através de seus pronunciarnentos e Ira-
balhos, fazer corn quo o mandato quo o povo
ihe confiou tenha realmente valor.

Segundo o entender de alguns Deputa-
dos da Bancada arenista nesta Casa, dentre
os quais ei[o o norne do Deputado Narcélio
Mcrides, a atitude do men nobre colcga, Dc-
putado Pedro Narciso, nSo passa de uma ati-
tude demagOgiea e radical quanto a oposi-
ção quo faz ao Governo. Portanto, venho
a esto mierofone ñnica e exclusivamonte para
rofutar as notas quo, ha poucos dias, sal-am
em urn jornal do circulaçSo naquela região
do Estado, dizendo quo a atuaçSo do Depu-
tado Pedro Narciso, ate entSo, não se tinha
mostrado ao nIvel do quo ele havia propos-
to na campanha.

Mais ainda, desejava pedir ao meu ilus-
ti-c colega, Deputado Narcélio Mendes, que,
so porventuna liver condicSes, prove-nos com
dados o contrSrio do quo foi dito polo nobre
Deputado Pedro Narciso. Isso porquc nSo
procisamos ir aonde existe engorda do boi
pam ver a crise da pocuária em Minas Gerais.
Basta irmos a Uberlândia, onde nSo so faz
engorda do boi, e lá veremos fazendeiros
falidos.

Pediria aqueles que dão sustentacão ao
Governo que, durante os quatro amos ante-
niores ao cm quo ostarnos, sO fez corn quo a
agricultura - que, a rneu ver, deve ser a
base do sustentaçSo do urna NaçSo corno o
Brasil - negredisse e provocasse o êxodo
rural para as gnandes cidades, o quo acarreta
graves problernas sociais quo atingern os
grandes nOcleos habitacionais de nossa Pátrua,
pedinia, repito, aos membros da ARENA, que
porventura queirarn contostar estas palavnas,
quo, ao invCs do somonte contestá-las, tragarn
provas concretas corno a quo apnosentou 0
(ologa Pedro Narciso e quo nSo venham ape-
nas S Trihuna corn palavras vazuas, porque
o mais importanto são as provas neais o con-
cretas.

Considoro, portanto, da rnais alta valida-
do e fidelidade o assunto quo aqui foi cob-
cado pelo men nobre colega, Deputado Pedro
Narciso.

0 NOME DO PREFEITO

o SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidonte o Srs. Doputados, muito menitónio
o Requerirnento do S. Exa., o Sr. Deputado
Lourival Brasil, atual Secretário de Estado de
AdministnaçSo do Minas. Realrnente conhece-
inos a Cidade do Olaria, prOxirna a Juiz de
Fora e mais próxima ainda ao Municipio de
Lima Dumb. Realmente essa ostrada será
uma via de acesso quo beneficiará toda a Re-
giSo do Juiz do Fora, já quo Lima Duarte e
Olanua pertencem também a Juiz do Fora.

Aproveitando o ensejo, gostania do tecer
mais algurnas considenacöos sobro o tao fa-
]ado nome do Profeito (10 Belo Horizonte.
So é vordade, so são veridicos os comentá-
rios, seria o Sr. Luis Verano. Polo menos,
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esse é ø nome que corre pelos corredores da
Asseinbléia neste instante. Mas, na realidade,
a cada 180 minutos, a cada cspaço de três
horas, surge urn novo norne para ocupar a
Prefeitura da Capital. Se é vero, so é veridico,
se é verdade, iflVer(lade on inveridico, isso
ninguérn sabe. Alas, nobres colegas e princi-
palmente nobres colegas da ARENA, noto,
neste instante, em todos os rostos, urn ar de
tristeza, urn semblante sepuicral. Pessedistas,
udenistas, pedecistas, perristas, todos demons-
tram urna tristeza profunda, pois foram role-
gados a uma terceira on quarta instSncia esses
integrantes da ARENA. S. Exa., o Sr. Gover-
nador Aureliano Chaves, manipulou toclos os
politicos da ARENA; a Bancada municipalis-
ta, através dos seus Vereadores; a Bancada da
Assernbléia Legislativa, através dos Deputa-
dos Estaduais, e a Bancada da Câmara Fede-
ral, através dos Deputados Federais. Colocou
todos des no seu liquidificador politico, ma-
nipulou e não saiu nada. E hoje corre pelos
corredores da Assembléia mais urn nome, que
não representa nenhum politico do Estado.
Representaria, talvez, o técnico. Isso, para
a Bancada do glorioso MDB, é muito born, é
r'uito saudãvel... 0 homern é já scxagenário.
Tenho o major apreço pelos hornens sexa -
genários, admiro-os muito e tenho-os como
verdadeiros mestres, mas Belo Horizonte, nos-
te instante, a Belo Horizonte de 1975, neces-
sita de urn sangue novo, necessita do urn jo-
vern politico quo possa, corn a sensibilidade
própria do politico, corn a inteligência pro-
pria do politico, corn a vivência nata do po-
litico, navegar corn esta Belo Horizonte pelos
rios do progresso, quo cortarnonte desernbo-
cariam no mar da ordem, da tranqüilidade
e de progresso major ainda. Entretanto, es-
tamos assistindo corn pesar e corn tristeza 0
decepçOo sofrida pela gloriosa Bancada da
ARENA, que hoje, nesta Casa, esperava pela
fatal decisSo. Portanto, vai aqui 0 rneu pro-
fundo posar a gloriosa Bancada da ARENA,
que está profundamente decepcionada, corno
é óbvio e natural. Nós, da Bancada do MDB,
assistirnos ate corn certa indiferença 0 mdi
caçOo do nome do Sr. Verano. Tomaremos a
posicão da nossa Bancada dentro de alguns
minutos, e o MDB, on votará contra, on sim-
plesmente ignorará o sisterna e se retirarO do
PlenOrio. Isso serO decidido pela soherana
vontade da nossa Bancada.

Questo de Ordem

o SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Sr. Presidente. A questSo de ordern que venho
suscitar é corn base na urgência quo o caso
está a exigir.

Apresentei, em dias da semana passada,
urn Requerimento a firn de que a Assernhléia
se dirigisse ao Exmo. Sr. Presidente da Repii-
blica para solicitar-Ihe a interferência junto
ao BNH no sentido de evitar que adquirentes
de casas em vários bairros da Capital fossem
despejados por agentes financeiros.

A ComissOo 0 qual foi distribuIdo o assun-
to estO dentro do prazo, nos termos regimen-
tais. Ocorre que hO urna calarnidade püblica

imiriente, pois, se centenas de familias forem
postas na rua, nOo tendo para onde ir, fica-
rOo ao relento. Nessas condiçOes, requeiro a
V. Exa. seja convidado o relator a proferir o
parecer e, a seguir, seja posto em votaçOo 0Requerirnento em causa.

E questSo de urgência, pois a açSo de
despejo por falta de pagamento é de consu -
macSo irnediata. Se aprovado o Requerirnento,
seja a Mensagern ao Presidente Geisel enviada
por telex, ainda hoje.

Sr. Presidonte, lioje, pela manhO, verifi-
camos que mais urn bairro estO sendo despe-
jado pebo BNH. A financeira, novarnente, e
a ECONOMISA, e o bairro, corno sempro 1)0-
bre, agora é o Ribeiro do Abreu. JO focaliza-
mos Os Bairros NaçSes Unidas, Riacho (las
Pedras e, agora, este Bairro Ribeiro do Ahreu,
onde os rnoradores receberain intirnacijo (Ia
financeira, obrigando-os a pagar as dividas
atrasadas no prazo de 24 horas, sob pena de
serem (lespejados. Essa é a razSo pela qual
levanto eSta questSo de ordem, na certeza de
quo esta Casa vai acatar o pedido, dando todo
o apoio nccessOrio. JO liz vOrios pronuncia -
mentos a esse respeito e voltarej na prOxinia
semana para focalizar, novamonte, o BNH.

Gostaria de pedir a V. Exa., se me permi-
to, a indicaçSo do Deputado Haroldo Lopes,
o relator da matéria, podcndo esta, assirn,
após recebido o parecer oral, ser oncaminhada
a votaçSo.

0 SR. PRESIDENTE - E regimental a
questSo de ordom do nobre Deputado Sérgio
Ferrara. Entretanto, a Presidência nSo pode
atendê-lo nornoando o Sr. Deputado Haroldo
Lopes, já que esto estO ausente. Norneia, en-
tOo, o Sr. Deputado Genésio Bernardino o in-
daga (10 ilustre Deputado se so encontra em
condiçoes de emitir o parecer. Oportunarnen-
to, a Presidência darO a palavra ao Deputado
Genésio Bernardino para emitir-lo.

Matêria Aprovada

REQUERIMENTO5

Do Sr. Deputado Mendes Barros, pedindo
sejam enviadas felicitaçoes ao Didrio do Rio
Doce, do Governador Valadares, pela passa-
gem do 17.9 aniversOrio de sua fundaçSo;

do Sr. Doputado Lourival Brasil, fazendo
apelo ao Diretor Geral do DNER, no sentido
(Ta implantaçiio e pavirnentaç5o do acesso da
BR-267 0 Cidade de Olaria.

PROJETO

N.y 26/75, do Sr. Deputado LOclo de
Souza Cruz, que declara do utilidade pOblica
a AssociaçSo dos Engenheiros do Centro-Oes-
te, em 1. discussSo, na forma do substitutivo
apresentado pela Comiss0o de Justiça.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, LUcio de Souza Cruz, Said Arges, Jñ-
nia Manse, Amlicar Padovani, AntOnio Dias,
Artur Fagundes, 'Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christovam Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Macid, Dalton Canabrava, Delfirn Ribeiro, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Crai-
de, FObio Notini, FObio Vasconcellos, Ferraz
Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo Renault,
Gomes Moreira, Haroldo Lopes, Humberto de
Almeida, Jesus Trindade, João Bello, ToSo
Marques, João Navarro, JoSo Pinto Ribeiro,
Jorge Carone, José Bonifácio Filho, José La-
viola, José Honório, José Santana, Kernil Ku-
maira, Luiz Baccarini, Mendes Barros, Milton
Lima, Milton Sables, Morvan Acayaba, Nar-
célio Mendes, Neil Jabur, Nilson Gontijo, Nu-
nes 'Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Rai-
mundo Albergaria, Ronaldo Canedo, Sebastião
Nascimento, Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Te-
lêmaco Pompei e Vicente Guabiroba.

Oradores

FELICITAOES AO SR. LUIS VERANO

o SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, chegou ao nosso conhecimen-
to, hole, que havia sido indicado o novo Pre-
feito para governar a nossa Capital nos pro-
ximos anos. E men desejo e, creio, de todos
Os Srs. Deputados, que a escoiha feita pelo
Sr. Aureliano Chaves seja das mais acerta-
das. Esperamos que o Sr. Luis Verano possa,
durante o seu mandato como Prefeito de nossa
Capital, realizar aquilo que nOo foi feito du-
rante a administração que agora finda. Por-
tanto , ficam aqui, Sr. Presidente, os meus
VOtas de felicidade ao Sr. Luis Verano, pela

sua escoiha, apesar de o men Partido e Cu,
pessoalmente, não concordamos corn essa ma-
neira de eheiçAo, maneira essa que nOo repre-
senta Os verdadeiros anseios do povo brasi-
leiro. Mas nSo pretendemos ser radicais, e,
portanto, repito, desejamos felicidades ao Sr.
Luis Verano.

CONSTRUAO DE GRUPO ESCOLAR EM
UBERABA

O SR. EURIPEDES CRAIDE - Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, recebi corn surpre-
sa, de Uberaba, uma reclamacSo justa e gra-
ve. Justa porque encerra o desejo de centenas
de cniancas e seus progenitores, professores
e servidores püblicos. Grave porque é urn
problema social no qual estSo envolvidos alu-
nos, pais e professores.

A P.M. de Uberaba doou a CARPE ter-
reno para a edificaçOo de estabelecimento es-
colar para servir ao G.E. Tiradentes, que
atualmente ocupa o prédio do GinOsio Tira-
dentes, impedindo que aquele estabelecimento
funcione durante o dia. A CARPE disse que
lana o prédio; ha poucos dias foi feito o le-
vantarnento do terreno, porém, estO nisso.
Nada mais. NOo houve ainda caso concreto,
nao honve a consecncao do ideal. E preciso
que saia o prédio da prancheta dos sonhos e
Se transforme em realidade. E preciso que
as aspiraçOes do povo uberabense sejam sim-
bolizadas em obra alicerçada na boa vontade
do novo SecretOrio da Educaco. Do atual
Secretário, Uberaba recebcu bons servicos, e
so não conseguiu o seu intento pela exigüida-
de de tempo.

Qucremos acreditar que o Presidente da
CARPE e o novo SecretOrio nOo se esquece-
rOo do G.E. Tiradentes, pois nOs aqui esta-
remos constantemente para lembnO-los desta
necessidade, pana pleitear em nome do povo
uberabense, fazendo corn que sua lembranVa
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esteja sempre presente nos trabaihos da Se-
cretaria, pela grandeza de Minas e do Brasil.
Mas se esta lembrança faihar, continuaremos
desta Trthuna a cobrar, a exigir, a solicitar
o pronto atendirnento as necessidades dos mu-
nicipios. Quero cobrar, para que a CARPE
seja o que dela esperarnos: urn órgio para
o beneficio dc representacao, como foi por
muito tempo. Ha doaçOes para ela, ha verI)a
orcamentárja, ha ajuda federal; assim, a nós,
resta a esperança que os novos dirigentes
da Secretaria da Educacao sejam corno os pri-
meiros e possamos levar o mesmo ideal: ser-
vir o Brasil.

Matéria Aprovada

PROJETO
N.° 7, do Sr. Governador (to Estado, em

(IiSCUSSã0 ünica, o qual estabelece remunera.
çSo do cargo dc Secretárjo dc Estado;

n.9 8, do Sr. Governador do Estado, em
(I1SCUSS5O llnica, o qual altera dispositivo da
Lei n • 9 5.960/72, que consolida a legislacão
tributáj-ja do Estado;

n. 15, do Sr. Governador do Estado, que
autoriza o Poder Executjvo a abrir crédito
especial ao Conseiho Estadual de Telecomu-
flicacöes.

Matéria Rejeitada

19.1, REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 3 DE ABRIL
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
	 Pareceres

FERRAZ

Receberam parecer favorável:
Secretário da Educaçao, vamos movimen-

tar a CARPE e construir o G.E. Tiradentes,
de Uberaba. Ele nSo é futilidade, e sim ne-
cessidade.

Foi rejeitada a Emenda em Plenárjo fl.°
I ao Projeto n.° 8, tendo o Sr. Presidente dado
ciência a Casa da rejeiçSo, nas Comissöes, das
Emendas de fl.S 2 a 4, que ficararn, portanto,
prejudicadas.

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueira, Liicio
de Souza Cruz, Said Arges, Jünia Manse, AmIl-
car Padovani, Antonio Dias, Artur Fagundes,
Carlos Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chin-
radia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton
Canabrava, Delfim Ribeiro, Dênio Moreira,
Domingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo,
Emilio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes
Craide, Fabio Notini, Fábio Vasconcellos, Fer-
raz Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo Re-
nault, Gomes Moreira, Haroldo Lopes. Hum-
berto de Almeida, Jesus Trindade, Joao Bello,
JoSo Marques, João Navarro, João Pinto Ri-
beiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho, José
Laviola, José Santana, Kemil Kumaira, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Salles, Mor-
van Acayaba, Narcélio Mendes, Neil Jabur,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, Raimundo Albergaria, Ronal-
do Canedo, Sebastião Nascimento, Sérgio Fer-
rara, Sylo Costa, Telêmaco Pompei e Vicente
Guabiroba.

das Comissöes de Justica, de Saüde e dc
Financas, cm reuniSo conjunta, o Projeto n.Q
27/75, em discuss5o ñnica;

(las Comissócs de Constituiç5o e Justica,
dc Serviço Páblico e de Financas e Orcamen-
to. em (liSdUssaO ñnica, o Projeto n. 30/75,
salvo as emen(ias (le n.°s I a 5, a ele apresen-
ta(las;

cia ComissSo dc ConstituicSo e Justica,
em 2. 1 discussao, o Projeto n.° 26/75, na forma
(10 substitutivo apresentado;

(la Comiss5o dc EducacSo c Cultura, os
Requerimentos n.s 31, 36 e 43;

(10 Sr. Presidente cia Comiss5o dc Sathie,
l)eputado Harold" Lopes, oral, o Requerimen-
lo n.. 48, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara.

Rccehcram pardeer dc rc(lacao final as se
guintes propOSicöeS

PROJETO DE LEI N.' 7/75

Expediente

MENSAGEM

N.c 17, do Sr. Governador Aureliano Cha-
ves, submetendo a aprovação cIa Asscmhléia
o nome do Eng.° Luis Ycrano para o cargo
de Prefeito Municipal de Belo Horizonte c
enviando eitrrictjluni lS1(le (10 iTIesflio

Estahelece a rcmuneraçiio do cargo
dc Secretanio dc Estado.

A Asscmbléia Lcgislativa (10 Estaclo de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.. -- A remuneraç5o (10 cargo de
Secretário dc Estado compOe-se d€ vencirnen-
to c verba de representaçSo.

1.v -.- 0 vencimcnto é fixado cm Cr$
8.000,00 mcnsais.

§ 2. 	 A verba dc rcpresentacão é fi-
xada em Cr$ 84. 000.00 anuais.
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Art. 2.9 - As despesas decorrentes da
execução desta lei correrão por conta de do-
tacöes próprias do Orçamento vigente do Es-
tado.

Art. 3 9 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicaçao.

Art. 4.9 - Revogarn-se as disposiçoes em
contrário.

Sala das Comissöes, 3 de abril de 1975.

Milton Salles 	 Presidente; Domingos
Lanna - Relator; Fábio Notini.

PROJETO DE LEI N. 9 8/75

Altera dispositivos da Lei n.° 5.960,
de 1. 9 de agosto de 1972, que consolida a
legislaçao tributária do Estado de Minas
Gerais e dá outras providências.

A Assembléia Lgislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Os artigos 42 e 49 da Lei n.9
5.960, de LQ dc agosto de 1972, ficam acres-
cidos dos seguintes disposiçoes:

"Art. 42

IV - ficar comprovado que o contrihuin-
te nao está emitindo regularmente documentá-
rio fiscal relativo as saldas que promover.

Art. 49

§ 49 - As multas por descumprimento de
obrigaçöes acessórias poderSo ser reduzidas
on canceladas pelos órgãos julgadores adminis-
trativos, desde que fique provado que as infra-
çöes tenham siclo praticadas scm dolo, má-fé,
fraude ou simulação e nao impliquem em falta
de recolhimento do imposto."

Art. 2. - Os incisos I e II, do art. 52 e
incisos II e III, do art. 53, da Lei n.° 5.960,

de 1. de agosto de 1972, passam a vigorar
com a seguinte redaçao:

"Art. 52 - 	 ...

I por falta de registro dos docurnentos
próprios nos livros da escrita fiscal - 5%
do valor da operação constante do documento,
observadas as seguintes disposiçoes:

a) em se tratanclo de entradas de mer-
cadorias registradas no livro "Diário", a multa
será de 2% do valor da operação;

b) em se tratando de saIdas de merca-
dorias cujo imposto tenha sido recoihido, a
multa será de 2% do valor da operação.

II - por dar saida a mercadoria, entre-
ga-la, transportá-la, tê-la em estoque on em
depósito, desacobertada de documento fiscal,
salvo a hipótese do art. 31, desta lei - 40%
do valor da operação, observado o seguinte:

a) quando as infraçöes a que se refere
este inciso forem apuradas pelo Fisco corn ba-
se no lancamento efetuado na escrita contábil
do contribuinte, a multa será de 200/,,;

h) em se tratando de falta de emissao
de nota fiscal de entrada, desde que a saida
do estabelecimento remetente esteja acoberta-
da por nota fiscal correspondente a mercadoria,
a multa será de 10%.

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

II 	 havendo acSo fiscal, 100%, obser-
vadas as seguintes reduçöes:

a) a 10% de seu valor, em se tratando de
débito liquido e certo relativo a periodo de
apuração do imposto devidamente registrado
nos livros fiscais on lançado por estimativa,
quando o recolhimento ocorrer dentro de 15

dias, a contar da data de vencimento do prazo
regulamta1' estahelecido para pagamento (10

tribUto

b) a 205r, de seu valor, quando, obser-
vadas as condicöes da alInea anterior, o reco-
lhimeflto ocorrer dentro de 30 dias;

c) a metade de seu valor, quando o re-
colhimeflto se fizer dentro (IC 30 dias, a contar
(Ia data de recebimento da notificacSo ou auto

(IC infra(;ao, ressalvadas as hipóteses previstas
nas alineas anteriores;

d) a 70% de seu valor, quando decor-
ridos mais de 30 dias (Jo recehimento da no-
tificacão ou auto de infracao, e o recoihimento
se fizer dentro do prazo de recurso ao Con-
selho de Contribuintes, se nSo revel o notifi-
cado;

e) a 70 17o de seu valor, se paga ate 60
dias a contar do recehimento da notificacão
ou auto (le infracSo, quando revel o notificado
ou autuado.

III - por deixar (IC reter ou (IC recolher
o produto da retencao (10 imposto recebido em
decorrência de substituiçSo tributária, duas
vezes o valor do imposto, nao se aplicando 0

disposto nos incisos I e It deste artigo C sem
prejuIzo dos sancOes penais cabIveis."

Art. 3,9 - Esta lei entra em vigor na data
(IC sua puhlicacão.

Art. 4,9 	 Revogam-se as disposicöes em
contrário

Sala (las Comissöes, 3 (IC abril (Ic 1975

Milton Solles - Presidente; J)orningos

Lanna	 Relator; Fdbio Notini.

PROJETO DE LEI N.° 15/75

Autoriza 0 Potter Executivo a abrir
ao Coa.1l 	 L 1(1l (1c ILldCohllUfliCa

côes de Minas Gerais - COETEL/MG -
o crédito especial de Cr$ 2.228.095,00.

A Assemhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo autori-
za(lo a abrr ao Conselho Estadual de Teleco-
municacöes (Ic Minas Gerais - COETEL/MG -
0 crédito especial de Cr 2.228.095,00, para
atender as despesas (IC sua manutencSo no
exercIeio de 1975.

Parágrafo Cmico - As (lespesas referentes
an eréthto especial previsto no artigo serSo
classificadas através de decreto.

Art. 2. Para o cumprimento do dis-
posto nesta lei, fica igualmente o Poder Execu-
tivo autorzado a anular, total on parcialmen-
te, ate o valor do crédito especial cogitado
no artigo anterior, dotacöes correspondentes
as (lespesas correntes ou die capital do Orça-
mento vigente do Estado.

Art. 3,0 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Art. 4,9 	 Revogam-se as disposiçöes em
contrário

Sala das Comissöes, 3 de abril de 1975.

Milton Salles --- Presidente; Domingos

Lanna - Relator; Fdbio Notini.

Comemoraçäo do 11. 9 Aniversârio da
Revo1uço

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Dc conformidade corn a con-
vocacSo, esta Presidência passa a comernora-
cão do 11. 9 Aniversário da Revolucão (Ic 31
(IC Marco de 1964.

NOMEACAO DE COMISSAO

A Mesa nomeia os Srs. I)eputados Chris-
tovam Chiaradia, Emilio Gallo, JoSo Bello, Nil-
son (;ontijo, Sérgio Ferraro e Jinia Manse
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LiPara, em comisso, introduzjr em PJenrjo as
autorda(jes e deniais convicla(Ios presentes,
que se encontrani no Satijo Nobre.

COMPOSICA() DA MESA

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FEBRAZ) Convjd a tomar assento it Mesa
os Exmos. Srs. Dr. Mãrcjo Manuel Garcia Vi-
Ida, 1)1). Secretárjo de Estado (10 Governo e
representante (to Governa(]or do Estado (IC
Minas Gerais; Dr. Levindo Ozanan Coelho,
1)1). Vic e-GoveI.na(Ior do Estado (Ic Minas
Gerais; Desembarg ((Ior Joo Goncalves (IC Me-
Jo Junior, DD. Presidente (to Tribunal (Ic Jus-
tiça; General Antonio Bandeira, DI). Coman-
dante (Ta 4. 1 Regiao Militar; General Carlos
Guedes, LIder da Revolucao de Marco de 1964;
General Silvio OtOvi() do Espirito Santo, 1)1).
Comandante da 4. Brigacla de Infantaria;
Vereador Paulo César Stokler Portugal, PD.
Presidente da COmara Municipal de Belo Ho-
rizonte; Coronet Carlos Augusto da Costa, DD.
Comandante Geral da Polfe ja Militar de Minas
Gerais; e o Deputa(j () Lücio de Souza Cruz,
DD. l.-Secretájjo da Assernbléa Legislatj ya do
Estado de Minas Gerais.

Convido Os presentes a ouvit em a
execuçiio (10 Hino Nacional brasilejro l)ela
Banda de MOsica da Policja Militar de Minas
Gerais.

E executado o Hino Nacional (Palmas).

o SIR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o nobre Deputado
Morvan Acayaha.

o SR. DEPUTAI)O MORVAN ACAYABA
Exmo. Sr. Deputado JoOo Araüjo Ferraz,

DD. Presidente da Assernbléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Márcio
Manuel Garcia Vilela, DD. Secrctárjo de Es-
tado do Governo, representando neste ato S.
Exa., o Sr. Governa(lor do Estado, Dr. Aure-
liano Chaves; Exmo. Sr. Dr. Levindo Ozanan
Coelho, PD. Vice-Governador do Estado;
Exmo. Sr. Desembargador JoOo Gon calves de
Melo JOnior, DD. Presidente do Egrgio Tr-

hunal de Justiça 10 Estado; Exmo. Sr. Gen.
AntOnio Bandeira, Dl). Comandante da 4. 4 Re-
giOo Militar; Exrno .Sr. Gen. Carlos Guedes;
Exmo. Sr. Gen. Silvio OtOvjo do Espirito
Santo, DD. Comandante da 4. 1 Brigada (IC In-
fantaria; Exmo. Sr. Vereador Paulo César
StockIer Portugal, DD. Presidente da Câmara
Municipal (IC Edo Horizonte; Exrno. Sr. Ccl.
Carlos Augusto da Costa, PD. Comandante
Geral da Poljcja Militar de Minas Gerais;
Exmo. Sr. l)eputado Liicio de Souza Cruz, Dl).
l.-SecretOnjo da Assembléja Legislativa do Es-
tado (IC Minas Gerais; Exmas. autoni(lades
elvis, militares C eclesiásticas aqui presentes;
Srs. SecrctOnios de Estado; minhas senhoras,
nicus senliores, Srs. Deputados.

Tanto os individuos corno as naçOes atra-
Vessairi pei'iodos de ci.ise em sua existéncia.
0 Brash nOo poderia escapar it regra geral.
Através (IC nossa história, surgem momentos
diflceis, Para Os quais, felizinente, tern sido
encontra(ias as soluçOes mais eficientes e me-
nos gravosas aos interesses da coletividade.
Assitu e que, (lC5(IC OS I)l'illlórdios de nossa
viola como )0VO in depen(lenl(' a cada ohs-
taculo surgido, a imaginacao fecunda das Ii-
(ieranças nacionais vern aplicando a formula
exata para SUperai- a (Iifi(uldacie

A própnia emancipaça() politica (Ustoti-
-nos, CIII termos cornpara[jvos menos sacrif j-
cos 00 que as lutas dc libcrtacao dc outros
povos.

Consoli(Iada a indcpendCncja vidlani sun-
gindo as crises SUcessivas Algumas de card-
ter institucional, comb a abdicacao de Pedro
I, Prontaniente resolvida corn a regência e a
antecipacao (Ia investi(lura do sucessor dinOs-
tico.

Outras, de natureza politica e mlitar, co-
'no a Guerra do Paraguai, que tantos sacri-
ficios dustou a NacOo, cuja indole Pacifica
fol e tern sido sempre infensa As empresas be-
licas. Naquela provacao grave, deu o Pals
amplas demnonstracoes (Ta coesOo de semi povo
na defesa da soberania nacional. Ao repelir-
-se c (lerrotar-se o invasor, or ganizou-se 0
Exército Brasileiro saido de todos os quadran-

tes sociaiS e geográfcos (IC nosso irnenso ten-
ritóri() e destinaclo a importantes papéis na
história pOtria.

Corre o tempo. 0 pais atravessa fases
(le a(tmiraVel prosperidade, mas novas crises
o sobressaltamn. E a IibcrtaçOo dos eScravos,
feita sem grandes conflitos, mas geradora de
desajusteS econOmicos. E a charnada questOo
eligioSa E a rnudança da forma de governo,

corn a queda da Monarquia e a implantaçoo
da RepOblica. Tudo, numa seqüência de epi-
sOdiOS que em outros paises teriam desenca-
deado lutas fratricidas e que a Indole pad-
fica (Ia nossa gente viu passar scm perdas
de vidas hurnanas.

JO a Rep6b1ica conheceu, mais arniuda-
mente, o fenOmeno inelutOvel (105 problemas
sociais e econOmicos, l)ois conflitos arniados
propugfl ararn pelo aperfeiçoamnento dos costu-
mes pollteos: a RevoluçOo dc 30 e a de 32.
Ambas custanam vidas de concidadaos nossos,
c amnijas, nos sinu'sos mneandros da história,
apresentaram 0 seu saldo positivo.

Segue-se 0 retrocesso (10 Estado Novo.
Abrem-se, após, as perspectivas da redemocra-
tizaçOo (in 1945 (lepois de termos prestado
o tributo de sangue no combate ao nazi-facis-
mo nos campos (IC batalha da Europa.

Em men) a tantos episodios, que assina-
lam os ITIOI)lefltoS mais sCrios (Id nossa hstó-
cia, no computo das crises e dos conflitos,
nenhum fato, to(Iavia, apresenta a gravidade
(10 quadro p01 itico-institucional que antccedeu
a Revoluçfio de marco (Ic 1964.

Por urna dessas fatalidades lamentOveis,
fjj o Pals entregue a urn governo fraco e
incapaz, logo tornado de assalto pela influCn-
cia dcictenia de ativ'stas de esquerda . Cam-
peava a dcgradaçOo dos costumes pOblicos,
através da corrupçio, caldo de cultura em que
mnedramn e florcscern OS extrernismos dc toda
cspécie. Na conjuntura, queni agia era o co-
munismo internacional, atravCs (Ic seus agen-
tes infiltrados em todas as Areas de atuac5o
social e no próprio governo da Bepñhlica.
Já se vislumbrava 0 assalto ao Poder, para
a holchcvizaçiio de urn povo, por in(lole e for-
maçOo, avesso 0 ideologia marxista.

Articulavam-se as liga.s camponesas para
sublevar o trabalhador rural. Os sindicatos,
manipulados pelo peleguismo, instigavam as
greves de apoio, paralisando ate mesmo as
atividades vitais . A niocidritle estU(lantil via-
-se privada do acesso As aulas, pela perma -
nente agitac5o (Ic minorias inseridas na viola
universitOrja, onde pnoliferavam as falsas ii-
(Ieranças dos cha rnados estudantes profissio-
flais, etern j zidos nos bancos escolares a ser-
vico da militOncia polItica de esquerda. A
mnoed]:) aviltou-se no vOrtice inflacionOrio. A
autorilaJe se (legradou no omissOo voluntim-na (IC seus deveres, associando-se 0 agitaçOo
'las ruas. Finalmnente, dcntro do técnica es-
(JUerdista de assalto so poder, huscava-se mi-
nar a obediência 0 hierarquia das Forcas Ar-
madas, lancandose subirdinados contra os
Superiores, atravCs de greves e movimcntos
Sedmciosos

- Esteve o Brasil As pontas da l)olcheviza-
cao e (Ia desgraça . Vis'ia-se a Illais grave (las

flossas crises, l)oiS, diferentemnente das outras
situacoes histOnicas, estavam em jogo Os prin-
cipios basicos da comunidade nacional e não
apenas as formas de governo.

Ai tambCrn, como nas outras ocasiOes,
valeu-nos o esforço de resistência do povo
tradluzi(I () no reaç5o de Iideranças autênticas,
na partmcipacOo (las farnilias, mobilizadas nas
admirOvejs "marchas corn Deus pela liberda-
(Ic". Valeu ao Brasil o heroismo de homens
pOblicos que nOo titubearam em arm-iscar vida
e patrimOnio para defender a Na c Co amneaça-
da. Partiu de Minas, do urn Governador de
feitio humano e brando, como é lipico da gcn-
te montanhcsa, mas de Onimno forte quando
Se trata (IC defender principios e valores, a
iniciativa que conjurou a catOstrofe. Logo mo-
bilizou-se todo o Pais, tendo a lidera-lo, numa
consonOncia do sentirnento, as Forcas Arma-
das, encaniiando, uma vez mais, corn presteza
e precisiho, as aspiraçOes coletivas.

Estava, ( , inbreve, afastado o perigo. Mais
do que isso - e al o sentido de continuidade
(10 niovirncnlo c-mpneen(Icti-se a obra cIa re-
construç5o nacional. Fixaram-se os objetivos
hOsicos, resumidos no segurança e no desen-
volvimento. Planejou-se a economia. Deu-se
dimens5o de grandoza ao Pals. Assegurou-se,
através dc normas legais ajustadas 0 realida-
Ie nacional, a preservacao dos dircitos bOsi-

cos do homnem. J)efiniu-se urna Iinha de liber-
(lade corn responsahilidade, pra evitar a
cenca e a anarqula, c reconheceu-se que o sis-
tema (lemocrOtico tern na demagogia a sua
maior inirniga

Nesses onze anos que se seguirarn a 31
do marco (Ic 64, preserva(Ias as instituiçOes
nacionais e mantidlos os valoros Cticos que as
inspirararn, possou o Pals polos Governos fe-
condos dos Pnesidentes Castelo Bronco. Costa
c Silva

'
Emilio Médici e Ernesto Geisel.

Cumpriu-se o ideal republicano (IC periodici-
dade dos mnaml(latOs, assegurando-se niveis de
desenvolvirnento social e oconOmico surpreen-
dentes, quo conduzem o Brasil 0 posiçOo de
potência emncrgcntc, corn liderança assegura-
ila no Continente Sul-americano e perspecti-
vas otimistas Para o futuro.

Na hora em que o Podor Legislativo mi-
fleii'() festea sotendmente a grata efeméride,
rumpre rolembra-la em todos Os SCU5 aspec-
los. Nunca C demais exaltar os feitos positi-
vo'; de nossa histOria, sobretudo os lances de-
(i5i'('oS que nos salvaram da tirania comunista.

Transfoimado hojo em urn verdadeiro fa-
natismo, a ponto (IC 0 grande historiador con-
tcrnporaneo Arnold Tovnbee clnssificO-la co-
moo "heresia do cnistianismo", atuando a favor
dc urna cxpansOo imperialista, o credo comu-
nista de Marx e Lenine é a mais grave ameaça
quo paira sobme a nossa civilizacao

Dai porque cumpre citar a advertência
do General Silvio Frota. (ligno Ministro do
Exército, quando, no sua ordem (10 (ha a pro-
posito do aniveisArio do Revoluciio, assirn se
expressa: "Os ininmigos e contcstadores da Re-
volucao --- partidOnios do regime caido e co-
mnunistas embucados em (lemnocratas --
procuram, por todos os meios, criar obstOculos
is açoes revolucionarias, (lesvirtuando-as e de-
negrindo-as.
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LA
A difamacão, a vilania cia meia verdade

transformada em calunia, a difusao de docu-
mentos metirosos e o falso silogismo pela de-
forrnacao das prernissas ainda continuain sen-
do seus instrurnentos preferidos, na tarefa a
que se impuseram (IC desmoralizar c cindir
Os revolucionários.

0 grande trabaiho dos Governos da Re-
volucao tern sido, pois, o esclareciinento, pela
verdade dos fatos, da consciência popular -
sempre propensa, pela boa fé, a aceitar esta
propaganda negativa".

A Revolução, cujos 11 anos hoje festeja-
Iflos, livroU-nos (10 perjgo A continuidade
(La Revolução, agora mesmo reiterada pelo
Presiciente Geisel, continuarâ protegendo a
Nacão dos instrurnentos desagregados que The
possarn rninar Os alicerces culturais.

A vigilncia permanent( , ha (IC ser a linha
(IC conduta de todos nós, dernocratas, no ins-
tante em que saudamos mais urn aniversirio
cia Revolução salva(Iora (Ic 31 (le marco (IC
1964.

So essas as consideiaçOes, Sr. Presiden-
te, Srs. Deputados, ilustres autoridades convi-
dadas, que julguei oportuno expender (lesta
Trihuna.

Já na ReuniSo OrdinOria (10 própr jo (ha
31, os ilusires colegas Deputados AntOnio Dias
e Jesus Trindade usaram da palavra saudan-
(10 a significativa data. Agora, é o Poder
Legislativo dc Minas que, nesta ReuniCo So-
lene, dá seu testemunho dos frutos positivos
(IC urn moviinento popular clue, em 11 anos,
permaneccu fiel As suns origens e inspira-
cOes, na coerencia de uin esforço em prol
(Ia preservaçOo da nacionalidade c do bcni-
-estar do povo.

Praza a Deus que assirn continue, Para 0
hem do nosso J)OVO e Para a glOria (10 Brasil!

-- A seguir, ouve-se a execuçOo (10 Hino
0 Bandeir'.

PALAVRAS 1)0 SR. PRESIDENTE

0 SR. PRESIDENTE (l)EPUTAI)0 JOAO
FERRAZ) - Senhores. Cumpre-me, corno
Presidente desta augusta Assembléia, antes de
(leclarar encerracla esta nobre ReuniOo Espe-
cial dedicada a rememorar Os fastos cia Re-

volução dc 31 de marco, agradecer a presen-
ça das altas autoridades civis e militares (les-
te Pals, que nos honram corn suas presenças.

João Carnilo de Oliveira Torres, pensa-
dor major de nossa geração, dizia que os his-
toriadores brasileiros ainda nAo se deram
conta da riqueza e originalidade da nossa
história.

Hi Inuita gente que prefere copiar coisas
(10 mundo exterior, esquecida da nossa pro-
pria fisionornia, do nosso caráter especial, di-
ferente dos outros. Por que mirar as rcali-
zaçOes alheias, se, ao longo dos anos, reali-
zarnos programas que podem servir de excrn-
plo Para o mundo?

Nossa Revo1uco, graças a Deus, não pre-
cisou incendiar fronteiras ou levantar paredori
Para se afirmar como urn movirnento reno-
vaclor de estruturas e modernizador de insti-
tuicOes. Eta corneçou no movimento de 1930
c prossegue hoje, rneio século clepois, corn o
mesmo sentimento de dernocratizacão das
oportuni(Iacles e remocOo das desigualdailes
sociais.

E Para a exata significaçao desse evcnto
que chamamos a atençOo das novas geraçOes.
Marco (Ic 1964 representa o marco do Brasil
nioderno, perfeitarnente identificado corn 0
Brasil passado de tal forma que, observando
as norrnas cia tradiçOo, a RevoluçOo (IC Marco
SC integra na mesina cadeia que se inicia corn
a Independência e a portentosa obra de con-
solidacOo da unidade nacional, que (levemoS
ao gênio e 0 espada de Caxias.

Ao reafirmar, perante o DiretOrio Na-
cional da Alianca Renovadora Nacional, o pro-
pósito (IC rnanter os rurnos da RcvoluçOo, o
Presidente Ernesto Geisel enfatiza a necessi-
(lade de se pensar no Brasil em terrnos de rca-
liclade e responsabilidade. A nenhum outro
grupo de homens pOblicos coube, como ao (In
atualidade, a missOo de sustentar o prirnado
(Ia liberdade e do esplrito. Somos testemunhas
e protagonistas de urn rnovirnento que tein em
Inira a grandeza nacional.

Corn sun poiltica de distensOo gradual, o
Presidente da RepOblica mostra que é horn
de desarmar os espimitos, mas scm esquecer
que, nos subterrOneos, existem arautos de
doutrinas exOticas, prontos Para o assalto 0
cidadela democrOtica. E nOo podernos adrni-

tir que, a pretexto de reivindicar direitos
hunianos, os totalitários se armem Para des-
truir a democracia.

0 simbolismo desta solenidade, honrada
corn a presenca dos dignos representantes dos
poderes Executivo e Judiciário, das Forças
Armadas e de altas autoridades, destaca a
unio de todos em tomb do General Geisel.

Aqui, nao ha Governo e Oposicao, ARENA
e MDB, porque somos, antes de tudo, a prOpria
expressão do povo mineiro.

Minas não divide; Minas quer unir.
Minas não reivindica; Minas quer ajudar.
Foi assim na arrancada gloriosa de 31
(IC marco de 1964.

Será assim hoje e sempre.
- A seguir, apOs suspensOo Para troca

de cumprimentos e meabertura, a Reunião tern
seu prosseguimento normal.

Nomeaço de Comisso

Para emitir parecer sobre a indicacão
do Eng.Q Luis Verano Para Prefeito de Belo
Horizonte, a presidência, de acordo corn a in.
dicação dos Srs. Lideres, nomeia comissão
especial cornposta dos seguintes membros:
efetivos - Deputados Cyro Maciel, João Na-
varro, Jesus Trindade, Nilson Gontijo e Sérgio
Ferrara; suplentes - Deputados Milton Sal-
les, Antonio Dias, Cicero Dumont, Elmo Braz
e João Pinto Ribeiro.

Matéria Aprovada

PROJETO

N.9 14/75, de origem governamental, que
autoriza o Poder Executivo a aceitar doacOo
e a construir uma praça de esportes na Cida-
de de Tombos.
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20. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 4 DE ABRIL
DE 1975

PRESIDENCIA DA SRA. DEPUTADA
JUNIA MARISE

Comparecimento

JoSo Ferraz - Wilson Tanure 	 Liicio
de Souza Cruz - Said Arges - Jdnia Manse

Pedro Gustin - Amilcar Padovanj - An-
tônio Dias - Artur Fagundes - Carlos Eloy
- Christovam Chiaradia Cicero Dumont
- Cyro Macid - Delfim Ribeiro - Dênio
Moreira - Dorningos Lanna Elmo Braz -
Emilio Gallo - Emilio Haddad - Euripedes
Craide - Fáhio Vasconcellos - Genésio Ber-
nardino - Gerardo Renault 	 Gomes Morei-
ra - Haroldo Lopes Humberto de Almeida
- Jesus Trindade - João Bello - João Mar-
ques - JoSo Navarro - João Pinto Ribeiro
- Jorge Carone - José Bonifácio Filho -
— José Honório - José Santana 	 Kemil
Kurnaira - Luiz Baccarini - Mendes Barros
- Milton Lima - Milton Salles 	 Neif Ja-
bur - Nilson Gontijo 	 Nunes Coelho -
Olavo Costa Pedro Narciso - Raimundo
Albergaria - Ronaldo Canedo - Sérgio Fer-
rara - Sylo Costa - Telêmaco Pompei -
Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIO

Do Sr. Alberto de Andrade Uchoa, Chefe
do Gabinente do Governador do Território do
Amapá, agradecendo comunicaçSo da Casa a
respeito da constituição da nova Mesa Dire-
tora.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR N.9 2/75

(ex-Projeto de Lei Complementor n.(? 9/74,
desanquivado)

Modifica a redaçao da alInea a, do inciso
1, do art. 99, da Lei Complementar n. 9 3, de28-12-1972.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 - A alinea a, do inciso I, do art.
99, da Lei Complementar n.0 3, de 28-12-1972,
passa a vigorar corn a seguinte redaçCo:

"a) doacSo, devendo constar obrigato-
niamente do contrato os encargos do donatá -
rio, o prazo de seu cumprimento e a cláusula
(le retroccssSo, sob pena de nulidade do ato.
Quando se tratar de doaçSo a entidade de
direito püblico, poderá ser feita scm onus pa-
ra o donatãrio."

Art. 2.9 - Revogadas as disposiçoes em
contrário, esta lei entrará em vigor na data
de sua publicação.

Sala das ReuniOes, 15 de junho de 1974.

Fábio Vasconcellos - Edgard de Vascon-
cellos Jesus Triiidade Tarcisio Delgado
- Euripedes Craide - Gomes Moreira -
Wilson Tanure.

JzislificacCo A atual redaçao da alinea
a do inciso I, do art. 99, da Lei Complementar
n.9 3, de 28-12-1972, vem trazendo sérios em-
pecilhos C administração pdblica, uma vez
quc o Estado tern-se recusado a receber doa-
cOes onerosas de imóveis, por entender que
us encargos a que seria obrigado implicariam
urna inversSo de hierarquia, pois Sc estaria
atribuindo ao municipio doador competência
para fixar diretnizes e prazos para o Estado
exercer atribuicOes que lhe são especificas.

A nova redacSo, que ora Se propOe, corn-
ge essa distorção da Lei Complementar n.9 3,
(Ic 28-12-1972, scm, contudo, prejudicar o scu
espirito, que é o de resguardar o patrimônio
irnobiliCrio municipal.

Fdbio Vasconcellos.

PROJETO DE LEI N.Q 46/75

(ex-Projeto de Lei fl9 1.266/74, desarquivado)

Autoriza o Poder Executivo a fazer re-
verter imóvel ao dorninio do Municipio de
São Pedro dos Ferros.
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A Asscmbléia Legislativa (To Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.v - Fica o Poder Executjvo autori-
zaclo a fazer reverter ao patrimônio (TO Muni-
cipio (IC São Pedro dos Ferros o imóvcl si-
tuado a Rua Geti1io Vargas, antiga Rua Coro-
nel Almeida, esquina corn a Praça (Ta Matriz,
cm São Pedro dos Ferros, constitujdo (IC Ulfl
terreno urliano corn a area (Ic 233 m2, adqui-
rido por escritura pñblica de doaçao, regis-
trada no Cartório de Paz, Notas e Registro
Civil daquela cidade, no Livro (IC Notas n.c
69, fls. verso de 61 a 64, corn as confronta-
çOcs (Ida constantes.

Art. 2.9 - A i versão de que trata o arti-
go anterior far-se-a scm Onus Para o Estado
e mecliante registro em cartório.

Art. 3.9 	 Esta lei entra eni vigor na
data de sua pullicaçOo.

Art. 4.v 	 Rcvogam-se as disposiçOes em
contrário.

Sala das ReuniOes, 18 (IC outubro (IC 1974

Roiioldo Cciiiedo - Artur Fagundes —Rui-
murido Albergariu	 Tarcisio Delgado	 Md-
rio Hugo Ladeira	 Haroldo Lopes.

Justificaçao Autorizado pela Lei Mu-
nicipal fl .9 236, de 23 de agosto de 1961, o
Prefeito de São Pedro dos Ferros assinou
cscritura de doacão de urn iinóvel situado no
Distrito de São Pedro dos Ferros, corn a area
de 233 rn2, Para que nele fosse construido,
pelo Estado, o prédio ern que se localizaria
o posto de saOde.

Entretanto, o posto de saüde, efetivarncn-
te construldo, foi edificado na Rua Afonso
Lisboa, em posse tambérn doada pela Prefei-
tura, e inaugurado pelo Exmo. Sr. Secretário
da Saiide em agosto deste ano.

Assim, como dcseja o Prefeito Municipal
edificar prédio pñblico (le interesse do Muni-
cipio, torna-se neccssária a reversOo objeto
(10 presente Projeto, desdc que ao Estado não
interessa mais o imóvel.

Por esta razSo, apresentainos este Proje-
to a consideracSo da Casa, certos de que será
aprova(Io, como é de justica.

Ronaldo Canedo.

PROJETO DE LEI N.o 47/75

(ex-Projeto de Lei fl •9 1.200/74, desarquivado)
Disciplina a funçSo (IC despachante esta-

dual e da outras providências

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

CAPITULO I

Da Classe dos Despachantes e Sua Atuaçao
Art. 1.9 E despachante estadual a pes-

soa fisica credenciada pela Secretaria de Es-
tado de Adiuinistracão Para exercer as fun -
çOes de procurador de partes junto aos órgãos
(10 poder pñblico estadual.

Parágrafo iinico - No exercicio (IC SCU
rnandato, que poderá ser tácito, o despachan-
te praticará todos Os atos de representaçOo
necessários ao atendimento do interesse de
seu cliente, observadas as restriçOes da legis-
IaçOo federal aplicável.

Art. 2.° - No trato (las questOcs adminis-
trativas, órgOos do poder pñblico somente
atenderão as partes interessadas, quando por
elas solicitados (liretamente, on através dc
dcspachante estadual, on ainda de pessoa ins-
crita na Ordern dos Advogados (10 Brasil.

Parágrafo dnico - Para os efeitos do pre-
sente artigo, Os intercsses das pessoas jurl -
(licas, inclusive entidades de classe, não se
confundem corn Os (le seus dirigentes, mem-
bros, associados ou clientes.

Ai-t. 3.v - 0 (lespachante esladual exerce-
rá funcOo autônoma, desvinculada dos qua-
(IrOS de pessoal do serviço pñhlico, que serO
remunerada através de honorãrjos cobrados
(Iiretamentc das partes interessadas.

Art. 4.9 - A Secretaria de Estado de
Administraçao elaborarã urn quadro dos des-
pachantes estaduais, que serã composto pelo
seguinte critério: I - nos MunicIpios de Belo
Horizonte, Juiz (Ic Fora, Uberlândia, Uberaba,
Montes Claros e Governador Valadares, urn
dcspacliante Para cada 15 mil habitantes on
fracOo; II - nos demais municipios, urn (bes-
pachante Para cada 20 mil babitantes on
fraçOo.

CAPITULO II

Do Credenciainento dos Despachantes

Art. 5. 1? - 0 pedido de credenciarnento
seth forrnulado a Associaçao dos Despachan-
tes e, satisfeitas as condiçoes desta lei, enca-
minhancbo a Secretaria de Estado de Adminis-
tração Para a expediçSo (Ia cre(Iencial.

Art. 6. - São condiçoes Para o creden-
ciameflb o do despachante estadual: I - ser
jnaiOr de 21 anos e nOo haver completado 45
qflO5 de idade; If - estar quite corn o serviço
nilitar; III - estar no pleno gozo de seus

(lireitos politicos; IV fazer prova de nOo
cc achar condenado e não estar sendo pro-
cessado por ilIcito penal; V - fazer prova de
residêflch1 ha mais de dois anos, no municI-
pio onde pretende exercer as funçoes de despa -
pachaflte Vi - fazer prova (Ic sanidade fi-
sica e mental; VII - fazer prova (IC idonei-
(lade moral; VIII - estar quite corn o servi-
ço eleitOral IX - estar quite corn a Fazenda
Federal; X - ser identificado na Secretaria
de Estado da Segurança; XI - nOo ser servi-
(b01 pOblico federal, estadual on municipal;
xii - assinar termo de fidelidade profissio-
nal de acordo corn o Código de Etica da
classe; XIII - apresentar fianca prestada por
duas peSsoas moral, econOmica e financeira-
inente idOneas, que sejam proprietOrias de
jmóveis, corn titulo dc propriedade registra-
(10 no cartório cornpetente do municipio onde
houver de ser exercida a funcão de despa-
chante, on fianca bancaria em valor corres-
pondente a 80 salãrios-mInimos de maior va-
lor no Pals; XIV - ser aprovado em sindi-
cância feita pela Secretaria (be Estado da
Seguranca POblica; XV - habilitar-se ao crc-
denciamento por concurso püblico prornovi-
(10 pcla Associação dos Despachantes e fisca-
lizada peba Secretaria (Ic Estado de Adrninis-
traçãO.

Art. 7.s - A realizaçOo do concurso p0-
blico Para 0 cre(lenciamento de despachante
ficará condicionada a existência (Ic dez vagas
na Capital, (Ic duas nos demais municipios
do inciso I, do art. 4. 9 e de uma vaga nos mu-
nicipios do inciso II, do mesmo artigo.

1.9 - 0 concurso terã validade por
(lois anos, e o credenciarnento se fara por
ordern de classificacão.

2. - Da banca exarninadora fará par-
Ic obrigatoriamente urn mernbro indicado pela
Secretaria de Estado (be Administração.

Art. 8. - A funcão de despachante será
exercida exclusivamente no rnuniclpio mdi-
eado no ato (Ic credenciarnento.

Art. 9. - 0 despachante se identificará
como tab perante os órgãos do poder pOblico,
pela respectiva carteira de identidade expedi-
(Ia pela Secretaria de Estaclo de Administra-
cão.

CAPITULO III

Dos Auxiliares de Despachante

Art. 10 - 0 auxiliar de (lespachante é
empl-egado (10 (lespachante, e sua função niio
excederá do pagamento de tributos, da en-
trega de papéis, da verificacSo do an(barnento(Ic processos e da retirada de documentos em
processos findos.

Art. 11 - 0 auxiliar seth identificado
Pela Associaçao da classe mediante a apresen-
taçao (Ia carteira pi-ofissional assinada pelo
tbespachante

Art. 12 0 auxiliar somente serã aten-
dido pelos órgãos pOblicos, se atualizada a
sua carteira de identidade.

Parãgrafo Onico - A carteira de identi-
(lade do auxiliar seth atuatizada pela troca
mensal dos cartOes expedidos pela Associa-
cão ate o dia 10 do Inês seguinte ao do venci-
mento.

Art. 13 - A Associação cassarã a cartei-
ra de auxiliar de despachante nas seguintes
hipóteses: I - comprovação de estar o auxi-
liar no exercicio clancbcstino da função (be
despachante; II - solicitação fundarnentada
do (lespachante empregador; III - represen-
tação oficial contra o auxiliar por man corn-
portarnento on ato de irnprohicbacle praticado
no exercicio da função.

Parãgrafo Onico A iniciativa da Sin(bi-
eância Para a comprovação (Ia hipótese do in-
ciso I serã (Ia cornpetência exclusiva da pro-
pria Associaçao.

CAPITULO IV

Dos Deveres do Despachante

Art. 14 - São deveres do despachante:
I - empenhar-se na defesa dos interesses
que lhe são confiados; II - respeitar os ser-
vidores pOblicos; III - zelai- pelo prestigio
(la classe; IV - guardar estrita observOncia
das norrnas do Código de Etica.

Art. 15 0 (bespachante deverá comil-
nicar a Associação a circunstância impediti-
va do art. 31.

CAPITULO V

Das Penalidades

Art. 16 - São penas disciplinares da
função (Ic (bespachante: I - advertência; II
- indenização de prejuIzos; III - suspen-
são; IV - cassação (Ia cretbencial.

Art. 17 - A pena (Ic advertência será
comunicada ao despachante, nas hipóteses de
mau cornportarnento por atos on por pala-
vras, no recinto dos OrgOos pOblicos.

Art. 18 - A Pena de indenização terã as
forrnas e ocorrerá nas hipóteses seguintes: I
- pagamento da multa em que incorrer a
parte quando, por desIdia, o despachante não
proceder ao recoihirnento dii importOncia de-
vida, havendo recebido suprimento de nurne-
rário em tempo oportuno; II - pagamento
da multa regularnentar qtiando a infnacOo for
rnotivada por falta do despachante; III -
em qualquer hipótese (Ic (bano a parte on ao
Estado, pela respectiva indenizaçSo.

Art. 19 - A pena (Ic suspensão seth
aplicada nos seguintcs casos: I - falta grave
ou reincidência nas faltas dos artigos ante-
riores; II - exercicio da funcão fora dos
limites do municipio em que for credencia-
do, inclusive assinatura de papéis por favor;
III - cumplicidade na sonegação de tributos;
IV - ahandono (be processo em curso, scm
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justa causa, por mais de 30 dias; V - compa-
recimento no recinto dos órgãos pi'iblicos, em
estado de crnbriaguez; VI - cohranca dc ho-
norários em desacordo corn a tahela elabora-
cia pela Associaçäo e aprovacla pela Secreta-
na de Estado de Administraçao.

Art. 20 A pena dc cassaçio tic crcdcii-
cial será apliCa(la nos seguintes casos: I --
(lesvio de (linheiro das partes, 'ubtracäo de
livros ou documentos dos órgãos püblicos; II
- paralisaçäo do exercIcio da funcäo por
mais (IC seis meses, scm causa justificada;
III - condenaco criminal transitada em jut-
gado; IV - rcincidência nas faltas do artigo
anterior.

Art. 21 - As penas de acivertência e de
suspcns5o serão aplicadas pela Associação cia
classe.

Parágrafo 6nico 	 A suspensSo nSo será
superior a 90 dias.

Art. 22 A pena tIc cassacio cia crc-
(!eflcial serii aplicada pela Secretaria tie Es-
tado tie Administração cm face das conclu-
söes de inquérito feito pela Associação, sob
fisca1izaçio cia rncncionada Secretaria.

CAPITULO VI

Dos Honorários

Art. 23 - A Associacão cia classe elabo-
rará tahe!a de honorários a ser aprovada pe-
ia Secretaria tie Estado tic Administraçao e
afixada em local visivel ao pñblico, no recin-
to dos órgäos pñbiicos.

Parágrafo Iinico - A taheia não será
aiterada em periodo dc tempo inferior a uin
ano.

Art. 24 Os honorários serilo cobratios
corn moderacao, nos limites cia tabela, levan-
(10-Se em conta Os seguintes fatores: I - a
relevância, o vulto e a compiexidade dos
assuntos versatios; II o trahaiho e o tempo
necessários ao cumprirnento do rnandato; III
- a possibilidade de ficar o despachante
impedido de intervir cm outros casos, on (10
surgimento tie incompatibilidades pcssoais; IV
- o lugar da prestaçäo do serviço, so próxi-
mo on distante; V - as re!açöes do despa-
chante corn a partc, se permancntes, habi-
tuais ou avulsas.

§ 1.9 	 E recomendavel que o despa-
chante contrate honorários por escrito.

§ 2.9 - 0 despachante é obrigado a (iar
rccibo de qualquer importância recebida, se-
ja a tItu!o de honorários, seja para o paga-
mento de tributos.

§ 3.9 - 0 auxiliar tie despachante n5o
poderá receber cia parte qua!quer importân-
cia para si, a qualquer titulo.

CAPITULO VII

Das Disposicöes Gerais e Transitórias

Art. 25 Ficarn extintas as credenciais
da Portaria fl • 9 1.764/71 - DETRAN-MG, beril
como as credenciais equivalentes expedidas
pelas de!egaciais de polIcia do interior ti0
Estado.

Art. 26 - As pessoas fisicas portadoras
das credenciais extintas pelo artigo anterior se.
räo credenciadas como despachantes esta.
duais, se o requererern no prazo de 60 dias
contados tiaregulamentação desta lei.

§ 1.9- Para o credenciarnento de que
trata este artigo, ficam dispensadas as condi.
cöes dos incisos I e XV, do art. 6..

§ 2.9 - 0 creclenciamento do presente
artigo imp!icará preferência no preenchirnen.
to das vagas do respectivo municipio.

§ 3.9- A cxtincão da credencial, conce.
dida a pessoa jurIdica, tie prestaço de servi.
cos tie despachante dará a seu titular o tiirej.
to de credenciar-se na forma cleste artigo.

§ 4.9 - Para os efeitos do presente arti-
go, aiém das condicoes dos incisos II a XIV
do art. 6., o portador cia credenciai extinta
(lcverá fazer prova de estar no exercicio da
funcao por mais de urn ano.

Art. 27 - 0 (lcspachante eSta(lUal fica
obrigado ao uso tie papel timbrado e carimbo
tie identificaço do qual constem son nome,
nhimcro cia credencial, endercco e tclefone,
se houver.

Parágrafo ñnico - Quando dois ou mais
despachantcs se associarem, deverão constar
do papel e do carimbo os dados pessoais tie
quo trata cste artigo, referentes a todos dies.

Art. 28 - A parte poderá representar
fundamentadamente ao Secretário de Estado
tic Administraçio contra faltas cornctidas pe-
lo despachante.

Art. 29 - 0 titular tic chefia quc conhe-
cer irregularidade praticada por despachante
no ârnbito de sua responsabilidatie funcional,
promoverá a apuração irnc(hata dos fatos e
cncarninhará as conclusöes tia sindicância a
Secretaria tie Estatio de Adrninistraçao para
a adociio das proviclências disciplinares.

Art. 30 - Os órgãos do poder pñbiico
dispensarão a apresentaçao de docurnentos de
idc-ntificaçao da partc representada poi , des-
pachante ou quaisquer outros tiocumentos re-
ferentcs a sua pessoa, scndo vãlidas (IC pleno
clircito as informaçocs prestadas, a este pro-
pósito, pelo despachante.

Parágrafo lnico - A disposiçäo do pre-
sentc artigo flO Sc refere aos tiocumentos que
a lei exige para a instrução tic processos.

Art. 31 - 0 despachante e seus auxilla-
res näo podero exercer a função nos órgaOS
piThlicos onde haja parente seu, ate o 2.9 graU,
no exercicio de funçöes tie chefia.

Art. 32 - Nos casos (Ic cassação (IC Ct'C-
dencial on de aposentadoria do despachantc,
o documento tie fianca somentc será restitUl-
do depois de a Secretaria tic Estado de Adm1

istracao fazer publicar, no Minas Gerais, o
dtal tie liqflidacäo tie sua responsabilidade,
,or três VCZCS, num pei'iodo tie 30 dias.

Art. 33 - A Associacão dos Despachantes
laborara o Codigo de Etica do Despachante

prazo tie 60 dias cia data desta lei, a ser
aproao pela Secretaria tie Estado de Adini-
nistracao.

§ i. _- 0 Código instituirá uma comiss5o
jSciplina1' de três membros, que proccderá

aos jnquéritos e processos administrativos
previSt0S no regulamento cia presentc lei.

2. - Dos membros tia comissão disci-
plinar, tiois serao funcionarios cia Secretaria,
e urn, representante da Associaçao.

/ 3.9 - A comissão funcionará junto is
Secretaria deEstado tie Administraciso.

Art. 34 - Os casos omissos nesta lei c cm
son regulameflto seriso resolvidos polo Secre-
tisrio tie Estado tie Atiministraciso, corn recur-
so para o Governador do Estado.

Art. 35 - 0 Poder Executivo regulainen-
tars a presente lei no prazo tie 60 dias, con-
tados (Ia apresefltaçao, pela Associaciso dos
Despachantes, do Código (Ic Etica (Ic que trata
o art. 33.

Art. 36 - Esta lei entra em vigor na data
tie sua publicacão.

Art. 37 - Revogam-se as disposiçises em
contrario.

Sala das Reuniises, 26 tie sctembro tie
1974.

Jesus Trindade - Sebastido Nascirnento
lom 	 Carn-Chrisva Chiaradia - MaurIlio Ca-

braia - Tarcisio Delgado - José Honório.

PROJETO DE LEI N.9 48/75

Concede a Seleme Isaac Selerne o titulo
tie Cidadiso Honorisrio do Estatio tie Minas
Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais tiecreta:

Art. 1.9 - Flea concetiitio a Seleme Isaac
Seleme o tItulo tie Cidadiso Honorisrio do
Estatio tie Minas Gerais.

Art. 2.9 - 0 titulo, representado por di-
ploma especialmente confeccionado, seris en-
tregue ao homenageado em reuniiso especial
cia Assembléja Legislativa.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na
data tie sua publicaçao.

Sala das Reuniises, 4 tie abril tie 1975

Jodo Navarro - José Laviola - José H
zi 	

o-
orzo - Pedro Gustin - Vicente Guabiro-

ba - Fdbjo Vasconcellos.

Jus/ ificaccio - Catarinense tie nascimento,
Selerne Isaac Seleme cretienciou-se a admira-
cao e ao reconhecimento do povo mineiropela Sua efetiva atuacao no trabaiho tic im-

plantaciso, em canister pionciro, tie unitiades
bancisrias em cidacles do interior tie nosso
Estado, afastatias geograficamcnte dos nñcleos
de major densidade tiemogrisfica e, em con-
seqüência, desprovidas dc infra-cstrutura Ii-
nanceira para sustcntaciso tia econornia local,
c'ujo desenvolvimento tiepentic do estImulo
tie financiamentos diretos injetatios de modo
consciente e racionalizado nos setores bissicos
das potencialitiades econômicas do municIpio.

Lançou-se a esse emprcendimento em ra-
ziso tie sua sensibilidade e vasta cxperiência
da politica bancisria nacional, adquiridas
pclo denotiado e meticuloso estudo dos pro-
blemas que afetarn as comunidades carentes
tie entidade centralizatiora tie sons recursos
financeiros como veiculo dc melhor progra -
rnação tie silas atividades através do cresci -
mento planificado. Após frequentar visrios
cursos técnicos tie Crédito Rural, Mercado (Ic
Capitais, tentio exercido por longos anos as
funcises tie procurador, contatior, inspetor e
gerente do Banco Intiñstria e Comércio de
Santa Catarina S.A., em miiltiplas agências,
firrnou-se, no periodo 1971/1972, como ge-
rente do Banco Brasileiro tie Descontos S.A.
- Agência Taubaté - SP, onde Ode iniciar
urna campanha tic interiorizaçiso das unida-
des bancisrias, materializando assim o ideal
tie levar 55 populacises rninorjtisrias a assistên-
cia bancisria em termos tie contribuicao ao
aperfcicoamento e crescimcnto da rentabili-
(lade dos milnicipios.

Escolheu Minas Gerais para cfetivar as
metas tie trabaiho, corn as quais se compro-
meteu tiesdc a época cm quo iniciou sua car-
reira bancisria, cm 1950, no conceituado Ban-
co Indtistria e Comércio tie Santa Catarina
S.A. Atualmente, o Sr. Sclemc Isaac Selerne,
guintiado ao elcvado cargo tie Coordenatior
Regional de Minas Gerais do Banco Brasilei-
ro de Descontos S.A., criou e instalou agên-
cias do Bradesco nos PsIunicipios de Ataléia,
Itinga, Paviso, Aiuruoca, Agua Boa e Perdizes,
citiades que his muito reivindicavam uma en-
tidade bancária, como forma de evitar as des-
locacises tic suas poupanças financeiras para
outros centros urbanos jis beneficiados pela
existência tie uma rede bancisria cornpctitiva.

Seleme Isaac Selerne implantou aquelas
agências pioneiras nos sertises nordestinos do
Estado tie Minas Gerais, onde evitientemente
o sentido de lucro e faturarnento bancisrio niso
potieria ocupar o primeiro lugar, urna vez quc,
face a posiciso geogrisfica desses municipios
e suas caracterIsticas econômicas, niso teriam
forca tie atrair, em termos tradicionais, uni-
(latics bancisrias cujas finalitiades rnercantis
niso se afciçoassem corn os tracos definidones
da concepciso empresanial do Sr. Seleme Isaac
Scleme.

Referidas agências trouxeram is rcgião o
heneficio social (Ic empregos diretos e mdi-
retos, dando apoio ao surgimento tic pequc-
nas e médias empresas, bern assim a agricul-
tura e ao comércio, mediante empréstimos e
financiamentos.

E para se avaliar o pioneirismo cia obra
tiesenvolvida em Minas pelo Sr. Scierne Isaac
Selerne, cumpre salientar quc, quando assu-
miu cm 1972 a gerência da ünica casa hancis-
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na em Belo Horizonte (10 grupo BRADESCO,
usan(lo de sua influência e da alta confianca
que the deposita 0 ilustre Presidente ila orga-
nização BRADESCO, Sr. Arnador Aguiar, pola-
rizou pam Minas Gerais novos ijivestimentos
coin a ampliaçäo do complexo BRAI)ESCO,
propugnando pela incorporacSo de outros
bancos i organizaciio, quc conEa atualmente
corn oito agências ein Belo Horizonte e outras
no interior do Estado, dentro da filosofia de
trabaiho integrado corn o ilesenvolvimento
das comunidades rnineiras.

0 técnico Seleme Isaac Seleme, conforme
Se depreende (IC seu curriculum vitae, parti-
CipOU (Ia abertura de várias agências pionei-
ras em (liversas ci(la(Ies do interior. Quando
0 BRAI)ESCO encarnpou 0 Minciro (10 Oeste,
banco tipicaniente mineiro, o 1)r. Selcme de-
monstrou de maneira irrefutável a sua abso-
luta comunhiio corn os intercsses (IC Minas,
(lanclo continuidade is atividades do banco
(lentro (Ia mcsrna diretriz de atuacSo, visan-
ito atender As vocaçoes cconômicas do Esta-
do. E através de sua orientaçSo, o BRADESCO
abriu novas casas, levando 0 in(llspensável
apoio econômico aos mais (listantes rincöes
ilo território mineiro, aon(Ie so o interesse (Ic
faturamento bancOrio jamais teria levado uma
instituição de crédito.

Por estas excelentes nazOes, justifica-se
plenamente a conccssao do tItulo de CidadSo
HonorOrio do Estado de Minas Gerais a este
ilustre catarinense, Seleme Isaac Seleme, pclo
(Icno(Io e (lespren(Iimento corn que se tern
empenhado na defcsa (Jos mais legitirnos ifltc-
resses dc Minas Gerais.

Jodo Navarro.

REQUERIMENTOS

N.° 59, do Sr. Deputado Mcndes Barros,
pedifl(Io sejarn solicitadas ao Sr. Ministro (Ia
SaOde providências no senti(Io (le reprirnir
ahusos cornetidos por lahoratOrios qUc est.-to
burlan(Io as normas (In CFP;

n.9 60, do Sr. Deputado Kernil Kurnaira,
solicitando seja in(lica(la no Sr. (iovernador
do Estado a necessidade de determmnar a di-
reção do Instituto de Previdência (105 Servi-
dares do Estado de Minas Gerais - IPSEMG
a instalaçiio (IC arnhulatónio medico em Te6-
filo Otoni;

n.9 61, do Sr. Deputado Gomes Moreira, em
que pede seja encarninhado apelo aos Srs.
Pnesidentes da CEMIG e da ERMIG, no senti-
(10 de se fornecer energia elétrica aos pro-
prietários rurais (10 Municipio (IC Lagoa (Ia
Prata;

n.° 62, do rnesrno parlarnentar, solicitan-
do seja encarninha(Io apelo ao Sr. Secretário
(Ia Agricultura, no senti(Io (Ic que se tornem
providências para execuç5o da dragagern do
cOrrego do Jacaré, no Municipio de Lagoa
(Ia Prata;

n. 63, do Sr. 1)eputado SebastiSo Nasci-
rncnto, pedindo scja formulado apelo ao Sr.
Govcrna(Ior do Estado, para que interfira jun-
to ao Diretor do DNER, no sentido (IC sen
construi(la ro(Iovia ligando a Cidade (IC Patos
de Minas 0 localidade de Rocinha, onde estO

situada a grande reserva de fosfato recém.
-descoberta;

n. 64, do mesmo panlarnentan, em que
solicita que esta Casa formule oficio ao Dire.
ton do DNEB, pedindo-Ihe pnovidências no
Seflti(I0 de sen construida rodovia ligando a
Cidade de Patos (IC Minas 0 localidade de Rol
cinha, onde se situa rica jazida de fosfato
recenternente descoberta;

n.° 65, ainda do Sr. Deputado Sehastiiio
Nascimento, pedindo sejam formulados ofiejos
nos Srs. 1Iinistros da Agnicultura e das Mi-
nas e Energia, solicitando providências para
a instalac0o, no Municipio de Patos de Minas,
(IC indOstria de beneficiarnento de fosfato;

n.c 66, do niesmo panlarnentan, em que
pC(lC seja foninulado apelo ao Sr. Governador
do Estado, no sentido (IC interfenir junta aos
Ministérios (Ia Agnicultura e (las Minas c Ener-
gia, par que seja instalada em Patos (IC Mi-
nas industria de beneficiarnento (le fosfato;

n.Q 67, em que a Sr. Dcputado SebastiOo
Nascimento requer seja formulado oficio no
Sr. SecretOnio da Agnicultura, solicitand() set)
apoio no scnti(lo (IC sen instalado no Munici-
1110 (IC Patos de Minas industria (IC beneficia-
mento (10 fosfato (IeScol)crto na bocalidade de
Rocinha;

n.° 68, do Sr. Deputado Obavo Costa, soli-
citando providencias (10 Sr. Govcrnadoi- (to
Estado, pam que as viOvas (lOS oficiais da
PM perceharn intcgmalinente Os vencirnentos
dos faleci(Ios esposos;

n.° 69, do Sr. Deputado GenCsio Bernar-
(1mb, pedindo seja enviada ao Sr. SecietO-
rio (Ia Scgurança PtIblica, Ccl. Venicius Alves
(Ia Cunha, solicitaçOo (IC apoio As pnovidên-
(las tomadas pebo Prornotor Severino Flares,
da Vara de J6ri e das ExecuçOes Crirninais,
em relaç0o ao pnoblerna do Depósito de Pre-
sos, localizado na Avenida Antonio Carlos,
828, denunciado pclo advogado Obregon Con-
calves;

n.9 70, do mesmo parlarnentan, em (JUC
pe(Ie seja envia(lo apelo no Poder Executivo,
atmaves do l)cpartarnento de Aguas C Energia,
pal-a que tenha prosseguimento 0 servico (le
enengia elétrica no Distrito de Martins Soares,
Municipmo (be Manhumirim;

n. 71, (10 Sr. Deputado Ronaldo Canedo,
pcdindo seja indica(Ia ao Sr. Govemnador do
Estado e ao Sr. Dinetor Geral do DER a ne-
cessidade de se concretizar a bigaçOo asfmultl-
Ca de Recreio a Rio—Bahia;

n.° 72, (10 mesrno panlarnentan, solicitan-
(10 seja ifldica(Ia ao Sr. Governadon (10 Esta-
do e ao Sr. Diretor Geral do PER a necessi-
dade de estudar-se a ligacOo asfOltica do Mu-
nicipio (IC EugenOpobis 0 rodovia que Iiga
MuniaC a Campos, ouvindo-se o DNER;

n. 73, aifl(la o Sr. Deputado Ronaldo Ca-
ne(Io, pedindo seja in(licada ao Sr. Governa-
(Ion do Estado e ao Sr. Diretor Geral do DER
a necessidade do prosseguimento (IC estudbS
visando ml implantação da rodovia Muriaé_Er
vObia;

n.° 74, cm que o mesmo parbamentar pede
seja indicada ao Sr. Governadon do Estado e

no Sr. Diretor Geral do DER a necessidade de
jaiciar a ligacao asfáltica de Palma ml Rio-
JIallia;

a.° 75, do mesmo panlamentar, solicitan
do seja indicada ao Governadon do Estado e
no Dinetor Genab do DER a necessidade do
prosSeguimt0 (be estU(bos cobirnando a fin
plantacOo definitiva da estra(la que liga o
lunicipio de Barão de Monte Alto a rodo-

via Rio—Bahia;
fl.9 76, cm que a Sr. Deputado Ronaldo

CanedO pede quc se indique no Governador
(to Estado, ao DER c ao DNER a necessidade
da coflStrUcaO - imnpbantacOo e asfaltarnento
- da estrada de rodagem Muriaé—Mirai
UbO, cujos estudos preliminares jO foram
feitoS

n.° 77, do Sr. I)cputado Nilson Gontijo,
pedindo seja encarninhado ao Poder Executi-
vo pedi(lo de inforinaçOes sobre: situaçOo da
thvida (10 Estado; situaçOo financeima dos se-
tores da adniinistraçOo indimeta; comprornis-
SOS assurnidos pebo Estado através de convCn-
nibs para participar financeiramente em in-
vestimentOs diretamente produtivos;

(10 Sr. Deputado TelCmaco Pompei, em
que sobicita seja registrado em Ata urn voto
(be pesar pebo falecimento do farmacêutico Basi-
ho Soares Barroso, ex-Vereadon a Cmlmana
Municipal de Cataguases; pede, ainda, que da
homenagem cientifique-se a familia, na pes-
soa (in viiiva, D. Nelsina Soares Rodrigues;

do Sr. Deputado Genésio Bernardino, pe-
(undO seja CoflSigfla(lO ciii Ata urn voto de
pesan pelo fabecimento do Sr. Teophilo Khede,
em Manhumirirn; scm, ainda, a homenagern
comunicada 0 famibia enlutada, na pessoa da
viCiva, D. Matilde Abdala Khede;

do Sr. Deputado Sebastião Nascimento,
em que solicita urn voto de profundo pesan
pelo falecimento do Vereadom Antonio Gonti-
jo, ocorrido em 15 pp., em Lagarnar; pede,
ainda, que Se dê conhecirnento (Ia decisao da
Casa ml familia enlutada, na pessoa do Verea-
don Joaquim Pedro da Silva;

do Sr. Deputado Mendes Barnos, solid-
tando sejam enviados votos de congmatulaçOes,
pcla passageni dos 136 anos (IC funcionarnen-
to ml Faculdadc de FarrnOcia e Bioquirnica da
Universidade Federal de Ouro Preto, atnavés
(Ic seu Diretor, Professor José Cóppoli So-
brinho;

do Sr. Deputado Jesus Trindade, em que
requer a desarquivamento do Projeto de Lei
fl.0 740/73, de autonia do Sr. Deputaibo Valdir
Melgaço;

do Sr. Deputado Joijo Navarro, pedindo
conslgnaçao em Ata de urn voto de aplauso
para as autoridades sanitOrias (be Juiz (le Fo-
ra e (IC Rio Preto, nas peSsoaS, rcspcctivamen-
Ic, (105 Drs. Anésio Vicente Guerra e \Tinicius
'IC Almeida MagalhSes; para o Sr. Ministro
Ia SaOde, Dr. Paulo (IC Aluneida Machado;
para as autorida(ICs municipais de Rio Preto,
I 'refeito Roberto Ferreira, Vice Prc-feito Artur
•lhado Cannciro, Presidente da Cmlrnara, Dr.
Dolor Gentil Rarnalho Pinto; par a Prefeito
I Valença-RJ, Dr. Luiz Antonio Correa da
S1va, pelas vacinacOes realizadas em Rio Pre-

C ha Vila tie ParapeOna

C0MUNICAOES

Do Sr. Deputado Jorge Canone, solicitan-
do urn voto dc pesar pebo falecimento do Sr.
Walter Belian, ocornido em São Paulo, e
pedindo quc se (IC conhecirnento desta ho-
mcnagern 0 familia do extinto, através (Ia
FundaçOo Antonio e Helena Zenrennen e da
Cornpanhia AntOrtiea Paubista, entidades a
que pentencia;

Do Sr. Deputado Milton Lima, dando
noticia do falecimento, em Araguani, da Snta.
Ebiane de Oliveira Santos e pedindo sejarn
apnesenta(Ias con(lolências 0 famIlia enbuta-
(Ia, na pessoa (IC SCU pai, Sr. Hamilton de
Oliveira Santos;

Do Sr. Deputado JoOo Navarro, pedin-
do seja consignado em ala urn voto (IC pesar
pclo faleciincnto, em SAO Paulo, de D. Ro-
salina Lamanna Mazziu; e que, desta home-
nagem, seia dado conhecirnento ml familia,
na pessoa (IC SCU iriniio, Dr. JoSo Victor La-
manna.

Pareceres

Recebenain panecer oral favorOvel dos
Srs. Deputados Sérgio Ferrara e Olavo Costa,
nespectivarnente, Os Requerimentos n.es 61 e
62, (10 Sr. Deputado Gomes Moneira, em aten-
dimento a questOo de ondem do auton.

Oradores

INTEGRAcA0 DA ZONA DA MATA COM A
CAPITAL

0 SR. DEPUTADO RONALDO CANEDO
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Enten-

(ternos sempre que nOs, representantes de urna
regiSo, devemos a cia dedicar-nos especial-
mcnte e estar senipre pnontos a propugnan
pela afirrnaçOo positiva de nosso Estado,
ateiitos aos altos interesses (IC nossa NaçOo.

Sabemos nOs que as complexidades da
vida modenna cniam problemas (IC natureza
desordenada, quc as solucOes (10 dia-a-dia de-
vem suavizar, inas apenas planejarnentos am-
biciosos podem emmadica-bos - I)evem, assirn,
as reivin(licaçoes setoniais cstar afinadas
cam a polItica maior de urn todo, inspirando-
-Se em teses que sintetizem uma estratégia de
govemno e uma doutnina (IC bem-estar de
toda a populaçOo.

Rcprescntantes (IC parcela expressiva (IC
urn conjunto regional que abrange a chamada
Zona da Mata mineina, corn terms incorpo-
radas cm funcOo da cafeicultuma, sabemos
que aquela regiOo, outnora hornogênea em seu
sisterna econôinico, costumes e aspiraçOes e
corn forte vincubacOo ao Distrito Federal, ho-
je dcdica, (besenvolve, além da cafeicultura,
a pecuOnia leitcima, a policultuna e a vocaçOo
industrial (le algumas cidades.

Corn os tempos e corn as rOpidas transi-
çOes tie nossos (has, duas ten(lências Se acen-
tuaram, uma que desejamos inneversivel e
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outra que entendemos contornável: a atraçSo
para a Capital do Estado e o surgimento que
estudos estatisticos (lenominararn (IC mieror-
regiöes hornogêneas. Coin vias de co-
rnunicaçSo terrestres, a partir (la segunda me-
tade da década de 50, aliadas ao notável cres-
cimento de nossa Capital, quc tern crescido re-
lativarnente mais do que o Estado, fizeram-se
tornasse cada vez mais nItida a atracSo do
rnineiro da Mata por sua Capital. Ao mesmo
tempo, ntcleos geográficos daquela região, por
interrné(lio de cidades polarizadoras, ligam-
-Se constituindo-se em pólos autônomos. Ha
que Se estirnular 0 prirneiro caso e evitar-se
o segundo.

Tanto mais, que atravessainos fases difi-
ceis, e a revista mensal Con juntura, da Fun-
dacSo Getñlio Vargas, em recente exemplar
constatou performances pouco expressivas
nos vários campos e segmentos econôrnicos,
no exercicio passado, coin pouco
alentadoras para o exercIcio presente.

Necessários, portanto, todos os nossos
csforços, para que não retrocedarn as nossas
taxas de desenvolvimento, c nSo se distancie
a meta niaior de meihoria do nIvcl die vida
de nossas populaçOes.

0 que julgarnos (leva-se pretender é rein-
tegrar a Regiao da Mata e cada vcz mais uni-
-Ia a nossa Capital, antes a bucólica cidade
ainda provincial, hoje uma grande metrópole
nacional e que já sintetiza bern o csforco (IC
1\Iinas, o trabaiho de Minas, o sentirnento (IC
Minas. E desta Casa, e (lesta Tribuna, pe(iin-
(10 estradas, solicitando instalaçöes de agências
bancãrias, reivindicando créditos, indñstrias,
solicitando aperfeicoarnento do sistema previ-
(ienciário, rnelhoria dos esquernas preventi-
VOS de saüde, educação, cultura, em benefi-
ClO (IC nossa regiSo e (IC flOSSO Estado, esta-
rernos cooperando e colaborando para inter-
ligar aquelas cognominadas rnicroregioes da
Mata, desde que tornando-as economicamen-
te rnais sólidas e pujantes e mais identifica -
(las globalmente em suas aspiraçöes.

E, quando se falar no prograrna - que
hoje é uma csperança - (leflominado PRO-
DEMATA, ainda na fase interrne(Iiãria, con-
forme noticiou o Minas Gerais do dia 14 de
marco, possam OS senhores analistas, na fa-
se de avaliaçSo, vislumbrar a região rural da
Zona da Mata por inteiro, atentos a doutrina
(Ia interligaçSo e (Ia aproximaçSo definitiva
coin 	 Capital.

Que nossas pequenas ou grandes reivin-
(liCaçöes para aquelas cornunidades que re-
presentarnos tragam sempre o objetivo de in-
corporação a metas globais e sempre sinto-
nizadas coin 	 tese de integraçSo e de apro-
ximacão coin 	 Centro.

Nesta data, Sr. Presidente, estarnos enca-
minhando a Mesa Requerirnento era mdi-
carnos ao Sr. Governador do Estado a neces-
sidade (IC SC proceder a ligaçSo rodoviária
cntre municIpios daqucla regiSo.

CONGRATULAcOES COM A ACADEMIA
MARIANENSE DE LETRAS

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupo a Tn-
buna nesta rnanhã para me referir a urna
rnagnifica reuniSo que a Academia Marianen-
se de Letras, casa (IC cultura de Mariana,
promoveu no dia 23 de marco. Aquele soda-
licio, que tern por lerna Spiritus Super Omnia,
ou seja, a prevalência espiritual sobre as coi-
sas materials, tern tido, na verdade, urna
atuação cultural intensa, prornovcndo scm-
pre as letras mineiras, a cultura deste Esta-
(10 e deste Pais.

o Presidente da Academia, Waldemar
(IC Moura Santos, tern tido uma atencao toda
especial para coin 	 tradiçöes marianenses,
para coin tradiçOes mineira. Tern-se ele
dedicado a um trabaiho de grande profundi-
dade para enriquecer os arquivos daquela
casa de cultura de Mariana e tarnbém para
enriquecer as tetras deste Estado.

No dia 23, Sr. Presidente e Srs. Deputa -
(los, aquela casa marianense teve a honra e
o prazer de ouvir a palavra de urn (105 rnais
erninentes homens de cultura e de letras des-
te Estado na atualidade, que, sern düvida al-
guma, é ø acadêmico Vivaldi Moreira, Minis-
tro do Tribunal de Contas do Estado e rnern-
bro da Academia Mineira de Letras. S. Exa.,
coin brilho que lhe é peculiar, revelando
a profundeza de sua cultura, abordou urn te-
ma dos mais atuais, que denominou Ref le-
xöes Algo Otimistas sobre a Educaçao corno
Fenómeno Cultural.

0 problerna do ensino e da cultura é, no
Pals, urn problema atual, e o Ministério da
EducaçSo tern promovido aiteraçöes signifi-
cativas na sisternática do ensino, no cur-
riculo escolar, e diversas são as correntes de
opinjoes, umas a favor , outras criticando as
vezes essas transformacOes por que passa o
ensino em nosso Pals.

Desta forma, a palavra de Vivaldi Morel-
ra, em Mariana, é uma palavra que merece
ser lida, que merece ser considerada e mcdi-
tada pela gente de Minas Gerais. Por essas
razöes, venho a csta Tribuna, prirneiro para
me congratular coin Academia Marianense
de Letras por sua atividade proficua e cons-
tante, por sua atividade sobretudo embasada
nessa posicão rnagnifica de colocar as coisas
(10 espirito, que são eternas e permanentes,
antes dos valores rnateriais, pereciveis, fugi-
dios e transitórios. Depois, para me congra-
tular coin académico Vivaldi Moreira por
seu extraordjnário trabaiho, oferecido a Aca-
demia Marianense de Letras e - por que nSo
tiizer? - a cultura de Minas Gerais.

Assim, Sr. Presidente, eu quero requerer
de V. Exa. que considere como lido por este
orador, nesta Tribuna, o trabalho do acadê-
mico Vivaldi Moreira, para que conste (10
Dldrio do Legislalivo e dos Anais desta As-
sembléia, corno docurnento sério, como do-
curnento culto, como documento eficiente pa-
ra aqueles que tern a responsabilidade, neste
Estado e - por que também não frisar? -
ate neste Pals, dos problemas do ensino e cIa
cultura.

Nós sabernos que todos que lerem este
trabalho de Vivaldi Morcira hSo de tirar con-
C IUSOC S as rnais bcnéficas, as mais positivas,
as mais ilustrativas. Assim, eu (IOU corno
lido o documento, para que amanhS o nosso
Didrio do Legislativo possa permitir a sua
leitura a rnilhöes de patricios, que dde, sem
düvida, hão die tirar muito proveito.

oRefleXöeS Algo Otimistas sobre a Educacüo
como FenOmeno Cultural

Vivaldi Moreira
Mariana, 23-3-1975

Prefacio

Inspirado na (livisa dcsta Academia, no
seu distico oracular, corn a rnesma crenca no
espirito que cia traduz, fui compondo as
palavraS que irei proferir: Valere loquendo.
Spin/Us super omnia. Eis o que os acadê-
miCOS mariaflenses, tao amigos da vendade,
escolheram para lema desta Casa. 0 verbo
valeo - valeo, vales, va/ui, valitum, valere -
posSUi significaçSo dupla: na primeira, é ter
sañde, a saá(Ie fisica, o vigor (10 com-po. Dai
a SaU(iaçao ronlana Vale! que nós herdamos
no Passe bern! E a segunda significacüo, a
mais rebuscacla, a superior, quer dizem, con-
forme textos de Plinio e Cicero, ten autori-
dade.

A sornbra, pois, desta augusta institui-
çao tie cultura, valendo-me tie seu ernblema,
cIesejo apoderar-me die aml)as as significacoes
do verho voleo: cobrir-me da autoridade des-
ta Casa para proferir palavras que, ainda que
pobres (IC beleza, irão carregadas tie inten-
çöes, do espirito que sempre nutniu as almas
sadias desde o alvorecer da História. E que
em Mariana - todos o sahemos - continuarn
intactas, cheias (IC seiva, saudaveis, prontas
a encetar qualquer peleja.

Reflexöes Algo Otirnistas

Sinceramente, não sei o que lhes poderia
dizer para prender-lhes a atencão ou que Va-
Iesse a pena a luz que estamos gastan(lo e 0
trabaiho de sair de casa para vir a esta sala.
Carece de explicacSo gastar Iuz, energia, nes-
ta quadra de penüria, e tempo - mais pre-
cmoso ainda, pois este nern Proust, coin sua
bela obra, conseguiu recuperã-lo - vindo pa-
ra ouvir urn hornem tao preocupado, como
tOdos Os ouvintes, em aprender.

Será mesmo que ainda estamos tO(IoS
preocupados em aprender? Eis a primneira
mnterrogacao desta noite. Aprender era, ate
tres ou quatro décadas passadas, a preocupa-
cao e a ocupação principal de nossas vidas.
Pelo menos, (las vi(Ias normals. Era através
da apnendizagem que se alcançavarn Os postos
mams eminentes da cornunidade e sobretudo
Se ascendia aos postos de major representati-
Vidade E o rneio de vida consistia nisso.
Aprender para conquistar ascensão social.
A ascensao social é 0 que nos conferia status
e, cofli 0 status o meio dc subsistir, estando 0
existir em prirneira plana 	 E hoje? Não

tenho o direito de ser pessimista. Cabe-
-me, sim, o (lever de ser otimista, e sobrele-
va-me, porém, a capacida(Ie ou, meihor direi,
a competencua - falando em termnos juridi-
cos - dc sen nealista. Se for realista no
(lecorrer destas palavras, que não são origi-
nais nem proféticas, estarei cumprindo a alta
miss.-to que nos incumbe - a suprema missão
(10 intelectual. A posicao otirnista é ingênua
e facilmente destrutivel coin anãlise rapida
da realidade, como é faisa e negativa a atitu-
(IC pessimista, tao vulneravel como a prirnei-
ra. Resta-nos, pois, a timnica posiçao compatI-
vet corn Os deveres, coin alta missão da
inteligência - a visão realista da atualidade.
E ilizendo dii atualidade não estarei restrin-
gindo aos nossos tempos., aos nossos dias,
esse privilégio (IC meditar, die peflsam C coor-
denar a acäo no sentido (IC ver claro, (le me-
dir, sopesar c circunscrever a realidade. Não
somos sornente nós, os homens de pensarnen-
to (10 áltimo quartel (10 século os ünicos do-
tados dos instrumentos intelectuais para ten-
tar ver claro 0 que nos rodeia, a realidade.
Esse poder miraculoso vern de rnilênios, e já
Heraclito de Efeso, urn pré-socrático, em mu-
meros fraginentos, mostrou-nos como pode
pensar urn espirito realista. Vejamos urn so
(Icstes fragmentos (IC urn pensador que viveu
500 anos antes de Cristo: "Deus é diii c noi-
te, inverno c verão, guerra e paz, abundância
e forne. Torna formas variadas, assirn corno
o fogo, quando Inistura(lo as essências, adqui-
re o nome segundo o perfume de cada urna
(lelas". 0 sentido da rcalidade foi sempre
O apanágio (IC alguns que se não prendem a
abusöes e fantasmagorias. E está era
 (IC Samos, em Empédocles de Agnigento,

em Tales tie Mileto, comno em Francis Bacon,
Galileu, Descartes e Einstein. A questão re-
side, medlularmente, em ter coragern tie re-
negar Os fantasmas, em enfrentar a (lureza
cornea do mun(Io, pois so assim romperemos
o casulo que envolve a beleza dii realidade.

Estou falando numa cudade veneravel,
nuina (las matnizes do barroco nacional -
"outra Roma", no dizer ousado, vaidloso, mas
compativel, (10 nosso queridlo Arcebispo D.
Oscar die Oliveira. Isso quer dizer que o en-
voltório die minhas palavras deve procurar
refletir a realidade, in(ua que tomasse uma
atitu(le critica. E crItica no born sentido de
ativi(hade do critério, do modo de julgar as
coisas, os fatos, os hornens, os acontecirnen-
tos, as manifestaçOes multiformes da cultu-
ra. Falar em Mariana é urn acontecirnento
grave. Penso na série tie prelados ilustres,
luzeiros da fé, que dignificaram a Se primei-
ra destas Genus, a sexta (10 Brasil. Hornens
revestidos tie santidacie e saber - os dois
poiOs magnéticos (Ia existência, na concepcão
(Ia vida, na concepcao (10 sistema tie vaiores
(IUC tenho procurado defender (lentro dii me-
diocridade tie meus préstirnos. E é justarnen-
tc sobre esse sistemna de valores, hoje contes-
ta(lo, quase relegadlo, que pretendo conver-
sar aqui, muito singelamente, mas coin
a força tie meu ser e coin Os recursos (IC que
(liSpOnhO.

A pnimeina interrogação da noite versan-
(10 sobre a ânsia e a necessidade de aprender
vai-se desdobrar numa colecão de outras e
será o desenvolvimento tie nossa conversa.
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Aprender é unia fleccssida(le. Sobre islo no
ha duas opiniöes. 0 hornern coineça a aprdn-
(icr lo go apoS SCU nascirnento e nao J)ara OIC
o derradeii'o ininuto de vida 	 cis 0 que nos
ensinarn vãrios provérbios. NAo obstante
este apotegma poridcrável, o nosso tempo in-
siste em que nüo devemos aprender. On, (lito
de inaneira diversa: que 0 aprender é (ICS-
necessário. Eis a segunda interrogação des-
ta noite: não é necessária a aprendizagem?
Pelo menos, é 0 que nos tenta ilnpor, atra-
\'es (le slogans repetidos e flashes sublirnina-
res, urn certo tipo de deseducadores, diga-
IflOS assiin, de nosso tempo. Não querern, co-
1110 flOS OUti'os, que a educacao seja organiza-
ola, forinalizada, canalizada, institucionaliza-
(Ia, COIi1() seinpie foi, cm_no foi (leS(Ie que 0
homein SC (ICCi(lU lUIflO a civilizaçäo. An-
cestrais nossos, cuja rnemória Sc perde nas
brurnas (Jo passaolo, virarn que a e(lUCacao re-
gular, cataloga(Ia eni (letermiflaolas normas,
seria 0 mellior caiiuinho (Ta acuinulação e
transrnissao (IC experiências, de conliecimen-
tos que poupariam aos homens o reinicia dos
mesmos propósitos, atos, gestos, açöes ñteis
a existencia, e cis al a gênesc (la eolucação co-
ino meto(lo de transrnissão da cultui'a, olaque-
Ic acervo) (IC aquisicoes, a riqueza da ('Specie
hurnana. 0 priflcipio da utilida(Ie é que foi
o'onsidcrado Ciii prirneira plana Sc olelermi-
nada ação foi realizada assini e olal resultou
urn hem para. 0 in(livi(Iuo, então, por que nao
guardar essa experiência e repeti-la em casos
serneihantes para 0 futuro? E precisarnente
este valor positivo, (IC utiliolade social, (IC ren-
tabiliola(le in(lis(-utivel, que Os (leseduca(lores
(IC flOSSO tempo querci negar.

Corre por al urn livro quc faz furor, 0
(]hoque do Fulitro, de Alvin Toffler. Em si,
a ((bra 6 alentaolora e nos adverte (10 qUe já
esta acontecen(lo e Vai acontecer Sc a huma-
nidaolc continuar no rumo da imprevisão e
(10 desperdicio, niarcas mais eviclentes tie
nossa civilizaçibo. 0 que nCo posso enlen-
(tel' C ('0100 esse inesmo senhor, fazendo coro
a urna faccão pofl(leribvel que vein
mistificar o desenvolvimento retilineo da hu-
manidade rumo ib autêntica luz, que é a ernan-
cipacão da alma, através do perfeito esciare-
cimento, numa entrevista a uma publicação
de Tóquio, Japiio, sobre 0 tema eolucacao, ha-
ja emitido, no inicio, este conseiho: "Eu co-
nlecaria por olizer que OS pais deviam enco-
rajar SCUS filhos a abandonar a escola". Se
estou corn a caheca regulanolo, se men cCre-
bro funciona normalmente, tenho a dizer que
esse ci(ladiio on C urn piadista, urn blagueur,
tim excêntrico on, então, perdeu totalmente
o juio. So posso tcmar sua afirmaçOo ou co-
i_no paradoxo on corno loucura. No entanto,
dc Se prolonga em extenso periodo pal-a aca-
bar por concluir quc a escola so serve para
fahricar autômatos, isto é, bons funcionários,
bons empregaolos, excelentes pessoas condi-
cionaolas pal-a servirem, no JapCo, a Toyota,
Mitsubishi on Seik; on, nos Estaolos Unidos, a
United States Steel Corporation, a General
Eletric, a General Motors on 0 Ford Motor
Company. E isso porque é crcnça geral quc
() exito na vl(la depenole de granole .soma (IC
ol)ediCncia, de rotina, de repetição, e tudo)
isso é teolioso. Ora, tuolo na viola é repetiçao.
llcpetição, sirn. Mas repeticão original. As

inlprcsso)cs digitais não são as mesmas em
cada inoiividuo. Os individuos se succdeni
na sucessão (105 sCculos. E sao des iguais?
Basta lancarmos urn rOpido olhar na nature-
za. E mesmo muito teoliosa a sueessão dos
dias e das noites; a marcha das estacOcs; a
viola regular (las plantas, dos animais e (loS
homens, tudo obedecenolo a uma rIgida cro-
nologia e que justarndnte nos ti-az a alegria
renovada no urn de cada ciclo e no principio
olo outro. Sc raciocinarmos levianamente acer-
ca do tédio da repetição, o meihor seria flibo
nos erguermos do leito caola inanha e aguar-
oar o aniquilamento ali mesmo, a fim de cvi-
tar os gestos e açOes que nos coinandarão nas
110)1-as subseqüentes, ate o sono (10 proximo
peiiodo, que, por sua vez, olesaguara nos gts
tos e atos de ontein. Pasma ter autor tOo
olcsvairado quc reflete precisainente o que
estO querendo a juventude desnorteada tie nos-
SOS (has, insuflaola por propósitos inconfes-
saolos de certos lIderes cujo escopo C atrelar
o espIrito cmancipado do Ocidente As nebu-
losidades do Oriente. A fim tie Oar ênfase 0
sUa argumentaçOo, 0hz Toffler: 	 "Creho que
essa tenolência entre Os jovens deveria ser
encorajada em vez de contrariada". Mas
isto é o ci'imnulo da insanidade, dito p01 urn
homern que se quer passar por pedagogo. A
educaçao, pelo menos a que recebi, jarnai3
pretenoleu fazer de mim um autômato C Ui_n
set- indistinto no rncio de outros seres iguais
a mini, ui_na coleçOo de coisas e nOo (IC indivi-
duos. 	 Iois a prOpria significaçOo do vocO-
hub) ifl(liVI(lUO ja repele a inSinuacao olepri-
iliente que o autol- julgaae ducacOo impor.
Que propOe, finalmente, Toffler? PropOe a
inolisciplina, a insurreiçOo, a iflsul)missibo to-
tal aoS padrOes impostos. E é isso justarnen-
te o que pretende a coorte dos mistagogos As
avesSas, bedéis postos a serviço da negaçOo (10
espirito, olaquilo que mais honra a condiçao
liumnana: a capaciolade tie oliscenir, tie ver
claro, de discordar hoje, amanhO e sempre.
Pois o que pretendem é inatar a cultura, e
coni a inorte (Ia cultura vein a escuriolOo, o
obscurantismo, e este so e olebelaolo pela cla-
ridade dos conhecirnentos adquiriolos no pas-
sa(lo) (la especie hurnana.

Ora, hem sabemos que a margem pcssoal
(be originalidade em cada ser humano é scm-
J)i'e superior Oqueha porçOo cornum que irma-
na Os seres nos mesmos propósitos e açöes.
A eolucaçOo, a vercladeira eolucaçOo, não pro-
cura sufocar on aniquilar a originalidade pes-
soal. 0 treinamento, digainos assim, unifor-
miza on tenta uniforniizar Os homens. Mas a
educacão Os liherta para aç-Oes originais. Edu-
car é, na origem, COfl(lUzir, conforme o Ctirno
latino. Queni conoluz nOo pretenole aniquihai-,
mas salvar a pessoa. No vocabulOrio usual
é assim. Mas hoje, como pretenolem ate revi-
var pelo avesso as palavras c muolar on inver-
ter a significaç-5o do vocabulOrio, é bern pos-
sIvel quo- e(Iucar venha a ser oprirnir. Em seu
livro, C nOo nas palavras que comento agora, 'a-
mos olar razOo a Toffler. Ele C inuitos outros
pensadores sincerarnente preocupaolos CoIfl OS
1-unios da espécie humana no planeta ilao-nos 0
sinai tie alarma. Estamos olevoranolo e inutili-

os recursos natui-ais, as font-s de viola, 0
eleiro da humanidaole coin niaiom la-
1idez do que era de se eSperar. Fiorestas são

consum5 pal-a flOS dam- a pasta tie celulose,
tOo empregada na inddstria moderna e euja
nienor parte é transformada em papel 	 este
rooluto inolispensOvel (le nossos olias. Se o
omem irnprcviolentc ja consumiu, coin po-

nulacibo atual (10 gloho, urn tel-co dos recursos
olisponiveis , coin populaçOo triplicaola, no
fim oleste sCculo, terO dc corrigido essa im-
nreviolCncia ou ernenda(lo a natureza nos dois
sentiol Os , isto é, contendo a populaçOo cres-
cente on resthtuindo e recuperando as fortes
que se esgotam? São estas as meolidas ibtehs
a screm aplicadas politicamente, a fhm de ga-
rantir aos clue sohrevivem urn tipo tie viola
(ligna. Pergunto eu, agora, corno a terccira
indagaçibo olesta noitc: C corn esta eolucacao
desor(lenada, deseolucacOo oi-i, nurna palavra,
rebeldia, ausência compicta tie catalogação da
experhCflcia quc hremos ataihar a catOstrofe
que se aproxima? Os lirnites biológicos dii
espCcie é comurn acreolitar-se que jib atingi-
mos. 0 homern é homem, apresenta esta for-
ma e estrutura hO rnilCnios. Alas, e os limites
psicologicos? Aquibo que aspira a athngir,
através do aperfeicoamento do espirito, para
assumir sua categoria de imagem e semeihan-
ça do Cruador? E nOo é no caos no esqueci-
mento on repuidio da experiência acumulada
pela espécic que iremos galgar os himhtes psi-
eológicos possiveis.

Ainda hO poucos (has, palmilhei as pe-
olnas venerOveis desta ciolaole em companhia
de urn scholar, de um professor europeu, de
urn homem saturado die cultura e que veio
aqui, a firn de comphetar sua educacOo. No
acervo de seu saber, sentiu que the faltava
"ver" o barm'oco mineiro. Por livros c por
ouvir dizer, jã era seu conhecido. Mas a la-
cuna que precisou preencher coin visão fi-
sica so assim foi suprimida. Esse gesto de
um grande sabedor inc valeu como hiçOo. Von
declinar-Ihe o nome: Marcelo Caetano. 0
saber literOrio, o saber dos livros, transmhtiolo
pela leitura, foi completaolo pelo conheci-
mento da realidade in loco. Isto é a educa-
çäo realizada formaimente, que não guardia
nenhuma semelhança corn outra que não é edu-
caçibo e não quer cingir-se ao mCtoolo, ao ca-
tOlogo de experiCncias que vein (10 passado,
e so é acrescentada c enriqueciola corn a visilo
material das coisas olescritas.

Tuolo isso que hoje é posto cm oliscussOo,
que hoje não se admite mais como método (IC
ensino, tie aquisiçOo (10 saber, nos levou a
estas mcditaçOes que entendi de horn alvitre
vir expO-las cm Mariana, cholaole onde se res-
pira tradhçOo, mas onole a tradição arregimen-
ta forças para renovar-se, para aceitar e nOo
negO-lo. Aceitar o munolo é tentar compreen-
dc-b, é lutar, é invcstir contra dc corn a nies-
ma olcterminaçao coin dc tenta varrer tie
floSsas crenças Os vahores que nos sustentam
€' auiflientam 0 floSSO espirito.

Dizia Bcrnanos que C o calor (Ia rnociola-
(he que niantCm normal a temperatura do)
munolo. E que, Sc esta haixasse, a humanida-
(he batcria qudixos... E claro quc participo
do entusiasmo de Bernanos pela juventuole.
To!0 serha cu se nOo participasse. TarnbCm
fut moço e por isso sei ate ondc men bodo-
que poole jogar. - - A mocidaile C vibracOo,
oliscordOncha, inconforrnidade, mas nOo ne-

gaçOo. Os jovens i_nal advertiolos ola atuali -
(laole, iiial encaminhaolos, i_nal olirigidos, isto
é, mna!-cducaolos no sentiolo da pCssima orien-
taçOo que recehem, estOo cainolo na negaçOo,
e a negaçOo C o pior fhagelo ola humaniolade,
porquc é a prOtica do nada. Reafirnio men
entusiasmo, minha cmença na juventude, e
por isso cia me terO sempre a seu lado a
fun de comhatcrmos juntos Os negadores, os
simuladores tie cuitura, que desejam conolu-
zi-la para o na(ha. Como o cantor, eu gosta-
na tambCrn de proferir: "Eu quero ter urn
rnilhOo de amigos".

A proximidade das coisas, muitas vczes,
apaga seu prestIgio, para. nOo (lizer o seu
mistCrio. PrestIgio talvez não diga bern, nOo
consiga realçar o conteudo. Prestigho é pa-
lavra sedutora, e pela sua própria etimologia,
peha raiz, vein a significai- engano e 1100 SC
prcsta 0 cornposiçOo de urn conceito cheio tie
severiolade. Quanolo (lizernos que uma pes-
soa tern prestigio, estamos afirmando que ela
o cheia de enganos c seduçOes, isto na pureza
etimolOgica. Ta!vez o mislério se aproxime urn
pouco nrnis do que desejo para adjetivar Ma-
riana, cidade composta de olois planos: o da
história e o dii sagraçOo. Mislério é coisa
oculta, e o vclho Cicero so empregava o vocA-
bulo Mysleria quanolo olesejava cxprimir "cc-
rirnônias secretas em honra de algurna (livin-
(lade". Para Mariana, onde se celebram vi-
tórias ao nosso passado e se cantam hosanas
ao flO)SSO culto religioso, taivez o inistCrio fi-
guraria hem no seu ehogio. Cidade miste-
riosa - digarnos pois - onole Aiphonsus
canton a Dona MIstica e onde, corno o salmis-
Ia, coinpOs as phangências niais doridas de
seu profundo e-xistencialisnio, e sail-am Arias,
cançOes, pocinas e sonetos, o que de rnahs no-
hn'e elaborou a hIrica nacional. Al, cm sinte-
se, ternos elevado seu norne 0 categoria tie
(-idade sagraola: ReligiOo, História, Poesua.
Que rnahs poole cntrar no brasOo tie uma ci-
(laole? LO no alto (ha cohina, a rica bibliote-
ca da Arquidiocesc, onde fulguram os Dou-
tores ola Igrcja, onde São Jeronimo olardeja,
isto C, arrernessa dardos coin 0 fulgor de seu
espirito iluminado pela tocha da olivinolade
e onole Santo TornOs, contido na sua prope-
olêutica, vai disseminando pam o niundo (ho
futuro as bases do sóbido pensarnento rnetOdi-
co e cOfl(iuzindo Os homens, educando-os -
e at é que desejo ressaltar o profuniio saber
de sua Iição a crer na razOo, instruinolo a
humanidade para ter fC e fé na razOo. E no
sopé da colina dcslurnbra-se a vista no Museu
Arquhohiocesano, onole se unern o sagnaolo e o
profano, como sempre ensinou a Igreja, pois
111(10 6 obra de Deus, ostentando o relicOrio
de Minas Gerais. Dc moolo que so se Poole
honestamente escrever ou falar (le nossa gen-
te, olesole seus primOrolios, quem Sc deliver
no estudo tie caola peca desse acervo monu-
mental. Tudo isto e Mariana, venenação dos
mineiros c polo imantado dos que, (he longe,
-Cm para conhecer-lhe os mistérios.

Mariana suave, castica, doméstica e ecumê-
nica, (la-nos o mais singelo e pooleroso exem-
plo (Ia. educacOo. Reflctir acerca de seu pas-
sado e estudO-la na conservacão e prornoçOo
de sua existCncia é receber a mais compheta
hiçao de saber e sabccloria. NOo rcnascc ohs
cinzas como a FOnix mitolOgica, porque aqui
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o logo sagrado dos altares jamais Sc apagou.
\Tj percnemente, (lesde o primeiro mornen-
to em que o bandeirante plantou o arraial
que Se transforrnou na Vila (10 Ribcirio (10
Carmo c é hoje a cidacie de Mariana, paisa-
gem e berço (IC idéias. Scu orago a orienta
como cidade profana, alimentando 0 corpO, C
sagrada, ao mesmo tempo, aliinentando a alma
dos homens.

E vulgar clizer-se que podernos desvendar
o futuro cia sociedade examinando-Ihe a edu-
caco que, no momento, é ministrada aos
jovens. Tal ensino hoje, qual sociedade ama-
nhã, eis urn aforismo corriqueiro. Por isso,
desde os lucidos grcgos, quando se formalizou,
corn a paidéici, a educacao (Ia mocidade ate-
nidnse, os melhores espiritos se prcocuparam
corn a maneira (It' ensinar e corn 0 que se
(levia e se podia ensinar. Tentanain os he-
lenos incutir, através da paidéia, acjuilo que
denominavarn a Arele, isto é, as qualidades
morals e espirituais (Ia nobreza humana, for-
ça, destreza, pureza (it' costumes, capaci(ha(1e
(IC arcar corn os rnais (luros e penosos cflCar-
gos da comunidade urn codigo cavalhei-
resco que traduzua o chainado colon que sig-
nifica a be!eza. Ao lado da Aide vinha a
Tccné, o modo de fazer, a arte, e estava corn-
pleta a educaçio. 1)cstros (10 pensamento,
que Sempre foram, desde Homero lancaram
o conceito de Mete ao lado de Tecné, e estes
vieram ate os pensadores (10 século de Pen-
des, o periodo ãurco da civilizacão helCnica,
e por esses conceitos se hatenain IIaO SO OS
pré-socráticos, mas Socrates, Platão e Aris-
tOteles. A preocupação nuclear da socieda -
(IC grega era a forrnaçäo, 0 a(lestramento da
mocidade, a fun (le que cia pudesse herdar
corn thgnidacle 0 acervo (10 passado e ampliá-
-lo. E esta a atitude que desejarnos clifun-
(hr e a dirctnuz que desejariamos indicar aos
jovens ia atualidade. E so não seth vitorio-
sa nossa luta Se OS melhores clentre nós se
acovar(larem, se acomo(larem, se omitirem on
se Se desinteressarem (10 porvir, (10 mundo
(le amanhã comb receptáculo mit' nossa ofe-
rencla, na possivel felicidade que the dese-
jamos.

Ortega y Casset expOe a teoria da vicla
pessoal e da pida aulomdlica, entregafl(io 0
i'iltima nossa conduta corriqucira, quase in-
consciente, para conservar na primeira a vi-
da pessoal, aquiio a que Aristóteles (lava sig-
nificaco proeminente. Nossa autêntica edu-
cacao visa a vi(Ia pessoal, isto é, 0 parte ori-
ginal e nobre (10 ser, aqueie iaivo cia duvun-
(lade que mora em nOs e que nOo devemos
ebdicar de modo aigum sob pena (IC mergu-
iharmos no anonimato. Sob a égide (Ia
vida pessoal, quero incluir 0 sisteina (le valo-
res mia cullura acidental, esse instrumento
(Ifitil que nos impede de assumir as atitu(les
extrernas, por ser 0 repertório (Ic instâncias
t1timas, imponclo autoridade sobre as aimas
através (10 império dii fé na razao. E isto
que (loutrinas adversaruas procurain destruir
em nOs, procuram substituir em nossas almas
e extirpar dc nossos coraçOes. Tentamn pe-
netrar no corpo coletivo para (lissoclar Os
segrnentos naturais que vCrn (10 passa(lo para
viver no presente e rejuvenescer no futuro.
Felizmente, porCm, esses xerifes atal)alhoados
esquecern-se (IC clue "a natitreza miii (lii

saltos"... Minam o subsoio social coin enga-
nosas promnessas dc libcrtaçiio do eu para atm-
gir o Opice dii conquista psicoiógica, mnatando
nossa fé na cultura, destruindo nossa adesão
a urn tipo (IC moral cornum ao Ociciente, san-
cionaclo no Evangeiho de Cristo, e procuran
(to urnpe(IuI- nossa fidel.dade 0 POtria. Em
pura perda tentarn tudo isso. A percentagern
(Ic 90% de horn senso que sempre regeu Os
(lestinos do terra nOo perrnitirui a insOnha. Eis
0 que pretende certo tipo de pedagogia ha-
sea(la por sua vez urn certo tipo de fiiosofia
que ncga a fé, a razOo, a moral e a pOtrua,
pat-a implantar aquilo que clenominam Iiher-
tacOo total dos preconceitos. Oncle jA SC viu
ncgaçao rnaior (la natureza do que aquela que
obriga o fillio a (leuatar o pai e vice-versa?
A natureza nos ensinou o contrOrio. A liç00
(lii expeniência imemnorial sO nos ensina a
coesiio do clrcuio familiar. Educaçao que nos
ensina 0 contrOrio nOo é educacao. E a ne-
gaçOo mais anti-hunuana do natureza tanto
huinana corno animal

0 fenOmeno do aceleraçOo da História (le-
ye sen aqui estudadc) n5o em sua profunclida-
(It' ontoiogica, mas ein sua repercussão psi-
colOgica , posto que todos o sentimos na nossa
geração. A geração que conheceu os re-
sultados da Pnimeira Guerra Mundial e viveu
a experiência total (Ia Segunda, já corn OS
instrumnentos (IC anOlise hem desenvoividos,
)resencmu e aju(Iou a manipular os apetre-
elms que nos conduzem a esta espécie de per-
cepçOo quase fisica, quase material, de que
o tempo lento, 0 tempo moderato, em que se
faziam os projetos e dormiamos sobre des,
jO passou. Tuclo agona é em ritmo veloz. 0
mnundo ficou nienor, as distOncias desapare-
ceram, as i(léias perecem do diii para a noite,
e as situaçOes mnudam subitamente. EntOo,
afigura-se aos afoitos que o acervo do passa-
(10 6 entulho, mero iixo que deve ser rernovi-
(ho para (tar lugar 00 que é novo, e sO mere-
cc apreço o que é novo, scm nenhuma justi-
ficaç0o, pelo simples fato (IC ser novo. 0
fenômeno psicológico da acelenaçOo da His-
tOnia gera, assirn, prohiemas colaterais, e estes
positivos, dc feiç0o prOtica, como o (la consi-
deraçOo normal e patológica dii educacOo.
Existe, sim, e deve existir uma nova ecluca-
coo, a e(Iucaçao dos tempos novos, o que cmi-
nente e(lucadOr charnou "educaçao pana o que
(len e vier". Alas esta é urna atitude normal,
que visa 0 defesa do patrimônio cornum (Ia
espCcie, que utiiiza os resultados, a soma (ho
passado para enfi-entar situacOes originais. 0
que é patolOgico é abolir a educacao pura C
simplesmente, corno preconizarn certos dese-
(tucadores corn o fito, coin alvo principal
de lirnpar o campo, matar o respeito pelo
passado, aplicar a céIel)re iavagem cerebral,
a fim de all colocar o que pretendem 0
verdadeiro autômato, este sim, que nao tern
(lirctriz, porque nOo tern passado, e nada the
merece apreço, a nOo ser o que the foi incul-
cado no presente. E contra essa investida
patológica (ItiC fl05 (levemos vacinar. Vacinar
l)ama estarmos irntlnes e combater p in qual-
quer campo e em qu:slquer momento, ii 10(10
transe, o mal. E é luta sem quartel, pois it
insi ha, o ardii é sua alma pnincipnl e age
sold iminarmen te of(rt" en (I '-v OS. SO!) a forma
Ic pãO, 0 V1'(fl0 in:) is I iTo

Quais p0(1cm ser, no decorrcr destas con-
sideracoe s abstratas, as rnedi(Ias (IC ordem
pratiCa propostas, a firn (IC interceptor on
atalhar o rnal que acabo de denuncuar, on
seja a ciernocada, a olestruiçOo (10 sisterna ('(hi-
cacional que vem oferecendo resultados pri-
morosos ate hoje? Pergunta dificii.

A evidência, corno virnos, näo deixa pôi'
em dOvida Os resultados positivos do Siste-
ma pedagógico vigente em suas grandes ii-
nhaS. Por que, entOo, é atacado em vOnios
phanOS e inquinado, como supem-ado, por mui-
tos? Ate homens (IC boa fé costumarn cair
no pecado (IC agredir c injuruar urn sistema
cujos resultados não conseguem esconder e,
paradloxalmente, l)roclamani. A multiphicida-
(IC dos meios de informação favorece a cam-
panha solerte, dc erosão, dinarnizada por in-
termédio deies, cruando urn tipo de compor-
tamento cujo escopo é pôr em (I1SCUSS5O e con-
fronto as prOticas do passado, acoimando-as
(IC peremptas, porquc aqui c all hO sempre
uma fresta de aflacronjsnio. 	 E (101 fazenu
propagan a invaiidez total (10 sistema. Os
processos, na sua incontOvcl fiexihihidade,
constituem maténia afeta aos técnicos da edu-
cação, posto que abordo aqui o tema unica-
mente como homern preocupado corn os ru-
mos globais do problema e scu rendirnento
especifico adequado ao resguardo daquilo que
erigilnos, nao Nfl pa(Irao imutOvei, mas como
linha de resistCncia na sustentação (lii CSP1-
nha dorsal (ho sisterna peha sua utilidade vi-
sivei, deve ser ministrado on aconseihado pe-
los educadores profissionais, familianizados
corn segredos e rniniicias (Ia pedagogia vi-
gente.

Por isso, CU 0US01ii soimmcnte porpor, Co-
mo medida prehiminar, urn exame atento no
sistema dc normas sempre quc prOticas novas
e havidas como saiva(ioras fossem introduzi-
das corn o fito die retjrar cia circuiaçiio aque-
las que se nos afigunam ainda vOiidas por
seus efeitos.

Näo é o irnohilisnio, que ahornino, o que
recomendo nesta cruza(Ia (IC salvação. Detes-
to 0 misoneismo on tudo aquilo que con-
flui para a fossiiizaçao da sociedade e enten-
do mesmo que a rnodernizaçOo dc certas prO-
ticas e urn imperativo da própria vida. A
tecnic0 revolucjonou a acibo humana em to-
dos Os seus aspectos, e opor-se a ela seria
0 nIes Mo que preconizar o carro de bois ao
1flVS do veiculo automotor. No entanto, a
mfl troducao rOpida e indiscrimninada do novo
Como conquista jndispensOs-el é urn (105 mauo-
res perigos propostos ao aniquilamnento total

do sistenia de valores que dignifica a espC-
cie humana. No mneio (10 tnigo Sc insinua 0
job, e aquilo qUe julgamos, no inicio, sen
urn do (IC iihertaçao nOo passa de embuste
sonrateiro pana nos acorrentar a prOticas ohs-
curantistas. Em sentido metafónico, eu diria
que convérn deixar sempre a retirada garan-
tida, isto C, no aceitar uma idCia enquanto
não a submetermos Oqueie tratamento quirni-
cotme nos aconselhava, no século passado, o
estadista inglês Lord Salisbury.

Anscio, situ, pelo novo, pelo mnoderno,
nuas quando cle vern provado pelo ouro e
considerado born, segundo a expressOo evan-
gClica.

Finalizo estas reflexOes nuni clima (he
ernocionante conviccOo. ConvicçOo de quc
escoihi o ambiente adequado para exprimi-
-las e conviccão (IC que, mesrno surnariamen-
te enunciachas como o foram, hao de calar
fundo nos espInitos que me ouvem, pois es-
tou certo de que conhecern as raizes de quern
as enuite e as sahern partidas de urna alma
contnita e agna(ledida, c nesta espécic de cru-
zada (IC esciarecimento porão todo o empenho
lara a garantia (ho futuro.

Umna palavra ada, 0 guisa de hornena-
gem, 0 mncrnónia de umu rnanianense ilustre que
hO pouco dcixou esta vida

Foi Pedro Aleixo a cncarnaçao cia tese
(jUt' pretendi expor nas palavras que hO pou-
(0 profeni . Educado nas linhas tradicionais
(Icsta cudade, Pedro Aleixo foi sempre mdi-
viduahidade original capaz de se insurgir scm-
pre contra os pensamentos feitos, numa exis-
tCncia fecunda, inteiramente consagrada 0 ii-
l)erda(le

0 grande tnibuno, o indefectivel republi-
cano, o homnern civico total, insubmisso cons-
tank', sabia, porCmn, reverenciar e preservar 0
passado como a fonte perene donde jorra
a nossa lihertaço, rornpen(lo as cadeias que
prendenu o homnem As forças obscuras. 0
cnsinafluento it' sua vida, a liciio mnais palpi-
tante (he sua existência foi a huta pela liber-
dade (lb homem, pelo chineito de afirmar suas
i(Iéias contanto clue a hiherdadc do semeihan-
te nOo fosse julgada por quahquer outra
instOncia seno o hem comum.

Eis o preito mais nespeitoso c comflOVi(lO
(Idle dedicamos 0 mernOria de Pedro Aleixo.
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21.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 7 DE ABRIL
DE 1975

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. 1)cputado Jesus Trindade, pedin-
(10 desarquivarnento (10 Projeto (le Lei n.9
740/73, do Sr. J)eputado Valdir Melgaço;

(10 Sr. 1)eputado GenCsio Bernardino, Ciii

que requer urn voto de pesar pelo falecitnento
dO Sr. Teophilo Khede:

(10 Sr. Deputado Telêrnaco Pompei, soli-
citando voto (Ic pesar pelo falecimento do far-
rnacCutico BasIlio Soares Barroso, em Cata-
tuases;

do Sr. 1)eputado SebastiSo Nascirnento,
cin que pede urn voto (IC pesar pelo falecirnen-
to do Vercador Antonio Gontijo, em Lagamar;

(10 Sr. 1)eputado Mendes Barros, pedindo
scjarn enviados votos (IC congratulacöes a Fa-

culdade (IC Farmácia e Bioqulmica da Uni-
versidade Federal de Ouro Preto, pela passa-
gem de mais urn aniversário de funciona -
mento;

(10 Sr. Deputado Jo00 Navarro, que re-
quer a Casa voto (le aplauso para 0 Ministro
da Sadde e autoridades sanitárias de Juiz de
Fora, Rio Preto e Valenca;

n.' 48, do Sr. I)eputado Sérgio Ferrara,
ein que solicita seja endereçado apelo ao Sr.
Presidente da Repüblica, par não permitir
que se consume o despejo (le rnutuários (10
BNH em Minas Gerais.

PROJETO DE LEI

Ein discussSo ünica, é aprovado o Pro-
jeW de Lei n.? 25/75, do Sr. Governador do
Estado, que autoriza a FundacSo Faculdade
de Filosofia, Ciências e Letras (IC Divinópolis
a alienar imóvel.

pRESII)NCIA DOS SRS. DEPUTAI)OS
JOAO FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Joao Ferraz, Fernando Junqucira, Lücio
de Souza Cruz, Said Arges, Jinia Manse, Pe-
dro Gustin, Antonio Dias, Artur Fagun(Ies,
Carlos Eloy, Carlos Lemos, Christovain Chia-
radia, Cicero Dumont, Cyro Maciel, Delfiin
Ribeiro, Dênio Moreira, Dorningos Lanna,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad,
Euclides Cintra, EurIpedes Craide, Fábio
Notini, Fáhio Vasconcellos, Ferraz Caldas,
Genésio Bernardino, Gerardo Renault, Haroldo
Lopes, Humberto de Airneida, Jesus Trindade,
Joo Marques, JoSo Navarro, JoSo Pinto
Ribeiro, Jorge Carone, José Bonifácio Filho,
Jose Laviola, José Honório, José Santana,
Kcmil Kuinaira, Luiz Baccarini, Milton Lima,
Milton Salles, 1\lorvan Acayaba, Nilson Gontijo,
Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso,
Raimundo Albergania, Ronaldo Canedo, Sérgio
Ferrara, Sylo Costa, TelCmaco Pompei, Vicente
Guahiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Victor Hilãrio da Paz, Presidente
da Assembléja Legislativa (10 Estado (10 ParS,
acusando recebimento (IC comunicaçiio da
eleicSo e posse (Ia Mesa 1)iretora desta Assem-
bléia e formulan(lo votos de Cxito;

(10 mesmo signatSrio, cornunican(lo que
aquela Casa aprovou voto de pesar pelo fale-
cimento do Dr. Pedro Aleixo, a requerimncnto
dos Srs. Deputa(los Oswaldo Braho de Car-
vaiho, 'Vicente dc Paula Quciroz e Osvaldo
Sampaio Melo.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N. 49/75

(ex-Projtto n.° 740/73, (10 Sr. I)eputado Valdir
Melgaco, (leSarquivado)

Altera a redaç5o (10 art. 1.9 e da ernentada Lei n-9 3.420, (Ic 1.9 (IC outubio (le 1965.

A AsseniblCja Legislativa do Estado de
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1.c - A Lei n. y 3.420, de 1.9 de outu-bra (IC 1965, que estal)elece em favor dos cx-
-comhatcntes invSlidos a gratuidade nas casas
(IC diversijo e nos transportes coletivos, passa
a vi-er corn a re(laçao (10 art. 1.9 alterada da
seguinte forma:

"Art. 1.9 Fica assegurada a gratuidacle
de ingresso e conduç5o, nas casas (IC diver-
500 C fl05 transportes coletivos, aos ex-comba-
tentes amnpara(los pela Lei Federal n.9 5.315,
(IC 12 de setembro de 1967."

Art. 2.c 	 A ementa (la Lei fl. 9 3.420,
em conseqilCncia, é substiluida pela seguinte:

Estabelece, em favor dos ex-conibatentes
ampara(los pela Lei Federal fl. 9 5.315, a gra-
tui(Ia(le nas casas de diversSo e nos transpor-
tes coletivos

Art. 3. -- Esta lei entra em vigor na
data (IC sua publicaçiio.

Sala (las fleuniöes, 16 (Ic maso (lC 1973.

Valdir Melaço - João Ferraz - Nilson(;/jJ0 Jesus Trindade -- Euripedes Crai-
(le - Milton Canabrava.

.Jnstifieaçao - A Seç5o (lC Belo Horizonte
(Ia Associac5o dos ex-Cornl)atCntes (10 Brasil,
embora meconhecendo a valiosa colahoracSo
que o Estado tern prestado no ampamo as
justas pretensöes dos seus filiados, heróis da
PStnia, julga que o heneficio resultante da
Lei n. 3.420 n5o foi o justo. Alega que dc
recaiu cm pequcna parcela dos ex-combaten-
tes, precisamente aquela que, composta de
reformados (las Forças Armadas, possui con-
(licoes financeiras mais favorSveis.

Assimn, após lutar em outras areas sem o
esperado sucesso, pnocura a SecSo de Belo
Horizonte, por men intermnCdio, a alteraç5o
(laquele diploma legal, para que assirn sejarn
heneficiados todos aqueles qUC (Iefefldcram o
Brasil em nossas tenras e em terras (IC além-
-mmiar tenhani ou nSo ti(lo a ventura (IC regres-
sar scm lesOes fisicas.

Concretizado, pois, neste Projeto o (lesejo
de todos os ex-comhatentes, espemo quc a
Asscmbléia 0 improve, dan(lo uma prova de
(I UC silo proccdentes os reclanios (lesses heróis
(10 Brasil.

laldtr iteIqwo
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PROJETO DE LEI N.° 50/75

Denoinina Trajano Procópio de Alvaren-
ga Silva Monteiro a Escola Estadual de 1.0 Grau
de Itabira (ex-Polivalente)

A Assemhléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 -- Passa a (lenominar-se Trajano
Procópio (IC Alvarenga Silva Monteiro a Es-
cola Estadual de 1. Gran de Itabira (ex-Poli-
valcnte)

Art. 2.Q - Esta lei entra em vigor na
data do sua puhlicaçSo, revogadas as dispo-
sicöes em contrârio.

Sala (las Rcuniöes, 18 de marco (10 1975.
Christovarn Chiaradia - Gerardo Re-

nault - Pedro Giislin - Vicente Guabiroba
- Fdbio Vascoiicellos - Elmo Braz.

Jus tif icacao - Trajano Procópio de Alva-
renga Silva Monteiro, nasceu em 28-4-1866,
em Santa Maria (10 Itahira, Fazenda de São
Marcos. Era filho do Joaquiin Constâncio (IC
Alvarenga c Lastênia Mcndonça do Alvarcnga.

Fez o durso primário em escola particular,
o ginasial em Itabira o o superior no Rio (IC
Janeiro (urn ano de Medicina) e cm Ouro
Preto (dois anos (le Farmãcia), onde se for-
mou em 1891.

Exerceu a profissSo mais (IC 30 aflos cm
Santa Maria, continuou cm Itahira durante
love anos e (lepOis cm Belo Horizonte, ate
scu falccimento, ocorrido cm 1941.

Seu grande arnor a instruçSo revelou-se
(lesde seus vcrdes anos, poiS Os cnsinarncntos
primários quc adquiria na escola, transmitia-
-os para os jovens cscravos, seus cornpanhei-
ros do infSncia, e por cilia libcrdacic lutou
junto aos colegas (Ic escola (IC Ouro Preto,
em cujas repdblicas abrigava Os cscravos fo-
ragidos (las fazendas (lOS mans scnhores, coin-
partilhando afinal coin abohcionistas na
sua gran(lc vitória do 13 (Ic maio (IC 1889.

Em Santa Maria, tcntou criar urn colegio
secundário, quc pouco (Iurou, mas foi a sc-
monte do colCgio fundado no mês do janciro
(10 1923 cm Itahira, coin nornc de Ginásio
Sul-Americano, pelo qua], scm (Icscanso c scm
qualqucr lucro, pelo contrario, corn console-
ravel prejuIzo, lutou fervorosarnentc, conso-
guindo afinal cquipará-lo, para grande orgu-
lho dos itahiranos, aos mnclhorcs dos mnunici-
pios vizinhos. Esse Ginásio foi o alicerce do
atual Colégio Estadual, em cujo prCdio funcio-
nava ate ha pouco tempo.

Foi também 0 sustcntãculo (10 Colégio
Nossa Senhora (las Dorcs, juntamente corn
outros itabiranos amigos (Ia instrucSo c corn
Os dirigcntcs (Ia Arquidiocose (10 Mariana
(1925), ocasiSo (Ia crise daquclo colégio, sen-
do certo quo, scm sua intcrferência e scm
ter dc assurnido a direcao, (lificilmente resis-
tiria o estahelecimento a mencionada crisc,
após a qual, foi (lcvOlvidO imcdiatarncntc as
suas (Iirigentcs rcligiosas, as quais perrnane-
cern a frente do mesmo ate o presente mo-
m ento.

Exerccu o cargo (le Chefe do Executjv0
Municipal (IC Itabira, impulsionando nSo So
progresso material do Municipio, como tarn.
hem elevando-o ao primeiro plano entre O(10 Nordoste mineiro, eis que, na ocasj50
(1927), fez reunir nessa Cidade o Congrcs50
dos MunicIpios (10 Nordeste mineiro.

A primoira estrada de rodagem para Ita.
Inca foj realizada nessa ocasiSo. A Escoja
Normal Oficial foi criada por ole, devido ao
prostigio adquirido junto ao Presidcntc An.
tOnio Carlos, Chefe do Govcrno mincir0
Criou dozonas (IC escolas mnunicipais, alérn de
infinidades do obras pdblicas, nSo ohstante
0 infimo orcamcnto da e(huidade naquela Cpo.
ca. Alérn do Dirotor do GinOsio, foi Dirctor
(Ia Escola Normal, dosdobrando-se em ativi.
vi(la(les quo ]he rouhavam todo o ropouso ate
altas horas (Ia noite.

Casou-se coin Dulce B. Gonçalvcs (IC
Alvaronga, teve 12 filhos, dos quais floVc l.
graram concluir o curso superior, dois o cur.
so normal c um formou-se na Escola (10 'Vi-
cosa.

Christovarn Chiaradia.

PROJETO DE LEI N. 51/75

1)eclara (10 utilidade pdblica o Instituto
Medico Psicopcdagógico IMEPP, corn sede
cm Juiz (10 Fora.

A Assornbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais dccrcta:

Art. 1. - Fica declara(lo de utilidade
publica o Instituto Medico Psicopedagógico
IMEPP, coin scde em Juiz (10 Fora.

Art. 2.9 - Esta lei entra em vigor na
data do sua puhlicacão.

Art. 3.9 - Rovogam-se as disposiçocs em
contrário.

Sala (las ReuniOos, 8 (10 abril do 1975.

Fernando Jun queira - Emilio Haddad -
Ferraz Caldas - Kern ii Kurnaira - Jdnia Ma-
rise - Fdbio Vasconcellos - Christovam
Cliiaradicz - Luiz Baccarini - Morvan Acaya-
ba.

Justificacdo - Como so pode ver pela
documentação anexada a esto expediente, 0

Instituto Me(Iico Psicopedagógico - IMEPP,
localizado na Rua OlegOrio Maciel, 1.767, cm
Juiz (Ic Fora, está funcionando rogularmente,
cumprindo hO mais do (lois anos as suaS
finalidadcs estatutárias scm qualquer inter-
rupcbo.

Associacao (10 carOter civil, oncontra-se
o IMEPP registrado no livro A-2 do Cartório
de Registro Civil das Pessoas JurIdicas da
Comarca dc Juiz de Fora, a fls. 212-v e 213,
sob o fl • 9 1.729.

A totalidade das rendas apuradas apli-
ca-sc exciusivarnente ao gratuito atendirnontO
do suas finalidadcs, não recehendo os mom-
bros da Dirotoria, do Conselho Consultivo C
da ComissOo de Contas - pessoas do corn-
prova(Ia idoneidade - qualquer romuncracSO.

A finalidade e Os objetivos do Instituto
Sao, nos termOs dos estatutoS, de assistCneia
médica. para-hospitalar, psicológica e poda-

i em todos Os setoreS, salvo o quo corn-
gogca 

0 
cancer e as doencas infecto-conta-

precflhl0
gioSaS.

So1icitam0s em vista destes argumentos,
a aprOvacão do presente Projeto.

Fernando Junqueira.

pROJETO DE LEI N.Q 52/75

Declara de utilidade piihlica 0 Centro Es-
pirita Irma Schcilla, coin 	 cm jujz do
Fora.

A Assembl6ia Legislativa do Estado do
Minas Gerais docreta

Art. 1. - Fica declarado de utilidado
6b1ica o Centro EspIrita Irma Scheilla, corn

sede em Juiz de Fora.
Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data

do sua publicacãO.
Art. 3.9 - Revogam-se as disposiçOes em

contrário.

Sala (las ReuniOcs, 8 do abril do 1975

Fernando Jun queira - Ferraz Caldas
Keniil Kumaira - Luiz Baccarini - Jdnia
Manse - Fcibio 1asconeellos - Christom'arn
Chiaradia - Emilio Haddad - Morvan
Acayaba.

Justificacdo 0 Centro EspIrita Irma
Scheilla, sediado em Juiz do Fora, possum
personalidade jurIdica, cstando anotado no
Cartório do Registro do Possoas Juridicas da-
quela Comarca, a us. 198 e 199, sob o fl.
434, do livro prOprio do registros. Esta a
entidade funcionando, inintcrruptamente hO
mais do dois anos, conforme o atesta(lO anoxo,
expedido por juiz togado. Os cargos do sua
Diretoria nOo são remunerados, e são idOneos
Os seus diretores. Preenchidos tais roquisi-
tos, exigidos pela Lei n.9 3.373, do 12-5-65,
não ha ompeoilho legal a colimada declara-
ção de utilidade pdblica.

0 Centro Espirita IrmS Scheilla, soie-
dade civil do ordem cultural e de assistência
social, fundada em maio do 1957, em Juiz
do Fora, tom, entre outros Oleva(10S objetivos,
o propósito do estudar o espiritismo, disse-
mmnando-lhe os ensinamontos através (Ia pa-
laVra escrita e falada. Persoguo, além disso,
a pratica da caridade moral e material por
todos os meios ao seu alcanco.

São razães mais que bastantes para justi-
hear seja a entidade declarada do utilidade
Publica, motivo por quo solicitarnos aos ilus-
tres pares a aprovacão deste Projeto.

Fernando Jun queira.

PROJETO 1)E LEI N.o 53/75

Revoga o art. 53, da Lei n.° 1.858, de 29
do dezembro do 1958.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais dccrcta:

Art. 1.9 - Fica extinto o cadastro de
producão rural criado pelo art. 53, da Lei n.9
1.858, do 29 de dozernbro do 1958.

Art. 2.c - Revogam-se as disposiçOes em
contrOrio.

Art. 3.9 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 7 dc abril do 1975.
Sylo Costa - José Santana - Rairnundo

Albergaria - Christovam Chiaradia - Cice-
ro Dumont - Vicente Guabiroba - Antonio
Dias - Jodo Marques - José Bonifdcio Filho
- Emilio Gallo - Delfirn Ribeiro - Telé-
maco Porn pei - Carlos Lernos - Fdbio Vas-
concellos - Morvan Acayaba - Humberto
Almeida - Dorningos Lanna - Gyro Maciel
- Euclides Cintra - Joüo Navarro.

Justificacüo - A Lei flQ 5.960, do 1.0
do agosto de 1972, em sou art. 209, estabelece
o seguinte: "Art. 209 - Fica concedido aos
produtores rurais o prazo do 90 dias, a con-
tar da publicacOo desta lei, par so inscre-
verem on retificarem sua inscrição no cadas-
tro rural do que trata a Lei fl • 9 1.858, de
29 do dezembro do 1958 (art. 53), scm irn-
posicão de quaisquer pcnalidades on tribu-
tos".

Esta Lei n.s 1 .858, em son art. 53, dispöe
simplosmente: "Art. 53 - Fica criado 0 Ca-
(lastro de producão rural, cuja execucão se
fará na forma que o regulamonto prescrever".

Acontece - como so aprende da trans-
cricão do art. 209 - que a Lei n.° 1.858,
nesta parte, não chegou a ter a pretendida
receptividade entre os produtores rurais. Nos
termos do aludido artigo, "som imposicão do
quaisqUer penali(ladOs on tributos", a lei ro-
cebeu um veto om branco, pois não produziu
o efeito quo dola so esporava. A sua execucão
não se tornou nom geral, nem obrigatória,
por ausência de sancão.

Tal fato decorrcu dos seus aspectos con-
traditórios e antieconômicos: do um lado os
produtores rurais não dispOem do condição
para atender aos seus complicados requisi-
tos e, do outro lado, des já preenchem, nas
coletorias, outro formulOrio que é o do cadas-
tramento polos dados do evolução o classifi-
cacao do plantel. Justarnente a classificacão
do gado vacum, para esse ofeito, voio tornar
mais complexa a ativi(lade do produtor rural,
que ficou sirnultaneamente oncrado coin

 absurdas para atendor o expodionte nas
coletorias. Esscs onus são injustificOveis em
face da evidento inocuidade do cadastro de
producão rural. Também, coin isencão tn-
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butária par as operaçöes entre produtores,
perdeu a lei toclo e crualquer objetivo, já que
se torna muito mais fácil ao Estado fiscalizar
os frigorIficos, iThicos responsáveis pelo 1CM.

0 cadastramento rural, assirn, passou a
ter uma l'inica finalidade: efeito estatistico,
Já que a comercializaço nio gera trihuto,
resta-Ihe mostrar a populaco bovina do nos-
so Estado. Mas ate Pi no procede a argumen-
taco de quem defende a permanência de lei
tho esdróxula, pois, quando o Governo quer
saber qual o nosso plantel, cria medidas, co-
mo foi o absurdo do anexo 3, instituido pelo
ex-Ministro Delfim Neto. Assirn, o cadastra-
menlo rural hol e no possui outra finalidade
seno aquela de onerar o proclutor rural,
classe já sufocada pelas dificuldarles nalsirnis,
agravadas pelas recentes medidas adotadas
pelo Governo, como seja, tabelamento ficticio
de preço da arroba do boi em pé, proihicio
da exportaç5o, o que provocou no mercado
interno urn excesso de oferta, excesso esse
que naturalmente haverá de pesar no final
em nossa balanca de pagamento, jA que a car-
ne de ha muito vern representando urn dos
indices proeminentes da nossa nauta de cx-
portac5o. Também é de se salientar uue o
cadastramento rural funciona mais come ins-
trumento de presso quo como medida fisca-
lizadora. As multas so uma constante nor
defeito no preenchimento do item "evoluç5o
de plantel". Formulrio comp1icaTo e que
so poderi ser preenchido por contador hahi-
tuado no métier, tern ensejado no Estado urna
série de injustices, jé que as multas aplicadas
so geralmente pesadas. E o produtor, além
de ter de pagar para fazer o cadastramento,
terã que pagar advogado para sua defesa,
quando niio perde a causa e se ye ohrigado
a pagar uma notificac5o, além de inlusta. ex-
torsiva, jé que 0 motivo on a cause n5o gcra
imposto para o Estado, pois as oneracöc's en-
tre produtores - e todo fazendeiro é produ-
tor 	 são isentas.

Criou-se, assirn, uma situacSo curiosa: o
cadastrarnento rural nSo gcra imposto, mas
gera rnulta.

Por tudo isso é que, provada a falta do
utilidade e a inocuidade da lei, devemos cx-
tingui-la, rnas para isso torna-se necessário
o apoio de todos os mcus pares, apoio esse
que agora solicito.

Sylo Costa.

REQUERIMENTOS

N.o 78, do Sr. Deputado Olavo Costa, pe-
dindo seja solicitada ao Presidente do TRE
do Estado de Minas Gerais a seguinte infor-
macSo: se o Prefeito de Belo Horizonte C OS
candidatos a deputado e a vereador nSo tern
necessidade do apresentar certidSo negativa,
atestado de bons antecedentes, titulo eleito-
ral, certidSo fornecida pelo DOPS, declara-
çSo de hens e prova de filiaçSo partidária;

n.° 79, do Sr. Deputado AntOnio Dias, em
quo solicita providências do Sr. Governador
do Estado no sentido de solucionar o proble-
ma das serventes concursadas, mas ainda nSo
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norneadas, e das serventes nSo-concursadas
que excercem a funçSo hO mais de cjflC0.
anos;°

n. 80, do Sr. Deputado Christovarn Clija,
radia, pedindo seja encaminhaclo ape]o ao
Presidente do Tribunal de Justira (Ic Mias
Gerais no sentido de quo determine provide0.
cias para quo o MunicIpio de Monte Sio re.
tome a condicSo de cornarca.

COMUNICAçOES

Do Sr. Deputado José BonifOcio Filh
dando ciência 0 Casa do falecimento doSr
José Teixeira BrandSo, em Juiz de Fora;

(10 Sr. Deputado Pedro Gutin, pednd0
urn voto de pesar pc] faierrncnto do Cait50
Teófilo Larnounier, ocorrido em Uberaha.

Parecer

Recehen parocer favorOvel (la Conis50
do Educaçao e Cultura o Requeriinento n.°
45.

Oradores

ESCOLHA DO PREFEITO DA CAPITAL

0 SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no final da
Oltima semana esteve nesta Casa o Sr. Luis
Verano, futuro Prefeito de Belo FIori7nle,
eleito corn 17 on 30 e poucos votos prov.v ci-
mente. 	 Uma votaçSo fenonienal!

Enquanto esteve na sala do Movinento
DemocrOtico Brasileiro, S. Exa., o futuro rc-
feito, mais parecia urn personagem atuctissi-
mo de filines do tolevisSo, farnoso poi scus
provérbios e polo sen soiriso atraente e 5irn-
pOtico. S. Exa. quando era inquirido sobre
os pianos de sen governo, dava-nos aquele
sorriso amarelo de quern nSo tern nad em
em vista e disse, naqucla oportunidade, que
isso se devia ao pouco prazo de sua desgna-
cSo para Prcfeito de Belo Horizonte.

Acho, Sr. Presidente, Srs. Deputados. qUe
urn homem, ao ser indicado para uma Ire-
feitura Municipal corno a de Belo Horizonte,
jO deveria ter conhecimento dos probl.rnaS
quo afligem a nossa Capital. Infeliziuente,
S. Exa., o Dr. Aureliano Chaves, dignissirno
Govemnador deste Estado, nomeou para Pre-
feito de Belo Horizonte urn homem quo riaO
sabe nem mesmo das deficiências da ciade
corn relacao ao saneamento bOsico, cun re
lação aos problemas primOrios de sai.Icic nos
bairros mais distantes. S. Exa. nomecu 11111

homem frio, acosturnado que C aos ares cOfl'
diconados de escritórios.

Hoje, Sr. Presidente, caros colegas, urna
ComissSo estO dando parecer que, de :nte-
mao, sabemos serO favorOvel 0 nomeacio do
Sr. Luis Verano para Prefeito cia Capital de
Minas Gerais. Tenho certeza, ainda, de que
S. Exa., depois de norneado prefeito de Belo

I

Horizonte, vira a esta Casa, como promotcu,
restar contas aos Srs. Deputados, falar do
cU5 pianos, do quo JO fez e do quo doixou die
azer. Disse S. Exa. quo, quando pegasse 0
ul50 da situariic, viria equi prestar contas

de seu mandato. Isso ate parece aqucle ye-
iho provérbio que diz: "Todos sabom falar,
urns ninguem sabe fazer.

Fica aqui a minha cstranheza 0 atitude
da ComissSo Exocutiva, por ter protelado o
andamento do Projeto de minha autoria, que
pretendia a crçSo de urna ComissSo ('Spe-
cial para aprcCiar quciquor nomc aue fosse
jndicado Para prefeito de Belo Horizonte.
NSo estOu aeui criticando uma administraçSo
quo ain(la n50 existe. 0 Sr. Luis Verano po-
dora ate cOntr(liZ0r o quo estou dizendo ago-
re mas ostou afenas Coflfradi7.cn(io a mane ; --
ra como foi eseePiido uei flOiflo (Tue nSo tern
CiCflCiC dos problemas de Belo Horizonte e
quo responde As nossas pergurtas corn pensa-
nientos, mais pare'endo urn estudioso dc pen-
sarnontos do pOra-choquc ilo caminhSo.

Portanto, fica aqui o meu aviso Oqueles
quo amanhS, incontostavelmente, vSo cleger
urn homem pars prefeito de Belo Horzontc,
corn a fabulosa votaçSo de 37 votos: aliOs,
acho que nern isso ele terO. Fica aqui a niinha
advertência do nue a nSo-conclusCo de rneu
Projeto (Ic ResoluoSo darO muita margem a
crItica por parte (10 MDB, c nOs nSo abrire-
mos mao dessa critica, quo poderO sor usada
contra os erros e as (lificuldacles que JO ante-
vemos na próxima administraçao municipal.

SANEAMENTO RURAL E URBANO

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presidento, Srs. Deputados, sabemos quo
hoje, em Gonebra, na SuIca, faz-se uma gran-
do festa, coin (10 138 paiscs.
Festa para cornernorar o Dia Mufl(Iial (Ia Safi
de. Quando todas as nacOes cornemoram
€SSO (ha, nós, cá (10 Norte do Estado do Minas,
tambCm quorernos, em poucas palavras, co-
memorO-bo. E não serO corn alogria.

Son homern da roça, nascido no Norte
do Minas e, nesta Assombiéia, nSo posso gri-
tar abeluja c ceiehi-ar esse dia corn alegria,
Porque o quo vivcmos em nossa rogiSo são
tristezas. Durante as minhas muitas e longas
viagens, em campanhi eleitoral, live a sensa-
çao e a tristeza do visitar Grão-Mogol, Jura-
mento, Itacainbira e outros rnunieipios, capi-
tais da doença de Chagas. E 10 pudemos
'er, corn tristeza, crianças despidas c descal-
cas, quo, quase corn certeza, já silo porta(boras(Ia cloonca c condena(ias a niorrer corn 20,
25 anos de idade.

Nesta oportunjdache em quo Se cornimora
o Dia Mundial di SaOdo, gostaria (Ic leinbrar,cm poucas palavras, e levar ao conhecirnento
dos Sonhoros quo a situaçSo do saOde (10 Nor-
te mineiro nSo é boa. So a sañdc tern o scu
dia, a sañde brasileira vai muito mal. A mor-
talidade infantii, em nosso Pals, é muitogrande, 10 vezos major do quo nos palsos de-Senvolvidos Enquanto 100 crianças entre
1.000 morrom aqui, na SuCcia a taxa é do 12
entre 1.000. Na Holanda, 13,4. Nos Estados

Unidos, 18,2. Urn dos fatores rosponsOyeis
por ossa elovada taxa de mortalidade infantil
e a fome, quo campeia nos rincOos pobres do
nosso Estado.

Em Genobra, comemorase a boa saOdc
dos Srs. Embaixadores. Aqui, vamos come-
morar osso dia, lombrando a situacSo triste
(to  milhares de criancjnlias despidas e sub-
nutridas, condenadas a morrer, scm mesrno
conhccer uma capital; scm talvez poderorn
aprender a icr on a ver as ostatIsticas nogras
quo, hojo, coin lOgrimas nos oihos e tristeza
no cora c io , vornos estampadas em manchetes
dos jornais do Brash o do mundo inteiro.

Mens saima in corpore sano, fala o adagio
latino. Para quc tenhamos urn corpo são,
urn corpo rohuste o forte, é preciso qu" Se
meihore a nossa saOde e, so melhorando o
ostado (be Vida cia criança brasiieira, cstaro-
rnos preparancbo o homem do arnanhã para
ter urna mens scna nurn corpo sSo. Estare-
mos criando urn novo estado de saniclade.
Estarcmos proporcionan(lo As criancas con di-
çOes corn quo havorSo do tornar-se, arnanhS,
homens corno nos, reprosentantcs numa As-
sembléie, medicos, ongenheiros on advogaclos,
voltados parc o trabaiho.

E quando se comemora o Dia da Saiidc,
quero ressaltar a assinatura do Convênio do
Ministério cia SaOdc, Secretaria da Sañdo e
USAII), para prostar assistência ao povo o 0
popularão do Norte de Mines. através do Cen-
tro Regional de ScOde do Monies Ciaros. o
eumprimentar o Sr. SecretOrho da SaOde, Dr.
Dario Faria Tavares, polo empenho em assi-
nar logo o roferido Convênio e a ole dar
oxecucilo imediata. E ninda, Sr. Presidente,
no final dos minhis pabavras, (ruero so face
integrente doles e se tenha corno lido o ds-
curso do nobre o dinOmico SecretOrio da San-

no assumir a sua Pasta no die 3 nrOxinlo
passado. Elc é a imagom da intelieência vi-
brante, (la vivCnca e do verdadeiro amor 0
medicina e A cause da saOde, o medico hu-
manitOrio, Dario Faria Tavares.

E o seguinto o discurso do Sr. SecretOrio:

"Ao assumir, neste instanto, o olevado
cargo do SecretOrio do Estado da SaOde do
Minas Gerais, ineumbe-me, do inicio, manifos-
tar meu vivo reconhecimento ac) erninonte Go-
vernador Aurebiano Chaves pole honrosa mis-
são que me doferiu. E tanto mais desvane-
cedora cia é, quando me é cometida pama
sucodor ao ilustre titular quo ora conelui sua
focunda tarcfa, Dr. Fernando Alegre Volloso,
figura do prol no cenOrio medico do Mines.
A S. Exa. nSo p0550, ao mosmo tempo, deixar
do expressar meus agradecimentos pelas go-
nerosas palavras cern que inc saudou, acorn-
panhadas do augOrio para quo logre levar a
horn termo a nova etapa adrninistrativa desta
Pasta do relovante expressSo no quadro insti-
tucional do Estado.

Meus sonhores, a rosponsabilidado do ge-
rir, hojo, mais quo nunca, os negOcios desta
Secretaria se mode pola magnitude o agudoza
dos problemas corn que defrontamos, ligados
profundamente aos destinos vitals rio nossa
populaçSo. Por essa razSo, nSo ignoramos
quo seus objetivos fundamentais memos ardua-
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niente se alcançam se nossos esforcos nIo se
perderem na deseontinuidade ad mini strativa,
devenclo a obra dos quo suhtituImos estimu-
lar as inilativas dos qtie entram. Por isso
mesmo, havemos d' cornpreendcr que, ape-
sar de Minas haver iniciado novo perlodo do
sell desenvolvimerito eccnômico, o povo mi-
neiro ainda convive corn as chamadas doen-
cas do pobreza, rni tanto debilitam suns for-
cas e suas possihilidades maiores, desvitali-
zarido suas energias e enfrauuecendo o im-
pulso de sua capn°idnde criadora. Nossas
precãrias e inocultáveis condicôes iTo sañde,
em anãlise mais profiinda, apreseritam confi-
guraco tridimensional, que assirn se pocle
descrever: alto Indice do acometimento po-
pulacional, gravidade das doencas de massa
e aspectos altamonte negativos do sua reper-
cussão incontornável sol)re 0 processo de
nosso desenvolvimento.

Vimos padecendo, no curso inexorável do
tempo. Os males quo se cstenclern pelos extre-
mos: das várias endemias rurais as mi'iltinThs
formas de poluico urbana: da paisaoem nri-
mitiva dos cafuas as florestas das chaminés
das fébricas A tuherculoso exihe a imagom
esnectral da suhalimentaeo. ceifando gera-
çôes e geraçöes, a nos advertir, como ensina-
menlo ciue niio temos sahido assimilar, de quo,
nonde nio chega o alimento a tempo certo, nib
hasta, depois, sobrar o medicamento.

A desnutricibo constitui a infra-estru7ra
de aniplo cTuadro nosológico, comocando nor
comnrometer o futuro do nossas criancac, ohs-
taculando sua evoliioño natural priTo decrés-
cimo do sum capacidado mental e fIsica e. em
conseniiênria, maroinalizando-as do processo
do integraoibo social a quo tonde a populacibo
higida, sob o impulso congênito das legItimas
nspiracöes do bem-estar e seguranca. As
endernias rurais, sempre caraterizadns por
uma eSpéCie de dinâmica migratória. acaham
inquiiinas das Areas urhanas. onde, no raro,
so tornam mais letais e dovastadoras. A doon-
ca do Chagas e a esquistossomose so alastrarn
praticamente invenciveis por vastas areas (10
território mineiro, empobrecendo-o de seu p0-
tencial humano e sobrocarregando sua força
de trahaiho na exocuciio dos nossos pianos
de progresso c desenvoivimento .Asv ermi-
noses agem em silêncio, minando a rosistén-
cia fisica do nossa gente. As doenças trans-
missiveis apuram seus movimentos 0 suas t'i-
ticas do contãgio, dirninuindo, muitas vezos, a
eficiência dos medidas destinadas a cornhatê-
-las e debelá-Ias. São brasileiras, asiáticas,
africanas, internacionais.

Exemplo atual para ilustrar o quo dize-
mos está no empenhado esforco (10 Governo
Federal na campanha do vacinação contra a
meningite, coordenada e dirigida pela acibo
tcnaz e proficiente do autorizado Ministro da
Sade, Dr. Paulo do Almeida Machado. A
gastrenterite, a lepra, o cancer, as doencas
card iovasculares, a raiva, os distiirbios men-
tais e outras já do menor expressibo, todas so
unem e Se sornam para integrar 0 olenco dos
agressores morhIgenos. Esse conjunto do
doenças sempre presentes no quadro de nosso
rneio representa claros do (has perdidos no
calendário do nossos destinos. E a multidão
flutuante de enfermos e inválidos passa a ser

óbice permanente as conquistas (Ia civiliza.
çäo contemporânea.

Cabe aqui assinalar que Minas, ora bug.
cando, corn denodado esforco, atingir o
marcos de nova fase de desonvolvimento 000,
nômh'o e social, ainda néo logrou elaborar
implantar, sistematizadamonte, piano adequ.
(10 de sai'ide oapaz do acudir as n000ssicla
des primãrias de sua população mais carent
de recursos. Piano que abranja desde o aten
dente rural ao hospital central, corn unida
des sanitãrias e hospitais distritais intorme
diãrios, os quais ]he imprimarn funoionalicla..
de efetiva, de carater permanente. Pla0
que, ao mesmo tempo, integre, em ciio si;a 
nérgica, o Estado, a universidade e as eomq
nidades, quo mobilize toclos os olernontos ins.
tituldos paris a dofesa do sadde, da proven.
cibo profilática ao tratamento, quor pñhlicos,
quer particulares. Piano capaz do divulgar,
por todos Os meios e agentes de comunicaçäo
ensinamentos e licOes sobre higione, enfcrma.
gem e háhitos de alirnentação sadia o que
assista, ao mesmo tempo, a crianca no domi.!
duo on no escoia e o adulto onde quo!' que
esteja: no lar, no oficina on na fábrica. Pia-
no voltado atentarnento para a dofesa do mejo
amhionto, protegondo-o contra a aciio preda-
torus (10 hoinem, afeito, duranto milênios, ao
desbaratamento de suas riquezas naturais, sem
oonseguir rostaurO-las, ronipondo 0 equslibrio
ecológico, (Ic quo poiora depender nossa
sohrovivência na face da terra.

Por isso mesino, nos limites do nossa Ca-
pacidado atual do prover para prover, nada
(lovera escapar aOS nossos cuidados o vigilân-
cia no prograinacibo do atividades cm favor do
sadde pñblica.

Dal a alto irnportância quo assume, no
somatório dessas providências, o destino d
criança em nosso meio. 0 futuro do uma na-
çibo (lependo, scm ddvida, do como seja cia
capaz do cuidar (levidamonte (10 sua popula-
cOo infantil. Nessa assertiva, bOo do inrluir-
-so igualrncnte Os cui(lados do quo so deve
cercar 0 perIo(lo da pré-natalidade como con-
dicao fundamental para o exercicio inicial do
viTa humans. Ha que so preocupar, a tem-
po, corn o afastamento dos riseos endOgenos
capazes do sacrificar o inIcio do ciclo da
oxistêncja humana, para quo so eliminom pie'
ventivamente as causas que podem aumental'
os indices do mortalidade no infãncia. Ha
teorias modernas que admitem ate quo as cir-
cunstâncias que envolvem 0 periodo fetal p0-
dern influir docisivarnente na trajetória do
oxistência humana, of incluido o próprio con-
teüdo social da personalidade. IrnpOe-se, por-
tanto, quo mO(liClas adequadas venharn cionti-
I icamente proteger a mulher gostante. Aléni
(lisso, desfavorOveis a sobrevivência no etapa
dos primoiros contatos corn o mejo, surgefli
os fatores chamados exOenos, conio as doen-
cas infecciosas e contagiosas, acidentes peS
soais, intoxicaçOes alimentares, acidentes res-
piratórios e tantos outros, que podern invia-
bilizar a viTa. Dai a importOncia do orde'
nada o racional campanha oduestiva quo obte-
nha (Timinui-los e atenuá-los junto dos fami
has, mormente das de monos recursos e c0

necimentos dessos problemas.

nOO SO p0(10 esquccel' (IC accntuai' a

lmP
ortOncia do inedidas quo viseni 0 higiiez
crianca como investimento antecipado nadoprepal',K'i,o do adulto, obstando 0 congcstio-

1 ento futuro dos hospitals e proparando
10ca positi"a do trabaiho fIsico c intelectual,

Os percalcOS do doenças poriódicas on
'capacidh1b0 pormanente. A ci'iança sadia,
,,in nutricibO aprOpria(la, oferece perspecti-

. S (Ic aPrOVOitalilento escolar, de desenvolvi-
ento mental muito superior ao das quo pos-

crescer ompobrocidas desses bonofIcios.
Por isø, importa assinalar o clevado alcance
no terão as pi'ovidências governarnentais e
onsunitOri as corn a finalidade do assegurar,

no potencial do energias Ta criança, o porvir
inais feliz e fecundo da sociedado. E aqui
vale invoca", como liçOo para todos, o pen-
samCnto do Roosevelt, quando advertiu: "Urna
nacOo caminha polos pés de suas crianças".

A fim do quo so alcanciin Os altos ohio-
tivos ora esboçados, cumpre se instalern novos
centrOs regiOnaiS (10 sadde, Os quais (linami-
zarão 0 sistema (10 trahalho proconzado, corn
estrutura do mini-secretarias responsOveis po-
la oxecucao, em cada Area, das dii-ctrizes e
determinacoos cinanadas dos centros de de-
Cisibo.

Dc nossa porte posso assegurar ao
povo mineiro o ao Sr. Govornador Auroliano
Chaves - nOo roconhecoremos himites, no quo
nos couber, pal's nossa presença e atuaçOo
pessoal. Procurarernos, por tO(IOS Os moios
(Ic quo dispuserinos, promovor uma oampa-
nha continua e obsessiva corn 0 fim do mobi-
iizar os OrgOos e recursos existentes C os quo
se possarn criar a nlvel dos muniolpios, do
Estado e da FedoracOo. E, em carOter prio-
ritário, atacarornos, corn o rnesmo ompenho,
o saneamento rural, no qual so hO (10 incluir,
corn a ênfase (lOvi(la, 0 p('oblema da habita-
cibo, cuja soluçao so consul)st'andia, em sinto-
so, no trinôrnio Telha, Reboco e Fossa. E
que, scm o sanoarnento rural, nOo so conso-
guirO o sanearnonto url)ano, eis quo, corno
vasos comunicantes, intercambiam-se os fa -
tores sanitOrios nogativos, C OS rnoios urbanos
se edemaoiam como os hematomas (las love-
las, gerando a acropatia cresconte das me-
trópoles, do envolta corn o problems do infOn-
cia ahandonada, matéria-prinia inesgotOvel da
(Ielinqüência juvenil, e eom a promiscuida-
do defluente Ta desordonada convivênoia hu-
Inana.

Per jsso mesmo, hO quo so corrigir o von-
ocr o cli'culo vicioso do desenvolvirnonto que
1)oneficia cortas camadas Ta população so
mesmo tempo quo margin aliza outras, numa
eontradicOo quo 0 desumaniza peia neutrali-
dade (Ia teonologia o dos cOlculos quo alge-
brizam soluçOos cconôinicas scm atentar, nOo
raras vozeS, pam o próprio hornom, a quo so
(leve destinar.

- E prociso so assurna a consciência do quo
flao se pode vivei' scm sadde, edueacOo, li-
berdado o segurança. Nossa sociedade dove
Ser urna so, corn as diferoncas naturals (JUo
UOS distinguons, mas da qual possarnos fazer
Porte no uso e gozo dos henofIcios mInimos
Ta ClVilizacão do nossos dias. E é corn a vi-
sao dessas necessidades o tentan(Io atcnuar
OSses males, quo o Govorno Federal criou o

Plano do IntograçOo Social, a Central do Me-
Tioamontos, o Instituto Nacional do Alimen-
taçOo o Nutriçao, 0 Ministério da Previdência
o Assistência Social o, mais recentemente, o
Conseiho Nacional de Desenvolvimento So-
cial.

Porém, no mundo do hoje, a imaginação
jO nOo supera a realidade tecnológica. 0
olho mOgico dos satéiitos ponetra a intimida-
(10 do terra e (lesvenda as riquezas inexplo-
radas e acumuladas em suas entranhas. Vi-
sitamos a suporficie arida Ta Ina e perfura-
mos o fundo dos mares. Os (elsiars, a micro-
onda, a televisão e o radio nos oferecem uma
perspoctiva instantOnea do universo e nos
tornam vizinhos de rogiOos ate entäo aponas
sonhadas -

Alas, aposar do todas essas conquistas, quo
dimensionam em carOter do epopéia inédita
a presonça do homem noste importanto tro-
cho da história, nOo tomos conseguido re-
solver ou atenuar o drama da pobreza e da
doença quo avilta c elimina expressivas par-
colas da populaçOo do globo. E aqui ternos,
junto do nós, coexistindo conosco, 0 fantas-
ma dessa realidade a desafiar a nossa senSi-
bihidado e a nossa imaginaçOo criadora-
Cumpre-nos a todos, em esforco fraterno,
combatê-lo e vencê-lo. Agora recomecemoS
a into corn esse nobre propOsito. SabemoS
quo a tarefa é Ordua e nOo so farO do urns
so voz. Todavia, a conseiência quo tivermos
(10 sua significacOo representa passo avan-
cado para cumpri-la. Além disso, estamoS
certos do quo torornos a nosso lado o idealis-
mo patriótico e a energia roalizadora do Go-
vernadoi- Aurehiano Chaves, responsOvol, corn
todo o povo mineiro, pelo êxito dossa jor-
nada.

Partarnos, portanto, integrados COnOScO
Os rnéilicos, técnicos o muncionOi'ios Tests Ca-
sa, todos so rnesmo tempo, pars a fecunda
batalha, carninheiros quo somos do mesmo
(lostino polo bern de nossa gento o grandoza
do nosso Estado."

PROMOAO DO VALE DO AO

O SR. DEPUTADO EMILIO GALLO --
Sr. Presidonte, Srs. Doputados - Nós sornoS,
nesta Casa, urn dos integrantes dos novos,
i'opresontando urns rogiOo nova. Ao falar
nosta Tribuna, polo primeira vez, vamos tra-
duzir nessos poucos minutos a nossa intencOO
o o nosso propósito no reprcsentaçOo do p0-
vo da nossa região. Estamos aqui absoluta-
monte conscientes dos nossas limitacOes, rO-
urn novos nosta Casa, mas absohutarnento
eonscientes de quo temos uma responsabihida-
do assumida, que é a de superar essas urn!-
taç-Oes corn a nossa expei'iência. Acredita-
mos quo somos, nosta Casa, o próprio IT-
trato Ta regiOo quo reprosentamos, a reglilo
(10 Vale do Aco, uma rcgiOo nova. Acredita-
mos tamhéni que corn esforco e sinceridade
do pi'opósitos, haveremos de possuir, dentrO
(To nós, todo o grande potencial quo tern a
nossa região. Neste mornento querernos levar_a
conviccOo Ta nossa regiOo, a minha convjccao
como representante e fidedigno intérprete
daquela regiOo: nós, 10 no Vale do Aço, na
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Zona Metaldrgica, sabemos perfeitamente que
somos cidades quc contribuem de maneira
fundamental para esse processo (le desenvol-
virnento do Estado de Minas Gerais, que todos
desejainos. Alas sahemos tainbém que tudo
de potencial, tudo (Ic grande que là temos,
näo eneontra, ainda, no contexto e na cñpula
(10 Estado de Minas, a devida repercussão. Es-
tamos chegando a esta Casa corn a modéstia
e corn a cntrega de amizade, mas tambéni corn
a firmeza de propugnar para que nela haja
repercussão da nossa regiào.

Muitos dos senhores de outras regiöes de
Minas sabem perfeitarnente que Ipatinga é urn
dos grandes municipios de Minas - que aqui
representarnos corn muita honra - e a se-
gunda cidade em contribuicão para os cofi'es
do Estado. 0 povo que eu ouco là e que eu
represento aqui me faz portador de uma men-
sagem de frustração e de esperanca. Nós,
(Ic Ipatinga, do Vale do Aco. estamos lutando
e estamos querendo fazer corn que o proces-
so implantado depois de 1964 se consolide
cada vez mais. Querernos que haja, por par-
te de todos aqueles que tern lideranca firma-
(Ia em Minas Gerais, reconhecimento do nos-
so direito de part icipaciio tainbém na forma-
çSo de uina cñpula do Vale do Aco, para que
atravCs da acSo dessa lideranca de cdpula,
e, n5o so através da palavra deste modesto
Deputado, o nosso pessoal (IC là Sc represen-
te e se prornova efetivamente aqui na Capital
do Estado, nesta Assembléia, nas Secretarias
de Estado. Queremos, corn a nossa modéstia,
mas exigimos, corn o nosso esforco e corn
a nossa real participaçiio no contexto (10 Es-
tado de Minas Gerais, que o Vale do Aço te-
nha uma prornoç5o (IC importãncia, não so
por contribuir par os cofres (10 Estado. mas,
prinripalmente, porque o pessoal que là re-
side tern gabarito para, em companhia (IC
Deputados, ir também fazer urna atuacão con-
junta par que aquele Vale se desenvolva e
para que ele seja recompensado pelo que con-
trihui para Minas Gerais e para todos os mi-
neiros.

E quando eu me apresento assim, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, quando falo desta
forma, é porque cstou transinitindo aquilo
que ouo là todos os dias. Nós nSo queremos
ser importantes para nOs mesmos; embora scm
dispcnsar a contribuiçSo (loS que de fora vão
para IA, queremos exportar c nioStrar 0 floSSo
material humano, para que haja efetivamente
nSo sO uma promoçSo em sentido econOmico
do Vale do Aco, mas uma promoçSo do ho-
mem do Vale do Aço.

Vamos cornernorar o 12.° aniversàrio de
Ipatinga no dia 28 (Ic abril. Para tal já con-
vidamos o Sr. Governador e rccehemos corn
satisfacSo sua aquiescência em comparecer
Oquela solenidade. Em nome de Ipatinga,
quero, nesta hora, convidar a todos Os COifl-
panheiros que desejam conhecer Ipatinga
como ela deseja ser conhecida; quero convi-
(lar os meus companheiros, nesta hora, para
(lue todos se facam presentes naquela sole-
nidade e para que me ajudern nesta luta que
não é minha, mas é a interpretacao do anseio
de uma região e de uma cidade, no sentido
de que haja uma promoçSo cia nossa regiSo,
que é ø que nós queremos e increcemos ter.

CADASTRAMENTO RURAL

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA Sr.
Presidente, Srs. Deputados, votarei de acordo
(çfl o Requerirnento em pauta.

Sr. Presidente, o que me traz a Tribu-
na esta noite é o Projeto de minha autoria, que
revoga o art. 53, da Lei n. 9 1.858, de 29-12-
1958. Essa Lei do Cadastrarnento Rural e
uma das grandes dificuldades corn que depa-
ram os fazendeiros e sO tern proporcionado
na verdade multas injustas C inal-estar a
classe rural, jà que esse cadastramento flibo
visa nada a não ser mostrar a populacSo ho-
vina do nosso Estado. Geralmente o honien
(10 campo é gente de pouco conhecimento,
(IaI ter de contratar uin contador para fazer
o scu cadastrarncnto. Geralmente, as muitas
advindas dc erros da evolucao do piantel ge-
l-am confusSo e injustiça, porque o Consclho
do Contribuinte geralmente nega porivimen-
to c pOe por terra a ganância (Ia fiscalizacSo1
(10 Estado.

Dal, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este
Projeto men, que vem acahar corn o cadastra.
inento rural, porque essa é tima lei esdruixula
sob todos os aSpectos, que n5o cria trihutos,
so cria muitas; e nSo podemos admitir a exis-
tência e vigência de nina lei que cria multas
no invés de impostos. Dc forma que (ste
Projeto tern urn significado social muito gnarl-
de. Sabendo das dificuldades que existern no
meio rural, essa lei nSo tern si gnificado. nina
vez que cia so traz intranqüiiidade. Agora,
por exernpio, estou corn mais de 200 notifi-
caçoes da Seemetaria da Fazenda, dos Muni-
elpios ic Pirapora e Buritizeiro, por defeito
no cadastrarnento, por erro, na maiom pine
das vezes, no preenchirnento do formulñnio,
no item que trata da evolução do plantel.
Silo muitas pesadas, de mais de 200 mil cru-
zeiros, c, a prirneira vista, trata-se de erro de
quern preencheu o formulOrio. NSo é possivel
que o fazendeiro consiga transportar, de sun
fazenda ate o frigorIfico, cerca de mil cahe-
ças de boi scm guia. Por outro lado, ainda
que transportadas scm o acobertarnento legal
(Ia guia, o responsàvel ünico pelo 1CM o
frigorIfico que ira fazer o abate das reses.
As operaçOes entre os produtores são isentas
de impostos. Essa Lei sO existe mesmo pal-a
criar problernas. Se està criando problernas,
compete a nOs criar urna lei condigna que
traga a paz social, que nSo venha emperrar a
màquina administrativa do Estado. Se as no-
tificacOes não são entregues no prazo (IC 20
(has, tomnain-se automaticamente devidas, e
nem todos Os notificados tern condicOes (IC
pagar.

A vida no campo està dificil. Quando 0
Govemno procura incentivar o produtor, nos
nSo podemos permitir que continue em vigên-
cia uma lei que traga injustiça. Se o Governo
cria incentivo para 0 produtor, temos p0r
ohrigacSo também fazer leis quc faeiiitern an
invés de complicar.

Dai, Sr. Presidente e Srs. Deputados, este
Projeto de minha autoria, que visa a cornigir
a anomalia no Estado (IC Minas Gerais, que
visa a corrigir essa es(irOxula Lei sobre ca-
dastmamento rural, que està existindo ànica e

eXC1usarnte pala cintr e gerar injustiça
através de multas. Lei injusta. E nós que
somos "fazedores" de lei nSo podemos deixar
que continuem vigendo no Estado de Minas
leis injuStas.

Dal, meus colegas, cu conciamá-los para
a aprovacib deste Piojeto dc Lei que começa
a tramit' ncsta Casa e que 6 da major signi-
ficaciO para o Estado de Minas Gerais, prin-
ipatflhefhe pira a elisse 	 t-(Ins produtoes in-

Cis dc 1t((e

EXTIXCO 1)0 Cr\1)ASTRO RURAL.

o SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA — Sr. Presidente e Srs. Dcputados. Venho
a Tribulia como rCprcsentanle que sou de
uma regiSo essencialmente pecuarista, para
dizer ao nobre 1)cputacbo Sylo Costa da opor-
tunidade de scu i'rojeto, que vem extinguir
uma das leis mais injustas Cm vigor no Esfa-
do de Minas Gerais. Realmente, 0 nobre Dc-
putado Sybo Costa vein trazer para todos nos
a oportuni(bade de fazer corn que caia de uma
vez por tO(laS es:a Lei malfazeja, que vem
trazendo o caos. (lificuldades c intranqüilida-
de ao mneio rural de Minas Gerais.

Ternos contato permanemite e diàrio corn
muitos dos homcns quc cuidani da pecuària,
eisa classe tao espOlia(la, que luta corn tantas
dificuldades. Temos obrigaçSo de vir a esta
Trihuna trazer a nossa solidariedade ao no-
hre Deputado Sylo Costa pela coragern e pelo
born senso em apresentar projeto de tamanha
importãncia para a economia c para a paz
social no interior (IC Minas. Farei coro corn
S. Exa. em todos os momentos que houver
necessidade, para one possamos, (be urna vez
par todas, cxtinguir o ca(lastro rural, esse
fantasma que vem trazendo as maiores difi -
culdades para os pecuaristas mineinos. Co-
mo bern disse a nobre Deputado Sylo Costa,
e uma Lei que não traz bencfIcio algumn nem
para o Estado, nem Para o pecuarista. Para

Estado so traz despcsas corn essa leva imnen-
a de fiscais, que andam de jipe pelas estra-

(las das prefeiluras, cercan(lo Os fazendciros
por toda parte, fazendo as maiores arbitrarie-
dades, multando os fazcndeiros, muitas vezes
Jior estarem os mesmos trocando urna rês de
tim pasto par outro da mesma fazenda.

Conhccemos de longa data essas dificui-
dades e acornpaniiarnos csses probicrnas imen-
ns e. a cada ins[ante, reccbernos reclamaçOcs

da rnaneira vil corn ciuc o fisco anda traha-
Ihando no interior de Minas, da maneima
mats audaniosa que se pode ver, scm neces-
smdade nenhurna. porque a cornercializaçSo
de gado não està sujeita a qualquer trihuto.
Portanto, como disse o Deputado Sylo Costa,
ISSO serviria como dado estatistico, rnas, para
dados estatisticos, tcrnos outra maneira de pro-
yder. Não e ncccssàrjo que o fisco venha,

a e noite, atrás dos fazendeiros, trazendo
difiCuldades Paraesses homens que nAo tern
(Oflt]iVibes dc pncencher aquela lista imensa

itens. 0 fisco quer ate saber a cor do
"ado, a idade e o scu sexo. Não é possivel,Sr. Pres j dente e Srs. Deputados, que o fazen-
dexr0 seja obrigado a preencher esse formu-14n0, po i s nun tern Cofl(lIrOes de assirn pro-

ceder. 0 fazendeiro nib tern condiçöes de
fazer a estatistica. 0 governo, se quiser, que
armanje alguem para faze-la. Conheço hem
o problema que vive o fazendeiro, o produtor
rural, là em sua fazenda, no interior dc Mi-
nas. No entanto, o fisco está constantemen-
te recebendo bons vencimentos e participa-
cio nas multas que iança a cada instante, scm
mnaiores justificativas. Vemos, a todo mo-
mento, o nosso fazendeiro e o pequeno co-
mnerciante de gado scrern multadcs de manei-
na absurda. Tudo porque a máquina da fis-
calizaçio nada faz, definitivarnente, em favor
do trababhador. E prcciso que dc viva cons-
tanternente a preencher fichàrios e a contra-
tar contadores, que se aproveitam também da
oportunidade e cobram deles taxas absurdas
par preencher suas guias ou entio seus Ca-
(lastros rurais.

E rnuito opertuno, nobre Deputado Sybo
Costa, o seu Pro jeto. Posso dizer que estarei
sclidário corn V. Exa., porque nio é possivel
que a situaçio continue assirn. Basta olhar a
fiscalizaçio dos frigorIficos. Nio é neces-
sàrio que haja fiscalizacio ou cadastro rural,
porque o fazendeiro, ao vender a sun produ-
cSo, terà que tirar a guia para 0 transporte.
E nccessário 	 que dc pague imposto on que o
frigorifico o pague.

Estarei no lado de V. Exa. e quero de-
monstrá-bo desde agora, para que nio baja
nenhurna justificativa de ninguém, ao vir pe-
dim-me que eu vote contra o Projeto. Estarei
corn V. Exa., nobre Deputado, na defesa dos
fazendeimos de Minas Gerais.

0 FISCO E 0 CADASTRO RURAL

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Já vim hoje
A Tribuna. Volto a falar corn V. Exas. agora,
para encarninhar o Parecer sobre o Bequeri-
mento n.9 5, de autoria do Deputado Mendes
Barros. E se fui o Relator, aprovando-o na
Comissio, no haverci de desaprová-lo, con-
seqüentcmente, em Plenàrio.

Mas Se, pela segunda vez, eu subo hoje
a Tribuna desta Assembléia, é porque é de
gmande irnportância o Projeto do Deputado
Sylo Costa. E dc enorrne repercussio pam
o Estado dc Minas. E desde já apresento
men voto favomàvel, contra qualquer decisio
contmária on veto do Sr. Governador do Esta-
do. 0 Deputado Vicente Guabiroba, que
aqui nos precedeu, e muitos de V. Exas., sen-
tados nesta Assembiéia, como muitos daqueles
que nos ouvem nas galerias são fazendeiros.
SAO homens que moram em cidades distan-
tes e tern que in, as vezes, a municIpios Ion-
giquos para fazer o seu cadastro rural. E
quantas dificuldades, quantos problernas são
criados para declararern tantas vacas pandas,
tantas vacas solteiras, tantos garrotinhos, tan-
Los novilhcs e tantos bois. E tanta coisa mais.
E por mais que a gente se esrnere em declarar
para o fisco, mais o fisco se esrnera atràs do
contribuinte, não para cumprirnentar por urna
bela declaracio, rnas para impor autuacOes e
cobrar rnultas de nOs, os fazendeiros. Se so-
mos advogados, se somos Deputados fazen-
deiros. sahemos como (Ieclarar o gado que
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possuimos. Mas o que acontecerá corn aque-
les pequenos fazendeiros, pequenos contribuin-
tes, morando em fazendas distantes? Eles
tern de ir a cidade para procurar urn conta-
dor para preencher o seu cadastro rural. E
muita rnão-de-obra para o hoinem simples e
rude do campo. Como muito bern disse o
nobre Deputado Sylo Costa, o cadastro nSo
gera imposto. So traz multas para os contri-
buintes. E isso é uma aberração, que so vai
de encontro àqueles pequenos trabaihadores,
simples fazendeiros que cultivam silas terras,
que possuern poucas vacas produzindo bezer-
ros, para depois obterem urn boi gordo que
Ihes possa trazer urn pouco de dinheiro.

0 nobre Deputado Sylo Costa, em Sali-
nas, e eu também, hi corno em Montes Cia-
ros, temos oportunidade de ver a sanha da
fiscalizaçSo ao olhar o cadastro rural e impor
multas aos fazendeiros. E, em todo o Norte
de Minas, nSo é raro os fazendeiros terern
que vender seu gado para se verem livres dos
fiscais do Estado. E quando rnorre urna pes-
soa, é o pobre do espólio que haverá de so-
frer na came a fiscalizacão insana da Secre-
taria da Fazenda do Estado.

"Se correr o bicho pega, se ficar o bicho
come". Se o fazendeiro constitui urn advoga-
do e declara o que possui na sua fazenda, Se
o espólio através do inventariante declara corn
segurança semoventes, os fiscais do Estado
vSo ao cadastro rural e conseguern provar
que nSo ha uma igualdade entre aquelas (le-
ciaracOes e a que se encontra arquivada na
Superintendência.

Ent5o, Srs. Deputados, é al que a gente
ye a presenca permanente do fiscal, iancando
multas sobre os espOlios. Multas absurdas,
improcedentes, arbitrOrias. NotificaçOes que
o espólio, muitas vezes, paga para se ver Ii-
vre de inOmeras defesas e de tanta formali-
dade. E, rnuitas vezes, paga para receber
urna herança mais depressa e ficar livre da
fiscalizacSo.

Por isso, nobre Deputado Vicente Guabi-
roba e demais Deputados fazendeiros, é que
tambérn nós, de antemão, votamos a favor
dessa proposic5o de lei de urn hornern como
Sylo Costa, fazendeiro igual a nOs, que sen-
timos na came o sofrimento do hornem do
campo. Votaremos sirn corn voz firme e
cabeca erguida, a favor dessa proposicSo de
lei. 	 E, se vetada pelo Sr. Governador do

Estado, haverernos de votar contra o seu veto,
porque temos a certeza de que esse Projeto
sO veio em defesa do trabaihador rural. Ele
é de grande repercussSo para toda a classe
pecuarista. A extincOo do cadastro do pro-
dutor rural representará uma verdadeira con-
quista para os fazendeiros e para o homem
rude do campo. Para aquele que cria, na
sua simplicidade, e constrói no seu trabaiho,
urna força grande do desenvolvimento do Es-
tado.

o SR. DEPUTAI)O GERARDORENAULT
- Pronuncia discurso que sera publicado
eu outra ediçSo, por nSo ter sido devolvido
pelo orador.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.° 5, do Sr. I)eputado Mendes Barros,
em que pede seja indicacla ao Secretdrio (Ia
Sadde a necessiclade de solucionar a assis-
tCncia médica em Governador Valadares;

n. 9, do mesmo parlarnentar, sOIiCitafl(10
diversas inforrnaçOes ao Presidente da CDI;

n.° 61, do Sr. Deputado Comes Moreira,
em que solicita providências dos Presidentes
cia CEMIG e da ERMIG para fornecimenlo de
energia elétrica aos proprietários rurais de
Lagoa da Prata;

n.° 62, do mesmo parlamentar, pedindo
providências ao Sr. Secretário da Agricultu-
ra para execuçiio (Ia dragagein do córrego do
Jacaré, no Municipio de Lagoa da Prata.

Pareceres

De redacOo final dos Projetos de Lei n.cs
7, 8 e 15/75.

PROJETO DE LET

Em 2.1 discussSo, o Projeto de Lei n.°
2/75, do Sr. Deputado Gomes Moreira, que
declara de utilidade pdblica a AssociacSo Me-
todista de Assistência Social de Belo Hori-
zonte.

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
JOAO FERRAZ E SYLO COSTA

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
TanUre, Ldcio de Souza 'Cruz, Said Arges,
JOnia Manse, Pedro Gustin, Amlicar Padova-
ni, Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Carlos Lemos, Christovain Chiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Macid, Dalton Canabrava, Del-
fim Ribeiro, Dênio Moicira, Doiningos Lanna,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
clides Cintra, EurIpecles Craide, FOhio Notini,
Fábio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Gcnésio
Bernardino, Gerardo Renault, Comes Moreira,
Haroldo Lopes, Humberto (le Almeida, Jesus
Trindade, João Bello, JoSo Marques, João Na-
varro, JoSo Pinto Ribeiro, Jorge Carone, Jo-
se Laviola, José HonOrio, José Santana, Ke-
mil Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes Barros,
Milton Lima, Milton Salles, Morvan Acayaba,
Narcélio Mendes, Nilson Gontijo, Nunes Coe-
lho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Raimundo
Albergaria, Ronaldo Canedo, SebastiSo Nasci-
mento, Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Telêmaco
Pompei, Vicente Guabiroba.

Proposiç6es

PROJETO DE LET N.c 54/75

Declara de utilidade piiblica a União
Estudantil Divinopolitana, corn sede em Di-
vinOpolis.

Justificaçao A UniSo Estudantil Di-
vinopolitana - UED vein funcionando ha 20
anos, desde 21-4-1955, tendo como objetivos
representar os interesses da classe estudantil
junto aos poderes pOblicos, congregar Os es-
tudantes dc 1. e 2. Graus e prc)mover ativi-
dades extracurriculares, visando ao aprovei-
tarnento e ao aperfeiçoamento do potencial
artistico e cultural da juventude.

A UED procura incentivar a criaçSo e o
funcionamento de grêmios IiterOrios e artisti-
cos, empenha-se e colabora na realizacSo (1C
festivais de arle, exposiçOes e confcrências,
aléin (Ic se dcdicar ao incentivo da prOtica
(IC esportes, promnovendo torneios e comnpeti-
cOes entre Os estu(Iantes.

Poe sua atividade de representaçOo e con-
graçamento da classe estudantil, pelo seu in-
teresse pelo aprirnoramento intclectual e fisi-
co da juventude, a UED é merecedora do
nosso apoio c do nosso aplauso, fazendo jus
ao titulo de entidade de utilidade piiblica,
conforme proposto pelo presente Projeto de
Lei.

Gerardo Renault.

REQUERIMENTOS

A Assembléia Legislativa (10 Estado (Ic
Minas Gerais decreta:

Art. 1.° .- Fica leclarada de utilidade
publica a União Estudantil Divinopolitana, so-
ciedade civil scm finalidade lucnativa, coin
sede em Divinópolis, MG.

Art. 2.9 - Esta lei entrarO em vigor na
data de sua publicac5o, revogadas as dispo-
SlçOes em contrário.

Sala (las ReuniOes, 8 de abril (IC 1975

Gerardo Renault --Dorninjos Lamia -
Cicero Duniont -- 	 Santana - - Lil(j() de
Sou, Crii:	 1IOF(JI(I( Lopes

N.y 81, do Sr. Deputado Jorge Carone,
pedindo providências do Sr. Governador Aure-
liano Chaves no sentido de ordenar a recupe-
naciio e o asfaltarnento da rodovia que liga a
Cidade de Datas a histOrica Cidade do Serro;

n.° 82, em que o Sr. Deputado Emilio
Haddad mostra a convcniência de o Sr. Go-
vernador do Estado entrar em entendirnentos
corn a direcSo geral do Banco do Brasil, a fim
de propor a permuta do prédio do FOrum de
Oliveira pelo edifIcio do Banco (10 Brasil na-
(lUe11 cidade
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nP 83, do Sr. Deputado Dalton Canabra
Va, pedindo sejarn encarninhadas ao Governa-
dor do Estado inclagaçôes sobre assuntos per-
tinentes a liberaçSo do Adicional Reernbolsá-
vel para a Aç0MINAS;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, em que so-
licita o dcsarquivarncnto do Projeto de Lei
n.? 1.104/74;

do Sr. Deputado Fernando Junqucira, so-
licitan(io o desarquivamento (10 Projeto de
Lei n. 1.227/74;

do Sr. Deputado Artur Fagundes, em que
pede urn voto de pesar pelo falecimento de
Virgilio Goncalves Pereira, ocorrido em São
Paulo, dando-se ciência da decisSo da Casa
a famIlia enlutacia, na pessoa cia vitva, em
Montes Ciaros.

CoMuNIcAçAo

Do Sr. Deputaclo Carlos Eloy, em quc soli-
cita que se promovam as seguintes alteraçScs:
na ComissSo dc Finanças c Orçaiiicnto, subs-
tituiçSo do norne do Deputado Cyro Maciei
pelo do Deputado Carlos Lemos; na ComissSo
de Defesa do Meio Ainbiente, substituiçSo do
nome do Deputado Emilio Gallo pelo do Dc-
putado Delfim Rihciro.

Pareceres

Receberam parecer favorável:

da CornissSo de Economia e Obras Pdbli-
cas, os Projetos de ResolucSo n.°s 31 e 38/75,
em discussSo ñnica; e o Projeto de Lei n. 9 22/
75, em 1.11 discussão;

da CornissSo dc Finanças e Orçamento,
os Projetos de Resolucão n.°s 31, 32, 37 e 38/75,
em cliscussão ñnica; o Projeto de Lei fl. 0 22/75,
em 1.1 discussão;

(Ia Cornissão dc Saade e AcSo Social, os
Projetos de ResoluçSo n.°s 32 e 37/75, cm dis-
dussSo ñnica;

da ComissSo de ConstituicSo e Justiça, os
Projetos de Lei n.°s 20, 22, 40, 43, 44 c 45/75,
dni 1. dliscussão;

Receheram parecer de redacão final

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. 1 Flea o Poder Executivo anion.
zado a aceitar a doacão que o cidadSo Boqu
Melillo faz ao Estado de Minas Gerais d
um lote de acOes dc sun propriedade, repre
sentativas do capital social do Banco do Bra.
sit S.A.

Art. 2.° 	 0 Eslado cuml)rirá 0 en.:
de construir uma praça de esportes na Cida-
(IC Tombos, no prazo estabeiucido na c . en.
tuna de doacSo, observado o disposto na Lei
n.° 5.378, de 3 de (lezembro dc 1969.

Art. 3 • 9 - Esta lei enti'a em vigor
data da sua publicaçao.

Art. 4. 	 Revogain-se as ciisposicScs
contrãnio.

Sala das Cornissöcs, 8 de abnil de 1975

Milton Suites, Presiclente - Donn'nqos
Luiwa, Relator José Santana - Antonio
Dias.

PROJETO DE LEI N.9 25/75

Autoriza a FundaçSo Faculdade de Fib-
sofia, Ciências c Letras dc l)ivinópolis a alic-
nar irnóvel.

A Asscmhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.9 - Fica a FundaçSo Faculdade de
Filosofia, Ciências e Lctras de DivinOpolis
autoiizada a alienar, rncdiantc prévia avalia-
cäo, o imóvel de que trata o art. 1., da Lei fl.9
6.174, (Ic 12 de novembro de 1973.

Parãgrafo ñnico o valor apurado serã
cicstinaclo exclusivamente a construçSo do pré-
dio da mencionada Faculdade no Campus Uni-
vcrsitñrio de I)ivinópolis, de que trata a Lei
Municipal n.Q 1 .112, dc 13 de setembro de
1974, observada a cláusula décima segunda do
Termo de Compromisso firmado entre a Fun-
(lacão (1e clue se trata c a Prefeitura Munici-
pal de Divinópolis.

Oradores

L0G10 A0 DEPUTAI)0 SERGIO FERRARA

0 SR. DEPUTADO JORGE 'CARONE
Sr PrcSi(iCfltc, o rnotivo pelo qual me inscre-
vi como orador é apenas cuniprirnentar rncu
nobre colega de Bancacla, Depuiado Sérgio
Ferrara, em mcii nome C - tcnho certeza -
no de toda a Bancada, pela briihantc vitória
ern urn jogo dc preliininar, e tenho certeza de
uctambém vai ganhar 0 jogo de fundo.
sto porquc S. Exa. foi convocado para pres-

tar esclarecimentos no Sr. Ministro, no Esta(lo
IO 

Rio de Janeiro, a respeito dc suns denün-
1ias re1atiVlS aos desmandos praticados din
Belo Horizonte c também em todla Minas Ge-
rais pelo farnigerado Banco Nacional de Ha-
bitacão.

Fica aqui, pois, Sr. Presidente e Srs. l)e-
pUta(ioS, ncstas poucas palavras, todo 0 apOi()
possivel dc minha parte e - tenho certeza -
(IC toda a Bancada do MDB e S. Exa., o Si.
DepUtadO Sergio Ferrara. E quc realmente
a iseflcao (Ic propositos C (IC rno(ios seja a
pre(I0minte em tocla esta sun luta cm favor
dos menus favorecidos pela sorte. Os qUais,
gracaS a Deus, ternos a grata satisfaçSo (IC nc-
presefltar.

IMPLANTA cAO DA A(,0MINAS NO VALE
DO RIO DOCE

0 SR. DEPUTADO FABIO VASCONCEL-
LOS - Sr. Presidente, Srs. I)eputados. N
posso deixar scm nesposta. ncsta Fnihuna, (i
comentário que o Forum EconOmico publicou
em sCU niimero 62, ad) estampar, flUI)Ia (IC
suaS páginas, uma carta (be autonia do Sr. Aris-
tides Bache, na qual aI)Or(Ia dc o problerna (Ia
água do Rio Paraopeba em relacão ao abaste-
cimento (Ic nossa Capital.

No refenido comentánio, o abudido jornal
diz quc o Sr. Aristides Bache cognominou

da ACOMINAS os i)eputados que
lutain pela sun irnplantaçao no Vale do Rio
Mee. E nós temos ciefcndido a tesc dc que
a ACOMINAS deve sen implantada no Vale (10
Rio Doce, particularmente em Ponte Nova.
Dc acordo corn as disposicSes do Estatuto da-
quela grancle companhia, uma boa partc (IC
seus lucros deverã ser investida no meihora-
mento do Vale. Ora, isso mostra, de maneira
clara e insofisrnável, quc a prionidacie do in-
Vestimento deve caber a regiao do Vale do
Rio Doce, em cujas nascentes situa-se o Mu-
nicipio die Pontc Nova.

Os nossos jornais, a cada dia, publicam
matenia a respeito, considerando, corno é cvi-
dente observar, quc esta solucSo - a implan-
taçao cia A0MINAS no Vale do Rio 1)0cc
acarretará uma consjdcrãvel economia em ten-
mos dc investimentos glohais em nivel nacio-
nal, visto o aproveitamcnto mãximo das p0-
tenclalidlalles já comprovadas, uma VeZ que
exigiria menos do setor dc iransporte ferro-
Vlario

Neste memento. estamos toinaiido conhe-
ciniento (In aprova(ao do projeto qu° iinplan-
tara a 1!'1ro 	 - !netn?:1 	 p:() e Sad) Paulo
atrav .s 1 	 1I 	 1 aa 0' Pd' Ferrnviarai

Federal. () iioso jw.ilo j(iSLlitea-S,' 1)(1(J Into
(IC (jUC CSSa li4açaO ahnali4una as cidades de
Entre-Rios, l'ontc Nova, Raul Soares, margcan-
(10-as ate Ipatinga. Será assirn mais urn pro-
vidente bcneflc.io paia a regiSo por que plei-
tcamos a futuja instalaçOo da ACOMINAS.

Logo, é corn fundadas razöes que saimos
a campo para picitcar a implantação dia AçO-
MINAS em Ponte Nova, (Lud' se encontra exa-
tamcntc nas cabeceiras do grande Rio Doce.

é scm propósitos, tambCrn, que assim pro-
ccdemos. Procurarnos mostrar que Ponte Nova
C hojc urn Municipio estratégico do desenvolvi-
mento (ia Zona (Ia Mata, COIl) estradas de no-
dagern e de ferro que poem o Municipio em
ligacão coin Horizonte, \iioria, Rio e Sea
Paulo. Isso significa cue existe ali urna in-
Ira estrutura quase em eofl(Iiçoes (Ic possih-
ittar o contato (undo corn os gran(Ies portos
('.0 Pais, nao se levaudo em hahn (IC corita a
vcrdadc,ra \'O(a(SO indutnial (10 pflte-floVefl-
se, que, corn esforco própnio, VdiU implantan-
(10, au, as grandcs indu.stniasaçucaneiras un
Zona da Mata.

E temos a cois1derir que a ulcinanda (10
aco no Pals - coin o seu con.eqhente equa-
cionaniento - C in) prol)ierna crucial dii ad-
rninistraeao pOblica no piano si(IerUrgico na-
cional, a firn dc fazer face as nccessicladcs in-
ternas c a demanda extcrna. As divisas on-
un(los (la exportacSo do ferro estCo aquém (Ins
ulcspendidas corn a importacCo (to aço cxigido
pelo nosso consumo interno.

No ef-tivo exercicio da Vice-Presi'lCnci:i
(Ia Comissiio de Siderurgia (leste Poder Legis-
lativo, comungando nos II1CSP1Os idcais do scu
Presidente, o nobre Deputado Amilcar Pado-
van, nao deixaremos dc considerar a imnor-
tância quc 0 monumental projeto dc implam-
tacSo din AçOMINAS representerá para 0 flOS-
so Estado. E este, ainda, o ideal de to(lOs os
mineiros que se interessain despretenciosa-
samente pebas coisas do nosso Estado. Eia,
por certo, reprcsentará a emancipacCo iSo
dcsejada no setor siderOrgico e no conscqaen-
te prmcsso (IC in(Iustrializaçao no plano esta-
dual e nacional.

Resta fazer, finalmentc, uma leinbranc'a no
amigo, Sr. Aristides Bache, dc cjue a expansSo
dii siderurgia nacional é uflia (las metas bã-
sicas cia administraçao (10 Presidente Geisel.
E o Governador Aureliano Chaves, em seu dis-
curso dc posse, exprcssou hem claro one a
siderurgia é uma vocaciio nata cm nos, Os
mineiros, extenionizando clessa forma a sua dis-
posicSo de "lutar obstinadamente par conso-
lidar urn poderoso polo siderOrgico em nosso
Estado, capaz (be acelerar a expansilo cia side-
rurgia nacional", sonho esse do ha muito rei-
vindicado por Minas Gerais. Estanios certos
(ic que esta providência produzirã reflexos po-
sitivos pain accierar ainda mais o proceso de
in(hustnializacao (10 Estado.

Deste rn00, nSo foi justo penn conos o o
comentanista do FOrum EconOmico, porque a
qualquen Urn assiste o direito de lutar pela
expansSo econômica de sun area, corno VI-
inos fazendo em relaçSo ii região dc Ponte
Nova.

Quanto a ãgua do Rio Paraopcba, que Aris-
tides 11a(11? Coflsiddrfl suficiente, pelas suns

75

Art. 2. Esta lei entre cm vigor na da-
ta dc sua publicacSo, revogadas as disposi-
cöes em contrário e, especialmente, o art. 2.,
(In Lei n.9 6.174, dc 12 de novembro de 1973.

PROJETO DE LEI N. 14/75 	 Sala das ComissSes, 8 (Ic abril de 1975.

Autoriza o Poder Exccutivo a aceitar doa- 	 Milton Salles, Prcsidcnte - Doniiizgos
cSo e a construir urna praca dc esportcs na Lonna, Relator - .JoséSantaria - Antonio
Cidade de Tombos. 	 l)iuS.
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vazôes, para alimentar a idustria da AOMI-
NAS, desejo, porérn, contrapor-lite urn argu-
mento, que considero de muito peso: Belo
Horizonte so poderá expandir-se (lentro de
poucos anos, se puder contar corn a água do
Paraopeba para abastecer a sua população,
que cresce sem precedentes entre as grandes
cidades brasileiras. Costurno encarar a pers-
pectiva (10 futuro e lutar nio pelo dia de ho-
je, mas pelo (ha lie amanhS.

Urn exernplo eloqilente (hisso é 0 caso da
Mannesmann, que, quando foi implautada a
uma distâncja de 15 kin dc nossa Capital, nm-
guem podia imaginar que viesse a ser o que
e hoje, urna tremenda fonte de poluiçSo de
nossa cidade. 0 mesmo poderá ocorrer ama-
nhS corn a cidade de Igarape, que está a ape-
nas 30 km de Belo Horizonte. Daqui a 10 ou
20 anos, a situaçSo da A COMINAS, corno Ion-
te die poluiçao, seria, certamente a mesma (Ia
Mannesmann.

Além disso, a ten(lêncja que se observa,
hoje, no mundo inteiro é para a interiorizaçSo
(las indiistrias, em areas bent distantes (105
centros urhanos, coin metropohita-
nas. E é por isso que, em Monlevade e em
outras Areas, as popuiaçöes nSo reclamam
contra o fenômeno (Ta poluiçäo.

Em Ponte Nova, o probiema (IC ahasteci-
mento de água a ACOMINAS também estara
plenamenfe assegurado, porque existem au
(lois rios caudalosos, isto é, o Piranga e o
Carmo, que, na sua confluência, duo origem
do Rio Doce.

Diz o malsinado comentário do Forum
Econôrnico que nos, os politicos, somos os
"coveiros" da AOi\IINA5, cujo projelo, ha 50
anos, está sendo estudad() para Slid implan-
tacão no Vale do Paraopeha. Ora, se ha rneio
século est5o tentando implantar ali a indiis-
tria, é porque n5o é tranqüila a tomada (IC (IC-
cisSo, on porque o Vale não oferece as me-
lhores condiçOes para a sua irnplantaçäo. Por
isso, n5o po(lemos ser tachados de "coveiros"
cia ACOMINAS. A inaioria dos politicos hi-
tamos corn ideal pelo meihoramento de nossa
regiSo.

Por tudo isso, Sr. Presidente, Srs. Denuta-
dos, lamentamos sinceramente que o Forum
Econdmico, jornal tao acreditado, tenha 5i(1O
t5o infelix ao cognominar-nos "coveiros" (la
AcOMINAs, quando, na realidade, nada mais
fazemos, neste caso, senSo lutar por urn clirci-
to que nos parece legItimo, ten(lo cm vista so-
bretuclo, as disposiçöes estatutãrias da Vale
do Rio Doce, que expressarnente estabeiccern
que uma grande parte de seus lucros deverã
ser investida no meihoramento do Vale. (Ic
que Ponte Nova faz parte integrante, como Mu-
nicIpio articulado na regiSo geografica e eco-
nôrnica (10 Vale do Rio l)oce.

CRIAçA0 DO GABINETE DO VICE-
-GOVERNADOR

O SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA -- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em
vim'tude de proihiçao constitucional, infehiz-
mente, não me é possivel encaminhar a apre-
ciação dos nieus nobres pares projeto de lei

criando o Gabinete do Vice-Governadom' do
Estado. Já de ha muito que venho notando
essa lacuna na organizacao do serviço pñbli.
Co (le nosso Estado. E coin intuito de
pi'cencher essa lacuna que desejamos encamj
nhar a S. Exa., o Sr. Governador do Estado
ia que nao me é possivel apresentar 0 respe.
tivo projeto - a seguinte sugestSo para que
seja criado, 0 mais urgente possivel, o Gahj_
nete do Vice-Governador:

Introducao

A cornplexidade dos problemas depara.
(Jos, no século XX, pclos governantes, impli.
cando a necessiclade de adaptar a estrutura e
Os procedimentos dos órguos do P0(1(1' Exe-
dutivo para o eficiente atendimento aos dc-
safios lançados a sua atuaç5o, é o mais signi-
ficativo argumento em prol (ha criacao de urn
gahinete para o Vice-Governador do Estado
(IC Minas Gerais.

Efetivamcnte, o Executivo, no (leSempe.
nho (las ai'duas larefas que the suo comctidas
nos sisternas dcmocráticos oci(lentais contem-
porâneos, como corolario cia metamorfose do
Etat-Gendarme no Welfare State, passa por
vertiginosas transforinacoes. Entre as suas
rcsponsahilidades hodiernas, contam-se a con-
duçuo cia admninistraçao e a responsabihidade
peio funcionainento dos serviços pñbhicos ifl-
clispensaveis. 	 Suas tarcfas habituajs sofre-
ram considerãvel extensão, passando a abran -
ger os scrviços (IC assistência e a direc5o cia
vida econômica e financeira.

Sahe-se dos esforcos reahizados em Minas
Gerais, no iiltimo (lecênio, visando ao soer-
guimcnto (le todos Os sd'toi'e.s (Ta nossa ('COnO-
mia. 0 aperfeicoamnento e a dinanuzacão das
esti'utura.s, corn o propósito de cornpatil)ihizá-
-las coin as inetas dos pianos dc governo, in-
tegram tais csforços. Dcstarte, as intençöes
colimoclas na sugcstão a ser cncaminhacla ao
Palucio dos Despachos ajustam-se primorosa -inente as inadia r eis e irnperiosas exigências
ligadas ao funcionamento do Podcr Executivo.

Infchzrncnte, ja nuo somos pioneiros da
idéia dc criar urn gahincnte para o Vice-Go-
vernador: outras unidadcs da FederacSo -
Rio e SSo Paulo, salvo equivoco vêni de
introduzir, na sua estrutura politico-a dminis-
trativa, essa inovacuo, que reflete, de resto, a
evoluç5o daqueles Estados.

IT	 Significado do Vocábulo Gabinete

Gabinete, derivado do italiano gabinetto,
"designa a dependência de urn estaheleci-
mento on repartiçuo piihlica, onde o diretor,
o chefe on o gerente exerce suds atividades e
funcOcs, clespachando os papéis, atendendo as
pessoas que 0 procurain e corn quem trata (IC
negócios pertinentes as suas atribuicôes." (Vo-
cabularto Jutidico, de Plácido c Silva.)

Primitivamnente, o vocabulo clesignava Os
aposentos particulares de prIncipc e autorida-
(Ies pñbhicas, onde, aléni (Jos papéis para
despacho, cuidava-se dos assuntos de Inaior
seriedade. A tcrminologia a(lministratjva en-
carnpou o termo, estendcnclo-the o significaclo

de (IC JWSSAJaS d)U (IC auxiliares, (lIlt
cercam a autoridade pablica, cm descrnpenho
dc atrii)Uic oe S de secm'etaria. Diz-se, tambéni,
pcssOal do gabinete. E se mostra, assirn, uma
espécie de conseiho privado (la autori(Iade,
no qual Sc incluem o chefc do gahinete, o
secreto e os oficiais". (Obra citada.)

Sabe-se que, vulgarmente, a palavra equi-
vale a escritório - uma sala on apartarnento,
(levidam' te oparcihado, dcstinaclo a experi-
ências c cstudos.

III - Tlistórico

1. Data de 1966 a tentativa inicial dc
criacSo e instalação do Gabinete do Vice-Go-
vernadlor do Estado de Minas Gerais. A asses-
5oria do entäo Governador Israel Pinheiro
cIa Silva eiahorou, naguela oportnni(ladc', Pro-
jeto criando, dc acordo corn a Lei n.e 3.214,
de 16 dc outuhro de 1964, os cargos ilp Chefe
de Gahinetc e Oficial de Gahinete do Vice-
..Governador do Estado. Para Mender as
decorrenteS despesas, autoriza-se o Podi'r Exe-
cutivo a abrir crédito especial, fundado no
realiz.acao de operacöes (IC crédito. TJitima-
do 0 ex pediente porérn, n5o se o cnvc'u A
Assemhléia Legislativa.

2. Quatro anos após -- na mesma
administrac5o - procedcu-se a e l ahoraciio (IC
novo estudo visanclo é organizacuo do Gahi-
nete em apreco 	 A Mensogem que capeava
o respectivo Proieto tc've sino idêntica a an-
terior: r'uo logrou ser cnenminhada ao Po-
der Leislativo. Scm emharo disso. con
vém ao propésito ilestc ]iistórico trazer a
baila os dizcres noln contidos.

Esclarecia a Mcnsooem que, emhoro n5o
se tivesse, por manciiimento constitucionol.
"atrihuldo fun('éo odm i nisirativa oo corco de
Vice- Governnc]or, 1,A dc se reconhecer que a
sna investidura. nun obst!mfi , o oarutor em ii-
nha de suhstituicuo, conferc' oo titul'ir, pelo
seu mñnus, representotivida(1e politica e
social".

Frisava o clocumento, nor outro lado. on"
a institucionahizacuo do Gahinete proonc'hr'-
rio lacuna existentc' no begislac'So c'stodual -
eis que possibilitaria ao Vice-Governador ntua-
lmzar-sc corn novas técnicas (Ic administrac50
C acompanhar o global desenvolvimento da
politica adrninistraiiva 'o Covc'rno.

3. Na aclmmnistraçuo Rondon Pacheco
atestando ainda uma vez a atualidladle e a role-
vancia do tema - novamente rcportou a idéia
cia criaç5o de urn gabinete para o Vice-Go-
Vernador do Estado. Pronto o expcdiente, quan-
(10 tudo jndjravn seria eTc rcmcticlo a apre-
Ciacao dcsta Assemhléia outra vcz frus-
troll-se, a me jo passo. o proccsso que dulmTmi-
flaria na aprovaç5o do Projeto pelo Legisla-tmvo. Em aiguma pet-dida depcndência (10
Palacio dos Despachos, a gaveta irnpiacável de
anonimo funcionái'io rccoihcu o que fora urn
pujante (lesIgnio, fruto dc iIdinia imaglnaçiIo
criadora

I)iferida a deflagraçao do processo, re-
legada a idéia as cilendas gregas, perpctuou-
-Se, corn fm-os 'Ic instituicao, a arcaica estrti-

tUi'a onde o Chefe do Executivo não tinha
na fmgura (clestarte decorativa) do Vicc-Gover-
nador o coadjuvante valioso n5o (10 po(lcr, p0-
rem, (le ativiclades que, inseridas nufli Con-
texto dc rcprescntaçao' social e politica, ab-
sorvern consicleravel parceia das energias (10
governante, sohicitado, por força do scu
ntis, no atcndimento de p esadissirnos encar-gos.

Atento, corno não pO(leria deixar die ser,
aos esforcos e iniciativas que, partindo dc
setores credcnciados da Repüblica, huscam
a inovac5o de formulas anacrônicas, cuja con-
seaüência seria 0 emperramento cia mOquina
(IC governo, cremos oportuno se iniciem ago-
ra as gestOes one conduzirSo, de urna por
tO(las as vezcs, a cria(-So e instaboeSo die urn
gahinetc para o Vice-Governacbor do Estaclo
(IC Minas Gerais.

TV ConclusSo

Dc acordo corn os modernos estudos do
estrutura dos sisternas c, especialmente. do
sistorna administrativo, nenhurn orgao insti-
tucional i zaclo quc o inteure pode perrnanecer
inert. como acontecia co p-i a figura cléssica
do \T 1-. eGoverna(Ior. Senclo esta figura urna
porte indispensével no cruadro das outorido-
cli's politicos e aciministrativas do Estarlo, cli'
sempre descmpenhou urn panel sionificativo
nas composicOcs e no exercicio de influência,
porém, a sua participaçuo so se tornava apa-
rente nos momentos dc crise, em conjunturas
clecisivas cIa politica estadual. Nessas con-
diçOes, é evidente que o papel clOssico do
Vice-Governador se apagava no marginalismo,
quando as conjunturas niio exigiam a sua par-
ticipaç5o ostensiva.

Corn o revigoramento dos funcOes pObli-
ens no processo de intcgrac-uo institucional, é
claro cmi' a ficura do Vice-Governador cleve
ser trazida a ccna, pela legitimaç5o die sua
atividade, através de urn gahinete pm-Oprio,
acessIvel a todos os cidaduos e pelo qual a
sua prcsença se valorize e esteja sempre atuai
mi consciência do povo.

As compctências constantes (To art. 2:'
do Pro jeto conclensam, em face do silêncio
(Ta Constituicño Estaduai, todas acjuelas ativi-
(lades que dño relevo a figura classica do
Vice-Governador e realmcnte significarn o de-
semnpenho (Ic funcOes ciue. scm ostensiva ins-
titucionalizacão, cram praticadas por aqueles
que, noutros tempos, foram eleitos para o
mesrno cargo.

As ativi(Iades (he assistencia c coordena-
ção adininistrativa e o descnipenho (las ativi-
diodes de reiaçOes pObhicas a serem exerci-
(las peio (labinete do Vice-Governaclor pre-
enchcrao o vazio em que se situava a figura
antiga do Vice-Govcrnador do Estado.

0 presente Projeto (IC Lei, que encami-
nharnos ao Sr. Governador do Estaclo corn
nossa sugestão pessoal, tein scu alicerce na
própria realidade, cm face da qual esta ape-
nas sendo criado o Gabinete a que faz jus
urna autoridade pOblica que integra o processo
politico I' administrativo (10 Estado. 0 Pro-
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jeto pie encaininhainos tein a seguinte re-
(laçao:

Projeto (le Lei n.?

Cria o Gahinete (10 Vice-Governador (Ic
Minas Gerais e dá outras proviciências.

	

Art. 1. 9 	Fica criado o Gabinete do Vi-
ce-Governador (10 Estado de Minas Gerais.

Art. 2.9 Compete ao Gahinete do Vice-
-Governaclor do Estado: I - prestar assistên-
cia iniediata ao Vice-Governador nos assuntos

	

especificos 	 do 6rg5o; II 	 fazer a coorde-
naçSo dc assuntos adrnin istrativos (IC sen in-

	

tercsse; III 	 (lcSe1T1pefl1(r atvidadcs de re-
lacoes publicas do Vice-Governador.

	

Art. 3. 	 H 'i1er ao ciisposto no
artigo antecedente, ficarn criados, no Anexo
(10 I)rcreto •(? 16.686, de 27 de outubro dc
1974, Os seguintes ear'os: a) de recrutornen-
to amplo: urn di' Chcfe de Gahinete do Vice-
-Governador (10 EStadO, c6(1i'O EX01-VG-13;
dois de Oficial de Gabinete do Vice-Governa-
dor do Estado, eódigo EX02-VG-35 a VG-36;
urn de Assessor I do Vice-Governador do Es-
tHo, código AS 01-VG-200; h) de rccruta-
mento lirnitado: dois de Secrcthrio Executivo
(10 Vice-Governador do Estado, código EX08-
-VG-50 a VG-51 dois de Assistente Adminis-
trativo do Vice-Governador do Estado, cócligo
EX06-VG-349 a VG-350; dois de Assistente Au-
xiliar (10 Vi'e-Governador do Estado, cóiligo
EX07-VG-581 a \TG582

Art. 4.' --- Esta lei entra em vigor no
(Iota do sua puhlicaciio

Art. 5.9 - Revogarn-se as disposcöes
em contrário.

Paliicio dos Despachos, aos...de
marco de 1975.

Atireliano Chaves
Governador do Estado de Minas Gerais

E esta, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
a sugest5o que faco nesta tarde, desta Tn-
buna, a S. Exa. Governador do Estado, it
firn ic que seja preenchido urn lamentável
vazio na constituiço (10 eerviço páhiieo (10
HOSS() Estado.

VOTO LIVFIE, DIFIETO E SECP.ETO

O SR. 1)EIUTADO MENDES BARROS
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Está abet'-
to, por todas as casas legislativas (10 Pals,
o debate em torno do; teams politicos, da
abertura democrtica, dos novos modelos a
serein adotados, (Ia nova fase do vida poll-
tica. 0 Congresso Nacional vive agora dias
flovos, coin pi'onunciamentos e análises do
terna, sugcstOes, idéias, propostas, tudo coiii
o sentido mais alto die produrar 0 aprimora-
mento (las nossas instituicöes, 0 carn ? nho do
(Idmoeradia brasileira . Entendirnos a demo-
erama como o inais elevado Ol)jetiVO nacio-

nal permanente a ser atingido no campo Po-
litico. Dernocracia entendida como o " O v er-
no haseado no atendimento dos aspiraeöcs
populares; no atcndimento dos interesses das
grandes carnadas (Ia populaçSo, baseada no
sufrgio universal, no voto direto e secreto,
corn o povo exercendo 0 sagraclo (lireilo (le
designar seus governantes e representantes
e controlando o exercicio do poder que thes
(lelega. Dernocracia, enfim, corn conteu(Io
qe isitrapasse o sentido apenas politico para
transhordar no participacoo efetiva do povo
no exercicio do po(icr social e econornico.

Neste memento de procura, dc sUrgitnen.
to de luz em uma longa noite (le nossa histó.
i-i a, esta 'Casa, que representa o caldeainento
(las tradiçöes de afirrnacSo politica do nosso
Estado, ha de estar presente para confii'mar
a vocaç5o mincira (IC contribuir vandarnent9
para a Naç5o cm todos OS inornentos cm clue
cia proura heher nas boas fontes a 'gua
lImpida que inspirit as rnelhores soluçOes.
1)aqui -- é esta a proposta quc ora fazemos

partain sugestSes quc possam informar de-
cisSes e inspirar soluço r s consentaneas corn
o :'pir i to 1 41 '1 e sio, asso.siado S corn.
preensilo dos novos deveres sociais que Mi-
nas Gerais cultivou ao iongo dc sua sacrifi.
coda e generosa vocaçSo de luta pela liher.
dade. Unarnos As nossas inteligências 0 de-
bate, no confronto de idéias, no choquc de
opinioes, dnico processo capaz de fazer sur-
gir soluçoes que interpretern a media do
pensamento de urn povo

Somos politicos c (levernos orgulhar-nos
(IC ser politicos, classe ultimaniente tilo viii-
pndiado e execrada, mas ñnica legitirnarnen.
Ic capaz de exercer o poder pela represents-
coo popular, pelo niandato consent (to para
forniulacSo dos easninliOs que deve o governo
persc'guir para qe seJafli alcançados os obje-
tivos que atendam as aspiraçoes (10 POVO.
Somos, no cxercicio da funciio qu o elegemos
e para a quid fomos eseolhidos a expressilo
OR vonta(ie (Ia Naç5o pelo conjunto (las Opi-
niSes que i-epresentarnos. Trazernos de cada
regiSo, das cidades, das vilas, dos povoados,
do homem cornurn c do pie exerce liderança,
(10 earnponCs c (10 professor, do operánio, do
profissional liberal, da dona-de-casa, do estu-
dante, de todo o povo, a deiegaç5o para falar
cm sen norne, para decidir por dc. SomoS
a voz do cidade c do carnpo, OR metrópole e
(Ia pequena vita, das zonas urbanas e dos SU-

burbos, iinicos aptos e capazes para afirmar
I adrainavel sintese dos interesses e aspira-
çOes populares. Enfim, acneditamos no exer-
('lelO (10 mindato legislativo como a exercita-
coo do preceito const tucional de que todo
poder ernana do povo e em seu nome C exer
cido

SO pode emanar do povo a opçSo que cie
faca pelo voto livre, (lireto e secrete, baseado
em estado de dineito que the assegure o aces-
so 0 to(lOS Os ineios (le cornunicaçao e infor-
riaco e a niais arnpia liberdade de escoiha.
0 voto, direito c dever, é antes que tuclo a
arma (10 Ci(ladao, funciarnento e base (le todO
regime dernocrStico, desejo c aSpinaça() ma-
nifestados. ManifestacCo OR vontade é 0 iflS
trumento clue permite a cada urn particiPar
(las decisOes qUe (lizem respeito a sociedade

in clue \'lVc . I LU c l ue set Ii',r( PiIi'O clueC ossa ser escoimado das pressöes que tirarn
sua legitimidade. HA que ser secreto para

arant ia do inviolabilidade do sua opintho.
que sen direto para autenticar a indivi-

dualidade da opç5o.
So se pode exercitar a democracia poll-

tica através do vofo. 0 governo é mandata-
rio do veto, escoihido como uma resultante
dos VOfltO(ICS des individuos que integnam a
sociedad e , capaz de executar Os objetivos ma-
nifestado s pela majoria que 0 elegen scm se
esquece r, contudo, dos direitos adquinidos pe-
las mlflOrlaS.

No mcrnenlo que o inundo atnavessa, he-
nefieiário C escravo do moderna tecnelogia,
destaca-Se 0 extraordinSrio avanco OR ciencia
das comtinica'i'Oes, encuntando o gioho terres-
tre e infonmando o horncoi , r'ias ao mesmo
tempo Cond i Cioflan(loo pela informa ç So din-
gida, violcntando-o peP' suhmissSo nos pa-
drCes que impOc pelo dirigismo psieolOgico
de SIlOS mensogens. Aindo osHm o voto se
apnesenta como a mais autêntica dos manifes-
tacöes humanas, lihertado, no iltima cam-
panha eleitoral do Brasil, pelo ace-,- . o de to-
dos os candidatos, do SituacSo e da Opcsiço,
aos meios de comunicaçSo.

Por tudo iso, é que iv'reditanios no po-
der emanado do povo. rnnn i fesfndo atravCs de
eleicSes livrcs, corn todos os candidates utili-
zando-se de maneira enuAnirne dos meios d'
comunieaçéo, coin 	 scm con-
dicionamento. Mos o veto, como aualnuer
exendlcio On vontade, precisa ser permanen-
temente exercitado, para quo, pela consténeja
de sua expresso, pela esnola que coda el°ic50
representa, pela lico cleixada em coda esco-
Iha, seja a cada dia mais aprirnorado. Dpi
néo entendermos tese ocora proposta, cjue ad-
yoga a coineidCncia dos niandatos. Os ensi-
namentos cue a dltima e1eieo nos deixou etSo
ainda patentes porn a onSlisn de todos. Elci-
çãø solteina, alcancou Os maiores lfl(IiCCS die
comparceimento ja registrados cm nosso Pals,
traduzindo o alto signilicado one alcanea a
participaçSo do povo quando chamado a optar
em pleito mancado pela legitirna express5o das
aspiracoes populares.

Cremos, e aqui o afirmamos, que o apri-
moramenfo (10 rrgimo demo 'rOtico depend-,
dessa participaee, que so serS api-imorada
na medida em que o eleitor mais se acostu-
mar corn a eleicCo .Ac onsSncia dos pleitos
e pedra angular da questSo. Lutemos para
que coda vcz mais o povo seja chamado aOpinar, a cscolj(ei-, a eleger, e sO teremos a
ganhar corn a formacjo dc urn coiéoio dci-
toral cada vez mais aprimoraclo, meihon in-
formado NSo podemos concor(ial- corn a
PrOpalada coinciclCncja de rnandatos, que,
alem de outros deméritos que a envolvem,
Virla tiran esta oportunidade de panticipação
cada tha mais consciente do eleitor.

A cleicSo é a escola do voto. E C por
cia, por sua ampFac5o, pela sua extensSo atodos OS cargos e a toclas as CidadeS de forma
direta, que chcganemos ao ideal brasileino de
ernocracia legitmada pcla parflcipac5o (10

POVo, corn os niandatos delegados pelos Oni-
COS Capazes de IcgitimS-los. Naveguemos no

veleiro (Las eleiçOes, E preciso navegar, co-
mo na expncssSo do Deputado Misses Guima-
rSes, Presidente Nacional do Movimento Dc-
mocrático Brasileiro: "E preciso navcgar nSo
como 0 vento, miis contra 0 vento, ate atingin
a praia limpa da liberdade, no pals do hornein
e nSo do medo".

DOCUMENTAcAO PARA POSSE DO
PREFEITO DA CAPITAL

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidente e Srs. Dcputados, inicialmente de-
scjo saudar 0 nosso nobre cornpanhejro de
Bancada, Deputado Mendes Barnos, que acaba
de pronunciar urn bellssimo discunso.

A Bancada solidSria do MDB lamenta a
ausência dos senhores membros da Bancada
governista, que n5o puderam apreciar esse
discurso, a cxceçSo do Sr. Deputado Rafael
Nunes Coelho, que nos brinda neste instante
corn a sua presença, e o Deputado Artur
F'agundes.

Apresentarnos a esta Casa urn Requeni-
mento haseado em termos que discutem a pos-
sibilidade do indicação c aprovac5o do nome
do Sr. Luis Verano para prefeito desta Ca-
pital. NSo querernos, naturalmente, criar
mais qualquer entrave a indicaç5o de S. Exa.;
move-nos apenas o aspecto legal dessa mdi-
cação, desse empossamento do Sr. Venano no
cargo de prefeito do Belo Horizonte. Ocorre
quc V. Exas. sabem muito hem quo nós, os
disputantes do voto difleil, os clis putantes do
voto popular, os que carregamos o onus de dis-
putar urna c1eie5o em que o voto é conquista-
do palmo a palmo, passo a passo, temos de
apresentar junto a justica eleitoral urn manan -
cial de documcntos. SSo certidOes ncgativas
dos cartOnios, certidSo fonneeida pelo DOPS
coin a dircitos politicos, prova de
filiaco partidSria, obedceendo aos pnazos prc-
vistos pcla lcgislacSo eleitoral. 	 Apresenta-
nios atestados do bons antecedentes, titulo
elcitoral; apresentamos, afinal de contas, urn
gnande nOmero dc documentos que no nos
permitem ser empossados nos cargos possivel-
monte disputados, mas perrnitem-nos scr can-
didatos.

S. Exa., o Sr. Luiz Verano, é urn notne
que, neste instante, iS respeitamos, urn ho-
mem muito simpático, de personalidade mui-
to agradSvel, conforrnc a imprcssão que nos
deixou no rcuniSo que tivemos corn S. Exa.
no Gabinete do Liderança do MDB. Mas aten-
tcrnos para o aspecto legal do fato: natural-
mente, se disputamos a elcicao pelo processo
direto, S. Exa. tambCm vai disputS-la pelo
voto indireto; evidentemente, S. Exa. nSo te-
rS o voto eminentemente popular, inas terS
nos Srs. Deputados da ARENA Os SCUS 37
eleitores, jS que Os Deputados do MDB n5o
far-5o pante natuialmente dessa espOnia mdi-
cacSo. S. Exa. C candidato pclo voto indire-
to, S. Exa. luta pelo cargo dc prcfcito de Belo
Horizonte e, candidatando-se a esse cargo,
naturalmcntc tcrS de apresentar essa documen-
tac?io necessSria.
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Portanto, no din de ontem, endereçarnos
no Presidente desta Casa urn pedido par que
of icie no Presidente (10 Tribunal Regional
Eleitoral, no sentido de que aquele Tribunal
nos informe se S. Exa., o Sr. Luis Verano, 1) 0 -
dora sec candidato a prefeito (Ic Belo Hori-
zonte, mcsiilo pelos moldes (in e1eiçio indire-
In, scm os documentos exigidos. NAlo falo
em nome do minha Bancada corno Vice-LIder,
mas admito quo S. Exa., 0 Sr. Luis Verano,
candidato ñ Prefeitura Municipal (IC Belo
Horizonte. (leverib nceessariamentc apresentar
toclos OSSOS (1oumentos (hUe prOVein sun filth-
çiio partidñria, sua condicibo do esta quite
corn sous diroitos politicos: (levera apresen-
tar as certi(ioes negativas dos cartórios, en-
firn, toda aqueia documentacao irnprescinclI-
vol e exigida a qualquer candidato, inclusive
deciaraciio do hens, corno sutilmente nos in-
fornia aqui o nobre Deputado Fagundes. Na-
turalmenfe S. Exa. terib d fornecer também
essa deelnraçio (IC bens iSSO no par quo
seja empossado. mas para quo possa sor can-
(lidato. A candidatura (Ic S. Exa., o Sr. Luis
Vorano, nibo e unia candidatura legal S. Exa.
nao pode candidatar-so i Prefeituma do Bob
Horizonte, scm ter antes apreentado os
documentos legais exigidos a urn simples can-
didato a vereador. a deputado (siadual, a do-
putado federal e a qunlqucr tipo do cargo
neste Pais. Urc e é necessaria a apresentacibo
dosses (lodumentos, porgue a Iegislaçibo vi-en-
to assirn o oxige.

Portanto, veo na can(lidatura Luis Vera-
no urna candida turn i1eal, a menos quc S.
Exa., o Sr. Presidente do Tribunal Regional
Eloiloral, jnforme no Presidente desta Casa,
l)cputado Joiio Forraz, quc a 1egisla5o nibo
prescreve toda ossa docurncntaeibo par aque-
los candidatos quo (lisputaln 0 ploito ifl(liroto
Será profundamente lamenlâvel, caso a infor-
macibo seja esta. Nibo podernos admitir ('UO
0 voto difjcil, aquele voto trahalhoso o árduo,
exija par a complornentaçibo (IC nossa candi-
(latura a apresentacibo (10 todos esses docu-
mentos,c quo inn voto tranquilo, urn voto quo
(lopon(la apenas do 37 cleitores, no tenha
sequer quo trazer o atestado (Ic vadina contra
men ingite

TNsTALAcA0 1)A ACOMINAS

(I SR. DEPUTADO 1)AL r\TON CANABB
VA -- Sr. Prosidento e Srs. Deputados. Antes
(10 entrar no assunto quo me traz ib Trihuna,
(ueo (I ci xar a (101 Os incus CUfll 1) rim on los (10
nobro colega Sohastio Mendes Barros polo
pronunciamento corn quo inaugurflu sna vicla
parlamentar entro nós. Foi (Ic prirneira ibgun
esse pronunciamento. quo passa a ser nun so
(10 Doputado Sebastiibo Mendos Barros. mas,
pelo consenso unânime (Ia Bancada, urn pro-
nunciamento (Ia Bancada do Ml)B, principal-
monte no dia do hoje, em que Se vai pro(eder
0 eloiçOo indireta para a oscoiha do Prefeito
(IC Belo Horizonte. Foi muito oportuno o
pronunciarnento do hoje, porque marca a po-
siçibo (10 MDB nesta data cm quo so furta an
povo mincimo o direito sagrado (le oscolher
seu mandatOrio para o Executivo (Ia Capital
(10 Estado. 0 MDB niio encontrou, nem en-
contra ohjeçao a fazer no nonic. Sib lanienta

que ele não tenha sido julgado na arona la
disputa eleitoral. So lamenta que o Sr. Luis
Verano não seja o sou adversOrio, para eo
correr corn outro cidadao, nosso candidato
da mesma grandoza (1010; (10 mesmo sloths,
(Ia mosma estrutura moral, politica e técnica;
(10 mosmo carOter; para disputar conosco a
preferência do eleitorado belo-horizontino. o
pronunciamonto do nobro cologa Sobastio
Mondes Barros foi excelente, e so larnenta.
mos que não tenha sido feito no Grande Ex.
podiente, para que toda a Casa pudesso (leha.
ter o assunto, quo é (10 fidelidado 0 democra.
cia, quo é urna oracOo a domocracia; oracibo
quo todo politico devoria rezar ajoclhado no
altar da POtria, como expresso mOxirna de
sua própria convicçiio domocrOtica. Parabe.
nizo o ilustre colega pola oportunidadc. pela
excolência do pronunciamento corn quo mi-
ciou, oficinimente, suns lides parlamentares
(In Assemhléia (Ic Minas.

Sr. Presidento uma veiha aspiraçflo na-
cionalista (10 Minas vem sendo alimentada
desde 1924, hatizada pelo grande nacionalls-
ta brasileiro Arthur Bernardes e ate hole Fe-
irsinta unia luta, urna (spomaflça constante
(10 velho nacionalismo, quo é a instalaçOo orn
Minas (Ia AOMINAS.

Durante o man(lato do (Iovomnador Ron-
(ion Pacheco, S. Exa. pmeferiu, to(Ia vez que
pô(le, prestigiam o capital alienigona, proju -
dicando o capital nacional. Diziam ate que
hastava uma comissibo chegar ao Pal0cio da
Libomdado falando onrolado, para ter as por-
las ahomtas e sor recehida prontarnente polo
Sr. Govornador do Estado. No somos con-
tra o capital ostrangoiro. Achamos niesmo
quo, As vezes. ole vom para o nosso dcsenvol-
vimento o prosperidade. Concomdamos nue
é necessOrio, para 0 Brasil croscer, que tenha-
mos não so a técnica, como também o ca-
pital ostmangoiro, mas precisarnos resguardar
a nossa independencia, a nossa economia e
a nossa lihemdade.

0 Sr. Rondon Pacheco nibo teve a mesma
sensihilidade do Sr. Aureliano Chaves, que
prometou, nOo em campanha eleitoral, porque
niio houve, mas do pibblico, prorneteu, repito,
apoiar a instaiaciio (Ia ACOMINAS. Promo-
lou apoio c torn aspimacibo do uma siderOrgica
muito maior do quo a que nOs imaginOvamoS.
Eu dou os parabéns a S. Exa.

Quero aqui colhem alguns (lados oficiais
pal-a quo. dontro em breve, possamos dam rei-
nIeio 0 campanha do pamlamento mineiro peba
grando indOstria sideribrgica do Vale do Pa-
maopcha. Tivemos oportunidade de ouvir urn
coboga nosso quemondo transforir a localização
(Ia A0MINAS par a sua cidadc. So come-
çarmos desse jeito, acabaremos desfigurando
a A0MINAS. 0 rnaior argumento (Ia A0-
MINAS é o local escoihido para a sua instala-
cOo. NOo vejo sentido em modificar nada.
Seria uma desfigumação completa. A ACO-
MINAS é a aspiraçOo do todos nOs, dos homens
(Ins vilas, dos diretOrios acadêmicos, dos in-
tebectuais, dos jomnalistas (Ia Assemhléia Lo-
gisbativa. Assim é que nascem os grandes
movimontos, através da forca propulsora (Ia
vontadc do povo. NOo foi assim quo nasceu
a PETROBRAS? NOo foi como o slogan, es-
crito nos muros de todo o Brasil, " 0 petróleO

? NOo foi ii( 111(1, flOS 1)alanqucs, (11(0
drandO5 hoiiidns pUl)liCOS (10 Brasil, (to-

oS endo a nacionalizacOo (Ia exploracOo do
Ion leo, possibilitaram o nascimento da PE-

OBRAS? A PETROBRAS é a major em-
'csa (to Brasil o urna das maioros (10 mundo,

foi (Ia sUa PrOSi(lêncla que saiu o Presidente
da 0 bi1 De manoira quo S. Exa., o
presideib0 Ernesto Goisel, deve sor sensivel a
'Ste movimont o , porque é ole também urn on-
1ionalista, foi do ate outro (ha Presidonte
1a PET10S e dove sentir que esto movi-
nento tern sua razibo (IC sor, pois, do ideal
uc nibo foi corrompido, é quo nasceu esta
spiracub0 tie 	 Gerais, a o(lifiCaçao no

Vale (10 Paraopoha do urna grande indástria
E vergonha para o Brasil, em

1974. importar 4 milbOes do toneladas do aco.
essa vorgonha nacional quo anima a vonta-

do dos inineiros tie colocam aqui urna grande
5 der0rg, born ao 1(1(10 (las jazidas (be mi-
nério, e é em favor dola quo volto a esta Tn-
buna.

Iniciamos agora, corn a forca nova dos
jovens quo chegararn a esta Casa, corn o san-
gue noVo (Ia juvontudo e (in brasileirismo des-
tes Doputados, tima outra faso. Esta
caUSa (In AOMINAS mercê (10 Deus, mio serO
postergada nem alienada por ninguém, pois
estO oncontrantbO urn Onimo alontador na ju-
ventU(le do novo Govorna(lOm, quo jâ promo-
tell 0 opiniOn puhlica (10 Minas inteira tloth-
caçOo em favor tlesta grando crnpresa, quo
e sonho do tantos quo lutam por urn Brasil
mais forte e independonto.

Sr. Presiclente, cu me recor(10 (10 probic'-
ma do AR. Foi bovantado o cniado poba
Associaciio Comorcial (10 Minas Geniis, nurn'i
resposta ao (losafiO quo a pnixOo cntrcguista
do Sr. Rondon Pacheco lancou an empresa-
riado mineiro, quando, do certa feita, nit Fe-
deracan (las In(Iibstrias, ostava revoltado corn
o movimento quo a Associaribo, a imprensa e
esta Casa faziam cm favor (Ia A(0MINAS.

DISTRITO INDUSTRIAL DE JUIZ DE FORA

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. l)oputados, V. Exas. cortamen-
Ic se lembram (10 assunto refemonto ao dis-
trito industrial (10 Juiz (Ic Fora, quando, des-
Ia Tribuna, fizemos urn trahalho, a quo intitu-
lamos 0 Forró. V. Exas. se lembram muito
hem do que, quando doscrevemos aqui a fes-
tinha do entOo Govomnador Rondon Pacheco
em Juiz (Ic Fora, quando S. Exa. inaugurou
nurna situaçOo (losértica urn pequeno oasis
- e naciuela oportunidade aplaudimos o pe-
queno oasis que, naturalmente, ainda serviria
(Ic repouso o doscanso para alguns guerreiros,
bedujnos (In doserto - naquelo trabaiho, ci-
tamos como ver(la(Ieira aherraçOo o distrito
industrial, aquola propatada desapropriaçOo
(Ia area, principalmonto porque a Area mi-
cialmento (lesapropriada ain(la nOo tern urn
lecirno efetivamento ocupado.

Existem, naluralrnento, os projotos; co-
flheço-os , corno conheço os sonhos, rnas em Juiz
de Fora, estamos cansados (10 proinessas C (10
Sonhos Proferimos algo mais palpOvel, m(iiS

rliI, quo 1)ossa (lecidlidarnente trazer Oque-
in reglao 0 (tue cia necessita, aquilo por quo
cia luta hO tantos (locênios.

Mas o rnalfadado distrito industrial de-
soinu, desoja e (losejara dosapropriar muitas
outras areas, a tItulo, taivez, de urn segundo
(histrito industrial. Pasmern-se V. Exas.! Sc
• primeiro, taxativamente, ainda nOo existe,
• que diriarnos do segundo? Seria muito
inenos, aifl(la, do que uma hipótesc; seria
muito menos do quo uma mil-agorn; soria
muito rnenos do quo urn sonho; seria a for-
mula do uin sonho; seria o desojo de sonham.

Srs. Deputados, é urn desojo muito pe-
qucnino para minha regiOo. V. Exas. imagi-
norn urna (ieSapropriaçao, cm nOmemos redon-
dos, do 5.748.750 m2 . DesapropriacOo ao
proco vii (Ic 5 centavos o metro quadrado.
NOo ao preco de urn cafezinho, mas a 5 centa-
vos o metro quadrado. Imaginorn V. Exas.!
Undo so encontra urn tormeno desse preço?
Acredito quo nem terra devoluta. Sou candi-
(Into a qualquem quantidade de terra, em quai-
quer lugar deste Brasil, que me possa sor
vendida a 5 centavos. Pois é exatamente esse
o proco ambitrado 1)010 distrito industrial pa-
ma as lemmas da grande regiOo (le Juiz do Fora,
par as termas vizinhas 0 BR-135, encostadas
no asfalto, nit principal via do acesso ao Rio
do Janeiro o Brasilia. Imaginern V. Exas.
urn torrono dessa condiçao, (lessa irnportOncia,
uma propniedade (bossa quali(Ia(Ie ser avalia -
(In, scm desapropriada a 5 centavos o metro
quadrado. E gritante; é iriconcebivel; é irno-
ml. Von mais longe, digo a V. Exas. quo a
pribpnia CDI, majostosa, poderosa, mas in-
cocrente, dubia, falsa, arbitmou para a mesma
terra, na inesma localidade, no mesmo senti-
00, 0 prcço do 20 cruzeiros o metro quadra-
(10. Al é diferento. Para coinprar, o metro
quadrado custa 5 centavos, mas par vender,
esse mesmo metro quadrado passa a valor
porn o distrito industrial 20 cruzoimos.

Vejam V. Exas. a ahormaçOo. NOo onten-
(in. Trata-se do puma matemOtica. Poniten-
cio-me dianto do V. Exas. Sempre fui fraco
em matornOtica. So sempre fui born em fib-
sofia, fui fraco nas contas. Dovo dizer a V.
Exits. que nasci em berco (10 oumo; do con-
tmOrio, nOo me encontrava nit situaçOo em
( TUe me encontro, porque sou fmaco em nümo-
ros. Entre V. Exas., cérebros pnivilegiados,
pnincipalrnente entre os mombros da gloriosa
Bancada (Ia ARENA, hornens (Ic grande cultu-
ma, quero cror que (love haven algurn born
matcrnOtico; certamento que toromos at um
homem que me respondcrá taxativarnente,
nOniero a nOmero, parcela por parcela. to(las
essas ahcrmaçOcs. V. Exas, hOo do me compme-
ondor, pois, so o torreno a sor pago vale 5
centavos, como podemO a mesrna terra ter o
valor do venda (10 20 cruzeiros o metro qua-
drado?

E you mais longe. Quando digo a V.
Exits. (Ia iiogalidade da tmansacOo, o que é mui-
to rnais grave, muito mais pmofundo, muito
mais significativo é quo ouvirnos falar, no
Governo da RcvoluçOo, do proto no bmanco
em to(bos os negócios do Estado, apregoado
polos hornons puiblicos e nOo-pOhlicos quo
'on(afl(lani esso Pals e cuio dizorn alto e born
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som da bandeira da moralidade. Pasmo-me
e (levo dizer a V. Exas. que n5o entendo a
discrcpância nern esse tipo de moralidade,
quc é ilegal, pois a lei diz que tU(lO que é de-
sapropriado, ate mcsmo pela UniSo, nSo po-
(lerá ser vendido. A UniSo poclerá doar
alguma coisa que foi desapropriada; jamais
vender. E inconstituiona1, ilegal e profun-
damente imoral dcsapropriar terras a 5 cen-
tavos e vendê-las a 20 cruzeiros o metro qua-
drado. Esse fahuloso negócio foi feito pela
CDT. Eu, que son um homem de negócio,
assim como vários (105 Srs. Deputados esta-
remos certamente interessados em fazer uma
empresa juntamente coin CDT para comprar
tcrras por este Brasil afora. Cornpraremos
terras a 5 centavos e as venderemos a 20 cru-
zeiros. Será empresa fadada a total sucesso,
urna empresa estelar, pois a mercadoria será
paga a prcço irrisório, e nós grandes cére-
bros empresariais, a transformaremos nurna
quantia fahulosa. Assim faz a CDT por inter-
rnédio do Sr. Silviano Cançado, merecedor de
nosso respeito C admiraçao, pois nao ha nada
de pessoal na critica ciue fazemos. Alias,
jamais faremos desta Tribuna qualquer criti-
ca que tenha aspecto pessoal. Criticamos ape-
nas a CDT, principalmente pelo que ocorre
na minha região. Essas terras clue serSo desa-
propriadas por Cr$ 305.898,00, ou seja 305
rnilhöes antigos, serSo revendidas ilegalmen-
te pelo distrito industrial, pela fabulosa quan-
tia - que os rnateméticos peguem 1ipis e
papel, porauc silo muitos os némeros de
Cr$ 114.970.000,00, on seja, Srs. Deputados,
114 hilhScs antigos.

NSo é preciso dizer mais nada a V. Exas.
Temos ainda urn manancial de observacöes
sobre o clistrito industrial. Larnentamos a
ausência dos Deputaclos da regiSo. Deputa-
dos que retrucarn, Deputados jue respondem,
mas não Deputados que refutam, Deputados
que nao (lao respostas nem solucöes. Apenas
retrucam, mas n5o refutarn. Ainda traremos,
cm muitas outras oportunidades, dendncias
substanciosas sobre a operaçSo que realiza a
CDT no distrito industrial de Juiz de Fora,
que continua acclerando aquele maravilhoso
forrO.

SAUDE PUBLICA

lire que se asscnta o desenvolvirnento das
nacOes. Em contrapartida, as doencas tern
sido fator obstaculizante do progresso social

No que chamou de Ciclo Econôniico
Doenca, Ahrahan Horwitz, Diretor da Orga.
nizac5o Pan-Americana de SaOde, rnostrou
grande influência (las rnoléstias no desenvol.
vimento material dos povos, visto quc existe
urn inevitável inter-relacionamento das (ben.
ças coin 	 energia hurnana de baixa qualida.
dc, coin pequena producSo de hens e 5cr.
vicos, corn salários de subsistência corn no.
tricilo deficiente, educacão insuficiente e 1.
hitacao inadequa(Ia.

Para A. Horwitz, 0 Ciclo Econômico da
Doença pode ser assirn dernonstrado: baixa
producao de hens e servicos 	 salários de
subsistência 	 nutriçäo deficiente, educaçäo
insuficiente e habitaçSo inadequada 	 doen.
Ca = energia hurnana de baixa qualidade
haixa producSo (IC hens e servicos. Por
outro lado, a doença gera grande investimen.
to em assistência medica e haixo investimen.
to em medicina preventiva e em sadde pibbli.
ca , o que provoca mais doença e, conseqiien.
teiucnte, baixa producao de hens e servicos.
Conclui A. Horwitz que desatualizaç5o 	 po-
breza, c suhdcsenvolvimento 	 atraso.

E preciso, Sr. Presidente, que consigarnos,
cm contraposicão ao Ciclo Econômico da
I)oenca, implantar o Ciclo de Desenvolvimen-
to Econômico porque, a partir do estaheleci.
mento (Ia sadde coletiva, ganham-se melhores
condiçoes para a educação da populacSo, que,
hem nutrida, opera novos investimentos
major produco de forma cada vez mais acele-
rada. A prosperidade e a seguranca nacional
se viabilizam por homens que tenharn sadde,
e esta sO é possivel alcançar-se ern nacöes
prósperas e seguras. Este, o Ciclo de Desen
volvimento Econômico que precisamos al-
c ançar.

Antes de cntrarrnos no assunto especi.
fico (leste pronunciamento, queremos cxter.
nar a eonviccSo de que 0 Movimento I)cmo-
cratico Brasileiro teve, em face dos resulta-
(105 das eleiçOes de 15 de novembro, enor-
memente aurnentada sua responsabilidadc pa-
r 

'
i coin povo, visto hoje representarmOs pon-

deravel parcela da comunidade.
Esta claro, Srs. Deputados, que o aumefl-

to da Bancada do MDB é conseqüência direta
e inequivoca da insatisfação diante das opcOes
governarnentais postas em prética pelos váriOS
governos estaduais que se viram derrotadOs
nas urnas. Votando na Oposicão, o povO
declarou, de maneira cabal e eloqücntc, sen
cansaco e descrédito pelas obras que o gover
no, através das gordas verhas de propaganda,
tern afirrnado realizar. Os eleitores respofl
(lerarn nas urnas aos que julgaram poder mis-
tificá-los através da rnassificação ub1icitar1a.

Pois bern, tendo sido destinatarios desSal
importante alternativa popular, sentimofl0S
obrigados a multiplicar nossos esforcos - C

des já cram irnensos - para que nos mostr
mos ainda rnais dignos do novo crCdito de
confiança que o povo nos ahriu.

Não constitui segredo, pois integra 0

grarna do MDB, o fato de que julgamos
timas as eleiçOcs indiretas. Todavia, r

camete, apesar dessa restriçäo hasica, não
nos furtaremos em oferecer contribuiçSo aos
uc desde 15 de rnarço, estão a frente dos
iestinoS (le Minas Gerais. E a primeira delas
diz respeito a salade plablica.

Após estudarmos exaustivarnente a ques-
tao de nosSa salade plablica e meditar no assun-
to corn a seriedade e dedicaç5o que o tema

% ige, chegamos a conclusão de que so terá
exito uma polItica médica que se assente ha-
sicamte no combate la subnutriçao, no aper-
feicoamd1 t0 do saneamento básico, na preva-
lencia da rnedieina preventiva, na valoriza-
ao (Ia educacão sanitária e na forrnação de

urn quadro de medicos especialistas em salade
Oblica. Sem que isso ocorra, continuaremos,
rno ate aqui, a estruturar flossa acão médi -

ca no incr1'd1, oflerosissimo e insensato corn-
bate as consequências das doencas deixando-
-ihes intocadas, portanto prontas par se alas-
trarcm, as causas. Ainda agora, num esforco
que elogiafliOs, rnas cujo resultado é de efeito
poUCO duradouro, presenciamos gastos vulto-
sissimos da Secretaria de Estado da Salade na
vacinacio em massa contra a meningite. Estla
claro (tUC a vacinação tern sen mérito, mas C
mais claro ainda que a acão preventiva sanitla-
na é incomparavelmente rnais eficientc. A esse
respeito basta dizer-se que na Finlândia, on-
de Os surtos de rneningite ocorreram mais
ou menos na mesma época que no Brasil, a
doenca estâ debelada gracas a urn trabalho se-
melhante ao que estamos preconizando para
nosso Estado.

Enquanto na Finlândia já terrninou o sum-
to, no Brasil nós nos prepararnos para enfren-
tar talvez a maior epidemia da moléstia quo
acabamos de eitar.

U Sr. Deputado Ulavo Costa - Nohre
Deputado Haroldo Lopes - Estamos ouvindo
atentamente o brilhante trahaiho de V. Exa.
Não desejarnos neste instante trazer nenhurn
subsidio ao rnesmo. Apenas, ja que V. Exa.
trata de urn assunto de prirneira ordem, ja
que fala do problema da meningite coin sua
autoridade de medico eoneeituado e profun-
do conheeedor do assunto, desejo apenas di-
zer a V. Exa. do estado calamitoso em que
se encontra minha região, prccisamente Juiz
de Fora, quando verdadeiras caravanas se di-
rigem a Petrópolis e ao Estado do Rio para
que possam vacinar-se contra a terrivel doenca.
Em Juiz de Fora foi localizado e identificado
urn grande foco de meningite. A nossa ci-
dade Se encontra situada nurn ponto de grail-
de afluCncja, já que fica exatamente entre o
Rio de Janeiro e Belo Horizonte.

Juiz de Fora ja conta coin ca-
S()S de meningite. Não posso exatamente pre-
(isar esse nlamero de casos, rnas basta dizer
que Opãnico já se apossou da populacao, p0-
Puiacao que se diri ge não a Capital (10 Esta-
do, "do a Belo Horizonte; populaçao que Sc
(lirige nao a Seeretaria da Salade municipal
00 estadual: a populacao (laqUela região se
ti(n.ge tristemente ao Estado (10 Rio. Aquela
POPulacSo esta sendo vacinada, uma parte
(cia, coin uma sobra (Ic vacinas one existe
(In Petropolis uma sobra de vacina (10 Esta-
(odo Rio. Portanto, veja V. Exa., que, corno a proprienlade traz esse as'1nto ao Pie-

nario, veja o estado triste não da minha re-
gião, mas de toda Minas Gerais.

Agradeço a V. Exa. o aparte e me descui-
p0, rnais nina vez, por ter interrompido a
brilhante alocução de V. Exa.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Obrigado, nohre Deputado Olavo Costa. V.
Exa. tern sido urn dos brilhantes Deputados
deste Casa. Tern defendido as coisas de sua
região e traz-nos mais essa triste noticia no
momento em que cornemoramos o Dia Mundial
nia Salade. Mais urna vez, atestamos a pobreza
do Estado de Minas Gerais.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre
I)cputado Haroldo Lopes da Costa, aguarda -
va que se adiantasse urn pouco em sen pro-
nunciarnento, para ter a satisfação de apar-
tea-b, procurando não ilustrar, rnas colabo-
rar coin Exa. e coin povo mineiro, ja
que V. Exa. trata de urn problema que aflige
a população brasileira e agora, de modo mais
(lireto, a população de Minas Gerais.

Enquanto São Paulo teve tratarnento es-
pecial do Governo e do Ministério da Salade,
Minas Gerais, no caso da meningite, foi rele-
gada a plano secundario. Após a vacinacão
a que se procedeu em Belo Horizonte, quando
sabemos que havia focos de meningite no
Estado de São Paulo, coin Sul do Minas in-
tciro reclarnando a atencão do Governo para
o sério problerna do doença, recebemos e
trouxernos ao conhecimcnto da Casa e ao co-
nhecirnento da SUCAM, dirigida pelo ilustre
Dr. Siebra de Brito, apelo para soluçSo desse
problema. Julgavárnos que o assunto estava
entregue a Secretaria da Salade, e para lli nos
dirigirnos. Recebemos atenciosa inforrnacão
do SubsecretOrio da Salade, Dr. Enio Pinto
Correa, larnentando nada poder fazer, porque
o combate a mcningite tinha sido transferi-
do para a SUCAM, sob a orientação (10 Dr.
Siebra de Brito, cidadão ilustre, dotado de
boa vontade, atencioso e dedicado, que nos
inforrnou, depois, que ate aquela altura não
tinha condicOes para atuar. Tinha noticias
de que estava sob 0 seu comando esse proble-
ma, mas ainda não tinha material necessário
para sua atuacão; ainda não podia iniciar a
vacinação. Quando esciarecemos a S. Exa.
que havia varios casos de rneningite nos 1lu-
nicipios de Varginha, Conceicão do Rio Ver-
de, Lanihari, Carnbuquira, Três Coracoes e
outros, no cireuito das Aguas, região que de-
manda o Rio de Janeiro pelo laltimo Munici-
pio do Estado de Minas, Itarnonte, no alto da
serra, pedirnos-lhe providências e o enlo de
vacinas. 0 rncsrno acontecia em direção a
São Paulo, pela Rodovia Fernão Dias, a par-
tim de Três CoraçOes ate o Municipio de Extre-
ma. No entanto, S. Exa., o Dr. Siehra de
Brito, aguardava instruçOes e material neces-
sario do Ministério da Salade, dizendo, então,
que havia sido informado, inclusive, da pre-
ferCncia para os munielpios próximos As mo-
dovias asfaltadas. Alas, ate a presente data,
nada de efetivo foi feito, e o nOmero de casos
de rneningite aurnenta diariarnente. Dizem
que ainda demorara por três a quatro meses.

Aproveito, assim, o trabalho e a dedica-
ção de V. Exa., como medico e representante

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Voltarnos a
ocupar esta Tribuna, de onde, ao longo de
nosso primeiro mandato, procuramos dar a
meihor contribuição ao diagnóstico e solu-
çOes dos problernas médico-sociais que afli-
gem o povo que representarnos.

Não ha ddvida, Sr. Presidente, de que
devemos canalizar recursos e investimentos
cada vez mais vultosos para a area da sadde,
pois é elernentar que a grandeza de uma nacio
so se consumará Se alicerça(la em boas cofl(li-
çöes de higidez fisica e mental de seus habi-
tantes.

A sadde individual e coletiva tern sido
considerada por especialistas e autoridades do
mundo inteiro urn dos principais pilares so-
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ILl
Exa. quo cada vez mais encontramos vitimas
indefesas em nossa populacCo, isso porque as
moléstias estCo aumentando.

Prosseguindo ainda em nossos traballios
quando procuramos enfocar Os pilares da saã.
tie pdbiica, poderIamos falar tambérn sobre
a subnutricão, que, scm ddvida alguma, tei
dc ser eliminada a qualquer preco. Logica.
mente, isso so poderá ser alcancado através
de uma alimentação adequada, em quo possa.
mos conservar a sadde, cvitando as doenças
e reméclios, pois jO se diz corn propriedade
que é muito mclhor aurnentar a nossa resis.
tência do que tratar das doenças.

0 Sr. Deputudo Nilson Gontijo - Nobre
Deputado Haroldo Lopes cia Costa, a minha
interrupcão é Para dizer que temos em fl0ss5
Bancacla - Para satisfação nossa, e que. in-
clusive, traz urna orientacão, assim podiiios
djzer, já que tambérn e medico sanitarisl -
o nobre colega, Deputado Genésio Bermi"li-
no, que nos honra corn sua presença. S. Exa.
traz uma sugestão, c lue pocle ser incorpoinila
nod de V. Exa., on seja, a de se 1roi-
lair, na fronteira dc Minas corn São Paul , ), a
entrada on saIda de pessoas quo não tei1iain
sicio vacinadas, iii. quo esse local é 0 foci' (1a
meningite. Essa é a sugestão do nobre i)c-
putaclo Genésio Bernardino, que, por son in-
termédio, passa a integrar o discurso dc V.
Exa.

O SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Agradeco a sugestão do Deputado Genésio
Bernardino e uuero acrcscentar nue, inclusi-
ve, ho.ie jã foi aprovado o nosso Requerimen-
to. Mas a sugestCo de V. Exa. será tamhérn
encarninhada a Secretaria de Estado da SaOde
Para as providências necessárias.

A subnutricão c, mais ainda, a desnutri-
cão tern one ncr eliminadas a qualquer preco.
E isso ohviamente so poderâ ser alcancado
através de urna boa alimentacão corn que pos-
snrnos conservar a saddle. evitando dessa ma-
neira as doenças e Os remédios, pois jd se dis-
se, corn rn&ta propriedade, quo "cogitar da
sadde e aurnentar a nossa rcsistência é muito
""d°or do que tratar (Ic doencas e degenera
çöes".

1 preciso ter em vista quo C a alimentacãO
que fornece calorias Para a vicia e atentar
Para a quantidade de energia calórica neces-
sária Para a manutencisO invaridvel tin 1dm
peratura de 36° do corpo humano.

Entre nOs, talvez tenha sido A. dii Silva
Melo (Tue rnais conheceu a ciência da alirnefl
tacão, razão por quo não hesitarnos em l'd.petlr
a sua sintese adrnirãvcl a respeito do relaclo
narnento existcnte entre a alirnentacãO e as
doenças: "As próprias verrninoses, comba:
tids uuase tine Onica c sistematicamefltc a
custa de rnedicamentos, estão, scm contar a
profilaxii, do contdgio repetido, muito na de
pendCncia direta da alimentacão e do estado
de nutmição do doente. ExperiênCias 1eita5
em asilos e orfanatos estrangeiros tern iflO5:
tmado que criancas profundamente infestadas
tie vermes, no serem internadas, deles Sc 1i
hertam por complcto dentro tic alguns mcSeS'
soul o crnprcgo dc qualqucr vcrmifugo ou mne
dicamento, quando, apenas cercadas de bo9

(10 povo, Para trazer, através deste aparte,
mais unia solicitação as autoridades compe-
tentes, porque sci que 0 discurso de V. Exa.
será lcvado a essas autoridades, reclarnando,
comb sempre 0 fez, cm favor do povo mineiro,
medidas concretas e efetivas, zelando pela
sadde de nossos coestaduanos.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Aradeco a V. Exa. a oportunidade que me
oferece de inais essc aparte. Apenas Para es-
ciarecer a situação cia meningite: fomos 0
responsável pelo RequerimentO a SUCAM c a
Sccrctaria da Saãde de Minas Gerais, no sen-
tido de que estendessein a vacinação a todo
o interior do Estado de Minas Gerais, e, quail-
(10 as noticias da iinpreflSa cram dc quo essa
vacinacão se faria apenas cm tomb do cixo
rodoviarlo, nós dissernos naquela oportuni-
dade, e repetirnos hoje, que se trata de unia
medicla absurda sob toclos os aspectos técni-
cos, porque ficou hem claro que a meningite
é uma doença caracteristica de regiöes de Sn-
neamento hásico carente on inexistente.
Assim, os municipios próximos as rodovias
são exatamente Os mnais prOtegi(1OS. Os mais
desprotegidOS sao os mais distantes, onde
não existem sistemaS de agua e esgoto e quo
seräo mais atacados pela (lOeflça. Pediamos
no Requerirnento quo fosse dada prioridade
a vacinacão, de acordo corn o indice epicie-
miolCgico da meningite.

Sr. Deputado Nilson Gontiio Tern pro-
cedência as reclamacöeS quo se fazem no Sul
dc Minas, por ser uma regiäo próxirna ao Es-
tado dc São Paulo, mais atingida pela doença,
por haver rnaior facilidade de contágio em
virtude do vaivérn de mineiros e paulistas
entre os dois Estacios. V. Exa., corn suas pa-
lavras, confirma o rumo da incidência da
meningite naquele setor Sul do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Vcj a V. Exa.: se o problema da mcniflgi-

te atingiu urn ponto calarnitoso, eu poderia
informar a V. Exa. quo outras moléstias, tao
graves como a meningte, cada vez mais se
avancam. Ainda agora, temos dados precãriOs
do Servico de EstatIstica do Estado - já quc
• estatistiCa cm Minas e de urna deficiencia
• toda prova - que apontarn mais de 10 110 da
populacão de Minas Gerais corno vItirna de
esquistossomose. Ainda recenternente o Hos-
pital das ClInicas revelou uma nova forma de
esquistOssomOsc que aparece cm dagnOstico:
a neurológica, que, quando nCo mata, dcixa o
individuo corn seqflelas irrepardveis por toda
a vida. Veja V. Exa., ainda, quc a Doenca
tie Chagas jd atinge 1 milhão de pessoas em
todo o nosso territOrio. Ainda ontem relem-
brávarnos a palavra do ilustre Deputado cc-
prescntante da ARENA, Antonio Dias, quc, tie
maneira brilhante, havia declarado que em
urn de sons municipios, se não me engano,
Grao-Mogol, as criancas apareciam descaiças
e scm calcas, apresentando edema palpebral,
que é, scm ddvida, 0 induce clinico que a
Doenca de Chagas aprcsenta. Sendo assim,
poderiamos ficar o dia inteiro discorrendo
sobre doenças infecto-contagiosas, sobrc outras
moléstias, como é o caso da tuberculose, que
jim atinge 1 milhão de pessoas, e o caso da
lepra, quc jim atinge 250 mil vItimas. \Teja V.

Ii jgcnc, recelium 	 maliin 1aç 	 uno ab dante e
,Ipropriada. E CSSa, alias, urna ohservação tic

1or bioldgico gem!, pois fato semeihante
ode scr vemificaclo não sO no homern, mas em

rodo o re animal e rnesrno nos prOpmios
vcgetais.

0 Sr. Depulado Genéslo Bernardino -
\(,blc Deputado Haroldo Lopes da Costa, V.
Exa. poderia conceder-me um aparte?

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
j corn mnuito prazer que concecio 0 apamte a
V Exa., medico dos mais brilhantes, sani-
tariS la (in Prefeitura tie Belo Horizonte, que
hoje se incompora ao nosso valioso grupo do
lDB. V. Exa. tern, iealmente, urn conheci-

menlo  profundo cia situação, do estudo que
lioje apresentamos clesta Tribuna.

0 Sr. Deputado Genéslo Bernardino -
Eitalnos ouvin(io, atentamente, o assunto que
V. Exa. traz a esta Casa na tamcle tic hoje.
I)esfleCessario falar a V. Exa. e A Casa a res-
peito tie tao importante e tao palpitante pro-
hlcma, Para cuja soluçao os técnieos sanita -
rista batern-se din-a-din neste Estado e neste
Pals. Grande sanitarista quo V. Exa. scm-
pre foi e C, honrando esta Casa e honrando o
qIla(Iro tie sanitaristas mineiros, oferece-nos
oportUfli(Iadle Para clue nOs, parlamentares,
possarnos acorciar a nossa consciencia e fazem
acordar tambCrn a Coflsciência dos quo aciden-
talniente ocuparn o poder adrninisirativo deste
Estado e clesta Nação, Para que os pmoblcmas
tie sadcle pmiblica sejarn mealmcnte colocados
na superfIcie tie todos os problernas, porque
em urn Estaclo e cm urn Pals em quo o povo
não tern sadde, em que o povo não recehe edu-
cacao e em quo o povo não mecehe cultura,
logicamente não se pode falam em desenvolvi -
menlo; logicaniente não se pode falar em pro-
gresso e logicamente não se pode falar em
grandeza.

0 povo que não tern a sua estrutura ha-
seado no tripe: sadcle, cducacão e cultura,
realmente não pode falar ern grandeza. 0
que nós observarnos, na estrutuma (ia admi-
nislracão do nosso Pals - e é lastirnável di-
zer a esta Casa C quo, na Cpoca das dota-
cOes orçarnentimmias, lamentavelmente não te-
mos o direito de nianifestar-nos a respeito.
Podelnos observar, tanto no MinistCrio da
SaOde como nas Secretam-ias tie Sadcle dos
Estados

'
quo os sons organisrnos sao Os quo

recebern as menores dotaçOes orçarncntimrias.
Sao os Onicos Orgaos melegados não a segundo
piano, mas no Oltimo piano, corno se näo fos-
se necessimrio neste Estaclo e neste Pals, que
0 povo precisasse tic sadde Para gamantir a
sua sobmevivCncia

Him pouco, quando recebcrnos a honrosaVisit5 do canclidato a prefeito, ou meihor, do
imOmern in(iicado Para (limigir Os dcstinos daPrefeitura (iC Belo Horizonte, (liscutirnbs emUma reuniflo a mespeito do problems de sanea-
menlo, a 1-espeito do problema de educaçãosanhiaria e tie sadde pdblica na Capital mi-nemi-5

0 problema clue V. Exa., nesta tarde,
'M alinliavantlo certamente him tie ficar gra-
'do nos Anais ilesk' parlarnento não so de-
"(111 aos conbeciinntos lCcn ((IS C cientificos

que V. Exa. tio win nprcsenta, Inns tamhCm
comb urna contrihuiçao tins mais valiosas Para
que as automiclades competenles acordem suas
eonsciências no sentido de que o hornem, que
constitui em todos Os pianos, em todos os
pianejamentos do govemno, vCrtice principal
C mais importante pcnto die convcrgência de
todas as atribuiçOes e todo trabaiho, seja real-
mente a parte, o ponto ciorninante de lodo o
trabaiho do govemno.

0 iamentimvei é quo apesam (be constar de
todos os relatdrios, apesar tie constar de todas
as escritas c tie todos Os pianejamentos quo
O hornern é 0 vértice dlo tmabalho C o ponto
convergente tie tocia a organização dos go-
vernos, bamentavelmente esse homern, a cria -
tura humana, estim sendo meairnente marginali-
zaiba, porque dentro dos programas de sadde,
cubtuma e eclucação, emboma sirva de pregaçao
e mananciab tic planejarnenlos e progmarnas,
dc, na realidade dos fatos, não constitui
ohjetivarnente a consciCncia dos homens que
vêrn dirigindo, tie him muito, este Pals.

Poi-tanto, nobre Deputado, V. Exa. traz
a esla Casa urn pronunciamento que, pm- ccr-
to, ficarim gmavado na consciência dos nossos
companheiros e quo cnriquecerim os Anais
(lesta AssernhlCia. Que seja dc enviado sos
i-csponsimveis peio mecanismo cbs sadde P u

-blics do Estado tie Minas Gerais e do Pals,
Para que possa assimn merecer considemaçao
maior, no senticlo dc que o ti-ipé sadcbe, edu-
cacao e cubtura seja realmente o problema
prioritimrjo. Não havcrim iiailagre biasibeimo,
se a nossa consciCncia não estiver realmenle
veitada Para 0 enriquecimento, (lefesa e sad-
tie (To povo bmasibeiro.

E o quo on lenho a dizer, pars abertar
os nossos pares, sobre o pronunciamento quo
V. Exa. vem fazendo, que caracteriza muito
hem a inteligCncia e a consciência dc V. Exa.,
voitado seriamente, como sempre estcve, pa-
in assunto tin major importimncia e tie real
gI-andieza, que C a saUcie do povo hrasileiro.

0 SR. DEP[TTADO HAROLDO LOPES -
Agradcço a V. Exa., nobi-e Deputado, o apar-
te. A V. Exa., quo faiou corn muita proprie-
dade e intciigência sohre a verba orçamen-
limiia, queria apenas ciizcr quo o Brasil em
1971 destinou no Ministémio da Sadde a verba
tie 354 naiihöes, contra 1,5 biihOes Para a edu-
cação e 3 hiihdes Para o tiansporte. Veja,
ainda, quo em 1974 investirnos em nossa
sadde o corresponcicnlc a 1,5% do orcamento
nacional. No inicio do ano, o Presidente da
Cornissão de Saddle tin Cimmara dos Deputados
revebou que as dotaçoes do MinistCrio da
Sadcbe minguaram de 4,58%, numa queda pro-
bongada, ale aicançai- apenas 1,09% de nossos
recui-sos. Veja V. Exa., ilustre Deputado,
que, na verdadic, clentro tie pouco tempo esta-
remos enlerrando urna massa de cadimvei-cs
intclectualizadios.

0 Sr. Deputado Ferraz Caldas - Nobre
1)eputado Haroldo Lopes da Costa, é uma satis-
facão ouv i- lo, e é uma tristeza muito grande
vet- o estaclo em que se aprcsenta a sadde do
povo mineiro.

0 pi-obiema da meningite no Sub tie Minas
tern gerado muita apreensão. Em Caxambu
cxiste nina cscola tin Fundaçao do Bem-Eslar
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do Menor, e apenas por intermédio dessa es-
cola foi possivel estender a urna parte da p0-
pulaç5o, a vacinacSo (lestinada aos alunos.
A outra pane, que n5o teve o privilégio de
conseguir vacina, estâ muito apreensiva, 0
mesmo acontecendo aos demais municipios vi-
zinhos e - por que nSo dizer? - a todo o
nosso Sul de Minas.

0 sen pronunciamento, nobre Deputado,
traz-nos satisfacSo, traz-nos alegria e, ao mes-
mo tempo Iraz-nos imensa tristeza por saber-
mos da situacSo precarIssima em que se en-
contra a questSo da sadde em Minas Gerais.

o SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Agradeco 0 aparte de V. Exa., nobre Depu-
tado.

Continuando o nosso pronunciamento,
poderemos dizer que, de 1.000 criancas que
nascern, 100 morrem allies de atingir I ano
(Ic idade. Eu perguntaria aos ilustres colegas
(lesta Casa por que morrem tantas crianças em
nosso meio. Vejam o artigo publicado na
Revista da AssociacSo Médica Brasileira pelo
ilustre colega Evandro Cunha Melo, essc ilus-
Ire medico pediatra, onde, num resumo final,
mostrou que cm 2.565 prontuários pesquisa-
dos no Hospital Slvio Nunes de Belo Hori-
zonte, cm 1961, 80% dos internamentos cram
de crianças menores dc 2 anos; 86,8% cram
desnutridos coin 	 quc variava dc 10%
a mais (Ic 40 11c, do peso ideal; 66,6% cram
desnutridos graves de 2. 1 e 3 • 1 graus. Dos
599 óbitos de criancas registrados no periodo,
79,2% nSo tinham completado 1 ano de idade,
e 88,4% cram menores de 2 anos. Após mos-
Iran quc o coeficiente era de 0,77, o cstudo
terminou afirinando que a causa detcrrninantc
de mais de 60% de óbitos foi a desnutricSo.

0 Sr. Deputado Goines Moreira - Emi-
ncntc colega, Deputado Haroldo Lopes da
Costa, V. Exa., ao assomar a Tribuna desta
Casa hoje, vern abordando assunto dc alta
rclevOncia Para o povo mineiro, chamanclo a
atenção das autoridades competentcs, Para quc
sejam tomadas as providências nccessárias ao
aprimoramento da saiide (10 flOSSO povo.

NOo me causou nenhuma surprcsa o tra-
balho que V. Exa. vem aprcscntando nesta
Casa, porque 0 conheco ha mais tempo. Con-
vivi coin Exa. ein outro periodo legislativo
c sei perfeitamnente que V. Exa., como medico
emérito quc e, e conheccdor profundo dos
problemas do nosso Estado. V. Exa. abordou
o problemna da verminose, que, aliada 0 subnu-
tricOo, é urn fator preponderante no aumento
da incidência de moléstias, principalrncnte as
infecto-contagiosas.

Coin 0 mortalidade infantil, V.
Exa., nobre I)eputado, ha poucos instantcs
mostrou os nmimeros dos óbitos infantis nas
(liferentes faixas etOrias. E V. Exa. tern toda
razao, porque sabemnos que a gastrenterite,
aqui mesmno em Belo Horizonte, pcla falta de
saneamento de base satisfatória, mata cen-
tenas (IC milharcs dc criancas em idade infe-
rior a 1 ano.

HO urn ano c pouco, votarnos nesta Casa
uma autorizacOo Para que 0 Executivo muni-
cipal pudesse finmnar urn convênio coin
PLANASA Para aquisicão de empréstimo de
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480 rnilhOes de cnuzeinos, que seniam destiria.
dos a canalizacOo de 26 córregos do Municipj0
de Belo Horizonte. Entrctanto, vernos que a
maionia desses cónregos ainda nOo foram Ca.
nalizados. Devernos enfrentar urna luta i.
cessante, Para que não somente a Capital, mao
tarnbérn todo o interior do Estado POSSiIIfl ser
beneficiados corn o saneamento de base, corn o
tratarnento de Ogua pctOvel, coin instalacOo de
re(le de esgotos, coin canalizacOo de c6rrcgo0
e, tambérn, coin cornbate no Trypaimosonn
cruzi que é o transrnissor (Ia rnolCstia de
Chagas. V. Exa. hO poucos instantcs Se
neferiu ao ndrnero de pessoas atacadas pel
doenca (IC Chagas, que jO atinge 1 rnilhSo de
pessoas ern Minas Gerais. Causa-nos profun.
da Iristeza saber que tcrnos urn nOmero
eleva(lo de contemporOneos sofrendo dessa ter.
rIvel (loenca, sujeitos a rnorrer de urna hora
Para outra, agravafl(lo mais ainda o problemna
social, deixando vidvas e filhos menores, or.
fãos que rnuitas vezes ficarn no relento e sub.
nutridos por absoluta ausência de rcdursos.
Portanto, a rnelhor inversOo dc capital que o
Governo pode fazer é no campo da sadde e
(ducacao. NOo hO sentido em esperar para
rernediar. A mclhor polItica é: prevenir ao
invCs de rernediar. I muito mais econOrnico
Para o Governo prevenir a doenca do quc man.
dan Os doentes aos hospitais dias seguidos,
corn muito rnaior onus Para Os cofres pdblicos.
V. Exa. estO de parabCns por essa advcrtCn.
cia que faz As autoridades competentcs, no Sen.
tido (Ic melhorar i sadde pOblica do flosso
povo.

A rneu yen, esse problcrna (IC INPS,
FUNRURAL c hospitais coin enorrnes na
porta podenia ser resolvido, corno na SuCcia e
em outros paises onmle existe o seguro-sadde.
o doente, sendo pobre on rico, tern um atendi.
mento ime(liato, sern necessidade de enfrcntar,
filas, e, se mnonrer, não dcixanO seus filhos
semri assistCncia. Acho quc esta senia a solu.
cOo Para o caso brasileiro: a irnplantaçao do
seguno-saude.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Agradeco a V. Exa. pelo apante; apenas gos-
taria de esclarecer que, segundo estimativa da
Omganizaç5o Pan-americana de Sadde, o
mnero de brasileiros atacados pcla doenca de
Chagas jO chega a 5 milhocs; e o nOmero de
pessoas contarninadas de esquistossornose iá
ultmapassa 10 milhOes.

0 Sr. Deputado Elmo Broz - Nobre De
putado Haroldo Lopes da Costa, cu sO quenma
congratular-me coin Exa. pclo bnilhante
pronunciamento que vem fazendo e lcrnbran a
V. Exa. quc mealmenic jO o admirOvamos (leS-
(IC quando militOvamos na COrnara Municipal
(Ic Belo Horizonte. E, neste mornento em que
V. Exa. vem trazendo maiS esse relcvante
tmabaiho Para Minas Gerais, nSo pocleniamnOS
(IC forma algurna deixar de tmazer, aqui, 0
nosso tcstemunho de scu trabalho. PortantO,
accite os nossos curnprimncntos. Aproveito ai
oportunidade par fazer urn apelo ao Sr.
Governadon do Estado, no sentido de levar
vacinaçOo contra a mncningitc a todo o intermor
rnineiro.

I

o SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
40m-adeco rnuito a intcnvençOo de V. Exa.,
inn ex-colega na COrnara Municipal.

0 Sr. Deputado Antonio Dias - Como os
ilemais colegas, vejo o hnilhantismo das pa-
lvmas profemidas por V. Exa., quando aborda
U nj pnoblerna altarnente cruciante e assusta-
(br. Ainda ontern, falOvamos, lernbrando a
comemoragAo do Din da Sadde, que, ao invés
de Palmas que devêssernos hater na come-
jnoraciio daquele dia, devIamos cstar corn
lônimas nos olhos c Iristeza no comaçOo.
que, flão sendo medico e pouco entendendo
dos (loencas de massa, quemo dizer a V. Exa.
que saindo (10 interior, vindo de uma regiSo
s.ofrida c cada vez mais sofredora, que é o
Norte de Minas, posso testemunhar a V. Exa.,
emn subsidio, que nos longinquos Municipios
de GrOo-Mogol, Juramento, Itacambira, Bo-
tumirim, CristOlia e tantos outros e quc se
assenta o rnaion Indice da docnça de Chagas.
Saliento a V. Exa., coin e
segumanca, que nós sofrernos grandemente. As
criancas ja nascem taihadas Para morrer da
Doenca de Chagas.

Disse o nobre Deputaijo Genésio Bernar-
dino, em apante a V. Exa., que 0 tripe sadde,
educacOo e cultura é pnioritOrio. Concondo
plenamentc coin mas esse tripe hO de ser
combatido na base, que é a mazOo de tanta
falta de sadde, de educaçao c cultuma: a des-
nutniçOo c a fome. A gente que come 0 in-
terior mnineiro, sobretudo o None de Minas,
tern oportunidade dc ver crianças que ja nas-
cern subnutnidas, enianças dujas mOes nOo tern
nem mesmo o leite rnatemno Para 0 seu susten-
to. E, (lepois, essas mesrnas cniancjnhas
nSo tern condiçoes rninirnas de come-
car a estudar. A causa (IC pouca cducaçOo,
de quase nenhumna cultura, é a subnutriçao,
quc nos apresenta urn Indice elevado de mor-
talidacle infantil tOo assornbroso corno 0 de-
monstrado hO pouco na estatIstica internacio-
nol trazida aqui por V. Exa.

Pontanto, as nossas congratulaçOes corn
V. Exa. pelas palavras que vcm pronunciando
nesta tarde. E nossa tnisteza pela paisagem
do sadde brasileira. Embora nOo sejamos en-
Iende(Iores (lessas clocnças chamadas de rnas-
sa, compreen(Iemos a urgência da necessida-
(be de sun ermadicacao. E pedimos a V. Exa.
que, no encaminhamento (Ic suas proposiçOes,
como presjdente da nossa CornissOo de Sadde,
a qual tenho a honra (IC pertencer, peca - c
sempre tem-O o apoio (leste Deputado que corn
alegria ora o aparteia - peça no Ministro da
SaOde que, no tocantc 0 tOo falada menin-gite, rnande a vacina a todo o Estado. E
mandea nOo soinente 0 Capital, que teve opmmvilegio (be recebC-la recentemente. Ha ne-
(CSsldacIe (le levar-se a vacina no interior tarn-
hem. Temos o caso de urn professor univer-
Sitarmo, amigo meu, que faleceu ha a!guns
meses aqui em Belo Horizonte, yindo de Mon-tes Claros. Mom-reu (IC mcningite rneningocó-tCa. Alg

s uns meses (lepois mnorreu urn rapaz
le 22 arm. E nOo foi na roca. NOo foi emItaca mhim. GrOo-Magol ou qualquem outma ci-

(Iad(z10110 Foi den 110 de Montes Claros. No
(Oraç00 da Princesa do Norte. E morreu tarn-

m dessa (boenca c 1 ue alastra no nosso con-tin. mite

Meus aplausos a V. Exa., que traz esse
brilhante trahalho nesta tarde. t necessOnio
que o Sr. Governador do Estado apresse, sern
esperar urn minuto mais, o Sr. Ministro da
Sadde; apresse, nobre Deputado, par que Se
vacine imedmatarnente a populacão mineira
contra a meningite, sobretudo na sofrida re-
,q iSo do Norte de Minas.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
Agradeço o aparte de V. Exa.

O Sr. Dc pu/ado DOlton Canobrava - No-
lire Depulado Haroldo Lopes. Dc men gabi-
nete, pebos alto-falantes escutava o pronuncla-
mcnto de V. Exa. e apressei-me a vim ao
PlenOnio Para cumprimentO-lo. Hoje, dia de-
dicado 0 saOde, cabe urn cumprimento espe-
cial aos colegas medicos (IC Minas Gerais, e 0
faço na pessoa do Presidente da Comissao de
Sadde da Assembléia Legislativa de Minas
Gerais, pessoa quc de direito deve recebem este
cumprimento, justarnente no momento em
que se inicia urn novo govcrno.

Tomou posse ha poucos dias o novo Secre-
tarmo da Sadde, e, evidentemente, de sen corn-
portamenlo, de sua acOo, vai depender mumlo a
saude do povo mineiro, que vinha sendo cum-
(lada pelo Dr. Fernando Alegre Veloso, que
deu o melhor de seu esforco e de sen bmilho
em benefIcio da sadde pImblica de Minas Ge-
rais. Alas conhecemos Os problemas inerentes
a essa luta e sabernos o quSo dificil é traha-
iharmos corn colegas do setor de sa0de pu-
blica que ganham apenas Cr$ 1.200,00 por
mês Para prestar servicos ao Estado. Eles
nüo tern a menor possibilidade de dedicar
oito horns (Ic trabalho diOmio 0 saOdc pOblica
(IC Minas. Assim, 0 major problema da saudc
publica de Minas é fazer coin 	 funcioneo
setor (le pessoal. NOo é fOcil, porque nao
se pode exigir de urn medico, enfermeirO, as-
sistente social, pessoal de labomatOrio, escre-
vente e rnicroscopista quc se dediquemn corn
crnpcnho As suns profissOes, se des nOo pence-
bern quantia suficiente Para dar sustento e
tranqüilidade a si e 0 famibia. Scm o Ira-
balho deles, acm o SecmetOrio, nem 0 Ministro,
nern o Presidente da Reptiblica conseguem
fazer funcionar os recursos que tern Para a
sau(le pOblica no Brash. E urn circubo vi-
cioso: nada fazern porquc na(Ia percebem; na-
(Ia pemcebern porque nada fazeni. Isso tern
que ser quehmado. Caso contrOmio, nOo admanta
tmazer aqui, como tmaz V. Exa., estudos Sc-
m'Ios e pronunciarnenlos sobre a saOdc pOblica.
0 rccurso hurnano é o fundamental. Por msso,
eu convoco o novo SecmetOrio, men ilustre
amigo e colega, Pm. Dario Tavares, Para que
(le quebre csse circulo vicioso; senSo a sua
(Ieclicaç0o estarO fadada no insucesso, bern
como a sua luta e a (IC sun assessonma. Eles
1Cm a rnotivaçOo pessoal, de ideal, mas enCOfl-
tram uma engrenagern emperrada, por falta de
Iuhmificante, que é o vencimcnto que pem-ce-
hem, por falta do incentivo pelo menos da jus-
tica na recompensa que recebem pelo traba-
limo altamente qualificado que pro(IUZem.

Nobre I)eputado, ha poucos anos, visitan-
(10 a AnmazOnia, convcmsci coin colegaso-
hme o problema da esquistossornose na regmao.
Agora, corn a imnplantaçOo da TmansarnOZOfllca,
CSSa molCstia constitui urn perigo irnmnente,
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quanilo pessoas infctadas p0(1cm levá-la pam
aquelc fahuloso manancial hidráulico. Se fo-
rem infetados cararnujos na Amazônia, estare-
mos perdidos. l)ai o Governo (leve ter urn cui-
dado todo especial para corn esse pessoal que
se vai radicar naqucla regio. E necessário
quc se faça urn exarne minucioso da sañde des-
sas pessoas, senão nós vamos criar, talvez, 0
major foco de esquistossomose (10 mundo na
bacia hidrográfica da Arnazônia, urn verda-
deiro caldo de cultura para 0 Schistosoma
mansoni.

0 pronunciamento de V. Exa., neste ins-
tante, sobre as migracöes internas é importan-
tIssimo, sob o ponto de vista (la Sañde. Nm-
guém pode deixar dc chamar a atenco (10
Governo para esse problerna, para quc dc
tome urn cuidacio ineticuloso, porque estarnos
sujeitos a transforrnar a Amazônia num foco
terrivel dessa docnca importantjssima, porque
é doença de massa, que iflVaii(1a 0 indivjduo e
que vai csvaziar a força de trabaiho que por-
ventura conseguimos levar para colonizar a
Amazônia. Parahenizo V. Exa., nosso Presi-
dente da Comissäo de Saiide, e renovo Os
meus cumprimentos a classe médica através
(Ic V. Exa.

o SR. 1)EPUTADO HAROLDO LOPES —
Agradeço 0 aparte de V. Exa. Concordo pie-
namente coin 	 Exa. quanto ao problema da
regiäo amazônica. Nós, que conhecernos
hem aquela região, sahernos do perigo a que
está sueita, se ocorrer a infcstaciio daqueles
igarapés. Sc isso ocorrer, nunca mais havcrá
medida saneadora capaz de livrar aquela re-
gião do mal da esquistossomose.

Por fim Sr. Presidente, é imperiosa e
urgente a adoco de modificacoes profundas e
radicals no quadro de especialistas, medicos
em sadde publica. Como se sahe, por so
poderem trabaihar para 0 Estado se pós-
-graduados em sadde pdblica, nossos estudan-
tes de medicina tern dado grande prioridade a
outras especializaçöes que ihes proporcionern
rnaiores e mais rendosas oportunidades no
exercicio (Ia profissCo. Assim, a sadde pd-
blica tern ficado relegada a piano secundário,
pois, honestarnente, n5o se pode exigir que 0
profissional, seja de que rarno for, faca abstra-
çSo das condiçöes materials sobre que se as-
senta a sua vida e a de sua familia. Estabeic-
cido esse fato c aceitando-o como natural c
inevitável, a dnica solucSo estib na rernunera-
çibo privilegiada los especialistas de sañde
pdblica, que desta maneira teriam atenuado 0
problema de n5o poderem dedicar-se a mcdi-
dna em nivel particular.

"0 Brasil nSo tern condicoes de atender a
(lernanda dos servicos (IC saücle. Em consc-
qüência da insuficiência (IC seus recursos hu-
manos, materials, financeiros c tecnoiógicos,
so pode faze-lo de maneira precOria." Essa
eitacibo faz parte do (locumento que o ex-Mi-
nistro da Sadde, Machado Lcmos, entregou a
sell Alineida Machado, em que a
elevadla perccntagem de nossas mortes prema-
turas é atrihulda Os desfavoribveis condiçOes
sanitibrias brasileiras. Segundo o documento,
o quadro sanitOrlo brasileiro é permanente-
mente agravado pelas migracOes internas, bas-
tafl(Io a esse respeito atentar-se para o fato (Ic

que a introducibo (Ta esquistossomose no 
V,1T,do Paraiba, no Estado de SOo Paulo, deve.

aos trabaihadores empregados na dulieaç
da Rodovia Rio—SOo Paulo. "Instalah)s
condiçOcs precOrias de saneamento" 	 afjr,
o relatOrio — "os trabalhadores,geralrn1
nordestinos, vindos (IC focos hiperendCmic0
tornaram-se Os responsOveis pela i]oluç
fecal das Aguas e do solo".

Em nosso Estado, o quadro nibo
anirnador, tcndo-se em vista principalmente
aberraciio representada pelas atividades d
COPASA, empresa inteiramentc voitada par,
,I 	 de lucro através (la venda de se
scrvicos e que nOo se tein preocupado co
a funcSo sanitOria dc ordem social, que é
mais importante contrihuiçOo a ser dada
coletivi(lade. E dos mais lamentOveis 0 e
tado sanitOrio da area metropolitana (IC Belt
Horizonte, fato que contrihui dedisivalneiul(
para que apresentemos urn dos rnaiores mdi.
ces de mortalidadc infantil do Pals. Na Le.
gisiatura passada, em trabalho sohrc o assunt0
mnostramos estudo oficial do PLAMBEL
Plancjamcnto (Ia RegiOo Metropolitana de
Belo Horizonte, referente a 297.651 dornicj.
lios c relativo ao ano de 1972, segundo a qua
ternos ern Belo Horizonte 40.889 dorniejljo
sem ahastecimento (IC Ogua; 117.357 corn ahas.
tecimnento por cisterna; 6.525 corn ahasteci.
mento por pocos; 130.384 corn abasteciinent
pela redc publica, ficando 2.496 domicilio
scm inforrnacOo. ConseqüCncia direta (les5
estado (IC coisas, Srs. Deputados, C qae a
ano (IC 1973 tivemos em Belo Horizonte 1.3Z.
óbitos por enteritc e outras doenças diarréics
cujas causas provCm da questOo sanitOria
que evidenciam o alto custo social que cstamoi
pagando pela falta die energia qime reina no
setor.

A mcdicina preventiva c a educacao si
nitOria são como o verso e o anverso de umu
medalha, pois 1100 se podc dissociar urna d
outra. A logica mais elementar, de que o
provérbio popular "é melhor prevenir do qam
rcrnediar" é exemplo, nos dO noçSo (Ia new
sida(IC (Ia aplicaçiio de grandes recursos ni
Area dc prevcncOo das doencas .A questão
eminenternente social, POiS, se ao medico ca
be a participacSo ativa do uso das tCcnicas di
medicina, a toda comunidadc compete obser.
var urn elenco de provi(lCfldia quc possain
evitar as moléstias.

Embora existarn vestigios de obras
nilOrias (leSde tempos blblicos, é apenas
Louis Pasteur que a higiene e a medicina
ventiva se estruturarn, coin fundacOo die
gSos tCcraicos incumbidos de pesquisar c
tudar problemas sanitOrios; corn legisla
(lestinadla a tornar eornpuisórias as nle(l]
higiênicas c coin a educacao (Ta populi
em geral.

Para se ter uma idéia da importOncia
Os homcns vein (lando ao problema, b
atentar-se para o fato (IC que desde 1902
cionou o Bureau SanitOrio Pan-america
desde 1903, o Bureau Internacional de IH
ene Puihlica; e (Icsde 1920, a DivisSo de P
ene da Sociedade las NacOes, entidades ab
vi(ias em 1945 pela OrganizacSo Mundial
SaOde.

POIS hem, aS providencias miialeriais (m
que se bascia a mfle(IiCifla pieventiva SO SC
fctimo cabalmente a medida que as popula-

(OCS estejarn rcalmente informadas (10 valor
Cda cficOcia daquilo que o poder pOblico the
apresente. Por outro bado, são nccessOrias
campan5 permanentes die esclarecimcntos C

jntroduc ibo a respeito (IC prOticas higiCnicas
(ljrctam dnte relacionadas coin saOde, tais
comno a criacSo dc bolsas e prcparaçibo (IC t6c-

lCO5 em adrninistraçSo sanitOria, elirninacão
individua l dc insetos e rocdores transmissores
(le dloencas, intensificaçal) (le puhlicacocs, Iii-
0 s, confemCnciasarcspei Ia (10 asSllfl to etc.

ELET(', O I)E PIIEFEITOS DE ESTANCL\S
i TIDROMINERAIS

O SH. l)iPUTADO FERRAZ CALDAS —
Sc. PreSi(Ieflte, Srs. l)eputados. A primeira
vista, a regiao Sul-mineira aparccc-nos corno
privilcgiada em rneio a serie (IC (IificuldadCs
(le toda a omdemn que afligern as outras re-
giOcs de nosso Estado.

Mas, se Deus nos foi propicio, prOdigo
mcsrno, no quc diz respeito ao clirna e as con-
(bcoes naturals, n.-to nos podcmos esquecer
(IC problemas cruciantes quc ora nos atingem.
Sc fomos alvo de especial atençOo (10 Divino
Arquitcto no quc (liz respeito ao relevo e ao
meio ainbientc, tambCm fomos alvo (IC atencCes
diferentes, provenienles de outras fontes.

E cui(Iararn de suspender as eleiçCes di-
retas dos prcfcitos die nossas estOncias. Sc o
fizeram, on foi porque julgain o nosso povo
ineapaz (lc escoiher, on porquc tinhamn em
mnente algum motivo (Ic tal gravidade que su-
plantasse o respeito (ICvidO 0 vontade sobe-
ranti dos cidadaos, que se exercc no pleito
livre c (lireto. Se julgain a populacão (las d5-
tãneias hidroininerais incapaz de escolhcr 0
chcfc de sell enquanto as outras
cidades gozam (lesse direito, direito inais que
lcgitimo no regime densocrOtico, n5to conse-
guimos entcnder lOgica ti -to csdruixula, a nOo
ser como dernonstraçao (le atitude franca-
mente discrirninatOria. Alas, se ha algum
outro motivo (le tOo grave importOncia que ins-
tifiquc — se é possivel justificar — sejam
Os cidladuos privados de sufragar sell
nao consigo visluinbrO-lo.

Suponharnos, porCm, tcnha solo intençOo
do legislador, ao formular o preceito legal que
torna cla competCncia (10 Governador do Estado
a escolha do prefeito (las estOncias, evitar que
manobras politiquciras influenciassem na ad-
manistracão daqueles municipios. Suponha-
mos ainda ter o legislador visto, nas estOn-
cmas hidrominerais, nina tal riqueza potencial,
em termos (le turismo, cujo interesse trans-
eendesse o Omnbito municipal on mesmo esta-
dual, caso em que falassem mais alto os au-
gustos interesses da Nacao bmasileira, e qui-
Sesse assegurar o inOxinio desenvolvimento a
essas cidades, evitafl(Io as manobras a que
alu(Ijmos.

Questionamos as intdncOes (10 legislador:
dlfl primeiro lugar, scrO qne pessoas estranhas,
alheias nos problernas (las cidades, dcsprovi-
(las daqnela sensihilidade qua nasee (to COfl-

\ iv o a (I!) 0(00! 0 terra, seriamn as fliais mdi-
codas tiara urna Lm(Inministraçao eficiente? E
anesmo que o prefcito nomeado nOo seja estra-
nho, nOo serd maléfica ,I (10 vinculo
(IC responsabilidade quc o ligaria a seus elei-
tores? Por que se ha (le dmzcr quc os prefeitos
norneados sejam incompetentes on (lesprepa-
radIos? Nib. Por que se ha de dizer quc
tenhamn ma voflta(le? TambCm nao. Apenas
carecemn do espontOnco acolhimento do povo
aqueles que o povo que está perto - porquc
urn prefeito de cidade do interior é homern
simples c se confunde coin 	 scus munidi-
J)eS 	 flaO eOflvidlou para gestor de sua

quc é a sua ci(Iade, o sell
Todos os Srs. Deputados sabem que nOs

emamnos os nossos municipio, as nossas ci-
( j ades, como se fossem nossas casas. E nOo
ha coisa que inais clioque nos cause que urn
estranho (lirigindo a casa de alguéin. Os pre-
feitos nomca(los podcm ate ser fillies da terra,
inns, scm postular cbeiçOo popular, ficarn scm
ohrigaçao (le postular tu(io mais. E muitos
ileies nibo fazemn segredo e afirmamn, scm cc-
rinaOnias, que nao tern satisfacoes a dar no
povo. 0 prefeito nomcado nOo tern satisfa -
cOes a (lar ao povo, como se o povo nOo fosse a
alma, corno se em sintese, o povo n5to fosse a
suprema razOo (le um mnnicipio.

Quantos desses prcfeitos tern ousadlamente
afirniado quc a sun administraçOo nOo C boa,
inns, apesar dela, são homcns die confiança do
govcrnador, o quc ihes é bastante! Quantos
nao chcgaram a ser prefeitos pelo voto direto,
rnas o silo pelo favor politico! A RcvoluçOo
combatcu o trãfico de inflnCncias, e a nomea-
cOo (IC certos a(Immnistma(Iores se constitni em
autlnticos manejos de influCncias. E cis fmns-
trados os propOsitos (10 legislador.

Continnando o questionamento, ouçamos
o qne nos dizcmn Os quatro anos (IC experiên-
cia coin 	 norncados. Tomeanos, pom
cxemplo, Caxamnhu. Caxambu, Cidade En-
canto, hoje testemunlio die quatro anos de aban-
(10110: ruas eshuracadas, hairros dcsassistidos,
ausCncia de promocOcs (IUC mncentivcm OS tu-
ristas, cidade OrfO, deixada por sell

 no sahor (10 dcstino, cidadc sitiada
pelo marasmo, pclo (lescuido da administra-
cOo. Entretanto, o Prcfeito Municipal (Ic nos-
sa cidade cspera ser lnantm(lo no cargo. 0
povo estO assuSta(lo ante a possihilidade (10
evento.

Prossiganios. HO em Minas Gerais urn
chamado Plano Mineiro die l)cscnvolvimento
Econômico e Social, can cujas pOginas encon-
tmamos rcferências ao turismo e Os estâncias
balncãrias. Vejamrmo-lo:

Politica Setorial	 OrientaçOes Bdsicas
0 objctivo bOsico desta politica visa ao

dcscnvolvimcnto do turismo intemno como Ion-
te geradlora dc menda, apmoveitafl(lO as grandes
potencialidades mineiras, tanto no que Sc
refere As estâncias hidromincrais (AraxO, Po-
cos (le Caldas, Caxamnbu, entre outmas), como
.I patrirnônio histOrico e artistico (Oumo
Preto, SaharO, Congonhas, Timadentes, Dia-
mnantina etc.), através die rnaior participaçao
nas corrcntes de turismno intemno, principal-
rnentc as originadas em São Paulo, na Gun-
nahara c no Sul.
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Dar-se-á enfase As politicas de: integra-
çäo a Politica Nacional (IC Turisino, a fim de
se beneficiar dos incentivos federais Conce-
(11(105 ao setor; criacão de condicöes infra-
-estruturais e dc divulgaçäo necessãrias a
atraciio (IC fluxos turIsticos.

Pro qramos Prioritdrios	 Iridieacöes Gerais

a) Objetivos e justificativa: irnplantação
dc infra-estrutura de turismo no que concerne
ii urbanizaçio, planejamento de espaço, co-
mércio, hospedagern, transportes e servicos
correlatos; (lisseminaçäo dc técnicas dc ser-
vicos especializados de turismo; utilização dos
organismos institucionais existentes, coorde-
na(Ios corn as ativi(la(les privadas, para reali-
zacão dc promoçöes especificas, nos diferentes
pontos (10 Estado (por exemplo, Festival die
Inverno (IC Ouro Preto) ; orientação as enti-
(lades privadas e municIpios para a captacäo
dc incentivos C recursos necessários a constru-
cão (IC hotéis e hospedarias, assim como ao
aproveitainento de pontos de atração turistica
existentes; utilização dos meios dc cornunica-
ciio (IC massa (ródio, televisiio, jornal etc.) em
agressivo esquema publicitárjo, para que te-
nharn a sua atenção voltada para o Estado os
turistas efetivos e em potencial.

b) Medi(las (le promoçio: revitalizaçao
(10 Conselho Estadual die Turismo COETUR,
Orgiio norinativo; criação da Empresa de Tu-
rismo dc Minus Gerais ETURMIG, de pro-
lnocão, assistência e execuçiio de programas
(Ic atraçiio (IC correntes turIsticas, notada-
mente em apoio e entrosamento corn a mi-
ciativa priva(Ia; .ipoio a empresa Aguas Mi-
nerais de Minas Gerais S.A. - HIDROMINAS,
corno executora (IC Aguas minerais.

Por incrivel que pareca, das Aguas mine-
rais, a ñnica que Sc encontra no mercado é a
dc S5o Lourcnço, justarnente a que näo está
subordinada a HIDROMINAS. Essa tal (IC
HIDROMINAS (leveria ter outro noine:
HIDROSSINECURAS, pois de nada vale, (IC
na(la serve, nadla promove. Os dinheiros pñ-
blicos (lestinados a essa entidade s5o desti-
nados inutilmente a urna autarquia que nada
constrói. 0 agressivo csquema de publici-
(lade constante (10 piograma apenas agride
aqueles quc vivein (10 turismo e nSo contam
corn a minima cobertura publicitSria.

Sr. Presidente, gostaria que V. Exa. Inc
informasse Sc OS prefeitos norneados pelo Sr.
Governador Rondon Pacheco jS puscram 5.
disposicao (10 atual Govcrnador seus cargos de
confiança. Isso porquc, sendo cargo dc cxclu-

siva confiança (10 Governador e homologad05
pela Casa, acreditamos que esses homens
vem ter o born senso (Ic pôr a disposiçSo seu5
cargos.

Questoes de Ordem

O SB. DEPUTADO KEMIL KUMAIRA
Sr. Presidcntc, dcsejo indagar de V. Exa. a
razSo pela qual o erninente Deputado Jorge
Ferraz, ex-SecretSrio do Governo Magalh5e
Pinto, nao foj ain(Ia agraciado coin Medalha
da Inconfidência, urna vez que é praxe sejam
corn cia COfl(lecorados todos os secretários e
ex-SecretSrios dc Estado. Gostaria dc mere.
cer (Ic V. Exa. esta informaçSo, porquanto
nos parece haver uma discriminaçSo, (t ue a
nos, (10 MDB, torna-se rnuito sensIvel.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo a
dIucstao (lc ordern levantada pcio nohrc De-
putado Kemil Kumaira, informa quc a Secre-
taria (10 Conselho da Mcdalha já CoflCe(icu ao
nobre Dcputado Federal Jorge Ferraz a Me-
dallia (IC Honra (Ia Inconfidência.

O SR. DEPUTADO KEMIL KUMAIRA -
Sr. Presidentc, bastantc interessado estou em
que scja feita justica a esse eminente politico.
Assirn, gostaria (Ic informar a V. Exa. que
me foi (lito, por dc Inesmo, nSo ter, ate hoje,
si(Io agraciado Corn cssa Medaiha. Portanto
parece haver uma informaçSo errônea, talvez
por parte do próprio agraciado, quc não re-
ccbcu nenhuina comunicaçSo nesse scntido.

O SR. IRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A Presidência informa ao nobre
Dcputado Keinil Kumaira que a Sccrctaria (10
Consclho da Medalha informou ontem ao Con-
sCIiio que 0 nobre Deputado Jorge Ferraz, cm
1958, SC 1150 lflC dngano, foi agraciado coin
Medaiha (la Inconfidêncja.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. I)cputado JoSo Navarro, pedlindo
(Id sarquivamento (10 Projeto (IC Lei 1.104/74;

do Sr. Deputado Artur Fagundes, cm quc
solicita constar em Ata urn voto (IC pesar pcIo
f0lcimcnto (ic Virgilio Gonçalves Pereira,
(kin ;lo-se, da dccis5o d a Ca'o,, cicii cia familia
(nlutada;

do Si'. DcpUta(1O Fernando Junqucira,
5oiicitan do 0 dcsarquivamento do Projcto de
Lei n. 9 1.227/74;

n.Q 1, do Sr. Deputado Olavo Costa, que
qUer sci a encarninhado pcdido de informa-

çSes ao Sr. Govcrnador do Estado, rcfcrentes
iio (Istrito industrial de Juiz de Fora;

15, (10 Sr. Deputado Haroido Lopes,
indicando a neCcssi(Iadc de ser providenciada
a vaCiflacao contra a meningite no interior do
Estado;

n.9 19, (10 Sr. Deputado Lourival Brasil,
em que pede se faca apeio ao Governador do
Estado e ao J)irctor do DER para encampaçSo
(10 trecho rodoviSrio que liga a Cidadc dc
paineiras a Abacté, Biquinhas e Morada Nova
(IC Minus;

n.9 20, do Sr. Deputado Mendes Barros,
contendo pcdido de informacOes ao Presidentc
do Banco die Desenvolvimento de Minas Gerais;

n.9 23, (10 Sr. Deputado Ferraz Caidas,
requcrendo informacoes sobrc os rnotivos de

parahsaçao (las obras (la MG-27, que hga
Machado, Alfenas c Pogo Fundo;

n.9 25, em que o Sr. Deputado Euclides
Cintra rcqucr ao Superintendente do INPS pro-
vidências urgentes para a Agência de Itajubá,
no tocante a construçSo e rnodificaçies;

n. 9 27, através do qual o Sr. Deputado
Olavo Costa soiicita ao Sr. Secretário da
Sañde a instalaç5o de um posto medico em
Rio Espera;

n.° 28, em quc o Sr. Deputado Emilio
Haddad requer diversas informacocs ao DER.

PROJETO DE LEI

N.9 29/75, do Sr. Governador, que auto-
riza o Poder Executivo a abrir crédito especial
(Ic Cr 200.000,00 5. Secretaria die Estado da
Fazcndla;

n.9 35/75, (10 Sr. Governador, quc auto-
riza o Poder Executivo a adquirir imóveis
nesta Capital.
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23. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 9 DE ABRIL
DE 1975

pljFSID8NCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ, SAID ARGES E KEMIL KUMAIRA

Comparecimento

joSo Ferraz, Fernando Junqueira, Ldcio
de Souza Cruz, Said Arges, Jñnia Manse,
Pedro Gustin, AmIlcar Padovani, Antonio
j)jaS, Artur Fagundes, Carlos Eloy, Carlos
emos, Christovam Chiaraclia, Cicero Dumont,

Cvro Macid, Dalton Canabrava, Delfim Ribeiro,
)omiflgOS Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo,
Ernilio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes
Craide, FObio Vasconcellos, Ferraz Caldas,
GenéSio Bernardino, Gerardo Renault, Gomes
Moreira, Haroldo Lopes, Humberto de Almeida,
Jesus Trindade, JoSo Bello, JoSo Navarro,
João Pinto Ribeiro, Jorge Caronc, José Boni-
fácio Filho, José Laviola, José Honório, José
Santana, Kemil Kumaira, Luiz Baccarini, Men-
des Barros, Milton Lima, Milton Salles, Morvan
Acayaba, Narcélio Mendes, Neif Jabur, Nilson
(jontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro
Narciso, Raimufl(lo Albergaria, Ronaldo Ca-
nedo, Sebastião Nascirnento, Sérgio Ferrara,
Sylo Costa, Telêmaco Pompei e Vicente Gua-
hiroba.

Expediente

OFICIO

Art. 1. - Fica declarado de utilidade
publica o Esporte Cluhe Duarte de Ahreu, corn
sede na C'dade de SimSo Pereira.

Art. 2. 	 Esta lei entra em vigor na
data dc sua puhlicacão.

Art. 3•0 	 Revogam-se as disposiçOes em
contrOrio.

Sala das ReuniOes, 25 dc setembro de 1974.

Fernando Junqueira - Fdbio Notini
Cijro Macic!	 .Samir Tannus 	 Geraldo
Quintdo - Jesus Trindade.

Juslificacao 0 Esporte Clube Duarte
(le Ahreu, sediado no Municipio (IC SimSo
Pereira, tern dado inestimável contribuicão ao
desporo local, estimulando e criando condi-
çOes para o desenvolvimento da cultura fisica,
moral, artistica, intelectual, cIvica e recreativa
dos SdUS numciosos associados.

A entidade possui personalidade juridica,
estando registrados Os seus estatutos no Car-
tório de Registro de Titulos e Documentos e
Registro de Pessoas Juridicas da Cornarca de
Matias Barbosa, a fls. 7V/8, n. 0 15, do livro
A. Funciona ininterruptamente ha mais de
dois anos, a seus diretores, que são pessoas
idOncas, nada percehem pelo exercicio dos
cargos.

Assim, preenchidos os requisitos da Lei
n.0 3.373, de 12-5-65, solicitamos aos ilustres
pares a aprovacSo deste Projeto.

Do Sr. Deputado José Dutra, Presidente da
Assernbléia Lcgislativa do Estado do Ama-
zonas, agradecendo comunicaçSo de eleicão
e posse da Mesa Diretora clesta Casa c formu-
lando votos (IC proficuo mandato.

Proposices

PROJETO DE LET N.° 55/75

(ex-Projeto de Lei n. Q 1.227/74, desarquivado)

Declara de utilidade pñhlica o Esporte
Clube Duarte (le Abreu, corn sede no
Municipio de Simão Pereira.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (lecreta

Fernando Jun queira

REQUERIMENTOS

N. 9 84, do Sr. Deputado Milton Lima,
solicitando seja enderccado apelo ao Sr. Go-
vernador Aureliano Chaves, para que determi-
ne estU(IOS pela Sccretaria da Fazenda, obje-
tivafl(lO a altcraçOo da Lei 5.960/72, que ins-
tituiu a cobranca da Taxa de Seguranca;

n.° 85, (10 Sr. Deputado Olavo Costa, em
que requer ao DNOS a dragagem do córrego
que atravessa o Bairro São Pedro, em Juiz de
Fora;

n.o 86, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
pedindo que o Magnifico Reitor da UCMG
promova a extensSo de cursos universitãriOs
em convêflio corn a FundacSo Educacional de
Oliveira;
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•Q 87, em que o Sr. Deputado Olavo Costa
solicita informaçöes do Sr. Secrctário (la
Educação, Dr. José Fernandes Filho, sobre a
prática adotada no aproveitamento (las serven-
tes escolares classificadas em testes (IC habi-
litacäo;

n.? 88, através do qual 0 niesmo parla-
mentar encarece ao 1)NER solucão para o pro-
blema (IC transporte dos moradores das loca-
lidades de Cotegipe e Soledade ate Matias Bar-
bosa;

n. 89, (10 mesmo parlamentar, pedindo
providencias (10 Sr. Miguel Januzzi, Delegado
(Ic Ensino em Juiz de Fora, no sentido de
aI)reviar 0 projeto de instalacão do ginãsio em
Santana (to Deserto;

n.? 90, (10 Sr. Deputado Amilcar Paclovani,
indicando a necessi(Iade (IC os Srs. Ministro
da Saãde e Superintendcnte da SUCAM em
Minas Gerais enviarem vacinas contra a me-
ningite para Juiz (le Fora e para a Zona da
Mata;

n.' 91, em que a Sra. I)cputada Jilnia
Manse pe(lc providências (10 Sr. Governador
(10 Estado corn relacao ao asfaltamento da
estrada quc liga Carmo do Cajuru a MG-7;

•Q 92, tambérn (la I)eputada Jñnia Manse,
solicitando providencias (la Secretaria Muni-
cipal de Obras corn relaciio ao calcamcnto das
ruas (10 Bairro da Urea, nesta Capital;

n.' 93, através (10 qual a mesma Deputada
encarece a nccessidade de 0 Sr. Ildeu Duarte
Filho, l)iretor (Ia COPASA, providenciar o
orcamento da extensao (Ia rC(Ie (IC ãgua que
serve a Rua Carlos Quadros, no Bairro São
Rafael, nesta Capital;

da Sra. 1)eputada Jánia Manse, pe(lindo urn
voto (IC pesar pelo faleciinento do Dr. José
Moretzohn Barhosa, em Petrópolis, dando-se
eiência (Ia decisão da Casa a farnilia enlutada,
na pessoa do Dr. Benedito Adami de Carvalho,
nesta Capital;

(10 Sr. J)eputado Christovam Charadia, em
que solicita constem dos Anais votos de con-
gratulaçOes corn a indOstria Polpa (IC Pape] e
Celulose Córrego Alegre Ltda., (IC Delfim
Morcira, e corn o povo e autorida(Ies locais,
através (10 Prefeito l)alrno Wilson Ribeiro, pela
instalacão, no Municipio, (la rcferida empresa.

COMUNICAOES

Do Sr. I)eputado Milton Lima, manifes-
tando pesar pelo falecirnento de Iricina de
l3arros Zarnhoni e pedindo que esta Casa trans-
mita SCU sentiniento a famIlia enlutada, na pes-
soas (IC Roberto Zamboni, em Araguari;

(10 Sr. Deputado Sérgio Ferrara (3), dan-
(10 ciência a Casa (to falecirnento dos Srs.
Antonio Cordeiro, Pedro Luiz Le Roi e Fran-
cisco Volpini, nesta Capital.

Pareceres 	 1'
Em atendirnento a questão (IC ordeni le.

vantada pelo Sr. DCputado Amilcar Padovani
recc-heu parecer oral favorOvel do Sr. I)epi.j.
tado Haroldo Lopes o Requcnimento (IC auto ria
(laqucle, pedindo proVi(lênciaS dos Srs. Mi.
nistro da SaOde e Superintendente da SUCAt
cm Minas Gorais para vacinacão contra a me.
ningite em Juiz (IC Fora.

Rcceheu parecer (IC redacão final

PROJETO DE LEI N.? 2/75

Declara (IC utilidade ptIhlica a ASS()
ciacão Metodista dc Assistência Social (I(
Belo Horizonte - AMAS, corn seth' en
Belo Horizonte.

A Assernhléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarada (IC utilidade
pOblica a Associacäo Metodista (IC Assisténcia
Social (IC Belo Horizonte - AMAS, succssora
(Ia CoinissOo (IC Açao Social (Ia Igreja i\lcto-
dista Central de Belo Horizonte, corn se(1e em
Belo Horizonte.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Art. 3•0 -- Revogam-se as disposicocs em
contrOrio.

Sala (las ComissOcs, 9 de abnil de 1975.

Milton Salles, Presidente - Dorningos
Lanna, Relator - Neil Jabur.

Oradores

HOMOLOGAAO DO NOME DO PREFEITO DA
CAPITAL

O SR. J)EPUTADO EMILIO HADDAI) -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta Casa,
cm Rcunião secreta realizada na noite (IC on-
tern, homologou o nome do Sr. Luis Venano
para Prefeito (IC Belo Horizonte, indicado (10C
foi por S. Exa., o Sr. Governador Aureliano
Chaves. Peco a V. Exa. e requciro, nesta
hora, consideran como lida a nota que na-
(lucIa oportunidade a Bancada do MDB, por
sua Liderança, leu desta Tribuna, dando a sua
exata posicão corn relacão ao problerna da
homologação (10 nome do Prefeito de Belo
Horizonte. Estamos, assirn, pedindo a V. Exa.
(JUC considere corno lida a referida nota, pana
efeito (IC publicacão no Minas Gerais. Costa-
na (IC acrescentar que, tambérn na RCunião de
ontcm, a nossa Bancada fonmulou votos ao
Sr. Prefeito, para que S. Exa. possa fazer
uma boa adrninistracão, para tentar solucionar
Os inOmeros e graves problemas que afligem a
populacäo de Belo Honizr"

Quando 0 Movimento I)cniocnático Bra-
silciro assurn iu a poSicão (IC abster-se do
rocc° (IC votação em relacao ao Prefeito (Ia

Capital, não tomou essa atitude em virtude do
flofliC indicado, mas sim porque, no entendi-
menlo da Bancada, havia necessidade de ser
fjxa(lS umil posicão doutninária e partidãnia,

a qualquer eleição que não contasse
corn a particiPacaO do povo, o grande ausente
da eleicão de ontem a noite.

DC qualquen forma, o fato de nos abster-
(IC participar do processo de votacão pam

a Prefeitlm de Belo Horizonte não significa
que nossa Bancada e que os Srs. Vereadores
corn asseflto na Câmara Municipal não possam
fazCr cniticas necessanias, por mais contun-
denies quC sejarn, a nova administmaçao, que
agora vai iniciar nova vida para Belo Hori-
zonte, bern como oferecer sugestOes e esfor-
ços para a solucão dos grandes problernas da
Capital.

Eis a fl()t( a que Inc neferi

Sr. Pnesidcnte, Srs . Deputados

Na defesa de pnincIpios que não são cx-
clusivamcnte seus, porque são univcrsais:
aqUeleS (LUC definem a onigein (10 poder:
"101)0 PODER EMANA 1)0 POVO E EM
SEU NOME SERA EXERCIDO"; aqueles que
deram origcm e fizerain vir a lume a Declara-
cão Universal dos Direitos Humanos: "a von-
tade do povo será a base da autoridade do
govemno; esta vonta(1C serã expressa em dci-
cOns penió(licas legitirnas, por sufmOgio uni-
versal, por voto secreto ou processo equiva-
Iente que assegurc a liherdade do voto"; e o
(IC que a autoridade de urn govemno se firma
na participaçOo (10 cidadão através (10 voto
Iivre scm interveniência, mesmo que subjetiva,
de quem quer quc possa intervir, e somente
por estes pnincipios, o Movimento Democrá-
tico Brasileiro, que insistentemente tais prin-
cipios vem (Iefenden(lo, abstém-se de votar a
homologação do nome do indicado pana 0
cargo (IC prefeito municipal de Belo Horizonte.

A nossa posição é também urna homena-
gein ao grancle ausente: o povo, cuja vontade
e fonte ic todo poder, inas quc espuriarnente
foi afastado (10 processo de escolha (IC chefes
do Exeeutjvo

Recusando participar deste siinulacro (IC
homologacão, que seria ate desnecessário, por-
que sobre a caheca (loS que são obrigados ao
"0th a favor hA sancOes, se outra for a decisão,
em face (Ia lei (IC fi(IelidadC partidária, não
temos a preocupação de urn ato heróico, mas
a(le protestar contra o quc avilta a consciên-
Cia (10 povo de Belo Horizonte perante a cul-
tura e a inteligência dos povos civilizados.

Fiéis aos sentimentos (10 povo belo-hori-Zontino, que não quer a continuidade do atual
SiSterna c assim SC expressou nas ültimas
CleiVoe.s, dan(lo plena e absoluta maionia ao
Mov imento Dcrnocrático Brasileiro, OS seus
repre Sentantes na Assernbléia Legislativa, dIe-fen dendo eleiçOes Lvres através do voto uni-
'ersal direto c secreto, ficam corn o povo
tambem agora. Afastados destc ato que nOo

tein significado (lemnocritico, nias quc ofende
a dignidade dos que são dotados (la capaei-
(lade de escolher, e nOo tao-s6, mas senhores
(10 direito (IC escolha, esperarnoS que as dci-
çOes para a governança (IC Estado, diretas co-
mo prevê a Constituicao e como espema todo
brasileiro ciente Ic seus (lireitos, sejam o
inicio (Ia caminhada para que o Prefeito de
Belo Horizonte scia eleito pelo voto secreto
C (lireto em pleito livrc.

Neste (ha, o Movimento Dcrnocrático Bra-
sileiro participara patniOtica e efetivamente.
Entrctanto, eriquanto perdurar a coacão, quan-
do neni mesmo oi comreligionOrios podem
postular, o MDR, negando o pnivilégio die urn
so escolher urn govemno para tantos, nega o
seu apoio tanto quanto 0 SCU voto contránio,
eximindo-se da culpa (Ia participacao (IC urn
ato que violenta e ultraja a indole democra-
tica (IC urn povo que sempre teve a altivez de
rcpclir imposicOes.

Brcvcrnentc, votaremos em urn candidato
a Prefeitura (IC Belo Horizonte, mas somente
(luan(Io tarnhérn o povo liver reconhecido o
seu sagra(io (lil-elto (IC votar. Esta a declara-
ç5o que o Ml)B faz nesta hona cm quc mais
uina vez SC contrania a Declaracão Universal
(Ins Direitos Flumanos e a Constituicão da Re-
pOblica Fed erativa (10 Brasil, que imperativa-
mcnte (lispoe que "TODO PODER EMANA DO
POVO".

ELOGIO A() 1 1 1IEFEITO DE CAXAMBU

O SR. I)EPUTADO CICERO I)UMONT -
Sr. Presidente, Srs. l)eputados, ontem, na
Reuniao da tarde o nobre Deputado Ferraz
Caldas fez um pmonunciamento que me leva a
fazer algumas observaçOes. S. Exa. falou, em
lirirneiro lugar, sohrc 0 processo (IC escoiha
dos prefeitos (las estAncias hidrorninerais.
Sustentou a neceSsi(Ia(lC (IC SC adotar, ali, o
voto popular. Confesso que nOo sou muito inch-
na(io a mudar o sistcma atual, por razoeS que
consi(Iero (IC ordern doutninOria e de ordern
administrativa.

Em sCgundo lugar, S. Exa., depois de
fazer urn cxame a respeito de alguns prefeitos
norneados e que nSo estariain oferecendo re-
sultados satisfatórios, fez uma referência es-
pecial ao Prefeito (IC Caxarnhu, Dr. Cab
Luis. S. Exa. entendcu que aquele adminis-
trador não sO não estava Cxemcen(lo suas fun-
çOes como era (10 interesse (Ia cornunidade,
como também estania (lesejoso de continuar no
cargo. Peço vênia ao ilustre colega para
divergir nesses (lois pontos. Em pnimeiro In-
gar, segundo informacOes coihidas, a adrni-
nistração (10 Dr. Caio está sendo classificada
entmc as boas a(Irninistraçoes das estâncias.
Tive oportunidade (IC ver em Caxambu urn
ginasio polivalente, excelente construção que
corrCspofl(IC integralmente as conveniências
(Ia juventude (laquela cida(le. Também é cx-
celente 0 aspecto da cida(le e, Segundo me
inforinararn, bastante diferente do anterior.
Os serviços, no testernunho dc alguns verca-
dores, cram os melhomes que se podiarn con-
seguir corn as (Iificuldadcs quc rodeiarn urna
a(lnhinistraçao municipal. 	 E certo que esta
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adininistraçio J)ode nio fazer tudo quo urn
administrador (leseja e quo a cornunidrule quer,
urns está realizando 111(10 quo pode . Alérn (las
dificuldades increntes a urna adininistracao,
o nobre colega sahe ciuc a elas se somain
outras e dc hem as conhcce, pois foi o
administrador que antecedcu ao atual. Por-
tanto, se a a(lrninistração não oferece tudo
quilo ciue se deseja, cstá sendo considerada

boa c, portanto, 6 do nosso dever para corn
a verdade administrativa fazer esta rctifica-
ção.

No que (liZ resneito U SUI possivcl proton
são de continuar na estância, posso dizer ao
rneu colega que não é este o seu clesejo. Não
era scu deseo quando foi escoihido adminis-
trador, e não é (10 seu propósito continuar;
inas, hornern pdblico ligado àquela terra, cvi-
denternente antes (10 SCU direito de recusar,
tern o (lever dc, eratermos de rnissão a curn-
prir, acoiher quando convocado. Alérn do
rnais, o iiustre Prefeito die Caxambu é filho do
Dr. Acãcio, hornemn (le exccpcioflais virtudes,
e, por isso mesmo. o Dr. Caio estaria, poe for-
ça (Ic sua eriacão e forrnacão, impedido, por
SCUS P1'6P0S SefltlfllelitOs, (IC pleitear urn
cargo die confianca.

Esses reparos, on rue senti no (lever de
faze-los e, se for necessário, tanto quanto a
tese (Ia escolha dos prefeitos (las estâncias,
corno corn relacão a adrninistracão de Caxambu,
poderernos aduzir outras con side racOcs. Na
verdade, não inc sinto muito atraido para dis-
cutir problemas de ordein estritarnente local,
ijrincipalrnentc quando ha urna conotacão pes-
soal; mas, como representante ciaquela comu-
nidade, tenho a obrigação dc aceitar esse pro-
cediinento; porérn, espero faze-lo nurn grau
rcstrito. São esses Os reparos que desejaria
fazer no discurso 110 nobre Deputaclo Fcrraz
Caidas.

VACINAçAO CONTRA A MENINGITE

O SR. DEPUTAI)O PEDRO NARCISO --
Sr. Presidente, Srs. Deputados, virnos hoje a
Tribuna da Asscrnbléia, a fim de abordar urn
assunto já por dernais dehatido nesta Casa.
Trata-se (Ia famosa ineningite.

Vcrificamos, atravCs (10 noticiãrio (Ic on-
tern, numa entrevista do Ministro Almeida Ma-
chado, dii Saiide, que dc reconhece a lentidão
e falta (le recursos corn quo 0 MinistCrio da
Sailde vern atuando ate entao, não tendo en-
contrado redursos necessdrios para atender C
populacão brasileira, principalmente a mais
distante dos grarides centros.

Corn rcferência C situacão meniiigite, nós,
(IC Minas Gerais, ternos sido procurados pelas
populacoes (10 interior, que vêm a Belo Ho-
rizonte na tentativa de aqui conseguir as Va-
cinas para sons farniliares e sons dependentes.
Via de regra, nos, Deputados, sornos procu-
rados c, por nossa vez, procurarnos 0 órgão
competente, qual seja, a Secretaria da Sadde.
Ainda him aiguns dmas atrCs, quando rccebc-
mos a visita de urna cornissão da longinqua
Cidadc de São João da Ponte, procuramos en'
trar em contato corn o Sr. SccretCrio cia
Sadde, mostrando a S. Exa. a situacão rei-

- z tmazenl° S a Ti-ibuna 0 assunto meningite.
rv'eIno5 hoje a honma de subscrever Requeni-
ento de ilustre Depulado juiz-forano, em
ie S Exa. situa muito bern o problema

jrOsti0 c terrivel, que é o da meningite. Em
uiz de Foma, ja existe uma situacão apclidada

de exodo petropolitano, isto é, Os habitantes
de JuiZ dc Fora, os moraclores da grande
Juiz de Fora, cnglohados pelos municlpios vi-

nhos de Juiz de Fora, tern micorrido nOo a
utros munidiPiOs mineiros, nOo a Belo Hori-

zonte, a Capital do Estado, mas tern, em dc-
5 qbalada cormeria, em vcrdadeiro pOfliCo, re-
crrid0 a muflidlpio do Estado do Rio. A
nopulacão indefesa foge espavorida em direçCo
a ptrópolis. Verdadeimas caravanas de Oni-
bus e de automOveis particulares levam crian-
ms e adultos a Petrópoiis, a urn de que, corn
o resto de vacina obtida polo Estado do Rio,
essas criaturas mineiras consigarn ainda se
yer, pelo menos em parte, a salvo de tao ter-
n yc1 moléstia.

Vejarn V. Exas. a que ponto chagou a aber-
cacao do sistemna sadde. Não digo sadde so-
mnente do Estado de Minas Gerais, mas sisterna
saOde de todo 0 Brasil. Não podemos enten-
der nada mais prioritririo do quo algo que
sirnplcsrneilte possa cvitar a morte. Não
acreditalTlos em nadia nmais urgente, em nada
mais realista do que aigo quo possa evitar a
morte.

Observamnos a fm'tuna arreeadada pela lo-
teria esportiva. Ternos conhecimento dc quo
em paises curopeus a vadina é ahuridante. i
fabricada em quantidade suficiente par que
possam ser vacinados todos os BRASILEIROS,
scm exeecao de cor, idadc. scxo. E inadmis-
sivel quo o Governo Federal não tenha tornado
medidlas urgentissirnas e drOsticas para trazer
a qualquer custo, a qualqucm preco, as vaci-
nas para o pOVO brasileiro. Ora, o Govemno
Federal C rico. Existemn INPS, PIS, 1CM, IPI,
PIN, FGTS e urn rimundo de siglas. Taxas sobre
impostos e impostos sobre taxas. Paga-se
tudo. Taxa RodoviOria Federal e (icpOis PC-
dOgio. Paga-se o irnposto para trafegar e
depois paga-se nova taxa, on seja a taxa de
pedOgio, por tcrmos passadlo em dcterrninada
rodovia. 0 1)masileiro paga mais do quo o
sOdito pagava ao impemador. 0 Brasil estO
corn os cofrcs aharrotados de dinhciro. Qual
a aIegação, qual o subterfdglo pam se dizcr
que não foi possivel vacinar todos os bras i-
leiros? Ncsta altura dos acontecirnentos, a
populacão brasileira ja teria sido vacinada não
uma so vez, inas por divas vezes conEra a
meningite. 	 0 virus já estania pienarnente
erradicaclo do tcriitório naciona]. 	 Mas tel
'lao acontece, tal prioridade nao existc.

Assistjmos estarecidos, algurnas horns
atras, ao fenOmcno din indicacao do Prefeito
(Ic Belo Horizonte. Foi urn fato amplamentc
flOticmado Os Governos Estadual c Federal
SC 1fl tcressarrn piofundamente pelo assunto.Todas as correntes pamtidOrias empolgaram se
corn o prohiema, ampiamente noticiado pcla
IeIevis0, radio e cinema. Toda a mOquina
admmn istrativa do Estado, do Municipio e da
}Jnlao foj colocacia a servico do grande pro-
)lCmlia da indicação do Prefeito de Belo Honi-
Zonte. E um problema dessa natureza, urn
Problerna funesto, que dizima a populacOo

bmasiieira, a termIvei meningite, quo ja ceifou
mmlhares dc villas m todo o tenmjtónio nacio-
rial, nao esta rcccbcndo tratamento prioritO-rio, o que e lamentavel, lastimOvel e pnofunda
rnentc tmiste. Eu scrnpm-e faco essa observa_
cao quando digo quc Jainais acredito naqueles
governos que nao tern como meta principal
e inarrcdavel a propria cmiatura humana
pois homens, mulhercs e cmianças são colo.
eados em segundo piano. Pensa-se muito
ncste Pals em divisas, em nurncrOrios, progra-
mnas politicos, mnas o homem é sempre rele-
gado a uma tristc situaçao. Quo faleça o
ehefe de familia, iue seja sepultado o jovern
rnberbe, que sejam interrompidas vidas de

cmiancas, villas que seriam promissoras, sen-
siveis, construtivas, que seriam obreiras; na -
da disso interessa. Interessam, sirn, as Ii-
nancas da União, as reservas monctOnias, as
fOrmulas mnOgicas e diabOiicas de cada vez
laxar mais ainda este pobre povo infeliz.
Rcsta aumentar os impostos, resta conseguir
as formulas mOgicas par mais impostos, que
serOo, naturalmerite, transformados em divisas.
E profundlarncntc lamentOvel que nossos di-
rigentes pensem assim e quo seja postergada
a própnia criatura humana.

Muitas outras vezes virci a esta Tribuna,
scmnpre trazendo no hojo das minhas afirma-
cOcs não aleivosias baratas, mas fatos con-
cretos c conhecidos por toda a populaçOo
brasilcira. Devo dizer a V. Exas. que entre-
guci a Mesa da AssernblCia, nesta tarde, ao
nobrc Presidente deste parlamento, mais urn
1-icquerimnento em defesa das serventes dos
grupos escolares. Primo sempre em men Ira-
haiho pelo aspecto hurnano desses problemas.
JO denuneici desta Tribuna o fato de quo as
serventes, apesar de quasc todas trahalharem
perto dc' dez horns diOrias, o que conflita corn
it justiça trahalhista, quase todas elas sequer
m-ceebcin o salOrio-mininio. Percebern, apenas,
a importancia dc Cr$ 220,00 mensais. Pas-
uern-sc V. Exas. ! Essas serventes recebem
iirisOria esmola do Govemno Estadual, e fato
mais grti-nte, e fato mais grosseiro, e fato
mnais dcsagradOvei, e fato mais pertunbador e
quo nluitas delas, fazendo os testes prOprios
para o son aproveitamento, trabalham ha rnui-
tos anos não corno contratadas on nomeadas,
inns simplesmente pestando serviços. Por-
taiito, aqui vai uma pequenmna parcela do
nosso trabalho, quo se inicia.

S. Exa., o Sr. Presidente, esta sendo
bcncvolcnte corn rriinlia pcssoa nesta Tribuna,
iii que mneu tempo se cncerrou ha alguns mi-
nutos atrOs. Solicito esdusas no Sr. Presi-
dente e aos Si-s. l)eputados por esta demora e
voitarci cm outra ocasião para tratar mais
profundarnente do caso escabroso das serven-
tcs dos gmupos escalares do Estado de Minas
Gerais.

INCERTA DO SECRETARIO DA SEGUBANCA

O SR. DEPUTAI)O JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o jomnalista
que nos acostumarnos a ler, de ha muito tem-
po, Odin Andrade, no jomnal que de ha muito
tempo nos habituamos também a 1cr Didrio
de Mines, publicou urn editorial na edicao de
ontem, sob o tItulo 0 Secretdrio e a Visila.

nante nacjuela Cidade do Norte dc Minas
1nfc1zinente, a rcsposta (1c obtivemos foi a
(le ciue a Secretaria da Saddc nCo tinha con-
dicocs para atender, de imediato, qualquer
caso isolado era Gerais, e que o Sr.
SecrctCrio cIa Sadde havia Si(lO convocado
par nina reunião ern Brasilia, convocação es-
ta feita polo Ministro Almeida Machado.
Aguarciarnos a volta dc S. Exa. para que pu-
désse mos obter uma noticia certa e transrnitir
no nosso povo, para quo os cidadãos dc todo
o interior, como tambCrn Os da Capital, pudcs-
scm irnaginar as ecais providCncias que os
orgãos comnpetcntes estão a tornar. Entretanto,
ha dois dias, obtivcmos uma rcsposta quo
para nós não C nada aleflta(iora. Segundo
inforrnaçdes die Brasilia, que tornou para si a
responsabilidadc da prograrnacão (Ia vacina
contra a Ineningite em todo o tcrritório na -
cional, cstamos sahcndo que, para conscguir
urn ndrnero suficicntc dc vacinas quo desse
par atcndcr toda a popuiacão, levaria nada
mnais, nada menos ic 10 a 12 meses, isto poe-
mine a producao die vacinas não passa de 10 a
14 miihdes (IC (loses mcnsais, e predisariamos
no rnInimo (IC 100 milhöes dc (loses.

0 MinistCrio da Sadde esquernatizoll urn
piano de vacinacãO em todlo o Pals, quo, die
inicio, atingiria a Grande Sao Paulo, posterior-
mente a Baixada Santista e, dcpois, o resto do
território nacional. Alas o que mais nos
atinge C quo, agora, oficlaimente, ternos den-
cia (IC que 0 reinIcio (Ia vadinação contra a
rneningitc cm Minas Gerais so so clara no
prazo minimo de quatro a seis nieses. 0 in-
(lice die incningitc cm Minas Gerais, de acordo
corn a dcciaracão (10 próprio Ministério (Ia
Saddle, se fosse die 10% (10 rcgistracio, jC sc-
cia urn caso de epidcrnia. Portanto, o pro-
prio Ministro jC reconhece a situacão cxisten-
te no território nacional. Assirn, não conse-
guirnos entender poi ate agora proviclCn-
cias rnaiores nCo foram tomadas, quer sc:a
polo Governo Estadual, qucr seja pelo Cover-
no Federal. Tratando-se die caso de cpde-
mm, todios Os i-ccantos do Pais jC devcriarn
estar sefldlo atendidos.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, dcixo ie-
gistradas nesta Casa informaçOes que obtive;
são oficiais, c csperamos quc o SecretCrio da
Saddc, Dr. Faria Tavares, encontre uma So-
lucCo junto no Ministério da Saddle, em Bra-
silia, porque, a esperar de quatro a scis mnescS
par o rcinieio cia vacinação, adre(litall1OS clue
0 dicsespcmo podcrC cliegar, principalmente a
região sertaneja, ondc, além da falta dc escla-
recirnentos, hO insuficiente ndmcro de hospi-
tals c dc medicos.

Nós, que temos a responsabilidade mlc ic-
prcsentar 0 I)oo, dcsta Tribuna queremos Ic-
var a esse rnesmo povo a situaçOo real e dizcr
cine estamos atentos e que as providCnciaS
agora estão sob a responsabilidade da Secrc-
lana c do Ministério da Saddc; mas, continua-
memos a cobrar dos responsaveis a solução do
problcma, ate que o povo scja atendlido cm suas
reais nccessidades -

ERRA1)ICAçAO DA MENINGITE

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -
Sr. Presidente e Srs. Dcputados. Mais uina
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Srs. Deputados, o jornalista em apreco
enfoca coin felicidade o problema das
chamadas "ncertas", que nos, na linguagem
policial rotincira e ate mesmo na gIna poli-
cial, usamos na Secretãria de Seguranca Pu-
blica, ha muito tempo. Essas incerlas são as-
sirn chamadas porque o Sccrctário de Estado,
scm préVio aviso, scm qualquer anumncio pre-
cedente, chega inopinadamente a urna reparti-
ção, naturairnente para ver como cia está tra-
haihando. NCo louvamos, em principio, essa
atitude. 0 jornalista aprova-a, elogia-a. mas
nós, em tese, dela discordamos. Não que es-
tejamos discordando dessa visita especifica
que o SecretCrio da Segurança Pñblica, Coronel
Alves da Cunha, acaha de realizar e vein

 em vCi, ias clas dcpendências de sua
Pasta. NCo! 0 que queremos significar é que,
cm tese, nao achamos ohjetividade em urn
SccretCrio de Estado chegar inopinadamcnte a
uma sua depcndência para ver como as coisas
andamn. Isso tern urn mérito, não resta dñvida,
que é aqucle dc precavcr, de prevenir o fun-
cionário, 0 (lelegado, 0 escrivCo, 0 detetive, o
policial, para quc permanenternenle esse scrvi-
dor, honrando sun mnissão e dignifican(lo scu
oflcio, este j a C frenle de sua mesa de traha-
iho e atento C sua funcCo policiaL Alas o
que Odir (ic Andrade ressalta é realmnente im-
portante. Quer dc dizer quc essa iniciativa
(10 Sr. SccrctCrio cia Scguranca não tern aque-
le objctivo de colhcr, eventualmente, urn ho-
mem bra da sun missCo, encontrC-lo falto em
sua ohnigaçCo; rnas, antes, 0 clue o Sr. Secre-
tário certamente verificarC C a precariedade
material tremenda nas reparticoes da Poilcia
deste Estado. 0 material humnano C horn, nós
concordamos coin ohservacão que pessoal-
rncnte nos fez esse jornalista. 0 material da
Policia Civil é horn. Digo Policia Civil por-
que 0 editorial se rcfcre a cia, mas qucro
acrescentar que 0 material humano da Policia
Militar tamnbein é born. Não qucremos apenas
realcar as qualiclades mineiras e esquecer as
virtudes do pessoal de outros Estados. Alas,
par gCudio de nosso Estado, temos uma das
ineihomes policias deste Pals.. Tern as suas
falhas, é claro, mas em que ativi(lade humana
inexiste faiha?

Sr. SccrctCrio, V. Exa. faz hem e nisso
tenho minha concordância, mas V. Exa. y e-
rificarC quc ha precariedade, ha falta dc vci-
cubs, ha falta de gasolina, os pncus estCo fu-
rados, faltam motoristas, mCdicos-lcgistas, de-
legados e detetives em nCmcro suficiente pam
atender C crescente populacão dc Belo Ho-
rizonte. EntCo, louve-se a iniciativa, no
tocante a esse aspecto, quc vat permitir ao
Govemno, através da Seguranca PCblica, depois
dessa ohservaciio, tornar as providencias para
se corrigir a deficiCncia de material na órbita
da Secrctaria da Seguranca PCblica.

Sc, eventualmente, encontrar-se um dde-
gado fora de seu gabincte de tnabalho, não se
vC repriini-lo pon isso. Todos ternos needs-
sidade de sair de nosso local de trabaiho cm
deterrninadas horns. As vezes ternos que nos
ausentar daquele ponto em que rotincirarnen-
te nos encontramos. Assim, Sr. SeeretCrio,
coin esse cspIrito (IC colaborar coin idéia,
porque nOs estarnos na mesma trilha, qual
seja, a de servir no Estado de Minas Gerais,

achainos que nao Sc deve punir Ulli oU outr0
eiemento quc se ausentou do trabalbo. Isso n0
aconteccu ainda, c não Sc pcnsc qua Yeah0
aqui para dizcr ao Sr. SccretCrio que, se houver
urn castigo, estamos aqui par defender, n0
Não houve ncnhum fato dessa naura; quiz
apcnas ressaltar quc pode dar-se unia sitna.
çiio dessa, e por isso nao ha de se Punir,
ahruptarncntc, urn homem que n5to foi eneo
trado em sua posicibo. Ha outro mCrito fla
visita: o de se ycrificar a ausência da apare.
Ihagem neccssCria, do maquinCnio nccessCnio
(10 material indispcnsCvel, e ai o Sr. Scene'.
tCnio ha de scntir o efeito de SWI atilUde,
porque sabernos quc S. Exa. vai lecoillefl(lar e
hC de recorncndar as providências ncccssCrias
junto ao Governador Aureliano Chaves e aos
Orgãos do Governo, para que tudo seja su.
ficientcmcntc apareihado.

Requciro, Sr. Pmesidentc, qua o editorial
do nobre Jornalista Odin dc Andrdc seja
considerado como ndo por nós, dcsta Trililina,
a fim de quc seja tmanscnito nos Anais llesta
Casa e, assim, possa scr lido e relida pi
milhöes de mineiros . Desta forma, Ileasos
cocsta€luanos podcrao informar-se melhoi' a
rcspeito (Ia opiniCo dc-sse gmandc jomnal e dasse
orna11sta sobre a situacao da poilcia a a

respeito cia corflpreeflSao do problema p01 Imi.
te deste Deputado, que é urn representanla (to
povo c tambCrn urn integrante (1a Sgu r ui
Póblica.

Enviarnos nossos parahCns no ed itoil usia
e nossos aplausos no grancic jornal "I)asrjo
de Minus, que uma vez mais oferece iaiinl-
vel contril)Uicibo C causa pChlica do Fkelo.

11 0 SECRETARIO E A VISITA

Odin (IC Andrade Ig

E impossivel urna anClise correta das I iv'-
iladcs do pnimeiro escalão cia atual acm nis-
tiacCo (10 Estado pela razão simples dc qat 0
h nipo C curto par unia amostragcln U 11 10 sic
cornpctencia quanto (IC cficiCncia. 1 a Ire-
tarito, jC existemn alguinas indicaçöes finca-
mcnte positivas em alguns setores. Ref! -Inc
aos movirnentos do SecretCrio da Seguminca,
Ccl. Venicio Alves da Cunha, cuja aliiciio
desde 0 inieiO, VCifl Sefl(1O marcada por lan-
ces de rama felicidade. Para urn homeni rn-
pletanientc (iesvineulacbo das correlates 1)011
ticas e admninistnativas de nosso Estado, Coin 0
relacionamento quasc que rcstrito no Gover,
nador Aureliano Chaves, que o convidou pars
urn posto de confianca, o Ccl. Vcnlcio, naste
breve periodo de atividadc, firma-se conla uflia
das presencas rnais marcantes do GovumnO
0 grau (le sun qualificacão, a sun ca1ccOria
de adininistmador, nCo C airna opiniCo p asCii
ninha. EstC colhi da dentro do organ snW
policial, onde a figuma do comandante eOTl(1U1s
lou fCcil a simpatia e o respeito cia co t liar
ção. Eu posso tecer estas considerac5 a uiO
giosas coin bastante tmanquilidade, exataisliflte
porquc não pertenco aos quadros da pniiCla
nein tenho nenhum caso de policia ou cia 1)0
hem. Apenas me informo por curiosiciade,
acompanho por dever profissional e traflS
mito para quc o rcspeitCvci püblico saiba 0
que ocorre. Como pessoa normal e (comb

pissislils, [untie ii IlatUla1 aiititg(-
'n10 As arhitmariedades, aos aos atrabilma-

aos chamadoS abusos do poder. Assim, C
tador podcr divulgar que o organisrno

policial l no que tudo indica, fob entmegue no
coll1ando
C

de um honem hCbil, comprovada-
ente ntciigcnte e, sohictudo, urn perfeito

°va1he1l0 	 A habihidadc ficou demonstrada
C a escol 	 de seus auxiliames imediaos, todos
les figL1r 	 cia primcima linha dos quadros da
orporaca0; a in teligCncia estC manifestada

as na sua discricCo, mae tambCm naapen sua espiênda foiha de servicos como miii-
e 0 cavalheiriStflo tern sido a marca re-

'israda nos contatos que tern mantido corn
odos aquelds que 0 procuram na Secretaria.

Estas consideracöcs relacionadas ao Se-
cretánio da Seguranca, obviamcnte marcadas
pelo cntusiasrno, não surgern por obra do
1Cas0, scm razão lógica c rnotivacão justifi-
cave1. Ems são resultado direto da accrtada
providenc 1a dactuele titular de, scm aviso
prCVi0 scm alarde e muita inspimacãO, her vlsi-

umna clas nossas (lelegnebas, dando aquilo
Cue, em iinguagcm militar, chama-se de "in-
( erta. Todos quc aeornparihararn o rioticiC-
rio des( visita, o rclato dos epiSó(liOs ligados
a cii, certarnente entendem porque Os cbogios
jniciais e o confessado cntusiasrno - Sc existe
igo que o ScerctCrio deveria ter feito, que

quaiquer dos nossos SecretCrios dc Segumanca
[evcria ter feito (muitas yezes) são exata-

ii cflte esSaS visitas (IC surpresa. Afirmando
jsto, não julguem prceipitadamente que, su-
ponho, imiam encontmar des um quadro tene-
broso dc violêneias e corrupçaO. E notório o
born nivcl de nossa polieia coin ao
ehernento humano e a sun eficiCncia. 0 impor-
tante dessas yisitas C par que o SeerctCrio
sinta, perceha e comprove a espanbosa defici-
ência (las instiulacoes dc nossos distritos, da
preCarie(Ia(ie dos recursos, da compbeta fabta
de aparciharnento do onganismo pana as suns
lificeis tarefas - Surgindo inopinadamcntc,
die podera her a visibo completa do lamen-
tãvei qUa(lrO de uma policia dcsprovida de
recursos (is mais eierncntarcs para impor a
lei e a ordem numa cidadc de quase 2 milhöcs
de habitantes. Se não agisse assirn, dificil-
niente o Ccl. VenIcio Alves cia Cunha tcria
rondiçoes (le conhecer as deficiências na sun
pungente reaiidade, porque nós, os mineiros,
'omos uma gente peculiar coin 	 As
nossas misérias - Sofremnos daquilo que se
chamna de "pohneza envergonhada"; temos es-
crupulo de expor raossas mazclas a visitantes
ilustres que marcarn cia e homa para suas vi-
Silas. Xi-to tivesse adotado a formula de sur-
!) r.eender o distrito cm plena rotina de trabalho,
irla encontmar a easci y arrida As pncsas, modes-
los enfeites emprestados pela vizinhanca, ins-
trumentos (le tral)abho anrehanha(lOS par can-
sar urn born efeito e boa impressibo. Irnpres-
.IO faisa, cenCrio montado näo coin propó-

silo (he liu(lir e mistifiear. Apenas uma forma
vrrada de prestar hoinenagem a uma visita
Ustre coma sonegação de urna realidadc que,

iUaflto mais escondida, mais danos poderC
Ocaslonar.

Ell posso calcubar qual deve ter sido a
es0o do SecrctCrio da Scguranca, e comoserao proveitosos os resultados dcssa provi-

luacisi ''iiicciti". C011ie (1it(IiiCIltC inC me-
petir a dose, surgindo mnesperadamente fl05
rnams variados sctorcs, muito breve terC urn
quadro completo tie toda a situação. 	 Não
scndo hornem de hear coin 	 i)raços cruzados,
C licito que se esperem as providências que tern
tandado em yCnios governos, tie urna complc-
ta e radical meestruturacão do nosso organis-
mo policiab, dotando-o dos recursos materials
necessCmios pama quc o homem, no cumprirnen-
to dc sun funcão, tenha o equipamento ode-
quado e instalaçOcs equivalentes C sua po-
siciio. JA nesta altura, o SecretCrio da Sc-
guranca deverC estar sahendo quc a alimenta-
cibo dos presos muitas y ezes C obtida através do
rateio que faz dentro da pmópria dcicgacia
entrc os funcionCrios; que o infamante depO-
silo dc dclinqücntes da Lagoinha é algo por
q' esta eida(le se envergonha e se sentc avib-
ta(la nos seus foi-os dc civiiizaciio. Ternos
absoluta confian(;a em quc o Ccl. Venicio
Alves cia Cunha não frustrarC as expcctativas
cia todos nOs ([UC depositalnos integral con-
fianca na sun acão, e se farC inereccdor da gm-
tidão de todos os mmneiros ao cnccrmar sua
dificib missi'io, que C, principalmente, a de
clevar os pa(irOeS da nossa policia a iIvcis
eonipativcis coin impomtãncia e gmandeza de
nosso Estado."

ADMINIsTRACA0 DE CAXAMBU

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidcntc e Srs. Deputados. Vcnhc a
esta Trihuna, honrado pela palavra a mirn
dinigicla pelo culto e inteligente Deputado Ci-
cero Duinont, quando disse quc ia apor alguns
reparos C rninha fala de ontem. Devo, em
prirnciro lugar. (lizer no nohrc 1)eputado Ci-
cero I)umont que respcito o ponto de vista de
S. Exa., quando cousidera que o cargo de
prefeito (leve scm urn cargo de confianca do
Si Governador 'Jo Estaclo. No entanto,
tambern estou certo de quc S. Exa. respeita
o meu ponto de vista no que se refere C escoiha
dimeta peio povo de seus dirigentes.

Quanto C administracao escabrosa do
Prefeuto de Caxambu, devo dizer quc é resul-
tante do modo como fob cscoihido para o
(-al-go: fob quase que irnposto, porquc a maio-
iia cia Camara Municipal de Caxambu, na
Cpoca de sun nomeiciio peio cntão Governador
Ron(lon Pacheco, fez urn veernente pnotesto.
Entretanto, a maionia não foi ouvicla, e para
IC foi conduzido urn prefeito que, nada mais,
nada menos, é o filho do Presidentc da ARENA
local, o ex-Pmcsidentc da ex-Ui)N, que jamais
c-in picitos livres conscguiu alcancar a Pre-
feittira Municipal. A Revolucão combatcu o
trCfieo de influências mas em Caxambu a no-
mneaçibo do Piefeito n5o foi na(la mais, nada
memos do quc um tmCfico dc influêneias.

Referiu-se o nobre Dcputado C escola p0-
livalentc quc fob construida em Caxambu.
Realmente, a dniea obra existente do então
Prefeito é justamente a do colCgio polivalente,
que é urn elefante branco para o MunicIpio.

Caxamnbu tem cama arrecadacão de 2,5 mi-
lhOcs de cruzeiros anuais c tcvc que despender
500 mil cmuzeiros apenas para a prcpamacãO
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do terreno. Esse o presente que nos foi dado.
Para quo pudesse funcionar a escola, foi ne-
cessário transferir os alunos do colégio esta-
dual Para o poliviente. Assirn mesmo, lá
so existern 180 alunos ate hoie. Talvcz ele
venha a perecer. Se o Prefeito de Caxambu
fosse zeloso, Sc olhasse Para os interesses di-
retos do Municipio, iria fazer gcstöes Para
reformar 0 préfilo do ginãsio estadual, que
está caindo nos pedacos. Existc urna coinci-
clência muito grande, pois esse colCgio está
construido ao ]ado de urn loteamento do Pro-
sidente da ARENA. E essa a situacão politica
dc Caxambu.

Corn todo o rcspeito quo devo a V. Exa.,
rneu caro Deputado Cicero Dtirnont, corn todo
O aprcco e a admiracão quo ihe dedico, tenho
que trazer cssas verdades a esta Casa. Aten-
tern Para o segunte: anunciou acjui desta
Tribuna o nobre Deputado quo o Prcfcito não
pretende continuar a frente da administracão
municipal de Caxarnbu, rnas é interessante
saber quc, do todos os prcfeitos das esténcias
hidrorninerais, 0 iiinico quo pôs o cargo a
(ilsposicao do Sr. Governador foi o Prefcito (le
São Lourenco. Os munIcipes do São Lou-
renço pleiteiam a continuacão desse Prefeito.
Os dernais não puscrarn son cargo a disposicão
do Sr. Aureliano Chaves, o o cargo é de con-
flança do Sr. Governailor. Eu nflo entendo.
Se o Prefeito da Cidade (IC Caxambu C OS do
outras cididcs não tivessem a intençiio (10
continuar, deveriam ter posto o cargo a dis-
posicao, 1)01' urna meclida do (lignicla(lc. Isso
näo aconteccu.

Fala-se que o Estado todo se atemoriza
corn o fantnsma da meningite. Em Caxarnhu,
o Diretor da FEBEM cuidou do lcvar a vacina-
ção Para os alunos. 0 Sr. Prefeito de Ca-
xarnbu, ao invés de entrar em contato corn o
Diretor, Para quo essa vacinacão so csten-
dcssc a toda a populacão, ci'uzou, corno scm-
pro, os bracos.

Essa é a situacão (Ia atual a(lministracao
do Caxambu, e as dernais cstâncias a cia so
assemeiharn; esto abandonadas as cstâncias
hidromincrais. MCiri (las fllãS administracoes,
temos tambCrn o especto da HIDROMINAS,
quo tudo pede, nada dá. Coincidentemente, a
Cidado do São Lourcnco tern tido o major
surto de progresso. Torn urn Prefeito quo,
embora nornoado, torn o apoio do poo, quo
quer a sua continuação. E lá não oxiste, por
coincidencia, a água mineral que so encontra
a vdn(la cm major quantidado, quo é justa-
monte a das tcrrnas de São Lourenco? Quanto
As Aguas do Caxarnbu, Cambuquira, Larnbari e
outras, raranlonje SO encontrarn no mercado.
Estâncias dirigidas pela HI1)ROMINAS! "Ate
quando, Catilina, abusarãs de nossa paciCn-
cia?"

INDICAçAO DO PREFEITO DA CAPITAL

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA -- Sr.
Presidente, Srs. Deputados. 0 episódio da
eleiçao, ontem, do Prefeito do Belo Horizonte,
Sr. Luis Vcrano, não podo passar dcsperce-
bido, dadas as irnplicaçöes quo o fato tern na
politica nacional. Nesta oportunidado, quero
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deixar registrada a posição da classe 1)0llt101
minoira, do poder politico de 1iinas no
minharnento desse problerna. Qucro 1)arabe.
nizar os Srs. I)eputados do MDB pelu inteli
gência da posicão quo assurnirarn, conipleta
rnentc do acordo corn a doutrina e a fi]osof
do Partido; quero cumprirnentar os Srs. De.
putados da ARENA polo perfeito espirito de
disciplina particléria o dc ontcndimcnto co
quo so houverain nesse episódio.

Sr. Prosidente, dcsdo o principio quis eu
rnostrar quo a Mensagcrn (10 Sr. Govel'nador
do Estado, indicando 0 Prefeito do Belo H.
rizontc, era ato da cornpctência do Sr.
vernador e, por isso mosmo, não doveria e
podoria sofrer rostricOes da parto do Lcgis1.
tivo, porquo, em so tratan(lo do cargo (10 con.
fianca, a nós não coinpetia discutir os rn6rito8
do qucin aqui viesse, anus apenas saber so Se
tratava (10 urn homern da confiança do S. Exa.
o Sr. Governador. E aprovã-lo. Não admit0
a inti'ornissão, quo considero indéhita, do Sr.
Governador Para tratar do problomas, de as-
suntos da Assemhléia Lcgislativa, corno o caso,
cm quo quis intervir, da indicacão do Pre.
sidonte do Poder Lcgislativo, porquc, tratando.
-so dc muléria inierna COI'/JOFiS, é poe
mesano afeta a nós Dcputados. TainbCm não

0SS0 ontrar, por nao ser do minha ceinpe.
tCncia, na seara (10 Sr. Governador, quando
indica um Prefeito Para a Capital. Por isso
rncsmo agiu born o I'oder Logislativo o deu
provas (10 maturidado; mostrou aos quatro
cantos do Pais quo sabornos onde pisanms
sabeinos (lar rosposta corta aDs quo qrem
fornentar a vida politica e administrativa do
nosso Estado, corno (liZOm Os tondenciosos e
dcrnagogos, corn a finalidade (10 confundir a
oinião publica do Estado o do Pals.

Sr. Prosidento, esso fato poderia passar
(losporcebido e sor considorado noticia normal
das ativ (hides politicas 0 adrninistrativas do
Estado, mas, em virtudo das irnplicaçThs, pre-
eisa ser salicntado. Os quo querom modi- Ificar a opiniao pãblica o o espirito integra.
cionista (To Estado do Minas dovem saber clue
já so foi o tempo can quo ossas tendcneiasas
noticias poderiain rnoclificar o quadro atnat de
otiiflisfllo 0 (10 profundo rospeito pelo (i1ver-
no quo ora inicia sua gostao.

Ainda ontern o conceituado jornal Es/ado
(le São Paulo, 0 major (105 jornais do nesso
Pals, pubhcou vasta noticia corn relacão 1 11fl

possivel aborrccjmonto (10 S. Exa., o Sr. Prcsi-
(lonto dii Rcpñhlica, Ernesto Goisel, reftiinte
it posico do Sr. Governador Aureliano (Ia'
y es, quo, cm dotrimonto do linha adotada l)e10
Sr. Prcsidente da Ropñblica, indicou p:I1'a a
Profoitura do Belo Horizonte urn hornom qUe
eu flaO chaniaria (10 técnco, porque jã lisse
(Iivcrsas vezes quo eu n5lo conhcco tCcnio Ciii
Prefoitura mas alguCrn Sean coloração pe1iica
e quo o Governador Auroliano Chaves terii
silo ifl(lic(lO corno politico o corno tat na
obrigacao do indicar urn politico Para a Pro'
feitura.

Tenho a impress.-to (10 quo é fad] sC

localizdo o rosponsãvel (lireto por unLi no.
ticia (lossa ordem, quo foi mais quo lien-
cioso objotivo, qual soja, o do intrigar oti uS'

torcer a irnagem (Ia lideranca do Govorne AU

.0Jjjfl() Chives. 	 \eiiiila (We (sSe iiulieii
nba ParUdo do faiitasiusa i1aiainição do Sc-
1lor liagalh5es Pinto, quo vive politicarnonto
iucle rnOmol1to quo incdcia ontro a vida o a

'00i-te. 0 Sr.- Magalhães Pinto, quo ye fugin-
11 do sUas inaos, iiesto momento, a lidorança
olItiC' (10 son Estado, não aceita esta condi-

moça usan(lo dos bonefIcios que Iho
concede o famoso "guarda-chuva do protecão",
a 00nfuiiclir a opinilio pãb!ica do Pals, quo-
rondo m000sprezar o Govornador Auro!iano
Chaves.

Não dofondo o Govornador Aureliano
Chaves, porquo ole não procisa do dofosa, mas
(levo colocar no seu dovido lugar a posicão
(lesse noticiário do Es/ado de São Paulo. 0
Sr. Senador Magalhãos Pinto procura mostrar
ma imagcm distorcida da figura impar do

Goverfla( I o r Auroliano Chaves. Quando esto
homem foi oscolhl(lO Para Govornador do
Minas, juntamcnto (0(Ii o Dr. Paulo Egidio,
, l e São Paulo, todo o inundo sabia c sabo quo
foram horncns cscolhidos Para irnplantar o
flovo moclolo politico nacional, oncarrogados
la alta inissão do procederern, os dois juntos,
o processo do distonsão o abertura politico.

Então, o quo faz o Sr. Magalhães Pinto? En-
ciumado, começa a puxar a oscada Para vor a
queda dos quo são oncarrogados, polo Prosi-
dente Ernesto Goisel, do fazer a abeitura demo-
-rat ice.

Estamos aqui soni nenhurn intuito do ha-
iulacão, porque não tornos osso costume, nern
( do nosso ternporamento. Ha aqueles quo
realinento quororn o Estado de Minus politi-
(amonto integrado e aquelos quo, por interesse
próprio, procurain dosintograr a polltica do
Estado Para tirar vantagern pessoal, ainda que,
no caso do Sr. Magaihãos Pinto, soja vantagoan
politica, jã quo sabomos que não mais oxiste a
prcocupacibo do (linhoiro. Alas sahomos, quo,
em termos do vahlade e esportoza, ninguCrn
bate o Senador. Do bancãrio foi a banquciro;
de Deputado a Governador; do fomontador do
desordern a chefo civil (Ta Rovolucão. E já e
Presidentc do Congrosso. Em outros tempos
iii se via o Prosidente do Repüblica.

Aproveito a oportunidade do unanirni-
dade, quo tern, ta!vez, vãrios sontidos - quom
sabe, ate urn sentido do adver[ência? - Para
Inostrar que a unanirnl(la(lo do Bancadada
ARENA ropresenta, no verdade, unia conscion-
cia, uma tornado 'Ic posicão Para desmontir
aquoles quo, intrigando, quorom criar pro-
blomas Para a adininistração politico-admi-
flistrati ya do Estado e dar urn sontido noga-
tivista a posicão do Estado do Minas Gerais no
(Onceito (Ia adrninistracão fodorativa. Na
verdade, Minas Gerais haverá sempre do ditar
S floimas do conduta o procodirnonto politico

flosso Pals. Esscs quo procurain tloturpar
a inlagorn intograda do nosso Estado querom,
001ca e exclusivamente, porturbar o ontondi-
mento Para tirar vantagens possoais, ainda quo
501am P0(lorosos, corno o Sr. José do Maga-
thacs Pinto.

Alas nós, quo não rezamos pola cartilha do
Sr. Magalliacs Pinto, como do iosto não ro-
amos pela cartilha do ninguém, mas seguimos

flOssa própria consciência, estarornos aqui
Para colocar as posiçOes nos dovidos lugaros

dizer, alto o horn sorn, que, por enquanto, 0Sr Ma gaihães Pinto nun pode preredei' dcssa

Wili(i,.. tefl j ii!1{ j () 	 nfluenci 	 ncLativamontoiua opiao publica 	 Pals, ',to fazer intriga do
Govorno (10 Minis corn 0 Govorno da Ron-
blica, somonto porquo o Sr. Aureluiino Chaves
niio foi o son candidato ao Governo do Estado.
Nao, o Si-. i\lagalhaos Pinto que comproenda
quo nao podo fazer o Govcrnador do Estado
corno cu, Doputado Sylo Costa, não tive con-
dicoos do fazoi- o rneu, apenas coincidiu o rneu
corn o do Sr. Prosidonte Goisol. Na vordado
a unanirnidado quo nom Cristo conseguiu o
quo foi alcancada ontern, aqui, polo Govorna-
dor Auroliano Chaves, não significa que o Sr.
Luis Verano seja o homorn porfeito ou o me-
ihor. - Näo, ate porque não era ele o mou
candidato. 0 meu candidato soria urn ho-
Inern do ovidonto par[icipacao politico, por
isso inosmo dotentor do uin rnandato politico.
Mas quis o Governador quo fosse do por sor
(IC sua confianca. Votci o votarel a favor,
porque considero o cargo da confiança de
S. Exa. 0 Sr. Magalhães Pinto, quo, natural-
monte, não consoguiu influenciar o Sr. Au-
roliano Chaves Para indicar urn candidato
sou -- porquc do não é o Governador do Estado
- a Profoitura do Belo Horizonte, procura,
cntão, através do outros pr000ssos, fazor ossa
intriga caluniosa e dizor quo o Prosidonto
Goisol toria ficado nervoso corn a indicocão
(10 Sr. turoliano Chaves. Infârnia, mentira
inas aqui estaromos atentos Para mostrar aos
quatro cantos do Pals quo ossa não é a
posicibo do urn Senador da Ropãblico que se
prezo e quo tenlia e l idoranca quo diz ter o
Sr. Magalhães Pinto.

Talvoz o Sr. Luis \'erano nern soja o can-
didato perfoito o ideal mas, ate agora, do é
apenas o candidoto do Governador Auroliano
Chaves e morece o nosso rcspeito e os nielhores
votos do uma foliz gcstão a frente da muni-
cipalidade da nossa Capital, votos essos formu-
la(10S não so por nOs, (10 Alianca Renovadora
Nacional, rnis tambérn polo ilustre Doputado
Emilio Haddad, LIdor do MDB. A nós não
intoressa quo seja oxecutada urna adminis-
tracão danosa a frorito da municipalidado.
Absolutamonto. Todos nós, politicos rospon-
sévois pelo horn-ester social e administrativo
do nosso Estado, nós, quo fazernos as leis,
(lesearnos o melhoramento o o progresso do
nosso Estado. Então, so ha uma administra-
cão sadia na Prefoitura do Belo Horizonte, quo
convenha oo nosso Estado, taniborn convorn a
esta Assembléia Legislativa.

Por isso mesmo, a unanimidade da ARENA
o a posicão da Bancada do MDB dovorão sor
rcalçadas nos quatro cantos dosto Pais, Para
aquelos quo ostão sendo influonciados por
noticias da impronsa dirigida polo podor ceo-
nôrnico do Sr. Magaihães Pinto, Para que Ii-
quelu avisados do quo o Poder Logislativo em
Minas Gerais está por cima dos interessoS
possoais, inclusive do Sr. Magalhãos Pinto.
l)arcmos o recado no hora corta - Porque, scm
rozar 1)010 mesma cailillia do S. Exa., scm
rozar polo cartilha do ninguém, aqui ostare-
inos nós, do Bancada da ARENA, 0 OS da Ban-
cada do MDB zelando polo bem-ostar social e
peclindo a Paz nccessãria Para que Minas
ocupe no concerto dos Estados da Federacão
urn lugar do independência, urn lugar de des-
taque o lidorança, que sempro foi reservado as
1155aM Minas Gcaais
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REMUNERAAO DOS VEREADORES

O SR. DEPUTADO BONIFACIO FILHO
Sr. Presidente, Srs. Deputados, voto a favor
do Requcrirnento da ilustre 1)eputada Jilnia
Manse.

Sr. Presidcnte, o Congresso Nacional, hoje,
pela Cârnara dos Deputados, discute c vota urn
assunto da mais-Alta irnportância. Trata-se
da Emenda Constitucional que permite remu-
neracão aos vereadores de todo o Pals. A
medida, corno disse, é da mais alta importân-
cia. 0 que niio se entendia é que os verea-
dores, representantes do povo, como nos, nib
recebessern qualquer rernuneração, ao passo
que nós, Deputados, de bib muito recebemos
rcmuneracäo pelo nosso trabaiho. Desejo,
entilo, quo fiquem registrados, nos Anais da
Casa, os nossos aplausos ao ilustre Presidente
da Repibblica, General Ernesto Geisel, que, em
boa hora, veio ao encontro dos anseios de
todos os vereadores do Brasil.

Tambérn é nosso propósito, ncsta hora,
fazer uma comunicacãO a Casa e no povo ml-
neiro. i uma comunicacibo que considera-
mos de grande importância, em especial para
o Municipio de Lurninánias, no Sul de Minas.
Os vercadores daquele populoso e prestigioso
Municlpio Sul-mineiro, por nosso intermédio,
enviam ao Sr. Governador do Estado urn pe-
dido de intervenção, a urn de que as tropelias,
as irregularidades e as ilegalidades ali prati-
cadas pelo Prefeito possam ter fim. Esse
fato fez corn que a Prornotoria de Lavras de-
nunciasse aquele Prefeito a justica comurn,
para que fosse julgado pelas irregularidades
praticadas.

Eram essas, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, as consideracöes quc desejávamos fa-
zer.

PREFEITO DE LUMINARIAS

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Também cu
trago o men apoio e o men voto favorável ao
Requerimento da nobre colega Jdnia Manse.

Dois assuntos, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, trazern-me a esta Tribuna. 0 primeiro
é referente As acusacOes que o nobre Depu-
tado José Bonifácio, da ARENA, e sons cor-
religionãrios fazem contra o Prefeito de Lu-
minárias. 0 outro é corn referenda a grande
quantidade de pessoas atacadas de menin-
gite no Sul de Minas, especialrnentc em Con-
ceicão do Rio Verde, Lambari, Cambuquira,
Trés Coracöes, Varginha e outras cidades Sul-
-mineiras.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. 0 Jo-
vem Deputado José Bonifãcio nos trouxe nma
rnensagcm (le sons correligionârios do Mu-
nicipio de Luniinárias, dos vcrcadores de son
Partido, que desejarn afastar da Prefeitura o
Prefeito cleito pela legenda do MDB. Se
merecern respeito as palavras do nobre colega
José Bonifácio, por outro lado, lamenta-se
que S. Exa. traga ao conhecimento da Casa o
propósito de seus correligionãrioS. 	 Mas o
nobre colega José Bonifãcio, ao fazer de suas

palavras urn veiculo de informacöes (his acu.
sacöes ao Prefeito (IC Luminãrias, deveria tra.
zer também a docurnentacibo que formaljza
essas informaçOes. Quero também tinier ao
conhccimcnto da Casa, jâ agora por dclegaç0
(10 Lider cia minha Bancacia, Deputaclo Einilj0
Haddad, trazer ao conhecimento do Sr. De.
putado José Bonifãcio e de V. Exa., Sr.
Presidente, que o Prefeito do MunicIpie CSICVQ
hoje nesta Casa, no gabinete do Ml)B, pro.
inetendo trazei, o mais rapidamente possivel
farta documcntacão, que, certamente não sera
(10 agra(io dos coricligionários do l)eputado
José Bonifácio.

Assim, Sr. Presidente, pretendo (leixar
esta Casa de sobneaviso, para que näo pairern
apenas as afirmativas dos adversários (10 Pre.
feito de Lurninárias, através da paIaia do
1)cputado José Bonifácio, par quo Os nobres
colegas aguardem também o pronunciamento
do MDB corn a docurnentacão quo nos die.
garb as mãos.

MENINGITE

I)esejo, nesta oportuni(la(le, voltar maji
unia vez ao assunto (IC gravidadc do inomento,
(TUC é a niningite. Ainda hoje necehemos
inforrnaçbes de quo Minas Gerais so receheri
as vacinas e terá am coinbate eficiente a use-
ningite dentro die quatro a cinco meses. De.
sejarnos, Sr. Presidente, coinentar niais uma
vez o assunto, para que ele chegue ao conhe.
cimento do Superintendente da SUCAM, Dr.
Sicbra de Brito, (10 Sr. Secnetbnio da Saüde,
Dr. Dario Faria Tavares, e do Sr. Ministro
cia Sañde. Minas Gerais não é urn estadozi-
nlio qualquer; é algurna coisa de grande neste
Pals. E preciso que o Governo Federal aten•
da a populacão mineira e o faca corn iirgCncia.
Sc São Paulo mereceu tratamento urgente, se
de São Paulo veio a contaminacibo par Minas
Gerais e se não ha barreira, se não ha ism
pedlinento de circulacão entre os dois Esta-
dos, temos que atacar a meningite na fronteira
(le Minas, no foco dii doenca. Na verdade, foi
São Paulo que trouxe a meningite par Minas.

Formulamos, inais urna vez, este apelo,
cndossando o trabalho do nobre Deputado
Haroldo Lopes, charnando a atencão das au
toridades para que zelem pela sadde pdblica
de Minas e evitem que a doença se propague
cm tenmos de epidemia. Minas nequer, Minas
pede, mas Minas sabe também defender OS

seus direitos. Não é apenas São Paulo que
é Brasil. Os Municipios de Conceicão do
Rio Verde, Varginha, Três CoracSes, Lambarl
e quase toda a região Sul-mineina em direcao
a São Paulo estão em pânico corn o crescente
ndmero de mineiros atacados de meningite.
São cartas, telefonemas, telegramas pedindo va
cinas, clamando por socorro, mas a SUCAM e'
a Secretaria da Sadde informam não possult
vacinas, e boa vontade apenas não resolve 0
problema. E preciso que o Governo Federal,
que o Sr. Ministro da Sadde saibarn que
Minas Gerais também existe e é habitado pot
pessoas humanas que estão sofrendo corn 8

doenca. Deve também haver vacinacão na
fronteinas, a firn de evitar a eirculação, entrt
Minas e São Paulo, de pessoas não vacinada5

J3ANC() NACIONAL DA lIABITAçAO

O STh l)EPUTADO SERGIO FERRARA -
Sr. presidente, Sis. Deputados. Estanios em
dias de cornenioracibo do aniversbrio dii Re-
oIuc5° de marco de 1964. NSo se ha de negar

os bnetiC10S qUe todas as revolucoes e ate
as guermaS inais sangrentas trazem a huma-
0jdade.

por rnais parailoxal que possa parecer, a
ciindia progride em face de urna calamidade,

dc lodas, é a gucria a major. Diante de
Ulna imperiosa necessi(ladC, surgem as pro-
vidêndias, é claro.

A Hevoluciio brasilcina trouxe, entre ou-
troS Iciieficios que outros possarn ver, 0 exa-
me da situacao social brasileima em face do
problem hal) itciomil, entre ou Iros vbrios
problcflliS auc, no mornento, nSo são nosso
tema. Desejainos ater-nos a estc dii habitacão,
pordiUc a casa é 0 refágio do hornem, o asilo
(Ia fairillii, o absigo dos velhos, o herço dos
filhos.

Preocupa-nos, sol)rcmo(Io, a situação dos
quo prcciSaifl morar e tern o (lilditO de morar
sobre este solo dadivoso do Brasil, sob este
céu scm ternpcstades (IC fleve C sem as bombas
asSaSSiflas que dos céus do Vielnã caern sobre
criatUlaS indefesas.

Preocupa-nos a situaçbo dos rnutubnios
ante acntes finanmeiros do BNH, que despe-
jam, impiedosamente, Os que não puderarn
saldar os sons comprornissos, e so não pu-
deram, porquc as prestacbes se elevam yb-
Ientaiiintc. Paris testemunhar que as presta-
çöes se elevarn violentarnente, n5io ha neces-
sidade clue recommainos a dados estatIsticos,
mas basta quo oxatninenlos algurnas das peti-
çibes da autora, a ECONOMISA, c verernos que
uma casa, cm 29-4-69, adquirida por 27 mu
cruzeiros, em 28-2-75 jib estava cm 48.101 cru-
zeiros. Esse valor, suhinetido as inanobras do
sisteina, passa aos (has de hoje para 104 mil
cruzeiros em nãmeros medondos.

0 men unimeiro discurso nesta Casa foi
sobre 0 assunto, porque urn hairro da Capital
estava nmeaça(lo de despeo. Não é possivel
que tO(Ia aquela gcntc nAo pague, simples-
rnentc porquc não queima pagan. 0 assunto
tern sCmias implicacoes.

Em 1968 nn tine uamnni a ven(Ia de casas no
Bairn Novo General Carneiro. Da mesma
forma foi anunciado o conjunto habitacional
do Bairro das Nacbcs Unidas. A propaganda
em jornais e folhetos exibe a casa em ambien-
te provido de mede de bgua, rede de esgoto,
PiScinas, quadnas para esporte, cinema, cam-
P0 de futebol, enfirn, tudo quanto uma socie-
dade civilizada exige. As casas foram todas
vendidas 	 As prestacöes vaniavam entre 124
a 132 cruzeiros, e 0 prazo scria de 18 anos.

Firinados os contratos, os promitentes-
-Coflipradomes, de posse do irnóvel, constatanarn
que senia pôr em nisco a saude usar a água;
que a rede de esgoto so resumia nurn bueiro
adrede piepas-ado para dar isnprcssão da exis-
tencia de rede de esgoto, quo rcalmcnte não
havua.

Al virnm Os compradomes que haviam sido
'Itimas cli tIIuI hoOO 1 i ncluz 1(1(15 no esro . En-

ganados, os mutuãrios reagiram e, não aten-
(lidos, (leixararn de pagar as presl2ç6es. Mui-
los havinm deixado a mona(ia que alugavarn e
onde, apesar dos pesares, tinham o amparo da
lei do inquilinato. Vitimas de uin logro e
mnduzidos ao engano de graves conotacôes so-
dais, Os muluanmos agora Se vêem acuados
pela ECONOMISA, que nos folhetos de propa-
ganda nao aparedia, mas que Se achava por
trbs de tudo.

No folheto Wm-se entre outras coisas,
as especificacoes diversas do Baiiro Naçöes
Unidas: "1) Rcservatóiio dbgua: capacidade
nra 120 mil litros (quantidade suficiente

pin o abastecimento de todo o Burro)
tantos poos artesianos quantos necessá-

nios para perfazer 20 mil litros de bgua por
hon. l)ois dos quatmo poços peifunados, jb
cm funcionarnento, estão fomnecendo 12 mil
limos dc bgua por hora. 2) Clube recreativo:
urna piscina para adulios; uma piscina infan-
til; quadras para volibol, basquetebol, futebol
dc salibo etc.; sauna; ploy-grond; restaurante
e bar. 3) Centro coinercial corn 18 bus: bias,
açougue, farrnbcia, padaria etc. 4) Cinema. 5)
Campo de futebol. 6) Praca: igreja, centro
social. 7) Grupo escolar. 8) Arborizacão corn
1.400 brvores. 9) Luz da CEMIG em todas as
avenidas e runs. 10) Posto de gasolina".

Como se ye, não se pode dizer que não
pagamam Os que não são inaus pagadores. E
pieciso clue se tenha em rnentc que toda ma
acão imnpelc a yitiina a umna reação. Não cum-
pridas as piopagandas, o ünico meio foi não
pagar as prestacoes. Havia, porérn, uma pos-
sibilidade de urn entendirnento que não foi
tentado, mas as cobrancas corn os acrésci-
mnos do sistcrna se fizeram sentir ate que den
em acibo executiva.

Diante do fato não nos acovardamos de
sair cm campo paris tentar amnenizar uma Si-
tuacão delicada. Em virtude do nosso pro-
nunciamcnto do dia 6 do rnês p.p., veio-nos,
corn as pedias que nos podia atinar, o Sr.
Gerente do BNH cm Belo Horizonte, Engenheiro
Paulo Gaetani. JA não é a primeira vez que
S. 5 •a se investe contra quem tnata do as-
sunto e reclama do sistcma, rnesmo ressal-
tando o valor da instituição Banco Nacionab
da Habitacão, Inns lamentando que esteja irn-
pregnada de interrneclibnios - os agentes fi-
nanceiros - quc negam melhores eschareci-
mentos nos mutubrios e cobram-lhes, mo após
ano, umna prestacão sempre malor, ganhando
vultosas somas nas costas de pobres bnasi-
leiros que vivem 'le poucos ren(limentos.

0 Si. Deputado Jorge Carone -- Nobre co-
lega SCrgio Ferrari, V. Exa., em seu pro-
nunciansento nesta Casa, jb love vbnios apartes;
entie des, alguns de Deputados Estaduais da
Bancada arenista, :lue tern assento nesta Casa.

Na oportunidade, corno posso ressaltar
agora e poderb ser constatado nas notas taqui-
grbficas desta Casa. diversos Deputados da
Aliança Renovadora Nacional cheganam ao
cbmnulo de defender o Banco Nacional da
Habitaciio neste Plenbrio. Agora, quando mais
de 500 farnilias se veêm a mercé de urna en-
xurrada que as toca para fora de suas casas,
as vozes amenistas se calarn nesta Casa. Calarn-
-se fiobre I)cpumndo. poique talvez estejam
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mancornunados coin que está qucrendo fazer
o Banco Nacional da Habitac5o coin
500 famIlias ou mais, quc estSo sendo des-
pejadas pela ECONOMISA, órgão agente do
BNH. 	 A ARENA silencia-se nobre colega,
mas rnais silenciosa ainda está a ECONOMISA,
na pessoa (10 Sr. NIlton Veloso, que está cui-
dando de despejar, no mcnor tempo possIvel,
aquelas familias daqitele local, para fazer ne-
gociatas daquele terrdno coin uma poderosa
inddstria que cstá interessada cm adquiri-lo.
A ECONOMISA, é, mais ou menos, igual as em-
presas multinacionais. E fria, nada faz de
humano, nobre colega. Ela quer apenas visar
seus lucros.

Portanto, fica aqui minha palavra corn
urn pedido c, ate certo ponto, urn desafio aos
nobres colegas da Bancada arenista, para que
se levantem c grilcrn em favor daqueles que
estão sendo despejados, pois tenho certeza dc
que diversos Deputados que tern assento nesta
Casa tiveram votos naqueles bairros e, no
entanto, nao se levantam cm defcsa daqueles
pobrcs infelizes. Fazern isso porque tern que
dar sustentação a urn Governo fantasma, quc
se fantasia de governo popular e que é mais
frio do que metal na neve. Urn Governo que
so visualiza, corno dizem alguns colegas, que
so visualiza lucro, mas que nSo cuida do pro-
blema humano; que so se preocupa em expor-
tar e entrcgar, mas, na hora de praticar o bern
social, como no caso da vacinacio contra a
meningite, omite-se e cliz quc so daqui a quatro
meses tornará providências, quando o mal jO
estiver consurnado.

Ficarn, aqui, nobre Deputado, rninhas
palavras dc adrnirac5o e, ate mesrno, de cons-
trangimento, por nenhuin Deputado da ARENA
coin nesta Casa tee vindo defender
esses mutuários. Por que des se calarn? Por
quc n5o se irmanam na missäo cm quc V. Exa.
se empenha? Por que nOo vo, como V. Exa.,
W o Sr. Ministro ern defesa dessas farnilias?
Por quê? Porque tern rnedo.

Fica aqui minha denuincia: a ECONOMISA
cstá fazendo negócio do terreno coin
indüstria e, por isso, é interessada cm que os
rnutuãrios 0 desocupern o mais rápido p05-

sIvel.

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Nobre Dcputado Jorge Orlando Carone, live a
felicidade de convivcr coin Exa. durante
clois mandatos na Cârnara Municipal de Belo
Horizonte. Conheço sua luta e seu entusias-
mo em favor dos menos favorecidos. Scu
aparte nibo riOs surpreende, nobre colega. Ele
traz urn brilho especial ao nosso pronuncia-
mento. Agradeco o scu aparte, nobre Depu-
tado Jorge Carone.

Prosseguindo, esclarecemos que não so-
mos o prirneiro a formular criticas ao sisterna,
nem estas criticas silo de hoje. Nesta Tribuna
e no Congresso Nacional, outros reprcsentantes
tern-se ocupado desta tarefa e nib se ha de
negar aplausos ao Governo, pois, ouvindo
estas criticas, tern feito várias mudancas a
fim de transforrnar o Banco Nacional da Ha-
bitacão em autêntico repositório de esperan-
cas, em instituicão de caráter essencialmente
social.

Ao falarrnos din esperancas, farlamos gra.
 injustiça Sc nao (lissCsseinos que o atual

Prcsidente da RepOblica, General Geisel,
urna esperaaca de dernocracia, é urna espe.
ranca de novos dias para o homem brasileiro
que passou dez anos coin 	 de falar'
Foi convicto de que batiamos ii port,' cert
que nos dirigirnos a S. Exa. para pedir s
interferCncia a fun (IC que milhares de cliefes
(Ic famIlia não fossern despejados.

o Sr. Deptitado Jesus Trindade - Caro
colega Sérgio Ferrara, primeiramente, que0
congratular-me corn V. Exa. pelo traIjal10
que vem fazendo em favor dos rnutuários do
BNH. Nós, ern aparte a urn trabaiho anterior
tambérn de V. Exa., já manifestamos a
posicão de discordância de deterininados as.
pectos da polItica habitacional do BNH. V.
Exa. está logrando urn brilhante êxito, como
rncrecc, que é a sua entrevista prOxirna coin
Ministro Rangel Reis. Parabéns a V. Exa.

Ocupo este microfone para, alérn do pro.
pOsito de congratular-me coin Exa., discor.
dar, data venia do nobre colcga Jorge Carone,
quando S. Exa., no arroubo tie sua juventude,
talvcz por falta de vivência, que so vira mesmo
coin tempo, procura colocar rnal toda a
ARENA nesse episOdio. Na verdade, o Gover.
no da Revolucão, o Governo da ARENA, e que
propiciou a aquisicio das casas populares
neste Pals; nesta Oltisna década, mais casas
foram proporciona(las abs brasileiros do que
todas as consti-uidas de 50 anos para Ca.
Sao milhares e rnilhares de brasilciros que
estio hoje ocupando suas casas e pagando
suas mensalidades. Sc outros se precipitaram
na aquisicio da casa e não conscguem fazer o
pagaincnto, e porque nSo tern rnesrno condi-
cOds. São detaihes que não formarn a regra
gcral. Porque a regra geral é positiva, e a
afirmação geral é de que rnilhares de brasi-
leiros estão, através da polItica da Revolucão,
comprando e pagando suas casas. Ha res-
tricOes, que eu também faco. E V. Exa. vai
verificar nesse encontro coin 	 Sr. Ministro,
que, coin ao Bairro Nacoes Unidas, a
irnprensa e a TV nSo colocaraiii hem o pro-
blerna.

V. Exa. rnerece o nosso aplauso, p01 . de-
fender farnIlias que estão lutando coin

 para. pagar. Porém, jamais poderia,
coin justica que lhe reconhecemos, defender
algumas dezenas de pessoas que, no Bairro
NacOes Unidas, invadirarn aquelas casas, ha
rnais de quatro anos, não pagam nem queremn
pagar urn real a ninguCm. E preciso encon-
trar, coin Sr. Ministro do Governo BrasF
leiro, uma soluçio para este caso. As prec1Pi
tacOcs do jovern Deputado Jorge Carone que-
rem cornprometer toda a ARENA nisto.So
rnos solidOrios coin povo e coin Exa., maS,
naquilo que a id, a moral e a justiça deter,
rainarn, o juiz de direito decidirá.

Discordo do nobre colega Jorge CarOfle,
e S. Exa. ira verificar que a sua opiniio e
insustcntável. Alguns moradores de Ia é qU
não querern pagar. Estive lá, antes das elei
cOes, rcunido coin rnoradores e verA-
fiquei que existe urn grupo de pessoas muito
boas, que desejam encontrar urna solucãO
verifiquei taml)ém a existência de urn grUPO

de 1 as0I,, (Joe não qilereill pagar nada.
pisse a des: sou candidato a deputado e dis-
pens° OS votos de vocês, porque não you de-
fender 0mO situacão injusta como esta dc não
SC

pagar nada depois de urna invasão. Isto
aqul nib é ROssia, não é China. Dispenso os
çOIOS dos senhores C enfrento a derrota nas
urnas, rnas jarnais defenderci uma pOSiçao
desta natureza.

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Agradec o a V. Exa., nobre Deputado Jesus
Trindade Barreto, 0 seu aparte. Observo, en-
tretanto, que V. Exa. chcgou um pouco atra-
sadO. JA atingia a segunda parte do meu
profluiame 1to quando V. Exa. chegou ao
Plenirib Dizia exatamente a propOsito das
razileS que deterrninam a ornissio de paga-
mentb por parte dos rnutuários.

o Sr. Deputado Jéaus Trindade - Informo
a V. Exa. qUe estava ouvin(lo 0 sen discurso
no meti gahinete.

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRABA -
Dizia, exatarnente, que nio foram realizadas
as obras coinpiernentares prometidas, tais co-
mo: grupo escolar, pracas de esportes e outras
obraS de infra-estrutura. Em sinal de pro-
testo, Os rnoradores deixarain (le efctuar o pa-
gamento das prestacOes.

Coin 	 prazer, ouco o nobre Depu-
tado Jorge Carone.

o Sr. Deputado Jorge Carone - 0 rneu
nobre colega Jesus Trindade Barreto, pos-
suidor de urna oratória fcnomenal, de uma
perspicácia politica inconfundivel e, ate certo
ponto, acadêrnica, aparteou apcnas coin pa-
iavras, enquanto nOs temos provas.

o Sr. Deputado Jesus Trindade - 0 Go-
verno da ARENA tern soluçOes e deu casa pro-
pria ao povo.

o Sr. Deputado Jorge Carone - 0 MDB
nunca esteve no Governo. Nós preferirnos a
escolha do povo c, graças a Deus, em 15 de
novembro sufragamos a legenda do MDB nas
urnas, infligindo urna derrota total a ARENA
no Brasil, o que sugnificou uma resposta a ma
politica arenista no Pals.

o Sr. Deputado Jesus Trindade - 0 povo
de Minas Gerais está coin ARENA, porque te-
mos 37 Deputados, enquanto que o MDB conta
corn apenas 24.

o Sr. Deputado Jorge Corone - Não creio
que 0 povo esteja coin ARENA que usou de
coacao no interior de Minas; que, em campa-
nha politica, ameaçou cassar e prender aque-
les que votassem no MDB. Estou desafiando
V. Exa. a provar o contririo. Temos pro-
vas do engodo do Governo arenista na publi-
cidade que fol feita nos reclarnos de venda
daquelas casas. Temos condiçOes de provarI SSO. Desafio V. Exa. a refutar aquelas pro-
'as. Desafjo V Exa. a refutar aquilo que
01 mostrado (Ia Tribuna pelo nobre Deputado
Sergio Ferrara. V. Exa. tern razão. Existein
illultos mutuOrios residindo em casas do BNH,

as apenaS ate screm tiespejados, porque uma
€asa que foi vendimla p01 . 29 mil cruzeiros, hisete (U bito mo 	 teas. iiao vale hole Stt mu,a rnui . i Louis 	 iaI 	 (I 	 , iC(tC t1

esgoto C canalizaçio de ãgua. NOs temos pro-
vas. V. Exa., nobre Deputado Jesus Trin-
(lade, tern palavras. Contra provas não adi-
antani palavras.

O SR. DEIUTADO SERGIO FERRARA -
Sr. Presidente, peco a intervençao de V. Exa.,
porquc esti havendo debates paralelos.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência faz urn apelo aos
nobrcs l)eputados para que nio façarn discur-
sos paralelos, que tumultuam o pronunciamen-
to do orador que se encontra na Tribuna.

0 Sr. Depatado Jorge Carone Sr. Pre-
si(lente, estou usando da palavra através de
aparte concedido pelo nobre Deputado Sérgio
Ferrara.

O SR. PRESIDENTE (I)EPUTADO JOAO
FERBAZ) A Presidência mantém a pala-
vra ao nobre Deputado Jorge Carone, cujo
aparte foi conce(lido pelo orador que se en-
contra na Tribuna.

0 Sr. Deputado Jorge Carone - Nobre Dc-
putado Jesus Trindade Barreto, nada tenho
de pessoal contra V. Exa., que nunca per-
tenceu ao BNH on a ECONOMISA. V. Exa.
apenas tenta defender urn Governo a respeito
do qual nio ha defesa. DIgo a V. Exa. que
nib se trata die engodo, rnas sun de realidade.
Peco a V. Exa. que conteste os reclarnos
que foram feitos na época da venda das re-
feridas casas. Nio existe contestaçio, nio
existem provas. As provas são as que temos.
Peco a V. Exa. que conteste a cartilha do
BNH, que foi recoihida pelo Banco três meses
ilepois

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A PresidCncia faz urn apelo no
nobre Deputado Jesus Trindade: que requeira
o aparte ao ora(Ior que se cncontra na Tribuna.

0 Sr. Deputado Jorge Carone - Entio,
nobre colega, o que ternos são provas.
Nio e conversa, mas uma realidade irrefutivel.
Nio quis atacar a ARENA, apenas me adrnirei;
e este C urn direito que me assiste. 	 Logo
(lepois V. Exa. ocupou o microfone, e o que
dissc nio me ofendeu. 0 que nio adrnito é
que digam que o que estou afirmando sejarn
arroubos de juventude. São provas irrefuti-
veis que se encontram nas rnãos do mcu nobre
colega Sérgio Ferrara, provas incontestiveis,
ate que sejam contestadas.

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Concedo o aparte coin prazer ao nobre
Deputado Nilson Gontijo.

0 Sr. Depulado Nilson Gontijo - Nobre
Deputado Sérgio Ferrara, mais uma vez sinto-
-me feliz pelo dia em que fui a procura de
V. Exa. na cabine da Radio Inconfidência,
no Estidlo Minas Gerais, nurn din de jogo
AtlCtico x Cruzeiro, coin Livro de Filiacão
Partidiria do MDB. Naquela oportunidade,
convidei-o para ser urn dos lutadores em favor
do povo, inscrevendo-se no MDB; tive a honra
de convidi-lo para disputar pelo nosso par-
tido uma cadeira de vereador a Cimara Muni-
cipal (IC Belo Horizonte. Hoje, V. Exa. é urn
I )epu ta la conu nos, cargo quc alcarmcou corn
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o fruto (10 scu trahaiho, da sua eficiência, da
sun dedicacSo as causas pi'ihlicas, (lepois de
ter sido urn horn Vereador. Sinto-me orguiho-
SO (le ve-l() ncssa Trihuna, 0 que vem con-
firinar o que en pensava a respeito (IC V. Exa
homern do povo para rcpresentar o povo. V.
Exa. representa muito hem o povo que 0
colocou na Camara Municipal e, agora. na As-
sernbléia Legislativa.

Quanto no assunto cosa populares e BNH,
o proprio Governo Federal jã tornou consciên-
cia (10 prol)lerna. A campanha quc encetou 0
Movirnento Dernocrático Brasilciro em todos
os recantos do Pals, principalmente em Minas
Gerais, nSo repercutiu apenas entre 0 povo,
mas tambérn flOs ouvidos do Presiclente da
Bepñhlica, que logo após as elcicöcs (Ic 15
(le novembro, tornou a iniciativa (IC modificar
a legislaçSo C OS financiaincntos. Mas o (IUC
existia, e ajn(Ia existe, são financiarnentos (10
BNI-I. Construcöes de casas populares, 1(1(10
isto é urn engaflo, quase nina mentira on urn
modo de enganar o pobre. 0 hoincin do povo
adquire a sna moradia em funcSo (10 SCU sa-
lário, mas POUCO (lepois esse jã é insuficiente
par pagar as pmestaçSes. l)ai o caso dos
(icspejos em rnassa. 0 BNH oferece, COIflO
algumas casas comerciais, pianos mirabolantes,
coin a perder dc vista, e o Pobre coitczdo
compra a sun casa, sonhando coin urn teto
parR a sun familia . i)ai a POUCO tempo, 1)01'
nSo poder pagar as prestacocs, é deSpeJado on
abandona a moradia.

Logo, V. Exa. ahorda assunto da rnaior
relevância, (Ia major iinportancia, (in maior
oportunidade. E é preciso que este assunto
nSo fiqne apenas nestc discurso. Todos quc se
considemnmn representantes (10 POVO e 1150 Fe-
presentantes apenas (10 Governo (Icvcni ocu-
par a Tribuna pam alertar as autoridades
sobre o engodo e it mentira que vêrn corn o
norne (le financiamento (10 BNH. Pobre nSo
tern (lircito a moral- hem; dc morn debaixo tia
ponte e dos viadutos. Quando 0 pobre nSo tern
condicão Ic pagar o financiainento do BNH,
dc perde a sun casa, C é 0 que estS aeon-
tecenclo diariarnente.

V. Exa. esta (IC parabéns. 0 MDB Ic-
vantou esta bandeira as vésperas das cieiçocs
de 15 (Ic novembro, sensihilizando a opinibo
publica. Agora o Sr. Presidente da Repñhlica,
segUfl(I0 noticia dos jornais (le todo o Pals,
manda apurar tudo c procura urna soluçSo
mais condigna. S. Exa. sentiu a gravidade
(10 probierna e iS procuma urna solucSo. Ben-
do minhas hornenagens no chcfe da Nacao,
que estS sensivel aos prohiemas do povo.

V. Exa. continue ocupando a Tribuna
par charnar a atencbo dos responsáveiS pam
este problerna .Ante s das elciçöes, fizemos o
inesino apelo através (las ernissoras de radio
e TV. 0 problema do Bairro NacSes Unidas e
de outros da Capital é (in maior gravidade.
E o MDB estS atdnto ao problerna de milha-
res de familias que se cncontraifl nesta Si-
tuação. Sc 0 (iovcmno nbo tem condicbes
par resolver de vcz este grave problema, deve
procumar outmas solucbes. 	 Boa vontade dc
todos é o que nSo falta. 0 Presidcntc da
Repdblica é uni dos que querern tenho ccrteza
- resolver 0 problema. 0 entravc é do in-

tcrrnediSrio e tiaqueles que tern dinheir0
custa (Ia miséria dos scus senielhnntes.
cupa major é (10 intcrrnediSrio.

o sri. DEPUTADO SfRGI0 FERRARA
Agradeço o aparte de V. Exa. Antes inesm0
de chegar a csta Casa, en já o admirava Pela
SWI Into. Através de V. Exa., cstou hole
Assenihleia Lcgislativa, porque cu neni pe
sava scm politico, quando recebi 0 COfl\'iIe de
V Exa. par me candidatar a verea(io1, Pela
Capital. 	 Fui eleito (inns VeZes Vercadom de
Belo Horizonte e cheguei a esta Casa. So
rnuito grato a V. Exa.

A Sra. Deputada Jinia Manse -- V. Exa.
me pcmrnitc urn aparte?

O SR. DEPUTAI)0 SERGIO FERBARA -
Corn pmazer, Vereadora Junia Mamise.

A Sra. Deputada Junia Manse - Men car,
colega Sérgio Ferrara, V. Exa., no mc ('hamnar
iic V readoma, fez-me lembrar mais UIiIa vez
(10 tempo (In Camara Municipal, quando, ao
lado de V. Exa. dos Deputndos JoSo ltihejro
Jorge Carone e Elmo Braz, cstavamnos S('iflpre
em favor (in coietividnde. Agora V. Exa.,
inais urna VCZ, dS demonstmacSo de sua bri. I

lhanle atuaçSo cm (lefesa dos intere;ses do
I)OVO de Belo Horizonte c ahorda da Tribuna
(icsta Casa do povo, agora e acirna lIe tudo,
urn dos prohiemnas mnais iinportantes, qtic real.
mente deve merecer a ntencao dos Governos
(IC Minas c cia UniSo.

Ao lembmar aqul a atuacSo (10 Govemno do
Estado de Minas, é necessSrio que o MDB,
agora, atmnvCs dn palavra de V. Exa., faça
coin 	 0 Governndor Aureliano Chaves tam-
hem pamticipe da soiucSo do problcma que
afligc os rnutuSrios do BNH din nossn cidade.
Quercrnos levar nossa paiavrn de meivindic
çao no Govemno Federal, através this auto-
ri(ladcs competentes. E neccssSrio quc $
palavra de V. Exn., o nosso apelo, chcgue aos
OUvi(105 do Si'. Govemnador de Min-is, ate
hoje omisso na soluçSo deste prol)lerna, não
ten(io dimigido a esta Casa ou S opiniSo piibIica
de Minas Gerais urna pahavma sequer de aten-
çSo a urn assunto por divemsas vezes jS vent!-
lado (iesta Tribuna

E pom isso, rneu noi)re colega 1)eputado
SCrgio Ferrara, quc é preciso que se lcinbre
aqui que nSo houve precipitacSo por parte
do povo no cornpmar as cnsns do BNH, comO
afimrnou o ilustre Deputndo Jesus Trindade
Barrcto. 0 que existiu na época da com
pra foi a maiom propaganda, que i.elIincnte
era mnentirosn, coin intuito de quc n pOVO

adquimisse sua moradia. Posso afiancar $
veracidade do fato; isto porque docuinefltOS
foram distribuidos S populnçSo de Belo Ho,

-mizonte, através de jomnnis c holetins, em qUC

o órgSo financeiro propunhn nos mutuSriOs
que quisessern adquirir as casns do Ba!rro
NacScs Unidas a tnxa (le 400 cmuzeimoS (IC en-
trada e prestacSo de 214 cruzeiros. 0 qU
pmesenciamnos hoje, lainentavelmente, é que
(sta sendo cohrada mensalmente dos mutuk
i-ios do BNH (10 Baimmo NaçOes Unidas uin$
pi-estac5o equivalcntc a quase 200 1/o do valof
tributado nn épOca dn cornpma.

o Govemno de Minas pmecisa dam atençSo
1inediata e urgente a este prol)iema, pama que
bS Deputn(i oS, que ilefendernos coin e

sen,ibilidade o interesse pSblieo dc Belo Ho-
rizonte, possarnos ter o apoio do Govemnador
do Esta(I0 e, acirna de tudo, o apoio dos Dc-
utados di ARENA, que sustentam a situacSo
dmin1st1ti\'a c politica de Belo Horizonte e

de Minas Gerais. E PICC1S0 tarnbém que a
nossa atuacSo seja efetiva junto ao Govemno da
UniSo, quc agora estS cobmando dos rnutuSrios
aqUele Baimro urna taxa exorbitante. Quando

tIn nquisic So das casas, o Governo tudo pro-
,neteu, mas nnda cnmpriu. Pmorncteu cons-
truir nfl) gmupo escolam, mas ate hoje a pedma
fundamental nSo foi lancada, tcndo sido feita
soluen te a 1)uI)hiCac5o do ato do Govemno no
orgbo oficial. As cmiancas daquele Bairro,
on(le existem cemca de 500 familias, estSo
ten(Io suns aumns em casas alugadas, em car-
teimas emprestadas pelo poder piihlico, numa
situacCo que na verdade nSo corresponde as
reais neccssidades. Além disso, o Bairro nao
conta corn os minimos services (IC Sgua e
luz.

Por isso, fazemos coro coin V. Exa., pam
que se faca apelo no Govemno de Minas, ao
Governo Federal e ito Govemno Municipal corn
o novo prefeito para que tomern arnanhã, con-
juntamefltc, posicbo (IC defesa em favor do
probleina tins Iflora(IinS pnra 0 POVO desse
Bairro. Fazemos urn apelo para que baja
urna solucbo satisfntória. Tcmos em mSos urn
documento que nos foi cntregue pom momadores,
famihias (10 Bairmo Nacoes Unidas. Esse do-
cuinento scrS entregue a 'V. Exn., Sr. Depu-
tado Sérgio Ferrara, par que sirva de elemen-
to cm favor desses moradores. 0 citado
(locumento me foi entrcguc no men gahinete,
qUafl(lo IA estnva prescnte também o ilustre
Deputado Genésio Bernardino. 0 pmohlemnn
preciSa sec mesolvido, pois estS afligindo cer-
ca de 500 farnilias quc estSo na iminência de
abandonnr seus hat-cs c ficnr na run. 0 do-
cumento serS entmcgue par quc V. Exa. o
leve ao Ministro; e que dc chegue ate o Go-
verno (IC Minns e tainbérn ao Sr. Prefeito de
Belo Horizonte. Que essas automidades todas,
de urn modo cocso, trabaihern em favor desses
moradores e encontrem uma soluçSo satisfató-
na par o grave pmoblema. Muito obrigada.

0 SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Agradeco o apnrte de V. Exa., Deputada JS-
nra Mamise. NSo foi por acaso que V. Exa.
chegou a esta Casa. 0 povo die Belo Horizonte
acompanhou, durante o sen mandato de Ve-
readora S CSrnara Municipal de Belo Horizonte,
a sua luta em favor da cidade. V. Exa.
chega a esta Assernbléia Legislativa demons-
trando o mesmo espirito e entusiasmo, queren-
uo lutar nao apenas em favor de Belo Horizonte,
Coin0 tamhém de toda a Minas Gerais.

- Na realidade, Sri. Deputada, iniciarnos
Juntos a nossa luta como Vereadomes e aqui
estamos tmahalhando como Deputados-Verea-
lores, atentos no problema de nossa cidaile
1' atentos ao prohiema de nosso Estado.

laS o Gemnte I1egionI do Banco Nacionnh
'Ia Fiahitaç 	 ( h : 7	 s(1.inti viii eficin a nós

(A inatci'ia nao foi cntaiiiiiiliaila a DivisSo (1C
RedaçSo e PuhhicacSo.)

0 Sr. Paulo Gactani confessa que ficou
scm cntcndem o polquê da repercussSo que
tevc o men discurso e da cohemtuma dada pela
irnpr€nsa. Ora, sensihilidade nSo é senti-
n)ento inato em todas as criaturas humanas.
NSo pode S. S. querer cornpamam a sua sen-
slbllldn(lc coin sensibilidade de jomnalistas.
Sc o Gerente Regional (10 BNH em Minas ti-
'cssc sensibilidade, tel-ia mecomcindo que o Go-

vemno, quan(Io promove Os charnados (iesfave-
lamentos, niio atima as muas e no rclento Os
favelados, mas piopomcona-lhes outro nbrigo.
Os mnutuSmios estSo cm atraso ha vSrios anos,
pomque faitamam providências de boa vontade,
ententlinientos, exphicacSes e tantos recursos
amigSveis que podemiam ter evitado o que
estS ncontecendo nos (has atuais.

Mis reconheçainos quc tanibérn dc ficou
iiiiprcssionatlo, pois, se de nada vnlesse o
nosso pronunciaiiicnto, S. S. nSo nos term
enviado urn oficio de scis e jneia laudas,
acornpanhadio dc dados, sohie Os quais vamos
falam.

O Sr. Paulo Gnctani, a quern iespondo
(lcsta Tribuna, figura quc ha tantos anos vern-
-Se cquilibrando no BNFI, emborn tantos pre-
si(Icntcs e diretores jS tenharn pom là pnssado,
parece-nos rnnis urn agente financeimo qUc urn
servidor (10 Banco. Em lugar tie prornovem a
paz, dc propOe a guerma entrc mutuSrios e o
Banco. Somos pela tranqililidade social,
pam (IUC os que vivem nas casas compradas
ntmavés de financiarnento tenham abrigo an-
tCntico, e one sejain elas o apoio dos quc tma-
haiham e precisam de paz pama trabalhar
inais e ajudar o Govemno a conduzir o nosso
Pals par o desenvolvimento, hibemtando-o da
miséria, (10 analfabetismo, do (lesemprego e de
outros males que nos afligem.

Talvez, se outro fosse o Gerente do BNH
em Minas Gerais, nSo houvesse tantos confii-
tos entmc financeiras e niutuSrios. Qne gmande
cinprego tein o Sr. Paulo Gnetani para viver
assim tao agarma(iO a cle? Ve;n S. S. em ter-
mos oficiais, o quc vale dizem, em nome do
Banco, refutnr afirmaçöes do Deputado, como
se tivesse pmocumncSo pal-a tanto, on como se
o h)cputado houvesse condcnado a instituicSo.
Chega a ofendem-nos coin como esta:
"Acontece, no cntanto, que muitms das afim-
rnacSes feitas nSo tern gmande consistência on
fundamento, ficando assim as crIticas scm
mazSo de ser. Para que nSo pairem dñvidas
quanto a urn possivel jogo dc palavras on
quanto a afirrnacSes gmatuitas, you passar a
reproliuzir textos do discurso de V. Exa. e
mostmar onde cstSo Os cnganos cometidos."

As nossas afimrnaçöes tanto nbo silo gnu-
tuitas, que ha mutuSrios pmeparando-se para
recorrer S justica coin niandadlo de Se-
gumanca.

0 Sr. I)eputado Dalton Canabrava -- Sr.
Deputado, bendito Pais, que tern aberto urn
parinmento para que nele o povo seja defen-
dido. EstS de pamahéns o nosso Estado corn
o sen pronunciamento. EstS de parabéns o
Brasil. Esta Assemhléia estS aberta pam
rlrC1i'sSnflãn1a (in voz C (10 sofiimento
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do povo. V. Exa., que teve a sensibilidade
de captar o sofrirnento dos que brain despe-
jados dc suas residencias, merece o aplauso
näo so clesta Casa, mas cia imprensa e da opi-
niäo pIiI)liCa (IC Minas Gerais.

Coin ao procedimento do Sr.
Paulo Gactani, you ter Para V. Exa. urn pro-
nunciamento do Sr. Paulo Egidio, cm 0 Globo
dc 1. 1 de abril:

(A matéria deixa de ser publicada, p01'
não ter sido enviada a l)ivisbo de Redaçäo e
Publicaçao.)

Veja V. Exa. que urn elernento cia absoluta
confiança (10 Presidente da Repñhlica, urn
clernento de c-scol (Ia ARENA, cia area gover-
nista, é que faz esse pronunciamcnto. Diver-
sos setores do Governo estão despreparados
Para a democracia, porque em (lez abs Se
acosturnarain coin base totalitária do Bra-
sil, que mercê dc Deus estñ passando.

Agora, quc 0 nobre Presidente Geisel
provoca no Pals uma certa abertura, urn re-
vigoramento cia democracia, a voz do povo
falando através de seus representantes é re-
cebida corn estranheza. Foi 0 que aconteceu
coin pronunciamento de V. Exa. e a incom-
preensbo do Sr. Paulo Gaetani. Ele nao está
preparado, dernocraticarnente, Para 0 exerci-
cio do cargo que ocupa. Seria urn ótirno pre-
sidente de banco, no regime totalitário. No
regime democrático, quanclo o povo tern que
ser ouvido ati-avés (Ic scus representantes, dc
estranha a voz cia Oposicbo e cia irnprensa.

Cumprimento V. Exa. por abordar este
assunto. Tarnbéin mandei telegrama enérgico
ao Presidcnte do BNH, pedindo providências
em favor de urn estudo que provoque a cc-
consi(Ieração do ato do BNH em Minas Gerais,
que pOe na rua muitos dos seus mutuários.
Aqui mesmo, no galeria, está urn amigo rneu
que foi posto no rua. Sua casa, que estava
rnais on menus rernodelada, foi despejada por
manciado do juiz. 0 povo precisa dc proteçOo,
de aiguém que 0 represente c fale por dc.
E o que V. Exa. faz, cumprindo a prornessa
do MDB na campanha cleitoral. Eu me reju-
1)110 00 ter, cm cada colcga novo, uma atuacOo
rnais entusiasta, em sintonia coin 	 sentinien-
tos populares, coin vontade do povo. E
nós sentimos isso nOo so em V. Exa., mas
também no nobre I)cputado JoOo Pinto Ri-
beiro, no Deputacio Elmo Braz, na Deputada
Jñnia Manse, cujo aparte nos comovcu pela
sua bravura civica, c ainda no nobre Dcpu-
tado Jorge Carone, 0 mais novo Deputado desta
Casa 	 Para falar apenas nos ex-Vereadores.
Todos des vicram coin major entusiasmo,
revigorando-nos Para lutar corn des. Nós, Os
veihos Deputados, coino eu, o Deputado Paulo
Said Arges, o Deputado Nilson Gontijo e o
Deputado Luiz Baccarini, estarno-nos sentindo
arrastaclos por esse vigor que se mitre no
ideal dc V. Exas.

Parahenizo, na pessoa de V. Exa., a turma
jovem que o MDB trouxe Para esta Casa, como
uma injecOo de Onilno que nos influenciou
a ponto de elegermos urn Presiclente novo,
moderno, que está 0 altura da excitacOo e cia
vibraçOo democrOtica dos novos representan-
tes do povo.

o SR. DEPUTADO SERGIO FERRATh
Muito obrigado, nobre Deputado Dalton Ca
nabrava. 	 Scu aparte constitui-se de
senticlo Para mim c trouxe excelentes Uhsj
(lbs Para prosseguirnento do men dis(•uI.s0

Afirmamos, quando do primeiro pr()0U0
ciamento, que as prcstacOes coflsomeni 60%
de muitos vencirnentos. E incontcstO yel o que
afirmamos. HO mutuOrios que, quando g.
nhavam 6 mil cruzeiros mensais, pa9ay0
1 .800 cruzeiros dc prestaçOes. Hoje Pbs.
saram a pagar 3.600 cruzeiros.

No Bairro NaçOes Unidas, onde urna casa
custou 18 mil cruzeiros, e a prestacOo fliensal
era de 176,00, hoje estO sencio e:igida a im.
portOncia die 600,00 aproxirnadainente. o
Gerente (10 BNH em Minas Gerais Vei() coll.
testar-nos em teimos de COHAB MG at)enas
Esquivou-se do exihiçao de urn quaciro de
rnutuOrios cia ECONOMISA, por cxcmplo,
major, oil uma das rnaiores empresas do name
Justamenie a elnpresa que estO executando
Os mutuanios dos Bairros NaçOes Unidas e No0
General Carneiro. Devenia ter-nos enviado a
reiaçao (las prestacOes exigidas 10, naqueles
Bairros, partindo (Ia pnestaçOo inicial . Alas,
quanto Os financeiras, principalmen te a
ECONOMISA, dc fica mudo. Seria também
interc'ssado nos lucros dieSsaS empresas? Po
que nOo explica o aumento vertiginoso dos
prestacOes na ECONOMISA? 0 Banco Nacio.
nat cia HahitacOo nOo foi criado Para financiar
apenas as COHABs c as cooperativas. c o
Sr. Gerente Paulo Gaetani quer ater-se a elas.

Ha neste episódio uma noticia auspiciosa.
BNH e CEF pocicrao atuar SCull prcocupaçao
de iucro.

0 Sr. Deputado Nilson Goratijo Nobre
I)eoutado Séi-gio Ferrara, gostania que V. Exa.
cselarcccsse a qucm estO dlinigi(lo esse ofIcio.

0 SR. DEPUTAI)0 SERGIO FERRARA -
0 oficio estO dinigido ao I)eputado que ocupa a
Tnihuna neste momento.

0 Sr. Deputado NIlsoiz Gontijo - Ainda
hem, ponque, se fosse dinigido ao Presidente,
senia devolvido ao remetente no rncsnlo ins.
tante.

0 SR. DEPUTAI)0 SERGIO FERRAIIA -
Ouco, neste momento, coin iiobre
Dcputacio Sylo Costa.

0 Sr. Deputado Sylo Costa o discursO
dc V. Exa., nobre Deputado, é sumarnente
importantc. 0 assunto é palpitante c opor-
tuno. E por saber do procedimento de V.
Exa. neste PlcnOnio, 11(10 C hay ido corno urn
dos Deputados mais séiios, mais respeitOveis
e por que nao dizcr? ildimo reprcSefl
tantc dos intercsscs cia populaçOo de Belo Ho-
rizonte, jO que V. Exa. elcgeu-se pratica-
mente coin elcitorado da Capital, queria fa-
zer certas pondcraçOes As palavras de V. Exa.,
nias precisarnente Para que me fosse dada
tambOm a oportunidade de scr rcconhedldo
pelos seus cleitores corn urn dos dcfcnsoreS da
nobre causa que V. Exa. ahraca neste mO-
mento.

Slila v. exa. que o probleina do BNH
coflS 	 clfitul, no veiade, urn cancro na economia

0S50 Pals. E problema dos mais difi-
dc corn que depara o Governo do RevoluçOo.
CdlSfxa nOo desconhece que, a partir cia Re

'0 	

-
lucOo de 64, 0 Governo arranjou a fOrmula
ra dan oportunidade a todos dc adquirir a
a pr6P11 através dc urn piano que, 0

ca ei ra vista, parecia born, coin justificOvel

cO
pr_0 monctOria. Entretanto, o dcsvirtua-

ent o do prindlpio que criou essa medida tern
do a cOuSa primordial e principal dos desa-
stes que vêm ocorrendo coin piano habib-
onal do Governo Federal. A corrccOo mo-

netOrba pode sen o remedio certo, mas é
Jogico qile a dose esta errada.

V. Exa., que usou muito hem a TV e o
radio na Oltima campanha cicitoral - e o
partido de V. Exa. também usou (lesses meios
de comunicac Oo - hO dc cony ir que ncnhuma
inedida poderO ser toinada Para solucionar o
roblema (Ia habitacOo, Sc nOo for extinta on
0rrugida a correçOo rnonctOria. Estou de a-

cordo coin Exa., quando lcvanta sua voz,
quando se coniete uma injuStiça tremenda c
desumana contra esses quc possuem casas fi-
nanciadas pelo BNH on por cssas instituicOes
tic crédito quc trabaiham sob regime de pou-
panca, através dc repasse no BNH.

Qucro lernbnar a V. Exa. que tambéin
usci dcssc mesnio artificio cm minha campa -
nba. Cnitiquei dernais o Governo c sci ate quc
ponto chegou também a Oposiçbo. Sci 0
quanto é dificil a urn pai de farnilia saber quc
vai ser colocado fora dc sua casa, por nOo ten
pago a prcstacao de siia moradia. Isso e revol-
tante. E nos deixa indignados. Pergunto a
V. Exa. qual a medida que poderia ser to-
mada Para se resolver o problerna cia habi-
tacão deste Pals, ScflOO apelar Para a sensibi-
lidade do Presiclente cia RepOblica e do Mi-
nistro da Fazenda Para que acahern coin
correçbo monelOnia, cxtirpando esse mal Para
aquelcs que compranam casa através do BNH.

Estou de acorcio coin Exa., mas não
posso concordar coin a nossa colcga Jdnia
Manse, quando disse que o Governo do Es-
tado precisa atentar e (br urna solucOo Para
este problerna. 0 Govennador do Estado mal
se asscntou na sna cadeira no PalOcio do Li-
berdade c nbo pocIe ainda ten uma solucOo,
porque nbo é urn super-homem. Tenho ouvido
criticas, inclusive muitas acertadas. Tam-
hem fiz vOrias cniticas ao Governo c nOo te-
nho nerihuma soluciio Para acahar coin crise
(Ia habitacao c acredito que V. Exa. tarnbém
1100 tern. Sc V. Exa. tivesse soiucOcs, mdi-
carla o nobre colega Para presiclir o BNH.
Seria a malor colaboraç5o que dariamos ao
Pus Para solucionar o sen problerna maisSerb.

V. Exa. hO (IC convir quc esse processo
dc correçao monctOnja, por mais monstruoso
que seja, tern algurna coisa die aproveitável.
Tanto assim, que foi levado 00 Banco Mundial,
I varlos poises da America Latina, através dc
econ0mist05 e técnicos, estudaram esse siste-lila (IC correcao monctOria, naturalmentc tiran-
(0 Os defeitos Para aplicO-lo.

Estou de acor(Ic) coin 	 Exa .Acho (ibidCSSC processo 6 UII1a pusianiiniciauie, UIT1 Pro-

cesso de pressOo contra os pals de farnilia
que nOo podern pagar coisa alguma e são obri-
gados a entregai- suas casas, pois são postos
para fora e pressionados por cntidades como
a C011AR e outras financciras. Vamos racio-
nalmentc pensar e ajudar esscs pals de farni-
ha, porque acne(Iito que V. Exa. faz este pro-
nunciamento coin ñnico objetivo de tentar
resolver os problemas dos quc se vêem pres-
sionados pclo BNH e suas financeiras.

Estou solidOnio coin Exa. Vamos jun-
tos. Nao sou nenhum super-horncm e acredito
que V. Exa. tambem nao seja. E ninguém é
rnais inteligente que ninguérn. Vamos jun-
tos, paulatinamente scm nenhum sentido de-
magógico, procurar uma solucao Para o pro-
bleina clesses mutuOrios. 	 Estou disposto a
cerrar fileiras coin Exa. c tentar sensibili-
zar prinieiramente o Sr. Minjstro da Fazenda,
o Si. Ministro do Planejamento, o Sr. Presi-
dente (10 BNH e ate o Sr. Presidente do Repü-
blica. Podernos ape!ar Para o Sr. Governa-
don do Estaclo, embora dc esteja, neste caso,
como Photos no credo. Veja V. Exa. : Se o
Governador quiscsse dar uma contnibuicao,
teriarnos de fazcr uina reformulacao numa le-
gislaciio nacional, urna vez que dc é Gover-
nadoi- do Estado ic Minas Gerais. Nós te-
(lbs oi)nigaçaO de estudar c elaborar leis, mas
nOo ternos competência Para legislar em ter-
inos nacionais. Por isso vamos apelar, Ic-
vando nossa sugestOo ao Presidente do BNH,
ao Sr. Ministro cia Fazenda, (10 Planejamento
e, quern sabe, ate ao Sr. Presidcntc do Repñ-
h!ica, que deve estar atrOs de uma solucao
Para acabar coin intranqüilidade não so
em Belo Horizonte e Minas Gerais, mas em
to(lo o Bi-asil Para quc nOo entendam a posi-
cOo (ic V. Exa. como dcmagógica on elcito-
i-cira, pois o conheco bern e sci que V. Exa.
senia incapaz (Ic uma atitude dcssa. Mesmo
porque estarnos no principio do mandato, e
V. Exa. so ira (iisputar a sua rccleiçao daqui
a quatro anos, devemos cncarar o problema
corn seriedade. Sei quc V. Exa. tern essa
disposhcOo; por isso vamos trabaihar juntos,
corn a scniedacie clue o problerna rcquer, Para
cooperarmos coin o Govcrno na soiucao do
probiema.

E muito nlais fOcil ficar no comodidade.
E inuito fOcil criticar sein apresentar solu-
cOes. Acho quc a Onica solucão, taivez im-
praticavel, seria o Govenno perdoar as dl-
vi(ias dos mutuOrios (10 BNH. Sc V. Exa.
aprova a Ininha idCia, jO podemos mandar
essa solucOo ao Sr. Presidente da RcpOblica.
Somos de acondo 4ild a solucao Para resolver
o pi-ohierna cia casa prOpria scria perdoar as
(lividIas. Acho essa idéia fonmidOvci. E V.
Exa.?

0 SR. DEPUTAI)0 SERGIO FERRARA -
Agradeço o aparte de V. Exa. e devo escia-
rccer quc talvcz V. Exa. não estivesse no
P!cnOrio no injcio do men pronunciamento,
quando abordci o prohlcma (10 BNH, porque
i-ealmente apresentarnos, naquela oportunjda-
dIe, ao Sr. Presidente cia Repdblica, uma su-
gestOo que entcndemos vOlida. Temos cer-
teza (IC que V. EXO. ha de concordar conosco,
porquc estO tambérn procunando uma solu-
çiio 1)0 1 0 (ste l)l'Ol)lelfla
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Após estudar a Lei que criou o BNH,
pedimos ao Si. Presidente da Repüblica a re-
vogaco do art. 17, que prolbe o BNH de em-
prcstar dirctarnente aos mutuários. V. Exa.
sabe muito hem quo o BNH so pode conceder
(rnprestimos após tornar o dinheiro do agente
financeiro, e desse repasse é que surgem
prohiemas corno Os (Ic Monte Castelo, Iliacho
(las Pedras e outros.

Pergundo a V. Exa. por que näo pode
o BNI-I emprestar, diretamente, a juros mais
haixos? 0 que ocsionara grandes problemas
sociais é quo o BNH toma a juros de 4%,
através do Fundo de Garantia, e empresta,
alravés do agente financeiro a 6% e ate mais,
a 8, 12 e 14%.

0 Sr. Deputodo S!o Costa - Sr. Dc-
pUta(lO Sérgio Ferrara, devo dizer que V. Exa.
apenas citou urn ilaclo e que, na verdade,
este no é o ponto crucial. Apenas desejo
acrcscentar que nao Sc trata de juros, mas de
colfliSSao (le repasse (las financeiras.

Acho clue o ünico recurso que teve o Sr.
Presidente da Repñhlica, on o Governo, quail-
do criou o sistema habitacional, no Pals, para
evitar a cspeculaciio, foi a criacão da correcão
rnonearia. Entretanto, S. Exa., o Sr. Pre-
sidente da Bepñl)Iica, na epoca, não poderia
prover que o Pals entraria em urn processo
de inf1aço galopante, pois cute, em 1964 1 a
inf1aco chegnu ao indice de 96 1/o. A verdade
é (,no o Sr. Presidente da Bepublica, ao criar
a eorreção monetãria, corno uma formula mO-
gica do Sr. Roberto Campos, jamais poderia
prever clue demoraria tanto a conter a infla-
çäo no Pals.

Hoje, posso dizer como tern o Governo
Federal ininorado o problema da correcão mo-
netOria: apenas divulgando dados irreals. JO
pensou se o Govcrno aplica a correcOo mone-
tOria corn indices reais dii inflaçOo? Estava
liquidado! Ninguérn acredita que, no ñltirno
ano do Governo Médici, tivemos uma inflacao
da ordcrn de 16% apenas. Saheinos que foi
de 60 a 70%. Esta é saque, e saque grosseiro.
Este é o Pals (10 saque. Diz-se que a inflaçOo
é da ordem de 16 ponto trés, mas ninguém
tern elementos para vcrificO-la. Nisto o Go-
verno tern agido corn hunTlaflidade. Tern
aplicado a correcOo monetOria de acordo corn
os Indices fornecidos pela FundaçOo Getdlio
Vargas. Tern aplicado corn indices de direito.
1)orque, Sc fosse aplicar corn indices de fato,
• povO nOo agiientaria. 	 -

Quero chainar a atencOo de V. Exa. para
• fato de que nenhuma providência surtirO
efeito se o Governo nOo arranar urna fOrmula
para substituir essa famigerada correcOo mo-
netOria, que é o fantasma (10 BNH, criado neste
Pals, em boa hoi'a, sob os ineihores auspicios,
mas que n5o tern cumprido corn a finalidade
e tern trazido a discordia e a intranqililidade.

Confesso a V. Exa. que on nOo sei que
soluçOo possa dar o Sr. Presidente do Repd-
blica on as aUtori(ladcs do setor cconômico
para evitar a especulacOo irnobiliOria. Veja
V. Exa. o Governo financia, hoje, uma casa
(IC 20 mil cruzeiros scm correcOo rnonetO-
na. I)aqui a cinco anos estou pagando ainda
aluguel, e cia estara valendo o triplo on o
quadruplo (10 valor que on paguci. Dc for-

ma que o Governo, para evitar a espeeu1aç0
imobiliOnia, arranjou essa forma inteligefl
da correciio monetOria, mas, na verdade,
tiro saiu pela culatra. 0 povo não suporta
mais os Indices da correçOo que est0o send0
cobrados. NOo existe urna pessoa que consjg
arranjar urna f6rrnula que annie os efeitos da.
nosos do correcOo monetOria. Se isso aeon.
tecer, a partir deste momento, quando ía-
larmos em termos de BNH on de hahitaç0
estarc'mos pregando no deserto, porque,
verdade, é irnpraticOvel qualquer medida que
se tomor corn a atual correc5o monetOrja
E a dose errada do rernédio que pode ser o
certo.

0 SR. DEPUTADO SEBGIO FERPARA
Muito obrigado a V. Exa. Estamos, realmente
tratando corn ser'edade este assunto, tanto que
ternos programada para sexta-feira, Os 10
1ior's do manliii. uma aediencia corn o Minisiro
do Interior, Range] Reis, e corn o Presidente
do BNH, Mauricio Sherman. Juntamente cont
o Deputado Federal FOhio Fonseca c cont
nl ,Funs rnutuOrios, irernos falar corn o Sr. Mi.
nictro do Tnt'rior e corn o PresLiente do BNH
s')bre os problem's habitacionais relacionados
n0o apenas corn Belo Horizonte, mas corn o
Brasil, buscando uma soluciio para que esses
rnutuOrios tenhain mais tranqililidade.

o Sr. Deputado Sijlo Costa - V. Exa.,
corn o espirito pOblico quo o caracteriza,
haverO de dar conhecimento a seus pares da
soluçOo que serO encontrada em Brasilia, pois
o problema afeta a todos nOs.

0 SR. I)EPUTADO SERGIO FERRARA -
Enquanto, em terinos altos, nOs falOvamos. ou-
tros corn segundas intencOes nos escutavam.
EntOo nos escrevem em torn maldoso e ate
desrespeitoso. E o Gerente Regional (10 BNH
da 5.' RegiSo que nos envia oficio, a que
devo nao dan resposta, seniio depois de npre-
ciA-lo (lesta Trihuna, porque "daqui, ate os
Reis tern de inc ouvir".

0 Sr. Gerente Regional do BNH em Minas
cnvia son oflcio afirmando: "Tendo em vista
a cohcrtura do imprensa (lada 00 primeiro
discurso pronuflcia(10 por V. Exa. no As-
semhléia, procurei Icr son texto completo pam
poder conhecer a integra de silas criticas ao
BNH. Lido todo o discurso, devo confessar
(Tue fiquei scm entender o porquê dii reper-
cussOo quc teve, pois nOo hO nele fatos novos
que mercçarn major destaque."

0 Sr. Deputado Sjlo Costa - Queria pe-
dir a V. Exa. que, no conversa que vai ter
corn o Ministro Range! Reis, lembnasse aquela
autoridade de aplicar, aos antgos mutuOrios
do BNH, as rnesmas vantagens que dc concedeu
na assinatura (105 contratos daqueles que se
tornararn mutuOrios agora. Esses beneficios
que foram concedidos aos rnutuánios so atm-
gem os novos mutuOnios. Entnetanto, está
havendo (lois pesos e duos medidas, c on sd
que V. Exa. ira lembrar ao Ministro que isso
C uma das maores injusticas. Temos de tra-
tar corn o rnesrno criténio todos os mutuOnios
(10 BNH. Assim, peco a V. Exa. que, por fa-
vor, leve as minhas reivindicacOes a S. Exa.,
o Sr. Ministro Range! Reis.

I)EPIJTADO SERGIO FERRARA
i, coin' ' nobme DepUta(lO Sylo Costa,

na minha pauta de trabalho e foi tema
Men prmciro pronunciamento nesta Casa

atamt0tc essa questilo levantada por V.
'ia ' pois a id foi feita pan todos. Em

ris pronunciamentos jO fiz consideraçocs
rcSPt0 do problcma ora lcvantado por V.

xa. Estej a ccnto de quc levarei em conside-
.qçibO 0 pcdido de V. Exa. em men encontro
011' o Alinistro Range! Reis e corn as autorida-

des do BNH.
As vezes o l)eputado Sc VC forcado a ds-

cutir corn os que sabem agravar as coisas e
,io sahern coflcorrcr para solucionar os pro-
blemas E 0 caso de agora. Enquanto pe-
dirnos socorro ao Exrno. Sr. Presidente do
Repfiblica para quo pals, macs e fiblios nOo
sejam atirados a ia vimo-nos no contingen-
cia de discutir corn Ufil gerentc de banco, dis-
cusSibO scm rnaiores resultados prOtcos.

NOo nos dirigimos a S. S.' o Sr. Gerente,
c etc se arvo10U em ofendido. Nem ao Banco
nos dirigimos, inas aos interrnediOrios, dos
quais, o Sr. Gaetoni Sc tornou cm advogado de
clef eSa. Que interesse tern S. S. nos lucros
(las CmPresas do ramo? S. S. 3 se investe
contra o panlarnentar, orvomando-se em. son
censor. Assim é que, quando nos refcrrnos
ito fundo de Garantia por Tempo de Servico,
afirmamos que o Banco foa criudo e é man-r
tido corn o dinheiro dos trabalhadores, por-
quc estO no Lei 4.380:

"Art. 21 - 0 Semviço Social da Inddstria
SESI e o Servico Social do Comércio SESC,
inclusive OS Departamentos Regionais, apli-
carão anualmente na aquisição de Tetras imo-
bihanias (Ic ernissao (10 Banco Naciona! de
Habitaciio, a partin do exercicio de 1965, 20%
(las receitas compulsOnias a des vinculadas.

§ 2. - - - 0 Ministro do Trahalho e dii Pre-
vidCncia Social fixarO anualmente a percen-
tagem dos recursos dos Institutos de Aposen-
tadomias c PensOes, (Tue sera obmigatoniamente
apticada cm depósitos no Banco Nacional dii
Habitacão, e que nOo poderO sen inferior a
20% do omcarncnto anual de aplicaçocs de
cada Insttuto, excetuadas as aplicaçOes em
servicos prOpnios e em material permonente.

Art. 22 -- Todas ase rnpmcsas (10 Pals (IUC
rnantenhani ernprcgados sujeitos a dcscon-
to pama Institutos dc Aposentadonia e Pen-
sOes silo obnigadas a contnibuir corn a per-
centagem de 1% mensal sobre o montante das
suas folhas de pagarnento para a constituiçOo
do capital do Banco Nacional do Hal)itacao.

§ 2. - Os Institutos de Aposentadora e
PensOes recolberSo, niensaimente, ao Bunco
Nacional da I-IabitacOo, 0 produto dii arreca-
(lacOo prevista neste amtigo, descontada a taxa
Correspondente its despesas (be administma-
cão fixada de comurn acordo entre o INPS c
0 Banco Nacional da HabitaçSo

Art. 65 --- § 1. - Os Institutos de Apo-
Sentadoria e PensOes (fetuarao, no prazo mit-
Xlmo de 12 meses a venda dos seus conjuntos
C unidades lesi(lCflCiaiS, em consonancia corn
siStema financeiro (Id habitacao de que trata
esta Lei, de acordo coin as instmuçOes cx-
Pedid05, no prazo (le 90 thas, conjuntarnente

polo Sei-vico Federal de Habitaçao e o Depar-
tanTlento Nacional cla Previdêneia Social.

2. - Os recursos provenicntes da all-enaçao a que Sc refeme o parOgnafo anteriorsci aoobrigatoniarnne aplicados em letras
imobiluarias ernitidas pelo BNH, de prazo
de vencumento nOo inferior a dez anos".
- Jarnais afirmariarnos que o BNH houvesse

51(10 cniado corn o dinheino do FGTS, mas afir-
mamos quo este fundo é capital do Bunco.
Ninguém pode contcstai- quo 0 Fundo de Ga-
mantia pot- Tempo de Scrviço nOo seja depo-
sitado no Banco. Tanto é quc hit noticias de
cie o BNH ira biberar cssc dnheiro para
ofcrecer aos intercssados a opoi-tunidade de
p01- cm dia as pmestacOes vencidas. Sobre
0 assunto hit noticia publicada no Estado
de Minas de 22 (10 rnês prOximo passado.

No afij de nos cniticam, o Dr. Paulo Gue-
toni peI(leU a oportunidade de cuidar de suas
alribuiçOes, ou de ficar calado.

I)c algurna coisa 110.5 serviu o oficio do
BNH, 5. Rcgiito: ficamos sahendo que 0 di-
nheiro do FGTS apresenta urn custo de 5,5%
aproxiina(larnente para o Banco. Como esse
dinheiro C de quern contnihui, deverua o aprcs-
sado (jerente ter inforrnado quanto desse
valor é cre(!ito dos contribuintes.

l)cpois de haven confessado que não corn-
pmcendcu o sentido (10 rneu pronunciamento,
para o quo dcveria ten rctornado it escola, o
Sr. Di-. Paulo Gaetani, quo pretendeu cha-
mar-me ignorante sobme o capital do BNH,
confcssa cjue realmente o FGTS é capital do
Banco, quando afirrna: "E isto, apesar de o
dinheiro do FGTS aprcscntar para o BNH um
eusto de aproxinadainente 5,5% de jut-os rnais
coireçao?"

Prossegue o Si-. Paulo Gaetani em suas
afrrnacOes, negando ate que o cruzeiro tcnha
sofiido desvalomizaçOo. Afirmamos desta
Trihuna que qucm pudesse comprar urn patri-
rnônio por 50 mil cruzeiros no ano passatlo e
empmegou o (linheiro em cadcrncta de poupan-
ça, ainda tendo ganho 20 mil, nito consegue
Iflais comprar 0 niesino patrimônio, que jit
custa 100 niil. Por csta nazito é quc a cader-
neto dc poupanca é urn engodo, de nada va-
lendo a quoin carcca de hens, mas sO servindo
a quern tcnho dinheiio para dcpositar a junos
fixos. 0 nOmero (IC cadcmnctas de poupanca
podc haven aumentado, porque a propaganda é
ostcnsiva e porque hit muita gcnte quo nito
sabe como empregar suas econornias.

Afirmariamos que ncsse ponto o Sr. Paulo
Gactani se arvora em meirinho, investindo-se
c citando gregos c troianos. Vejamos o que
fala: "0 Estodo de Minus do (ha 15. no pit

-gna 23, publica estotistica do CARTORIO DE
PROTESTOS DE TITULOS - BH, informando
que em 1974, 54.615 titulos, no valor de Cr$
173.313000,00, fonarn protestados em Belo
Horizonte. Sc V. Exa. consultar OS numeros
fornccidos pelo Servico (Ic Protecito ao Cré-
dito ----- SPC, vent que rnais de 10 mil dentin-
cias de mans pagadores sito feitas mensal-
rnentc. Se procurar as firmas quo financiam
a vcnda de veiculos, ficart surpreso corn 0
ean(ic nOinero (he autornovcls de empresaruos,
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profissonais liberals, politicos, empregados,
apreendidos por falta de pagarnento."

Em primeiro lugar, devemos considerar
clue ha muitas razOes clue podern influir na vi-
da de uma pcssoa honesta c forcá-la a perder
0 scu patriinônio on ter urn tItulo protestado.
Ha dc se considerar tambérn clue, junto coin
Serviço de Protecão ao Crédito, deveriamos
ter tambérn o Servico de ProtecSo an Consu-
midor. Nessas condicSes, deverIarnos ter
SPC-1 e SPC-2. Sahcmos clue muitos corn-
pradorcs de veiculos desavisadamente coin-
pram-nos scm condiçöes ou a(Irede prcpara-
(los para urna prova breve e (lepois se vêem
vitirnas de urn logro ante os (lefeitos clue sur-
gem inexplicavelmente.

Mais a frentc, o Sr. Dr. Paulo Gaetani
pergunta: "Por clue somcnte quando urn mau
pagacior é acionado judicalrnente e tern clue
tlevolver sua casa é clue ha tanto escândalo,
como Sc tratasse dc urna violência? Tern idéia
V. Exa. (10 nñinero dc despejos - por faith
(le pagamento - €lcCreta(IOS anualmcnte em
Belo Horizonte?"

E nós perguntariatiioS Foi apenas urn
man pagar!or? QuantasacOes executivas estSo
propostas? Quantos imóveis já foram leiloados?
Todos Os dcvedorcs SSO maus pagadores?

Nós continuarnos afiimando quo o nosso
contestador nao nos cntendeu, pois näo Con-
sideramos o BNH urn espantalho. Cons i dera-
mo-lo umna icleja luminar. 	 Consideramo-lo
utna vitória da Revoluçao. Considerarno-lo
ótima instituicSo, mas quo podia ser muito
mnelhor, se nao houvessc em tomb dole alguns
cspantalhos, quo sta() desvirtuando as suas
finaldades c ganhando muito dinheiro coin
dinhciro (IC quem é pobre.

Ha cntrctanto urna exprcssiio clue (lcvclnos
rcpclir. Quando afirma clue "fosse o BNH
cstc espantallio clue quercmnos agitar" ....nós
nao estamos agitando coisa alguma. Quem
poderá provocar agitaciio será quem imnpiedo-
samente propuscr o despcjo de urn bairro.
Al, sim, provocará calamidade páblica, porque
nao sabcmn onde abrigar-se OS farnilias postas
nas ruas.

() Sr. Depulado Emilio Haddad Dc mi-
(iO, (levo dizcr a V. Exa. quo cstou ouvindo,
corn a maxima atcrtçibo, o (liscurso quo pro-
fore na tarde dc hojc.

NAo prctendia (br aparte, em virtudc de
tuna forte gripe. Mas, ao inesmo tempo, nSo
inc poderia privar dc deixar cOflSigna(bo, num
pcqueno aparte clue Seja, o magnifico trabalho
clue V .Exa. faz na Tribuna, na tarde de
hoje. Dcsdc o inicio desta Legislatura, mercê
(be Deus, estarnos fibS, OS Dcputados, cuidando
de assunto (le intercsse (Jo pOvO. Outra n5o
poderia scr nossa atitU(le, nobre Deputado,
porque, em 15 de novcmbro, o povo respondeu
prcscnte a nossa mcnsagem (be rdnovacão c
csperanca. Niio fora csta nova esperanca do
poVo, talvez os votos nulos e Os broncos fossern
em nárncro superior no de 1970. Alas 0 POVO
preferiu confiar no MDB, na pabavra (10 Pre-
si(Ientc do Reptiblica, de clue o Governo acata-

na qualquer decisSo do povo através (10
direto. E V. Exa. e tantos outros comp,
nheiros, que estão cudando de assuntos q
intcrcssam diretamente ao povo, Continua
aquela mensagcm.

Quanto aos aspectos técnico, legal e h.
inano do probbema clue V. Exa. levanta
nesta tarde, o próprio discurso dc V. Exa'
c Os apartes dos nobres colegas clue me ante.
cederamn esciarecern a matéria.

Receha total e cornplcta solidarictbade da
Bancada do MDB. No momnento cm que V
Exa. é rude e injustarnentc atacado pub Ge:
rcntc (10 BNH cm Minas Gerais, podc estar
curio dc quo tern a cohertura total de SCU
(ompanheiros de Bancada.

Nobre Deputado, o convite clue V. Exa.
rccel)cu honra o nosso Partido e, sobretudo
(Ignifica o Governo, porque demonstra que
el cstá ouvinclo a nossa voz, a voz da Oposj.
çSo. Näo fosse a OposicSo, os Deputados da
ARENA nSo levantariam csse problerna, por.
que, pela fidelidade partidária, dernonstramn
(lesintcressc. E V. Exa. está vendo que
nenhum Dcputado do Govemno dignou-se a vir,
ouvir ou debater urn problerna tao importan.
to para o povo dc Minas Gerais. NSo seriama
des clue lcvantariarn uma polêmica, em desa.
grado do Govcrno. E quando V. Exa. rccebe
essc honroso convitc dc urn Governo clue Se
niostma sensIvel ao pioblema, V. Exa. tenha,
(orno scmpre, a caheca erguida pama dialogar
coin o Governo, porque vai all como convidado,
como reprcscntante das famIlias ameacadas de
c1espeo. Tcnho a certeza de clue rnelhor re
prcsentante não poderia haver na pessoa de
V. Exa., quo é hornem profundarnente identi-
ficado coin povo, clue lida coin esportes,
lida coin massa. E agora, nesta Asscnibbéia,
nao somente a dignifica, mas também no Par-
tido quo represcnta. V. Exa., clue é uma Cs.
pemanca dos homens pñblicos deste Estado,
tenha a total solidaricdade dos companheiros
(la Bancada.

O SR. 1)EPUTADO SERGIO FERRARA -
Muito obrigado, nobre Lider, I)cputado Emi-
lio Haddad, pebo aparte clue acaba de me ofe-
recer, o quo é urn incentivo para nóS clue
iniciainos nossa carreira ncsta Casa.

NSo temos outro objetivo senSo o de con-
coi-rer porn clue urna idéja brilhante cia Revo-
luc5o, medida de alto alcance social, venha a
se esboroar porque as malhas de grupos cconô-
inicos conseguiram desvirtuar-lhe os objetivoS.

Reccntcmente urn ilustre Deputado Fede-
ral mostrou na Cmara o retrato do sistema.
Vcjamos o quo dizia o ilustre pamlamentar

"A correçao monetânia, quer aplicada peboS
indices trirnestrais, quer pebos aurnentos sa-
lariais, pnincipalmente no clue tange aos saldoS
(bevedorcs, desencadeia (hstorcoes clue more-
coin, estas sim, urgcntes correçöes. Afigure-
-sc-nos urn financiamento em Cr$ 52000,00
no prazo (be 15 anos, a partir de marco de
1967. l)ccorridos trés anos, o saldo devedor
ahcança a casa de Cr5 94739,75. Durante
esse periodo, o mutuãrio pagou a quantia de
Cr$ 40.000,00, quc, sornacba ao saldo devedor,

134.739,75. b)estarte, além de

pagar 77% do einpréstimo contraido, ficou de-
vendo Cr$ 134.739,75, ou seja, duas vezes e

rneia 0 valor do empréstimo, vendo pela fren-
ic ainda 12 anos de pagamento, envolto nas
inaihas (be urn sistema cngodeiro e sem espe-
ranca de solucão. Olha para trás e ye o di-
nheiro clue pagou ii custa de tanto sacrificio;

0Iha par a frente e ye os rnilhes clue tern a
pagar; ollia a quantia do emprCstirno e ye que
ji a saidhu praticarnente, ficando naquele di-
lemfla do matuto: se correr a onca pega, so
hear a onca come.

A pretexto (IC correçao, o clue esta ha-
vendo explorac o injustificavel do mutuário
e urn fav0r jmb0 exagemado a grupoS finan-
celLos, como esclarccemos no exempbo Se-
guintC urn empréstimo hipotecario de C$
47.000,00, pnazo dc dcz anos, cscrituma lavrada
em 30 dc junho de 1968. Verifiquemo-lo em
dois anos: a pnirneira prestacCo, paga ern 1.0

de juiho de 1968, no valor dc Cr5 885,57; em
1.' (Ic juiho (he 1970. coin as correcoes sofri -
das, 0 rnutuãnio rccolhcria Cr5 25.376,36, a
titulo du arnortizacibo do divida. Nesta data,
o saitlo (levedor era (IC Cr5 64.372,20, scm
computarmos juros, taxas e seguros, num en-
riquccimento, scm legitirnacSo causal, supe-
rior a Cr5 42. 000.00, cm empréstimo de Cr5
47.000,00. Ncsta openaciio, o BNH fez correção
sobre correcão, on seja, correç5o sobre o sabdo
devedor, correçibo sohrc a prcstacSo, comrccao
sobre a multa c ainda cobrando 2 1/o sobre o
valor da prestac5o a cada dez (has de atraso on
fraçCo de igual peniodo; cobra taxa de adrn-
nistraçSo scm nada administrar c juros clue
variam de 10 a 16% ao ano.

0 agentc financeiro (10 BNH ganhou, em
flñmeros redondos, ncssa aplicacibo cm dois
anos, Cr5 17.000,00 cm corrcçiio do saldo de-
vedor, on seja, 35 1/c, scm falarmos no clue re-
cebcu (IC juros, emolumentos e amortizaçOes;
em dois anos, após pagar mais 64.372,20 de
urn emprCstimo de Cr5 47.000,00, tendo ainda
pela frente oito anos de agiotagem ofciab, clue
the sugará o suor do trabaiho.

Urn agiota que, delinqüindo, cobrasse ju-
Los de 60% an ano on 5% ao mês, nessa
mesma operacao exploraria muito menos clue
0 BNH. Mas o agiota estaria sujeito as penas
da USura, enquanto o BNH teria cm seu favor
razöes de estado para justificá-lo."

Em resumo: am cidadão comprou uma
casa em 1972: preço (Ic compra Cr$ 52.000,00;
pagamentos lurante ti-Cs anos: Cr$ 40.000,00;
sando devedor: Cm-S 12 .000,00.

0 Sr. Deputado Jesus Trindade - Sr.
Dcputado SCrgio Ferrara, esta é a nossa se-
guncba intei-vcnção na rnagnifica exposicao
clue V. Exa. faz na tarde de hoje. 0 meu
nome voltou a scm mencionado pcbos ilustres
colegas, Deputada Jdnia Manse c Deputado
Jorge Carone Filho. 0 clue eu desejava dizer,
cm resurno, é o seguinte: somos sobidários corn
a politica social )nais arnpla possivel. Por
isSo estarnos aplaudindo o Sr. Presidente da
Republica, General Ernesto Ge'sel, clue deter-
rninou a não-cobrança cia taxa de 5% dos
aposentados; clue veio (leterminar a conta-
gem reciproca do tempo de scrvico; clue veio
permitir o pagamento integral do aposentado
pelo INPS; quo veio detcrminar o reexame das
taxas cobradas pebos bancos e caixas eco-
nôinicas, pama clue o dinheiro volte para o
propmio povo e n5o f'que nas instituicôes.

Qucria tamnbCrn dizei- que fui defender, hi
no Bairro Naçöes Unidas, os seus moradores.
Voltarci hi tantas vezes se fizerem necessarias.
Coin prazer voltarei hi. Basta que me
charnem. Coin referência ao problema dos
moradores (10 Bairro Nacoes Unidas, declarei
tcxtuabmentc: so n10 pudbe ficar no lado de
alguns que nada qucram. Haviam invadido
as Casas e nSo pagavarn a ninguCm. Corn
(sse tal procedirncnto eu nüo podia concordar.
NAo podia hear coin Coin relacao aos
demais, os clue estavam cm atraso de paga-
mento, procuramos a solucSo e hipotecamos
nosso apoio. Fornos bib, fizernos cornissöes e
IA voltaremos quando necessrio. Porque en-
ten(ho clue silo cmiaturas humanas, e coin
(levcmos scm solidários. Nossa vida é passa-
geira. E o povo sofre. Governo exste é
par atender an povo.

Em mesumo é isso. Pamabéns a V. Exa.

o SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Muito obrigado, nohrc Deputado. Acredito clue
seja caso isolado, porque, na realidade, todos
OS rnomadorcs do conjunto desejam solucionar
essa situaçao, porque vivem momentos de in-
tensa intranqhilidade - Tomara clue 0 Gover-
no encontre soluçoes par esse grave proble-
ma, clue säo os agentes financeiros, on seja, 0
próprio BNH.
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11.a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 9 DE ABRIL
DE 1975

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Da Sra. Deputada Jün!a Manse, pedindo urn
voto de pesar pelo falecirnento do Sr. José
M oretzohn Barbosa, em Petrópolis;

do Sr. Deputado Chnistovam Chiaradia, em
que solicita conste nos Anais urn voto de con-
gratulacães corn a inddstria Polpa de Papel e
Celulose Córrego Alegre Ltda., de Delfim
Moreira, e corn o povo e autoridades locais,
pela instalacão cia referida indñstria no Mu-
nicipio;

n.9 31, através do qual o Sr. Deputado
Ferraz Caldas faz apelo ao Sr. Ministro da
EducacSo no sentido de providenciar a conser-
vacSo cia torre retransmissora de televisão de
Brasópolis;

33, do Sr. Deputado Elmo Braz, en-
carecenclo a fleceSSda(le de o Sr. Governador
do Estado atender a adrninistracão do Forum
Lafaiete, liberando verbas;

36, em que o Sr. Deputado Mende,
Barros solicita aos Srs. Ministros da Educa
cSo e Reitor da UFOP liberaçao de verba s.
plementar para manutenção de escolas fe.
derais;

n. 1 38, do Sr. Deputado Luiz Baccanj
indicando ao Secretáro de Estado da SaO(le a
necessidade do funcionarnento do Hospital
Casa de Sadde São Rafael, de Luz.

Pareceres

De redacão final dos Projetos n.s 14 e
25/75.

PROJETO DE LEI

Em 2. cliscussSo, o Projeto dc Lei n'
3/75, do Sr. Deputado Haroiclo Lopes, que
doclara do utilida(Ie pOblica o Juventus Es.
porte Clube, de BarSo de Cocais.

pBESIDINCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqucira, Ldcio
de Souza Cruz, Said Arges, JOnia Marse,
Pedro Gustin, Amilcar Padovani, Antonio Dias,
Artur Fagundos, Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christo\1m Clliara(iia, Cicero Dumont, Cyro
Marie1, l)eifim Bibeiro. Domingos Lanna, Elmo
Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eucldes
Cintra, Euripodes Craide, Fãhio NoElni, FOhio
Vasconceilos, Fcrraz Caldas. Genésio Bernar-
dino, Gerardo Renault, Gomes Moreira, Ha-
roldo Lopes, Humberto de Almeida, Jesus Tnin-
dade, JoSo Bello, JoSo Marques, JoSo Navarro,
JoSo Pinto Riheiro, Jorge Carone, José Bon--
fácio Filho, .José Laviola, José Honório, José
Santana, Kemil Kumaira, Luiz Baccarini, Men-
des Barros. Milton Salles, I\[orvan Acayaha,
Narcélio Mencics, Neif Jahur, Nilson Gontijo,
Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso,
Ramundo Albergaria. Sehasti So Nascimento,
Sérgio Ferrara, SvIo Costa, Telêrnaco Pompei,
Vicente Guabirolja.

Oradores

ate a prosente data vierain ao encontro do
quo esporOvarnos e do quo tinhamos certeza
l haver esconddo por trás do uma empresa
quo. cia a dia, dilapida a nossa economia mi-
neral. Ate hojo, tivemos a grata oportunidade
do ouvir os depoirnentos do Sr. Afonso Paulino
0 do Prefeito de Belo Horizonte, Oswaldo
Piorucceti, e também do Sr. Prefeito da vi-
z'nha Cidade do Nova Lima.

Caros colegas e Sr. Presidente, para que
essa ComissSo nSo seja apenas do acusacSo,
o sim do esciarocimentos, comunico a todos Os

Srs. Deputados quo na próxima sexta-feira
ira depor perunte cIa o Sr. Ary Marquezini,
Diretor Regional cia mencionada empresa, e
quo, se conseguirmos formalizar o nosso con-
vite ao eminento Presidente do Senado, Dr.
José de MagalhSos Pinto, poderernos contar corn
sua valiosa conlrihuicao a esta Comissiio, que
tern por finalidade resguardar as nossas di-
visas ininerais.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputa-
(lOS, estas minhas palavras tern o objetivo de
lhes dar conheciinento do andamento dos
trahalhos de nossa ComssSo, quo, antes de
ser uma comissSo do ataquc e de acusacSo,
procura ouvir os dois lados, para so depois
initir urn rclatOrio final.

O SR. DEPUTADO JORGE CABONE -
Sr. Presidonto, Srs. Deputados. Ha dias, pro-
PUS a esta Casa a formação do uma cornissSo
Parlamentar do inquérito quo tinha por fina-
lidade apurar irregularidados e lJrojuiZOs cau-
sados ao Estado pela MBR, subsidiária (10 Gnu-
P0 Hanna Corporation. Sr. Presidente, Srs.
Deputacios venho, neste momento, a esta Tn-
buna Para dizor ao PlenOrio quo essa Comis-
Sao, apOs todos ossos dias do atividade e tra-
balho, tom conseguicbo resultados quo nos
(leixam antever a nossa vitOnia quanto ao
que, de princjpio, nos propdnhainos, isto
Porque todos os depoirnontos quo colhemos

Mudando do assunto, Sr. Presidonte e Srs.
I)eputados, pedinia 0 seu apoio para uma pro-
posicSo que julgo do primordial interesse do
nosso Estado o quo d'z respeito ao caso do
oncampamento da Acesita por parte da Hanna
Corporation, oncamparnonto este que julgo
abusivo e prejudicial ao nosso Estado. Assim,
peco a todos os cologas 0 seu apoio para esta
nova iniciativa minha e do outros cobegas.

Queria dizer ainda, agora que os ânirnos
so acaTmaram, apOs 0 calor dos debates e a
troca de acalorados pontos dc vista - Os quais,
tonho certcza, so servirarn para encontrarmos
uma soluçSo inelhor o liumana para o proble-
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REUNIAO ESPECIAL, AS 14 HORAS DE 10 DE ABRIL DE 1975
ENTREGA DO TITULO DE CIDADAO HONORARIO DE MINAS

GERMS AO PROFESSOR TABAJARA PEDROSO

ma que debatiarnos queria deixar claro,
repito, ao ilustre colega a quem muito admiro

respeito, Jesus Trinclade, urn esciarecirnento
quanto ao problerna habitacional. S. Exa.
talvez tambérn tenha-se esquecido de que, no
final de 63 on meados de 64, urn elemento
quc pertencia ao MDB e que hoje se encontra
coin 	 direitos pout cos suspensos propiciou
condicoes de moradia a duas mil familias no
Bairro São Bernardo, nesta Capital. Essas
familias jamais foram arneacadas de despejo, e
todas elas tern hoje a escritura de seu ter-
reno. Essa mesma pessoa propiciou a corn-
pra de centenas de casas prC-fabricadas; ape-
sar de, naquela época, a Prefeitura não dispor
de recursos financeros, 85% daquelas casas
foram montadas e (listribuidas entre OS OJ)C-

rários.

Ainda urn outro assunto, desta vez respon-
dendo a urna ponderacão correta de men no-
bre colega Sylo Costa, a respeito de encon-
trarmos urna solucSo para o problema da cor-
recão rnonetâria, principal agente das
constantes majoracôes das mensalidades do
BNFI. S. Exa. podc estar certo de que,
dentro de oito on nove dias, encaminharernos
a esta Casa urn trabaiho do qual pedirnos que
o nobre colega Sérgio Ferrara, hoinem que
iniciou a luta em favor dos mutuários, faca
parte. Este trabaiho conseguimos obter das
gavetas empociradas e trancadas do BNH, e
C urn estudo que coibia Os disparates da cor-
recSo monetária, e já era do conhecimento do
BNH, que, na sua ganância de lucros e ne-
gociatas, jamais o colocon em acão. Conse-

guirnos encontrar esse trahaiho e tiiar
cópia dde, para que seja apresentada a esta
Casa como a solucão que se pretendia da reu.
nião da tarde de hoje.

Portanto, nobres colegas, flcam aqui estas
ininhas palavras, as primeiras referentes a
resultados dos trahaihos cia ComissCo Parla.
mentar de Inquérito, hrilhanternente presidida
pelo Sr. Deputado Gerardo Renault. A segunda
C uma afirmativa ile que, no calor (lOS deba.
tes, me esqueci dc clizer ao rneu nobre Colega
Jesus Trindade Barreto minha palavra din.
gi(la ao nobre Deputado Sylo Costa, que,
demonstrando urn alto espIrito pblico, pro.
curava soluç5o para o problema, para dizer.
-the c'ue esta solução estará em inenos de 15
dias na Assembléia Legislativa. Esperamo
cjue S. Exa., coin o seu hrilhantisrno, POSSa
conseguir para essa proposicSo nossa o apoia.
menlo necessCrio da Bancada arenista coin

 nesta Casa.

Matéria Aprovada

PROJETOS

N. Q 27, do Sr. (overnador do Estado, em
discussão dnica, que autorza o Poder Exe-
cutivo a doar imóvel de propriedade do Estado
C AssociaçCo dos Amigos do Hospital Mario
Pena;

n. 9 28, de origein governamental, quc dá
nova redação a dispositivo da Lei n. 5.038/
68.

PRESIDENCIA 1)0 SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

JoCo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, LCco de Souza Cruz, Said Arges,
Amilcar Padovani, Artur Fagundes, Carlos
Eloy'Carlos Lemos, Chistovam Chiaradia,
Cicero Dumont, Gyro Macid, Dalton Cana-
brava, 1)elfim Ribeiro, I)orningos Lanna, Elmo
Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides
Cintra, Euripedes Craide, FCbio Notin, Fábio
\'ascOn cellos, Ferraz Galdas, GenCsio Bernar-
dino, Gerardo Renault, Gomes Moreira, Ha-
roldo Lopes, Jesus Trindade, JoSo Bello, JoCo
Navarro, JoCo Pinto Ribeiro, Jorge Carone,
José BonifCcio Filho, ,iosé Laviola, José Ho-
nório, José Santana, Keinil Kumaira, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Lma, Milton
Salk's, Morvan Acayaba, Neif Jabur, Nilson
Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro,
Narciso, Rairnundo Albergaria, Ronaldo Ca-
nedo, Sebastião Nascirnento, SCrgio Ferrara,
Sylo Costa, TelCrnaco Pompel, Vicente Qua-
biropa.

Abertura

0 SR. PRESII)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Nos termos da convocacCo, des-
tins-se esta ReunCo Especial a entrega, ao
Prof. Tabajara Pedroso, do titulo de Cidadão
Honor.-'trio de Minas Gerais que the foi con-
ferido pela Lei n. 9 6.283, dc 10 de abril de
1974.

Nomeaco de Comisso

A Presiclência norneia os Srs. l)eputados
Emilio Haddad, Carlos Eloy, João Navarro e
Telêmaco Pompei para introduzirem no Pie-
naro o homenageado, as autoridades e demais
eonvidados.

Jara Pedroso; Exino. Sr. José Fernandes Fi-
iho, DD. Secretáiio da EducacSo, representan-
do tamhCin o Sr. Governador do Estado;
Exmo. Sr. Coionel Armando Villa Pitaluga,
representando o Sr. Cornandante da 4. Re-
giCo Militar e o Comandante da 4•0 Brigada
de Infantaria; Exmo. Sr. Dr. Lourival Bra-
sil Filho, DD. Secrctãro da AdministracSo;
Exmo. Sr. Dr. BonifCcio José Tamm de An-
dracla, Dl). SecretCrio do Interior e Justica;
Exmo. Sr. Professor José Guerra Pinto Coelho,
Presidente do Conselho Estadual de Educacao;
Exrno. Sr. Dr. Luis Carlos Rodrigues Silva,
DD. Procuraclor da Repüblica; Exmo. Sr.
Deputado Ldcio de Souza Cruz, DD. 1. 1-Secre-
tCrio da Assembleia LegislaGva do Estado de
Minas Gerais.

Tendo a Presidência convocado esta Reu-
niCo Especial corn a finalidade de entregar ao
ilustre Professor Tabajara Pedroso o titulo de
CidadCo HonorCrio do Estado de Minas Gerais,
concede a palavra ao autor do Projeto con-
vertido na Lei 6.285, Deputado Jesus Trin-
dade Barreto, que falarC em nome desta As-
sembléia Legislativa.

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Si. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado dc Minas Gerais, Deputado JoCo Ferraz;
Sr. Professor Tabajara Pedroso, nosso esti-
inado homenageacio desta tarde; Exmo. Sr.
Dr. José Fernandes Filho, DD. Secretário de
Estado da EducacCo, representando tambérn
o Sr. Governador do Estado; Exmo. Sr. Co-
ronel Armando Villa Pitaluga, representando
o Sr. Cornandante da 4•9 Região Mil tar e o
Comandante da 4. 4 Brigada de Infantaria;
Exrno. Sr. Dr. Lourival Brasil Filho, DD.
Secretário da Administração; Exmo. Sr. Dr.
BonifCcio José Tamm de Andrada, DD. Secre-
tCrio do Interior e Justica; Exmo. Sr. Pro-
fessor José Guerra Pinto Coelho, DD. Pre-
sdente do Conseiho Estadual de EducacCo;
Exmo. Sr. Dr. Luis Carlos Rodrigues Silva,
1)1). Procurador da Repüblica em Minas Ge-
rais; Exmo. Sr. Deputado Ldcio de Souza
Cruz, DD. 1.-SccretCrio da Assernbléia Le-
gislativa; autoridades presentes e represen-
tadas, meus senhores, minhas senhoras e Srs.
Deputados:

A ininha primeira palavra C para agrade-Composico da Mesa 	 cer a Liderança da nobre Bancada da Opo-
scCo, na pessoa do ilustre Deputado Emilio

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO Haddad, que me conferiu a distincCo para ser,
FERRAZ) - A Presidência convida a tornar também, o intCiprete do seu Partido nas borne-
assento C Mesa o Exmo. Sr. Professor Taba- nagens prestadas ao Professor Tabajara Pe-
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4
droso. Devo salientar que o emérito Presi-
dente desta Casa, Deputado João Ferraz, nos
determina quc falcinos, também, em nome da
própria Assernhléia Legislativa do Estado (le
Minas Gerais.

"0 posto de Cristo é entre os poetas", es-
creveu Oscar Wilde em sua obra Dc Prof undis.
Numa parafrase, diremos nos que o lugar do
ilustre c estiniado Professor Tabajara Pedroso
é entre os mineiros. E por isso que a Assem-
hléia Legislativa de Minas Gerais abre hoje
as suas portas para, em solenidade, conferir
o diploma de Cidaclão Mineiro ao nosso cmi-
nente mestre, pioneiro do ensino rural no
Brasil.

Nascido em São Paulo, em Campinas, a
cidade (las andorinhas e herço do imortal
Carlos Gomes, o Professor Tahajara Pcdroso,
terminado o Curso de Ciências e Letras, sonha-
Va coin Escola de Medicina. Sua cidade
natal, na época do scu nascimento, foi asso-
lada por grave epidesnia de febre arnarela,
ficando, por isso mesmo, isolada, pelo temor
que a terrIvel docnça causava aos habitantes
das cidades daquela rica região paulista. Pas-
sada a borrasca, Campinas retomou o ritmo
do seu progresso vertiginoso, tornando-se, tarn-
hem, a Meca da propaganda republicana, por
ser, então, o centro mais politizado de São
Paulo.

Desistindo da iIedieina, sonho da sua
adolescência radiosa, já órfão de pai l enfren-
tando dificuldades financeiras, procurou abrir
O scu caminho, vcncendo tropeços do toda
ordern, cm busca (Ic solucOes para Os inñmeros
problemas coin so dcfrontava. Afligia-o
então aquela (luvida cartesiana: "Quod Secta-
bor ilei?" Que rumo tomar?

Do seus pais, o Engenheiro Antonio No-
gucira Pedroso, campineiro ilustre, e Urbana
Casas Pcdroso, espanhola do Mariin, provin-
cia de Pontevedra, de sangue azul, herdou o
Professor Tabajara Pedroso essa ihaneza de
trato que o caracteriza, essa firmeza de ati-
tudes, quo não admite tergiversaçOo, essa Ca-
pacidade de servir sern exigir reciprocidade,
esse dom do fazer amigos em todas as cama-
das sociais, principalmente entre os joyous
estudantos. Seguindo a linhagem dos antepas-
sados ilustres, o jovem de Campinas tornou-se,
por urn conjunto do qualidades, urn modelo
para a mocidade do seu tempo.

Amigo dos livros, vivendo sempre ro-
deado de ostudantes, acumulou cultura l espc-
cializando-se nos conhccimentos gcográficos,
tornando-se notável entre os grandes mestros
de tao sodutora ciência. Dava gosto ouvir-lhe
as aulas no velho cokgio estadual da Av. Au-
gusto do Lima, o antigo e renornado Ginásio
Mineiro.

Por dificuldades financeiras, nOo queren-
(10 sec pcsado aos farniliares, aceitou urn con-
vite para tornar conta do Curso de AdmissOo
do Colégio São Benedito, coin ordenado do
oitenta mil réis por mês, coin cama o corni-
da, abandonando em definitivo os sonhos cor-
-dc-rosa do urn curso universitOrio.

Suas primeiras noites, na solidão de urn
quartinho do Colégio São Benedito, não the
permitiram urn sono tranqüilo. A monte es-

calciava e o pensaIndnto voava alto porque
se sontia prisioneiro o traldo na sua ânsia (l
ser livre, no seu desco (le so pOr em coat1
to coin a mãe-natureza, (IC ouvir o desperta
alegre (la passarada 0 o canto dos galos.
lógio (las rnacli'ugadas. Matriculando-se flU E5.
cola do Engenharia, o seu tempo consumia.se
entre o curso e o trabalho . Atormentava-o a
agitacOo da vida citadina. A noito, sonhav1
coin 	 bucolismo do carnpo, coin 	 perfume
(las flores, coin harmonia distante (las sail.
fonas, coin acende-apaga dos pirilainpos nos
vargedos, corn as frutas maduras dos p0mm-cs
corn o linguajar estropiado dos colonos.

Os sonhos, as vezes, no ernaranhado do
seu sirnbolisrno, são antecipacOes de aconte.
cim(ntos, por mais estranhos que parecam
revestidos de mistérios insondOveis, quo a
(uvula transforma em realidade, rnudando o
rumo da vida dc cada urn do nós.

O jovern Tabajara, rnaldormido, desperto0
assustado, einbalado ainda pelos sonhos que
sonhara. Naquela rncsma manhO, radianle de
alegria, recebera urn convite para dirigii unia
escola rural na Fazenda da F'igueira Branca,
junto a aca(liafla Vila dc Santa Eudóxia, Mu-
nicipio do São Carlos. Ali viveu os mais di.
loses(has (Ia sua mocidade, no convivio de
uma populacão rOstica, formada do italianos
da Sicilia, (10 Piemonte e de caipiras paulistas,

Anos depois, jO rnais arnadurecido, trans.
fere-so para o ParanO, fascinado pelas noticias
mirabolantos das riquezas daquele Estado su-
lino. 0 professor rural vai cncontrar ali a
deusa dos seus sonhos, urna mineirinha, filha
de abastado fazendeiro do São Sobastião do
I'aralso, Maria Pimenta Pedroso, companheira
o esposa de grandes virtudes.

Dcpois (10 casado, o jovern campineiro
vein para Minas, radicando-se na terra do seu
sogro, a formosa o progressista cidade Sul-mi-
neira, dedicando-so a educacOo da mocidade
no lendOrio ginãsio paraisonse, por ole fun-
dado e dirigido durante muitos anos.

Do enlace, houve o casal os seguintes Ii-
Ihos: Dr. Moaeir Pirnenta Pedroso, ilustre Juiz
(le Direito da grande Coinarca de Barbacena;
Nupotira Pimenta Pedroso, Supervisora de En-
sino no Grupo Escolar João Pessoa do Belo
Horizonte; Tereza Pirnonta Pedroso, Diietora
do jardim do infOncia em Brasilia; Leonor
Pedroso Carvalho, casada coin Nilton Cam-
polina de Carvalho; Yara Pedroso Andrade,
easada coin Dr. Cláudio Azevedo Andrade;
Cecy Pedroso (10 Oliveira, casada coin
(10 Oliveira.

Tahajara Pedroso é urn inestre nato o Urn
pai modelar. Dc certa feita, urn reporter, tonI-
bern sou antigo aluno, perguntou-lhe, do cho-
fre, nurn prograrna de televisão ao vivo:

Professor, vale a pena viver?
- Claro quo sim! Foi a resposta. NãO

so peios filhos e pela farnIlia, rnas tambéfli
pelos alunos, dcntre os quais citaiia VOC.

Seus ex-alunos, int'imeros, magistrailos,
medicos, advogados, hornens publicos, cleputa
dos, financistas, lão o testemunho do clue
foi a contrihuiçOo (10 flOsSO Mestre Tabajarl

pedroso a Minas Gerais, esquecido do si mes-
jjio nessa caminhada, cheia de tropecos, para

renovag5o dos velhos métodos de ensino.
seu nornc, (la(1a a repercussOo do sua operosi-
(lade no se-tor (Ia educacão, despertou o inte-
resSC dos omons pOblicos deste Estado. 0
pr. Norfu0 . de Lima, educador ernérito,

Secretarlo do Estado da EducacOo, foi
busca0 no Sul do Minas, para fiscalizar e
oriental' as escolas normais.

Na Capital, por rnerecirnento e por concur-
so, desemPeflhoU uma longa série de ativida-
(los mnagistellais, apesar do se ocultar sempre
na carapuca (10 timidez e da invencivel rno-
déstia.

Alémn (10 cargo (10 orientador e fiscal das
escolas nOriflais, oeupou ainda os seguintes
cargos: Vice-Roitor o Reitor do Colegio Es-
tadual; Professor CatedrOtico de Geografia do
Brasil da Faculd ado do Fibosofia da Universi-
dade Federal de Minas Gerais; Professor Cate-
drãtiCO tie Geografia do Brasil da Faculdade
de Filosofia da Univorsidade Católica; Diretor
(10 Colegio Marconi; 1)iretor do Instituto de
Educacao; Diretor da Faculdade de Fibosofia
da Universiclade Federal do Minas Gerais; Pro-
fessor (10 Colégio Santa Maria; Professor do
ISER, da Fazenda do Rosário; Professor do
ColégiO Santo Agostinho e Professor do Colégio
Santa l)oroteia.

Mestre Tabajara Pedroso, alérn do (bosom-
penho do tantas e enobrecedoras atividades
inagisteriais, ainda represcntou, coin
brilho, o nosso Estado e o Brasil em vários
congressos, ontre os quais: Congresso do En-
sino Regional, em Salvador, Bahia; XVII Con-
gresso tie Goografia, Cm Washington, Estados
Ijnidos da America do Norte; Conferências
Sobre o Brasil, em Barcelona, Espanha.

0nosso coestaduano é autor de vários
livros. Publicou, entre outros: História das
FundacOos Colonials; Pontos de Geografia;
Pontos do História do Brasil; NocOes de Cos-
mografia; Regibes Naturais do Brasil; Teoria
da Diferonça e História da America.

Entre os indmeros diplomas honorificos,
possui o Professor Tabajara Podroso Os se-
guintos: Professor Ernérito cia Universidade
Federal; Diplome D'Honneur de L'Alliance
Française; Rernercirncnts - Carta do Gene-
ral Charles de Gaulle; Palmas Acadérniques

Franca; CampeOo dos Educadores - Ti-
tulo conferido por 72 ex-alunos do Sub de
Minas; Membro da Academia Municipalista
de Letras de Belo Horizonte.

Sr. Prosidente, Srs. Deputados. Antepassa-
dos do Mestre Tabajara, os bandeirantes pau-
listas, dentre os quais avultararn Fernão Dias,
Salvador Furtado de Mendonca, Borba Gato,
Joao Leite Ortiz e outros, alguns doles cam-
Pineiros, transpondo montanhas, vadeando ribs,
enfrentando a resistência oposta pelos mdi-
genas, vencendo agrostias, vierarn as Gerais
A procura do ouro e das esrnerabdas. 0 seu
S?nho era as pcdras preciosas, a riqueza
Neil. Aqui plantaram cidades, desbravararn
0 solo, abriram as rotas da civilizacão mmdi-
ra, empurraram os indIgenas para os confins
do sertão desconhecido.

Mestre Tabajara, bandeirante dos nossos
tempos, deixando o conforto da sua amada
Campinas, subiu as serras do Sub de Minas,
não movido pela auris sacra fame, e pelo bri-
lho das gemas mineiras. 0 seu sonho era
a mocidade. Para ola carreou o ouro da sua
sahcdoria, as gernas do seu imenso coracão.
Ensinou e educou, amineirando-se. 0 seu bar
e o seu tesouro. Os filhos, urn motivo de or-
guIho. Ex-alunos e amigos forrnam uma legiao.
Minas, do hO muito estava a devei- ao grande
mestre, por tudo o quo ele fez em benefIcio
do sua mocidade, uma hornenagem pOblica.

Para nOs, o Professor Tabajara Pedroso
scplantou os mais ousados e cérebres handel-
rantes. Enquanto estes vinham fascinados pelo
ouro e pela riqueza, que coihiam e recoihiarn
para encherern os seus tesouros e regressarem,
o nosso homnenageado fez mais, muito mais.
Fez melhor, bern melhor.

Desdo que aqui chegou, passou a colher
preciosidados, quo cram os seus alunos, nOo
para levO-los embora, mas para poll-los e
aperfeiçoO-los, vaborizando-os e deixando-os a
seguir como patrimOnio de Minas Gerais. Esta
a personalidade deste nosso superbandeirante
moderno!

Falando do incomensurOvel Vitor Hugo,
escroveu o grande Renan, era Figaro: "Eler-
nel hormimeur de notre race!"

Também do Professor Tabajara, hoje e
sempre mineiro, podemos dizer, parodiando
aquela frase lapidar: Honra constante de
nossa gente!

LembrarIamos, para terminar, a defini-
cão do Ortega y Gasset: "0 hornem excebente
e aquele qUo exige o mOximo de si mesrno".

Excelente é Tabajara Pedroso. Por isso,
neste instante, a Assembléia Legislativa deste
Estado, legitirna interprete do gente montanhe-
sa, nesta reunião festiva l entrega-lhe, saldan-
do vebha dIvida coin moeda de que dispbe,
o Titubo de Cidadão Mineiro.

Entrega do Diploma

0 SR. PRESIDENTE DEPUTADO (JOAO
FERRAZ) - 0 Governador do Estado de Minas
Gerais, Dr. AntOnio Aureliano Chaves de Men-
donca, de acordo coin Lei n. 9 6.285, de 10
de abril de 1974, concede ao Professor Taba-
jara Pedroso o tItubo do Cidadão Honorário
do Estado do Minas Gerais.

Professor Tabajara Pedroso, o povo do
Estado de Minas Gerais, por seus represen-
tantes nesta Casa, concedeu-lhe este diploma
do cidadania mineira, cabendo a mim, como
Presidente deste Poder Legisiativo, a honra
do entregO-lo a V. Exa., como o face, neste
instante.

Coin a palavra o Professor Tabajara Pc-
ciroso.

O PROFESSOR TABAJARA PEDROSO -
Exmo. Sr. Deputado JoSo Ferraz, Presiderite
da Assernbléia Legislativa do Estado do Minas
Gerais; Exmo. Sr. Dr. José Fernandes Filho,
DD. SecretOrio da Educacao, representando
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o Sr. Governador do Estado; Exrno. Sr. Ccl.
Armando Villa Pitaluga, representando o Sr.
Comandante da 4. 1 Região Militar e o Coman-
dante da 4. Brigada de Infantaria; Exrno. Sr.
Dr. Lourival Brasil Filho, DD. Secretário da
Adrninistracão; Exmo. Sr. Dr. Bonifãcio José
Tamrn de Andrada, DD. Secretário do Interior
e Justica; Exmo. Sr. Professor José Guerra
Pinto Coelho, Piesidente do Conselho Estadual
de Educacão; Exmo. Sr. Dr. Luis Carlos Ro-
drigues Silva, DD. Procurador da Repñblica.
Exmo. Dr. Lñcio de Souza Cruz, DD. 1.-Se-
cretário da Assernbléia Legislativa; dernais au-
toridades presentes, minhas senhoras, meus
senhores, Srs. Deputados, alunos do Colégio
Estadual e Municipal:

Sentir-me-ia deveras tornado de irrepri-
rnivel conturhacäo cm face (10 titulo que me
é outorgado, so não conhecesse de ha muito
o espirito generoso dos mineiros. Esta augusta
Assembléla, constituIda de ildimos batalliado-
res da coisa püblica, vein de conferir-me a
elevada distinção de niinciro honorário, corn
o devido beneplácido do então Governador
Rondon Pacheco, ensejando-irie a que conso-
lide urna situacão criada pelas contigéncias
de minha própria vida. Sendo paulista de
nascimento e mineiro pelos lacos afetivos do
rnatriinônio e polo ambiente de trabalho quo
me foi proporcionado por mais de meio século,
acho que esta áurea concessão me dará Va-
lidade Para solver tranqüilarnente o meu tra-
dicional café corn leite.

So de Campinas guardo inextinguivel e
sentimental apreço, é porque terra natal é co-
rno o cordão umbilical da Mãe-Pátria, e lá
me cumpre amar a geracäo que me pôs ncste
rnundo brasileiro. Por outro lado, a minha
natural sensibilidade se estende ao lierco natal
de minha saudosa esposa e rninhas filhas -
São Sebastião do Paraiso, airosa cidade, acró-
pole de ruas brandas e ameno dma, que se
encastela elegantemente a borda dos cafezais
do Sul de Minas. Destarte, 6-me lIcito amar
também a Minas através da geracäo quo dci-
xarei nestc mundo brasileiro, ainda mais que
IA, cm Silo Sebastião do Paraiso, e depois aqui
em Belo Horizonte, cu me entreguei corn a
rnáxima desenvoltura de minhas possibilida-
des, a orientação amiga de preciosas gernas da
juventude mineira.

E tudo isto, fruto dc espontânea simpa-
tia, propensão que ajusta e ameniza a convi-
vência dos seres. A simpatia é a chave das
rnais prestirnosas comunicaçöes. Permeia-se
entre as inclinacOes individuais e os vabores
morais e lógicos Para lhes dar sentido e pre-
cisar as normas de conduta. A simpatia torna
a arnizade positiva quaisquer que sejam os
percalcos que tentem estorvá-la. Fleficte afei-
cão e cortesia. Não ambiciona senão corn-
prcensão e acolhimento. Sua cssência se re-
veste de sensatez e sinceridade. Dignifica o
caráter, alicerca a diplomacia, razão por que
näo intercede corno passageiro lusco-fusco e
não presta a jactâncias e a aleivosias. A sim-
patia não faz imposicöes nern se desvirtua.
E fonte de amistosa estirna. E o prelddio da
sintonia do amor. E corno urn sorriso brotado
do coracão.

E foi a simpatia, alertada pelo mais sirn
ples e natural dos afetos, a mao tie iiiii1ha
csposa, quo, all pelos fins do 1922 me pe,
rnitiu atravessar os bonancosos umbrais di
Minas, irnbuldo de ingente vontade do traba
ihar junto a esta gente que reñno, dentrc ou.
tros dons sentirnentais, arnor a liberdade,
tenticidade inconfundivel e tradiçöes Cristi

Agora, no cntardeccr dos rncus dias, i0.
clino-me reverenternente perante esta grand
operosa 0 intocável Minas Gerais -- denomi.
nador comurn da economia nacional, fidedi
no ccleiro de liberdades pátrias e fator inaha.
lável do cquilihrio da Nacao Brasileira.

E óbvio que cada povo, tendo por base
a influência (10 rnoio ambionte, adquire Carac.
teristicas que perduram tempos afora, propj.
ciando-lhe (leterminada vocacäo. Pois heni,
sendo Minas, por mera circunstância geogrãfj.
Ca, urna regiäo p rev ales centeinente serrana, que
se sohrepöe ao Pals, sua gente so forma sob
os ditamos de suas rnontanhas, do onde des.
coin suas Aguas e suas coisas Para todos Os
lados. Tal como o São Francisco quo so trans.
inuda em perenes mcnsagens de forca e segu -
ranca Para o Nordeste. Tab corno outros tantos
caudais que, outrora do Aguas inansas, febri.
lizam hoje as usinas geradoras do progrcsso.

E forain estas montanhas quo, resistindo
mibenarmonte as intempéries, enclausurararn
ouro e outras preciosidades ao rnesino tempo
(in so encouracavarn do ferro. 0 ouro
ja assinalou o seu espbendor, motivando
bandeirismo e a penetracao crnboaba. Mas es-
tinguiu-so quase todo, tal a voracidade corn I
quo se lhe atiraram os aventureiros da fortuna.
Agora cabo ao ferro propiciar a era porten-
tosa (10 aco nacional, realizando a previsão de
Eschwcge, quando dera ao Rio Doce o opileto
de Reino Brasileiro.

Não obstante essas tantas dadivas a Nacão,
os inineiros tambérn recebem destas mesmas
montanhas o influxo quo Se transluz em espi-
rito regional. E quo a paisagern serrana que
omoldura campos e cidades, penetra-lhcs na
alma, churnbando-a indelevelmente corn o si-
note do hom-senso, da serenidade, (Ia clan-
vidência c do amor a biberdade.

Alas, tocados polo anirno de suas monta-
nhas, os rnineiros não so restringern As suas
terras. Muitos seguem os caminhos de suas
Aguas. E scm perderern as caracterlsticas in-
dividuais, criam riquozas em outros Estados
a ponto de se poder afirrnar a coexistência de
outras Minas de além-fronteira. Lembraria pa-
ra isso quo foram os criadores do Sub e do
Triangulo que iniciaram o desenvolvorarn a
pecuaria no Centro-Oesto e Norte de São Paulo.
Que foram os cafeicultores mineiros quo fun-
daram Jacarezinho o Cambara, nücleos pionei-
ros do ubertoso Norte do Parana. Isto scm
falarmos de seus estadistas, heróis e cultoreS
das ciências e das artes, ontre os quais avul-
tararn os inconfidentes, o Abeijadinho, 1)ofll
Silvério, Carlos Chagas e Santos Dumont.

E Minas inteira que prova sua vocacão
de brasilidade dentro e fora do Estado. E,
sendo assim, a cidadania, alérn do inobrecer
-me, torna-me mais brasileiro.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, agradecer-
oS corn palavras não me é facil. Nosta obri-
ac50, contudo, Cu vos garanto quo guardarei,
ebos dias que me restarern, a lembrança des-
fleuniãO quo tanto me dignificou. Dernais,

nada inais honrou-me, para urn professor en-
caneC° nas lidas dos dia-a-dia, do quo o as-
censo seus alunos, tais corno os tenha ad-
niradO nesta Assembléia, na magistratura, na
admi5t10 do Estado e em outros postos
de vangtrda Por essa razão, Dr. João Ferraz,
sinto-me feliz do receber do vossas mãos o
iltulo de Cidadão Honorário (10 Minas Gerais.

Men caro Deputado Jesus Trindade Bar-
reto, a palavra plena da bondade que mora
em vossa alma não poderia deixar do corno-
ver-ine Tenho acompanhado a vossa carrei-
ra desde os tempos do flosso saudoso Ginasio
Miniro. All foi que começastes a evidenciar
as quata10s de carátor e inteligência quo or-
nam sobremanoira a vossa personalidade a pal'
das atitudes claras 0 construtivas quo vindes
atestando na vida püblica. Espero em Deus
que vossa ascencão se prossiga, pois é do ci-
dadãOS provecios e laboriosos quo o Brash
precisa Para atingir os altos foros do futuro
qUe o espera.

Agradeco a esta EgrCgia Câmara a olabo-
racão da lei do minha cidadania, estendendo
men agradocimento ao Dr. Rondon Pacheco
quo, Para men gaudio, a sancionou.

E Para ultimar, Srs. Deputados, poco-vos
vénia Para, em pensarnento, transmitir a honra
que me é conferida a minha inesquecivel corn-
panheira, Dona Maria Pimenta Pedroso, corn
quem aprendi a amar Minas tanto quanto a
terra natal.

Palavras do Sr. Presidente

A Presidência, em nome da Mesa da As-
sernbléia Legislativa. associa-se as hoinenagens
prestadas ao esninente mestre campineiro, ago-
ra nosso concidadão .A outorga do diploma
de cidadania mineira ao educador ibustre, fa-
zendo-o incorporar-se ao seio da farnhlia mon-
tanhesa, traduz o nosso scntimento do grati-
dão por tudo quanto fez pela educacao neste
Estado.

Hornem do acão, devotado a cultura, (10
espirito inquieto, sompre em busca do saber
o da sobucão do nossos piohlcnias educacho-
nais, o Professor Tabajara Pedroso, nesses cm-
qudnta anos em que entre nOs conviveu, muito
coniribuin Para a formaçäo do nossa juven-
tude, doutrinando, estirnulando, despertando o
dirigindo as potencialidadcs válidas dos fllhos
da terra mineira - Muitos dos qum. hoje sobres-
saem no campo (10 saber e da vida pdblica,
liornens (to bemn, cidadãos conscientes, perso-
nalidades ilustres, frequentararn a sala (10
aulas desse mestre venerando.

Costurna-se dizer que, sendo o coração
dos jovens terra sagrada, o professor deve
amnanhá-la (Ic jocihos. 0 Professor Tabajara
Pcclroso souhe dumprir esse ideal do magis-
temio, cultivando esplritos jovens corn ainor,
para faze-los desabrochar ein cidadaos into-
grados na famnilia, na sociodade e no trahalho.
Scus exeiiiplos de dignidado, idcalisrno e to-
nacidade estão sempre presentes no espIrito
(Ic todos que corn ole tiverani c tCmil a ven-
tura tie conviver, espechalmnente no de seus
ex-alunos, entre Os quais estarnos incluidos.
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12. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 10 DE ABRIL
DE 1975

V

pRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimerito

Joäo Ferraz, Fernando Jungucira, Wilson
Tanure, Lácio de Souza Cruz, Said Arges,
Jünia Manse, Pedro Custin, Ainlicar Padovani,
Antonio Dias, Artur Fagun(Ies, Carlos Eloy,
Carlos Lemos, Christovam Cliiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Maciel, IThlton Canabrava, Del-
fim Ribeiro, Doniingos Lanna, Elmo Braz,
Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra,
Euripedes Craide, FObio Nottini, FObio Vas-
concellos, Ferraz Caldas, Genésio Bernardino,
Gerardo Renault, Comes Moreira, Haroldo Lo-
pes, Humberto de Almeida, Jesus Trindade,
João Bello, JoOo Marques, JoOo Navarro, João
Pinto Riheiro, Jorge Carone, José Bonifácio

Filho, José Laviola, José Honório, José San-
tana, Kemil Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes
Barros, Milton Lima, Milton Salles, Narcélio
Mendes, Neil Jabur, Nilson Gontijo, Nunes
Coelho, Olavo Costa, Raimundo Albergaria,
Ronaldo Canedo, SebastiSo Nascimento, Sylo
Costa, Telêmaco Pompei e Vicente Guahiroba.

Matéria Aprovada

PROJETOS
n.Q 33, do Sr. Governador do Estado, em

discussão dnica, o qual dO nova redacao ao
art. 1., da Lei n.° 3.648, de 2 (le dezembro
de 1965;

n.° 34, do Sr. Governador (10 Estado, ern
(liscussao ánica, 0 qual autoriza o Poder
Executivo a doar iinóvel 0 FundaçOo Univer-
sitOria de UherlOndia.
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24. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 11 DE ABRIL
DE 1975

ilk

pBESIDENC1A DOS SIRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E NEIF JABUR

orComparecimento

JoSo Feriaz, Fernando Junqucira, Wilson
TanUre, Ldcio de Souza Cruz, Said Arges,
Jñnia Manse, Pedro Guslin, Amlicar Padova-
i, Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,

Carlos Lemos, Christovam Chiaradia, Cicero
Dumont, Gyro Model, DOlton Canabrava, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Erni-
ho Haddad, Euclides Cintra, EurIpedes Craide,
Fáhio Notini, FObio Vasconcehlos, Ferraz
Callas. Genêsio Bernardino, Gerardo Re-
nault, Comes Moreira, Haroldo Lopes , Hum-
berto (IC Almeida, Jesus Trindadc, JoSo Bello,
João Marques, JoSo Navarro, Joäo Pinto Ri-
beiro, Jorge Caronc, José Laviola, José Ho-
nOrio, lose Santana, Kemil Kurnaira, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Limo, Mil-
ton Salles, NarcClio Mendes, Neil Jahur, Nil-
son Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Rai-
mundo Albergaria, Honaldo Canedo, Sylo
Costa, TclCmaco Pompei.

Expediente

OFICIO

Do Sr. Presidente da Assernbléia Legis-
lativa do Estado tic Goiás, agradecendo co-
municaçSo de eleic3o e posse da nova Mesa
Dirctorj (lest( Casa para o hiênio 1975/1976.

Proposic6es

PROJETO DE LEI N.° 56/75

(ex-Pro jelo de Lei n.' 1.104/74, desarquivado)

Altera o disposto no art. 236, do Lei
fl.' 5.301, dc 16 de outubro de 1969, corn
a redacSo (JUC ]he dO a Lei •Q 5.641,
de 14 (IC' dezembro de 1970.
A Assernbléia Legislativa do Estado dc

Minas Gerais (lecreta:
Art. 1." -- 0 1.', (10 art. 236, do Lei

tL" o .301, de 1(1 (IC outubro de 1969, corn
d re(Iaçao que ihe dO o art. 7.", da Lei n."
.641, de 14 dc dezembro de 1970, passa

RVig oraro seguinte nuiliero 5

"Art. 236
1. -

5) a favor do Comparihia (IC Seguros de
Minos Gerais -- COSEMIG, nos seguros em
grupo que contratar."

Art. 2." - 0 § 2., do art. 236, da Lei refe-
ri(ia no artigo anterior passa a vigorar corn
a seguinte red acao

"Art. 236

§ 2.' - Para se proce(ier aos (ICSCOIItOS
niencionados, as enti(lades referidas nos fin-
incros 1, 2 e 5 (10 paragrafo anterior deverao
firmar convCnio coin a Policia Militar, obri-
gando-sc ao pagamento die uma taxa destina-
(Ia 00 euslo (IC operaçao, conforme (lispuser
o Comandante (',eral em resolucao

Art. 3. —Esta lei entra em vigor na
data (le SilO publicaçao

Art. 4. -- - Revogam-se as disposicOes em
('ofl triii jo

Solo dos Reunjoes, 12 de junho (le 1974.

Jodo Navarro - Ledo Bci-qes 	 Pedro
Gus/ii 	 Gerardo Renault - Luiz Baccarini
- Chrislovarn Chiarodia --- Lourival Brash
Nilson Gonlijo.

Juzstificocdo - - A Companhia (IC Seguros
(it Minas Gerais -- - COSEMIG, socicdadc de
conouil ia inista conirolada pelo Governo, cria-

(Ia corn a finalidade (IC explorar o ramo de
s(guros, para dar cobertura a coisas, bens

PCSSOS VifldUia(loS ac Estado, oficiou ao
lAden do Governo nesta Casa, sohicitando a
inochificacao 0(11110, intro(luzi(la no art. 236,
da Lei n.° 5.301, tic 16-10-69, a fim de que
the fosse facultado contratar seguro de aci-
(lentes pessoais coletivo. (lestinado 0 Policia
Militar, coin o processamento de pagamento
(10 prCmio me(hiante (lesconto em foiha. Real-
mente, (Ia fornia em quc estO redigido o atual
irt. 236 e seus parOgrafos, fica-ihe vedado
proceder ao (lesconto em foiha e, consequen-
teinente, estO cia impedida (le coneretizar 0
seguro. Esse impc(Iimento, entretanto. neces-
sita de sec afastado nOo so cm ohediencia aos
pianos (IC CXPi(fl500 da coinpanhia estatal de
seguros, senSo ainda c principalmente em
atendimento OOS preceitos (IC) Decreto Esta-
dual n. 9 13.860, de 31-8-71, cuja finalidade

a tie facilitar a eontrataçao (IC seguros en-
tre 	 C( )SEMIG e us (I elnais orgaos (10 Es-
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tado, uniCa maflCi1'l (IC (IifUfl(11i as garantiaS
da medida previdenCiâria e de oferecer a em-
presa estatal condicöes de concorrer na con-
(luista do mercado segurador, enfrentandO
a acirrada competicSO de poderosaS organi-
zacSs quc atuarn na mesma atividade.

A alteraca() que se propöe atenderá os
interesses da scgura(lOra do Estado scm qual
quer cornprOrnCtimeflto Para a Policia Mi1i-
tar, cujos intcgrantCs terSo oportunidade d
aderir livrcmcntc ao seguro (le acidenteS pes-
soaiS, acobcrtafldo-se, os que o accitarern
contra urna série dc graves riSCOS inerenteS
as atividadcs dos policiais rnilit'ares clue, ncl
prcsente, nao (lispocin de nina col)erturd*
abrangdnte, capaz dc lhcs asscgurar e as suas
farnilias a tranquilida(Ie e a seguranca indis-
pcflSavCiS aos arriscadoS inistereS de vigi-
l5ncia e ('(C manutCflca() ('(a or(lCrn pñblica em
10(10 0 territóriO mineirO.

Dal por clue a pretendida contrac5O d
SegUr() de aci(IefltCS pessOaiS atendcrâ, a urn.
sO tempo, OS obje'iivos da COSEMIG, dos corn-
ponentes da Policia Militar e do prOpriO
GovernO (10 Estado.

JoOo Navarro

ta(1O peloS candidatos, clue, na c1assificaç0
final, deinonstraram possuir habilitacSo mujto
semeihante. A diferenca (IC notas entre urn
candidato e outro foi de centésimoS de ponto
o clue evidencia clue os candidiltoS aprovado
e nOo nomeados estão plenamente aptos Para
O exercicio da funcãO.

Corn a abertura da possibili(lade de no.
mcaçOo de rnais candidatOs, seriarn atingidos
váriOS funcionârios da Casa, aprova(los nesse
concurSo, corn o clue Sc henefiCiaria o pr6pri0
scrvico, pcla ahsorcOO de pessoal afcito 0 (Ii.
nOmica legislativa.

Finalmente, lemhre-se clue a realizacSo de
urn concurso em clue Sc prcten(Ia verificar,
corn critério e seriedade, tantas habilitacOes,
( dispcndioso.

Lucio de Souza Cruz

REQUERIMENTOS

N.' 94. do Sr. Deputado Neil Jabur, em
(tue solicita cncaminharncnto (IC apelo ao Sr.
SccrCtOi'i() da Seguranca Pdblica, no sentido
(IC que atravéS (10 I)ETRAN se faca urgcnte
crcdcnc iarneflt() ('(C urna cliflica especial izacla
em eXaSUCS rne(liCO e psicotCcflicO para habili-
taça() (IC motoristaS na Cidade de Passos;

n.' 95, (10 Sr. Deputado Mcfl(1CS Barros,
pc(lin(Io seja cncamninha(Ia solicitaca() aos Srs.
Ministro dos TransportCs c Chefe (10 6. Distrito
(10 I)NER, no sentido de flue tomern urentes
providencias Para terminar a variantc da
BR-262 cm JoSo MOnlCva(IC e 0 recapdameflto
asfOltico da BR-381, trecho Bela Vista de Minas
a ipatiflga

n.° 96, do Sra. Deputada JOnia MariS(, era
(IUC pC(Id se indique ao Sr. Prefeito desta Ca-
pital a ncCSSi(Iadc de providcflCiar a ahertu-
ra (10 Boa Capela, situada no Bairro Santa
Cruz, Barreiro (IC Cima;

n.' 97, (Ia meSma parlarnentar, solicitando
se faca apelo ao Sr. PresidCflte da CEMIG,
no sCflti(I0 (le que scja providenciada a insta-
lacOo de rede de cnergia clétrica Para a Rua
Tulipas, no Bairro Lindéia, nesta Capital;

n.° 98, ainda da I)eputada JOnia Manse,
pedindo seja feito apelo ao Sr. SccretOnio da
EducacOo, visando a instalacOo de urna cscola
publica no Bairro da Urea, nesta Capital;

99, também do mesma parlamCntar,
ciii que pC(IC se faça apelo ao Sr. Prefeito
Luis Verano, no sentido de providenciar 0

calcamento (Ia Rua TeOfilo Pires, entre as
Rua- GouvCia e Aperé, nesta Capital;

n.' 100, da mesma signatOria, solicitafldo
OnibUS no Bairro da Urea, nesta Capital;

n.' 110, do rnesma signatária, solicitand0
o encaminharnento (Ic veernente apelo 00s

Srs. PrCSi(lCfltC ('(a PETROBRAS e Presidente
(Ia TELEMIG, Para que se faca a religacac
(10 telefone quc servia a ClInica Senhoi'a de
FOtima Ltda. e ao Hospital dos ClInicaS, sc
tuados em São Joaquirn de Bicas, MunicIP'°
(Ic Igarapé, neste Estado;

101, tambéni do Deputada Juflia Marisc,
edindo Sc dirija apelo ao Sr. Prcfeito Muni-
jpal de Belo Horizonte, no sentido de deter-
ninar 0 Supenintendêflcia Municipal de Trans-
ortes Coleti%'os a colocaçSo (IC UIfl( linha (IC

g bUS no Bairro do Urca, nesta Capital;
.o 102, ainda do mesma parlamentar, em

gue solicita seja feito apelo 00 Sr. Presidente
da CEMIG, visando 0 instalacOo de rede elé-
Inca no Bairro da Lagoa, nesta Capital;

.° 103, do Sr. Deputado Men(Ies Barros,
pe(Iifldo se solicitem ao Sr. Ministro dos Trans-
portes informacOes a respeito dos providências
par o asfaltamento da BR-259, quc liga Go-
vernadoi' Valadares a Airnorés e Minas ao Es-
pinto Santo, pelo Vale do Rio Doce;

fl. 9 104, do Sr. I)eputado Neif Jahur soli-
citando seja encai-ecida ao Sr. Governador (10

Esta(lo C 00 DER/MG a necessidade de irn-
plantacão c asfaltamento (10 trecho rodoviOrio
Ibiracidivi5a do Estado de São Paulo;

n.° 105, (10 Sr. Deputado Emilio Haddad,
em qUe pC(IC SCiOlfl solicitadas ao Sr. Supc-
rintende nte (10 INPS em Minas Gerais inforina-
çöes sobre as razOCs por clue o Hospital Sao
José nOo esta acolhendo (is contril)uintcs (10
previdêflcia;

do Sr. Deputado Olavo Costa, registran-
(10 o 4.' ano de falecirnento (10 ex-Governa-
dor Bias Fortes c pedindo que a 1 . 0 porte do
Reufliao sCja destinada a homenagear a mc-
mOna daquele ex-Governador;

do Sr. Deputa(lo JoOo Navarro, solicitan-
do urn voto de congratulacOCS coin o Dr. Or-
fila Limo Santos pela sua nomeaçSo Para
o cargo (IC Diretor do PETROBRAS.

COMUNICACOES

Do Sr. I)eputado Mendes Barros, em clue
(Ia ciência it Casa (to faiccimento do Sr. José
Penaforte Xavier, ocorrido nesta Capital, e
solicita se dê conhecimento (Ia hornenagem
it familia enlutada;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, partici-
pando a Casa o falecimeflto do Sr. SebastiOo
Nazaré, ocornido em Oliveira, e solicitando se-
jam apresentadas condolências ao filho do
extinto, Paulo Paulino (IC Carvalho;

do Sr. Deputado 1)orniflgos Lanna, em clue
panticipa 0 Casa o falecimento (10 Sr. Join
Cordeiro, ocornido cm Dom Silvério, e pede
Sejam transmiti(los as condolencias desta As-
sembléia aos farnjliarcs (10 extiiito, através do
Sr. Afrãnio Cordeiro;

do mesmo parlamentai, solicitando a con-
slgnaçao em Ata (Ic urn voto de pesar pelo
faiccimento da Irma Maria Regina (10 Santis-
uma Tnindade, ocorrido cm Ponte Nova, e pe-
dindo Sc dê cia do resoluçOo da Casa
ao Dr. Salvador Ferrari, rcsi(lefltc naquela
('i dade.

IARECERES

Hecei)cral-fl riarecer favorOvel:

cla Comissão de ConstituiçOo e Justica, os
I rojetOS fl.0 46 e 50, cm 1. discussão, e o Re-
querjmen0 n.° 68;

la COn5jss () de Economji c Obras POblj-cas, o Projcto fl. 0 46, em 1. discussão, e osRequerimentos fl. 0s 51, 52, 55, 57, 58, 63, 64,65, 66, 67, 70, 71, 72 e 74;
do ComissSo de A gropecuarj 0 e PoliticaRural, o Requenirnento n. 9 37.
Receheram parecer de re(lacão final as

seguintes proposicoes:

PROJETO DE LET N. 0 3/75

Declara de utilidade pOblica o Ju-
ventus Esportc Cluhe, corn sede na Cidade
(IC BarOo (Ic Cocais.
A Assemnbléia Legislativa (10 Estado de

Minas Gerais decreta:
Art. 1.' ---- Fica declarado (IC utilidade

pOblica o Juventus Esporte Cluhe, corn sede
no Cidade de Banjo dc Cocais

Art. 2.' --- Esta lei entra em vigor na data
(Ic sua publicacOo.

Art. 3.' -- Rcvogam-se as disposicOes em
contrario

Sala dos ComissOes, 11 (IC abril (IC 1975.

Milton Salles, Prcsidcnte; Neif Jabur, Re-
lator; Dorningos Lonna.

PRO.JETO DE LEI N.' 27/75

Autoriza o Po(Ier Executivo a doar
irnovel (IC proprieda(le do Estado 0 Asso-
ciacão (105 Amigos do Hospital MOno
Penna.

A Assemhléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais (Iccieta

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo autoni-
zado a (loan 0 AssociaçOo dos Amigos do Hos-
pital MOno Penna 0 imóvel (IC propriedade
(10 Estado, situado it Avenida Churchill, nesta
Capital, corn a Area de 2.258,40 rn 2 , e nespec-
tivo prédio, ofl(lc se acha instalado o Hospital
Mario Penna.

ParOgrafo iinico - 0 imóvel pnevisto no
artigo serO permanenternente dcstinado ao fun-
cionarnento do Hospital MOno Pcnna, operan-
(10-sc a sua reversao ao patrimOnio do Estado,
caso se the (lê destinacao diversa.

Art. 2.' - - Esta lei entra cm vigor na data
de sua publicacão.

Art. 3.° -* Revogam-se as disposicbes em
contrOrio.

Sala dos ComissOes, 11 dc abril (Id 1975.

Milton Salles - Presidente; Domingos
Lanna -- Relator; FObio Notini; Amilcar Pado-
vani.

PROJETO DE LEI N. 0 28/75

DO nova redacão a dispositivo da Lei
n.' 5.038, die 25 de novembro de 1968.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta.
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PROJETO DE REs0LUCAO N. 1 57/75

Prorroga o prazo de validade do con-
curso Para Redator de DocurnefltOs Par-
lamentareS, hornolOga(lo em 6 (Ic junho
(Ic 1973.
A Asscmbléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais proinulga
Art. 1. - - 0 piazo de validade (to con-

durSO publico (le Bcdator (IC DocurnentOS Par-
lainentareS, rcaliZa(t() pela Asscrnbléia Legis-
lativa (10 Estado 'Ic Minas Gerais e homolo-
ga(Io cm 6 (Ic junho (IC 1973, fica prorroga(I0

dois anos
Art. 2.' - RevogadaS as (lisposicocs cm

contrarlo, esta resolucao entra cm vigor no
data de sua publicacaO.

Sala (las ReuniOrs, 11 (IC abril (IC 1975

LOcio de Sou:a (2ruz - DominhiOs Lanna
- - Gerardo Renault - Pedro Gustin Te-
lêjnaco Pompei ---- Fernando Juriqueira
AntOnio Dias 	 ChristovalTi Chiaradia - Jodo
Bello - Emilio Gallo 	 Gyro Macic! - Ci-
cero Dumont.

JustiuicucaO --- A rc(Iaçao e publicacSo
(IC (locumentos partainentarCs constitUi-se flu-
ma (las rnais import, areas (IC sustefltacãO
(las atividades legislativaS.

No moinento, hO carêflCia (IC redatores
nos diversos serviços clue exigcm sua pre-
scnça.

A prorrogacao da validade (10 concurSo,
objeto deste Projeto de ResolucOo, viria abrir
a possibilidade de arnpliacSo do quadro corn
pessOOl (IC reconhecida habilitacSo técnica.
Vale lembrar clue foi dc (lurarnente dispu-
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Art. 1. - - 0 § 2.0, do art. 9•9, da Lei
5.038, (le 25 (Ic novembro de 1968, que autoriza
a instituicSo da FundaçSo de Arte de Ouro
Preto -- FAOP, passa a ter a seguinte redaçSo:

"Art. 9•Q

§ 2.' - As despesas corn o pessoal buro-
cratico nao po(lerao ultrapassar 1/3 do orça-
mento ordinário cia FundacSo."

Art. 2. 	 Esta lei entra cm vigor na data
lie sua publicacao.

Art. 3. 1 - Revogam-se as (lisposicoes em
contrário.

Sala das Cornissöes, 10 (Ic abril de 1975.

.IIilio;i Suites ---- Presidente; Doiningos
Lannu - Relator; Fdbio Notini; Amilcar
Padovurzi.

PROJETO DE LEI N.9 29/75

Autoriza o Poder Executivo a abrir
credito especial no valor de Cr 200.000,00
d Secretaria de Eslado (Ia Fazenda.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. --- Fica o Poder Executivo auto-
riza(lo a abrir o crédito especial, no valor de
Cr$ 200. 000,00, a Secretaria de Estado da Fa-
zefl(Ia, para atencler as despesas do pagarnen-
to ao pessoal cia extinta Companhia Mineira
de NavegaçSo do Rio São Francisco.

Art. 2. - Para o cumprirnento do dis-
posto no artigo anterior, fica o Poder Executi-
vo autorizado a anular, total on parcialmente,
ate o valor (10 crédito cogitado, dotacöes cons-
tantes do Orçamento vigente do Estado.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data
(IC sua publicacão.

Art. 4•9 	 Revogarn-se as disposiçöes em
contrario

Sala das Comissöes, 10 de abril de 1975.

Milton Suites -- Prcsiclente; Domingos
Lunnu - Relator; Fdbio Notini; Amlicar Pa-
dovani.

PRO.JETO DE LET N.9 33/75

I)ã nova redacao ao art. 1., da Lei n.0
3.648, de 2 de (lezembro de 1965.

A AssemljlCia Legislativa do Estaclo de
Minas Gerais clecreta:

Art. 1.0 0 art. 1., da Lei n, 0 3.648,
(Ic 2 de clezembro de 1965, passa a vigorar corn
a seguinte reclaçSo:

"Art. 1 . 0 -- Fica o Poder Executivo auto-
rizado a doar a FunclacSo Dom Bosco, para
construcao dc sua sccle e instalacSo dos seus
servicos assisenciais, o terreno de proprie-
(lade do Estado, de formato retangular, me-

(undo 40 in de frente por 72,5 rn de lado, si.
tuado na Vila Magnesita, Municipio de fle10
Horizonte, na area compreendida entre Os ter.
renos ocupados pelos Grupos Escolares Geral.
(10 Linhares e AarSo Reis.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data
lie sua publicacão.

	

Art. 30 	 Revogam-se as disposicöes
contrário.

Sala (las CornissOes, 11 de abril de 1975

Domingos Lanna - Presidente; Neil Ja.
bur - Relator; Antonio Dias.

PROJETO DE LET N.' 34/75

Autoriza o Pocier Executivo a doar
imóvel a Fundaciio Universidade de Uber.
lbndia.
A Assemhléia Legislativa do Estaclo de

T'n's Gerais decreta:

Art. 1. - Flea o Poder Executivo auto-
rizaclo a doar a FundacSo Universidade de
IJberlãndia imóvel de propriedade do Estado,
situado na Avenida Engenheiro Diniz, esquina
ha Rua Artur Bernardes, corn area aproxima.
(10 de 1 .572,42 m2 , no Municipio de Uber.
lãndia.

Parãgrafo ñnico --- 0 irnóvel objeto hid doa-
cão destina-se ñ instalacSo de unidade de en-
sino cia Fundacão de que se trata e deve re-
verter ao patrimôflio do Estado, se lhe for
(lado firn diverso.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na data
lie sua puhlicacão.

Art. 30 - Revogarn-se as disposicöes em
contrãrio.

Sala (las Cornissbes, 11 dc abril dc 1975.

Dorningos Lanna, Presidente; Neil Jubur,
Relator: AntOnio Dias.

PROJETO DE LET N.' 35/75

Autoriza o Pocier Executivo a aclquirir
iinóvc'is nesta Capital.
A Assembléia Legislativa do Estacio de

Minas Gerais decreta:

Art. 1 . 0 Fica o Poder Executivo autori
zado a adquirir do Banco Central do Brasil 201
lotes de sua propriedade, situados na Vila
Tupi, no Municipio de Belo Horizonte, pelO
preco de ate Cr$ 2.500.000,00.

Art. 2. - 0 pagamento da compra pr
vista no artigo anterior se realizará dentro do
prazo de cinco anos, a contar cia data da es-
critura, obrigando-se o Estado a dar 30% do
valor corno entrada c o salcio em prestacoes
iguais e trimestrais, a juros de 12% ao aflO,
pelo sistenia da Tabela Price, no valor de Cr$..
117. 627,49.

.rt. 3. Para atender o (liSpOSt() no
rtigo anterior, fica o Poder Executivo auto-

rizado a abrir, no corrente exercIcio, o cré-
dito especial de Cr$ 1.103.882,47, podendo,
para esse urn, anular dotacoes do Orcamento
jgeflte.

Art. 40 - Flea o Poder Executivo autori-
zado a doar a Fundaçao Escola Guignard, para
construcao de sua sede própria, uma parte de
60.000 in2 da area integrada pelos lotes cilia
aquisicao e autorizada nesta lei.

Art. 5.' - Flea autorizado o Poder
ExeCUt]Y 0 a fazer perinutas corn terceiros, pro-
prietáFbOS de lotes situados na Vila Tupi, a
fun de evitar soluçSo de continuidade na area
jotegrada pelos lotes a serem adquiridos.

Art. 6. 0 - Esta lei entra em vigor na data
de sua publicacSo.

Art. 7.' - Revogam-se as disposiçbes em
cofltra1o.

Sala das CornissOes, 11 de abril de 1975

Milton Suites - PresicIente; Domingos
Lannu - Relator; Fdbio Not/ni; Arnilcar Pa-
dovun'.

Oradores

OCORRENCIAS NA CAMARA DE NANUQUE

0 SR. DEPUTAI)0 DALTON CANABRAVA
-- Sr. Presidente, Srs. l)eputados. Venho a
Tribuna para manifestar o men apoio a pro-
posicão do Deputaclo AmIlcar Padovani, por
considerá-la justa e oportuna.

Fui pi-ocurado, Sr. Presidente, por uma
comissao que eu clesconheco, cia Ciclade de
Nanuque, oncle nao recebi votaçSo, mas onde
os meus companheiros do MDB local sentem-
-se inseguros e intranqüilos. DaI a necessida -
de de urn representante do povo, principalmen-
Ic do Partido da Oposiçao, vir a esta Tribuna
para pedir a S. Exa., o Sr. Secretário da Se-
gurança, Ccl. Venicio Cunha, que atenda a
este apelo, que C da Bancada a que pertenco,
porque acabo de receber delegacSo do meu
Lider para falar em nome do MDB; para pedir
garantias aos meus companheiros de Nanuque,
que se encontram -imeacados pelo simples fato
lie terern eleito o Presidente da Câmara Muni-
cipal daquela ci(lade. Em virtude desse fato,
a Camara a que me refiro foi invadida a mao
armada, usando os invasores inclusive armas
proibidas, como metralhadoras. 0 MI)B ganhoua Presidéncia da Câmara por direito e, agora,
esta senclo ameaçado. Esse procedirnento não
!az Justica aos foros de civilizacao daquela
lrnportante comuna, que tern na pecuária 0seu grande forte. Aquela cidade do Norte de
Minas é conhecida não so em nosso Estado,
',as em todo o Brasil, por seu potencial ceo-
flornieo, pelo cavalheirismo e educacSo de seu
POvo. E uma cidade jovem, ainda menina,
e não poderia estar sujeita a essa situacão,
Clue e desagradavel para a opinião pdblica de
°do oBrasil, so porque alguns poucos scm
.ortflacao democrática não entendem que o
logo e este: uma hora se ganha, outra se perde.

E I(111-SC que concordai corn a maioria . Esse
fato dc invasão da Câmara para se tomar a
sua Presidência é Iarnentável sob todos Os as-
pectos.

A ARENA-2 de Nanuque fez uma corn-
posicSo corn o MDB, elegendo para Presidente
da Cãmara Municipal local o Vereador emede-
hista, Oswaldo I\loreira de Novais. Pois bern.
A ARENA-1, cornandada pelo Prefeito Geraldo
da Conceicao Romano, a quem nSo conheço,
insatisfeito por ter sido eleito urn membro
do MDB para aquela Presidência, convoeou
nova eleiçSo, desta feita escolhendo para o
cargo o Sr. Antonio Pereira Bonze. Em vista
disso, o Presidente da COmara impetrou man-
(lado dc segurança, tendo o MM. Juiz de Di-
reito concedido lirninar favorável, exarando,
inclusive, sentenca confirrnando sua eleiçao.

Aconteceu, entretanto, que a ARENA, in-
satisfeita, procurou obstruir as sessOes da Ca-
mara, atravCs de seus Vereadores, em nOme-
ro de sete. Ora, o art. 8. 1 , item III, da Lei
n.° 201, estabelece que se consideram extintos
os mandatos dos vereadores que faltarem a
cinco reuniOes consecutivas. Assim, o Presi-
ciente cia COmara considerou extintos os man-
(latoS dos sete vereadores inadimplentes, con-
vocando Os respectivos suplentes. Revoltados,
os Vereadores da ARENA, liderados pelo Sr.
AntOnio Rego Neto, invadirarn as dependên-
cias da COmara Municipal, como se fora urn
fume de cow-boy, armados de revólveres e
metraihadoras, ameacando, inclusive, a vida
do sen Presidente, Vereador Oswaldo Moreira
Novais.

Veja, Sr. Presidente, o cdrnulo do que está
acontecendo na civilizada Cidade de Nanuque,
uma cidade próspera, cidade que tern o meihor
conceito entre as suas coirmãs, vir a propor-
cionar urn espetáculo triste como este. E por
qué? Por causa do incompreensão, da bruta-
lidade, da má-formação democratica de alguns
vereadores, que não souberam debater num
clima de inteligCncia, de argurnento, de dialo-
go franco, de direito, mas apelaram para a
forca.

Assim, nos, que ainda não conhecemos
a maneira de atuacSo do Sr. VenIcio Cunha,
temos a certeza de que S. Exa., escoihido pelo
Governacior AntOnio Aureliano Chaves, deve
ser uni homem do melhor formacOo, de melhor
cornpreensSo, de formacao democrática e de
respeito an direito. Esse cidadão, sob eujo
manto de segurança está hoje toda a popula-
cOo dc Minas Gerais, devera atuar energica-
mente, atravCs do DOPS, para assegurar não
sO o direito de viver do Presidente da Cãmara,
como tarnbém o direito de exercer a Presi-
dêneia da COmara Municipal, que conquistou
atraves do voto da maioria dos seus Verea-
(lores.

Estou juntando a este meu pronunciamen-
to, Sr. Presidente, o ciespacho do MM. Juiz
de Direito, publicado nos jornais da regiOo

que, lie maneira clara, insofismOvel, dA ganho
de causa ao Vereaclor do MDB, que conquis-
tou, tranqililamente, pelo voto secreto e direto,
a PresidOncia (Ia COmara Municipal de Na-
nuciue
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Confiante nas primeiras iniciativas, na
cstréia do Sr. Secretirio da Seguranca Pd-
blica, eu, desta Tribuna, asseguro aos meus
companheiros de Nanuque que imedialas pro-
vidências scrSo tomadas. E estou falando daqui
inesmo, pois a Oposic5o conversa corn o Go-
vernador é da Tribuna da Assembléia, n5o por-
que tenha quu1quer indisposiçSo corn S. Exa.,
pois nflo o conheço, já que não tive a felici-
dade de cstar aqui, nesta Casa, no dia cm que
nos visitou, mas e daqui desta Tribuna que
cnvio urn apelo a S. Exa., apelo que n5o é
rneu, porque nSo sou votado em Nanuque,
mas urn apr10 da consciência juridica de son
povo, que nSo quer que homens scm corn-
preens5o assurnam a mando militar a Presi-
dência da CSmara, quando de direito cia per-
tcnce a outrem.

Estou tranqüilo aguardando a providência
do Sr. Secretdrio de Estado da Seguranca Pd-
blica.

"Sentenca do Juiz de Carlos Chagas Con-
firma Eleicdo de Osivaldo.

Foi esta a sentenca do Juiz de Direito
de Carlos Chagas, Dr. Ademir Beato de Oli-
veira, quo responde pela Comarca de Nanuque
em suhstiluiç5o do ex-titular, Dr. Zulmam da
Silva Gaidino, vindo a confirmar a liminar
concedida anteriormente e a reconhecer, como
verdadciros dirigentes do Legislativo nanu-
quense, os Vereadores Oswaldo Morcira de
Novais, Presidente; JoSo Batista Filho, Vice;
e Wilson Marinho da Rocha, Secretdrio:

Os Vereadores Oswaldo Moreira de No-
vais, JoSo Batista Filho e Wilson Marinho
da Rocha, devidamente qualificados na inicial,
corn fundamento no § 21, do art. 153, da Cons-
tituicSo Federal e na Lei n. Q 1.533, de 31-12-51,
impetraram a cste Juizo a presente seguranca
contra ato do Sr. Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Nanuque, alegando, em resumo,
que, no dia 28 de janeiro do corrente ano,
cm reuniSo convocada especificamente para
esse fun, foram eleitos respectivamente a Pre-
sidência, Vice-Presidência e Secretaria da re-
ferida Câmara, para o exercicio legislativo do
1975; e, nSo obstante a eleicao e posse re-
gulares, houve por bern o entSo Presidente
da Câmara, cidadSo Antonio Rego Neto, con-
vocar, posteriormente, uma segunda, corn a
mesma finalidade, para o dia 31 do mesmo
rnês, procedendo a nova eleicao e empossando
outra Mesa-Diretora.

Os impetrantes instruIrarn o pedido corn
os docurnentos de fls. 6/10 e pleitearam a con-
cess5o da lirninar, no que foram atendidos
por parte deste Juizo. Notificada, a Câmara
Municipal, ja representada pelo Presidente
eleito em 31-1-75, prestou em tempo hábil as
informacOes de praxe, esciarecendo que, de
fato, o entSo Presidente AntOnio Rego Neto
convocara usna reuniSo para o dia 28 de ja-
neiro corn a finalidade de eleger a Mesa-Di-
retora dos trabalhos legislativos durante o
exercIcio de 75, scm, contudo, instalar a reu-
niSo, em virtude de havoc verificado, no nih-
mo momento, que n5o Se fez presente 0 rni-
mero regulamentar de vereadores, urna vez
que convocara apenas os vereadores integran-
tes da ARENA-2 e do MDB. Nestas circuns-
tdncias, esclarece ainda o informante, o Pre-

sidente AntOnio Rego Neto retirou-se da sal,
das sessOes, deixando de presidir os trahahI0
e os vercadores convocados, em ndmero de'
permaneceram no local e elegerarn 0 sua ma'
neira a Mesa Diretora, constituida dos or,
impetrantes. Esclarecc rnais o informane que
face a irregularidade da eleicSo e ateu(lefld
a requerimento dos vereadores n5o COnvoca
dos, o cidadSo Antonio Bego Neto cli siqn01
posteriorrnente, nova reuniSo, esta para o
31 de janeiro do corrente ano, a que 	 erarn
presentes dez vereadores e que resultou
eleicSo de outra Mesa-Diretora, que fol line.
diatarnente empossada.

Ouvido o ilustre e dedicado reprcsentante
do Ministério Piiblico da Cornarca, este opin
desfavoraveirnente 0 concessSo da segu1'anç
ahinhando, mIre outros argumentos, o fato d
ser nula a eleic5o dos irnpetrantcs, vislo ter
ocorrido em reuniSo instalada em. desobedie0.
cia ao art. 99, incisos I a IV, do Regimen0
Interno da COrnara.

Em 19 de fevereiro do corrente, os autos
vierarn-me conclusos para decisSo, visto achar.
-me respondendo pela Cornarca de Nanuque
em cardter de suhstituic5o, desdo o dii
31-12-74, cm virtude da rernocibo do entäo
titular, Dr. Zulmam da Silva Galdino.

Dr inicio, n5io me constrange manifestar
minha angfmstia ao decidir a presente questao
quo tanto interesse tern despertado no seio
da comunidade nanuquense, sobretudo nos
meios politicos, que jd se revelam inquietos
cm tomb dos incidenles surgidos na Camara
de Vereaclores. A quest5o rnais cruciante pan
o rnagistrado neste ernaranhado de labs e
argumentos é encontrar corn quern oslO a ver-
dade, quo ramarnente on quase nunca se ma-
nifesta cristalina nos autos, principaimente
cm urn mandado do seguranca quo por na-
tureza n5o admite a dilacao probatória. Na
verdade, os fatos nunca vêrn para o bojo dos
autos (ha maneira como na reahidade ocorrem,
o isso leva o magistrado a proferir decisöes
formalmente certas, mas intrinsecamente in.
justas, o quo conduz, muitas vezes, aqueles
quo ignoram a natureza erninenternente técnica
do processo a descrer na justica. 0 dom de
conhecer a verdadeira vcrdade, so Deus .0
possui, e o mnagistrado, por muito sOhio e in.
teligento quo seja, é sernpre falIveh cm suas
docisOes.

Urn exarne consciente do caso concreto
revela quo a COrnara de Nanuque, mediante
convocacibo de son Presidente, reuniu-Se no
dia 28 de janeiro do corrente ano, corn
prosenca do oito Vcreadores, para proceder a
oleicão de sua Mesa-Diretora. A essa reufliao,
além dos sete Vereadores quo subscreveram
a Ata de fls. 7 o 8, fez-se presente tambem
o Vereador AntOnio Rego Neto, pois, mult0
embora não tenha assinado a referida atm,
as informacOos prestadas polo impetrado ill'

formarn o seguinte, As fls. 17: "fltretaflt
na hora em que deveria realizar-se a reufli0
conforme convocacibo dirigida a alguns Ve
readores, o Presidente AntOnio Rego Neto V

rificou, polo Regimnento Interno, quo não P
doria realizá-la por fahta do nOmero legal e,
naquela oportunidade, fez cientes os seus parO
e retirou-se da sala das sessOes, deixandO u0

presidir os trabalhos."

0 Regirnento Interno da COrnara, can son
art. 115, considera presento o vereador quo
ape° requerer a verificaçSo do quorum; por
quo entOo n5o considerar presente aquele quo
comparce para dizer quo n5o oxiste quorum?

Rovola-me muito suspeita a atitude do
.xPresidt0 AntOnio Rego Neto, ao alegar
ue convocou tOo-somente OS integrantes da

&BENA-2 e do MDB, sendo do notoriamente
conhec ido corno ligado 0 ARENA-1. Quais as
razOes quo o levariarn a assim proceder, dci-
xando de convocar exatarnento Os seus corre-
1jijonariOs pam uma reuniSo de tOo alto into.
r 'sse? Esta indagac5o levanta sOria suspeita
contra o ex-Presidonte AntOnio Rego Neto,
dernOflst0 eloqiientemente que elm quis fa-
icr urna mnanobra polItica e, niio conseguindo
seu intontO. porquc (lessa reuniSo nOo rosul-
ou sua roeleiçOo, utilizou elm do expediente
(to meter o livro de alas e documentos, de nOo
assinar a ata lavrada o, depois, alogar uma
nulidadc para a qual do próprio concorreu.
As aiegacOcs dos impetrantes neste sentido
me paroCem sinceras porque, inclusive, depois
(Jo concedida a liminar, 0 ex-Presidente An-
tônio Rego Ncto reteve tarnbém as chaves do
necinto da COmara, so as entregando depois
de intirnado a faze-b, incontinenti, conforme
despacho As fls. 14 dos autos.

Ora, so a reUfliao do dia 28 do janoiro
comparcccram sete Vereadomes mais 0 Verea-
dor AntOnio Rego Ncto, a prescnca 0 referi-
da reunião foi de oito Vcreadoros, o que sig-
nifica quo fol do mais da rnetadc dos Vorea-
dores integrantes da COrnara Municipal do
Nanuque, quo se compOo de 15 Vereadorcs, nü-
memo portanto suficiente para instalar a ron-
niao do acordo corn o ostatuido no art. 42,
da Lei Cornplerncntar n. 9 3, do 28 do dezern-
bno de 1972. Assirn, paroce-me quo a eleicOo
dos impetrantes so dcu cm forma regular.

Assim, corno so pode imprimir a urn ato
ilegal a aparCncia de lcgalidado, tambérn so
podo atribuir a urn ato legal o aspocto do ile-
galidade para tirar proveito própmio. E foi
o quo ocorreu no presente caso, pois o Pro-
sidente AntOnio Rego Neto, perturhando pro-
positalmonte a reuniSo do dia 28 de janoiro,
agiu corn acentuada dose de malicia, uma vez
que consoguiu frustrar os efeitos da reuniSo
e convocar urna outra na qual saiu eloito Vice-
-Presidente

Ao convocar urna segunda reuniSo para
cleger nova Mesa-Diretora, ignorando sirnples-
mente a eloic5o anterior, o cidadão AntOnio
Rego Neto agiu arbitrariarnento, pois na- o corn-
Petia a ole dosfazer o que fora feito, 0 alega-
Vao de uma irregularidade a que elm próprio
deu causa, para bencficiar-se dola, conseguindo
elegorse Vice-Presidento. Afinal, a ninguém
e Ilcito alogar a sun própria torpeza.

Alérn do rnais, a convocacOo para a se-
gunda rouniao (a do din 31-1-75) tambémlIao So fez em obediCncia ao estatuido na Lei
(Omplernentar n.' 3 o no Regirnento Interno
ua Camara, que exigom cornunicaçOo, corn
antecodéncia minima do cinco dias, a todos
OS Vereadores e edital afixado no local do
coStume o publicado na irnprensa local. E,
dO quo consta nada disso foi feito, pois, SO-
Undo demnonstma o docuniento do fls. 10, a

convocacOO foi feita no dia 31 do janeimo para
a reunião designada par a rnosma data.

Polo oxposto e considorando tudo mais
quo dos autos consta, concodo a seguranca
irnpetrada, confirrnanelo a liminar já concodi-
da o dotorrnino a notificaçao do autoridadc
coatoi-a do inteiro teor da prosonte decisOo.

Transcorriclo o prazo par o rocurso vo-
luntOrio, rornotamn-so os autos para. a InstOncia
Superior pama quern rocorro do oficio.

P.R.T.
Nanuque, 24 do fevoroimo de 1975.

Adeinir Beato do Oliveira"

ALTA DO CUSTO DE \'IDA

O SB. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidento e Srs. Doputados, ainda ecoa
por todo o Brasil a momorOvel carnpanha do
15 do novembro de 1974, quando o Movirnen-
to DomocrOtico Brasileimo obteve 16 consagra-
doras vitómias em 16 Estados da FederaçOo
e, abem do mais, dobmou a sua Bancada do re-
presentantes na COmara dos Doputados e em
muitas Asscrnbléias, o cm cinco delas conse-
guiu atingir a rnaioria.

Rcccntemnento, houve urn estudo feito por
urn grupo do hornons preocupados corn as
coisas dosta Nacao para saber porque eros-
ecu o MDB, porque o povo fez a opçOo do-
mnocrOtica (IC votar no Partido da OposicOo.
As conclusOes rocenternente publicadas dOo-
-nos urna dcmonstraçao do quo os tomas popu-
bares foram aqucics sinais quo mais sensibili-
zamarn o oleitorado nacional. Von falar no
caso ospecifico (10 Minas Gerais, onde osse
levantamnento dernonstrou quo quase 97% das
pessoas quo foram intorrogadas porquo vota-
ram no MDB, dosconheciarn o Decreto-lei 477
c o Ato Institucional n. 5; enfirn, votaram
no MDB, nOo porque duranto a nossa campanha
tenhamos sensibilizado essa faixa de oloitores
para os tomas politicos, para os ternas insti-
tucionais, mas votararn, sim, sogundo esse
estudo, porque o MDB bcvantou a bandeira
do custo do vida, porque o MDB abordou, em
diversas oportunidades, sob divorsos Ongubos,
as falhas da previdência social; enfirn, os to-
mas quo levamam os eleitores mineiros a mac-
char no lado do MDB foram os temas mais
popularos, rnais fOcois do sor entendidos no
linguajam do din-a-din.

NOo podcrornos, pois, Sr. Presidonto, doi-
xar do lado, no momonto em quo so fala tanto
em pobitica, ossos temas quo fizorarn o cres-
cimonto do nosso Partido. NOo podernos con-
tinuar naquola mesma pregaçiio o naquola
mosma reivindicaçao da campanha do 15 do
novombro, porque, dossa manoira, estaria o
MDB traindo os comprornissos assumidos em
praca pibblica.

0 Sr. I)eputcido Ariur Fagundes - Nobre
Deputado Emilio Haddad, ostou ouvindo V.
Exa. corn atenção. Respeito-o peba sun con-
(luta parbamnontar, mas quoro antecipar a V.
Exa. quo nós quo pertoncomos 0 ARENA es-
tarnos ainda aguardando quo V. Exa. 0 OS seus
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pares, que compOem nesta Casa a briosa Ban-
cada do MDB, tragam Para este Plenário, Para
esta Casa do povo mineiro, a indicaciio dos
prohiemas, apofltafl(lo as soiucSes mais justas,
mais positivas e mais objetivas, Para que corn
essa contrihuic5o a Bancada da Oposico pos-
sa oferecer ao Governo as solucSes aos pro-
blernas que constituIrarn a tônica da memorá -
vel campanha de 15 de novembro, sob cuja
inspiracSo V. Exa. comecou o discurso.

Parece-me, Sr. Dcputado, que o MDB am-
da vive sob as ernocoes, sob o calor e o en-
tusiasmo daquela campanha. Quero dizer a
V. Exa. que estarnas aqui a aguardar a con-
trihuiciio vallosa, indispensável e imprescindi-
vel a soluç5o do angustioso o angustiante pro-
hiema do custo de vida, e ainda apontando
os rurnos Para atenuar e meihorar a aplicação
cia previdência social no Pals.

Corn esta manifestaç5o a V. Exa., no de-
correr de seu discurso, estarnos a aguardar
quo V. Exa., corno Lider do MDB, traga Para
este Plenário, Para o Poder Legisiativo do
Estado, a indicaçSo das solucOes Para esscs
proIIcmas, porctue des também nos afligem,
porque o Governo também está empenhado
em solucioná-los, também o Governo da Re-
volucio, na pessoa do ex-Presidente Médici
e agora na pessoa do Presidente Geisel. Es-
tamos todos empenhados em dar soluçSo a
csses problemas on, pelo menos, atenuar as
dificuldades da vida do cidadSo brasileiro.

Receba V. Exa. a manifestacão do men
apreço e simpatia, quando aborda assunto tao
importante.

o SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD -
Quero agradecer to nobre Deputado Artur
Fagundes e dizer que ha realmente uma
prcocupacao por parte dos Dcputados do MDB
em oferecer urna ampla e irrestrita cobertura
aos teinas levantados na campanha de 15 do
novembro. E Para provar a V. Exa. a nossa
sinceridade de propósitos e nossa horiestida-
de Para corn o eleitorado de Minas, ainda
agora está no Rio do Janeiro, no Gabinete do
1\Iinistro Rangcl Reis, urn ilustre Deputado de
nossa Bancada, o Deputado Sérgio Ferrara,
que foi levar a contribuicSo do 1\IDB do Minas,
a contribuicSo da Bancada do nosso Partido
Para soluçSo de ara dos problemas que an-
gustia parte da populacSo de Belo Horizonte,
Para soluç5o do problema do BNH corn os
mutuários. Levando a contribuicao, as suges-
toes quo temos a oferecer Para solucSo do
problema, está o MDB, scm dOvida alguma,
procurando so1uc6cs básicas e construtivas
Para apresentar ao Governo Federal.

o Sr. Deputado Jorge Cavone Nobre
LIder, Deputado Emilio Haddad. 0 nosso
colega, o brilhante Deputado Artur Fagundes,
ha pouco disse quo nós, do MDB, estamos
ainda repousando sobre a vitória do 15 do
novembro; quo estamos ainda em lua-de-mel
corn a nossa vitória. Segundo S. Exa., os De-
putados da ARENA est5o aguardando que
apresentemos aquilo quo prornetemos em nossa
campanha. Nobro colega o Lider Emilio Had-
dad, talvez S. Exa. nSo se recorde do quo
aconteceu ontern no Congresso Nacional, quan-
do o LIder Nacional do MDB apresentou urn
Requerimento àquela Casa, o qual foi votado,

pediado o cornparecirnento do Sr. Ministro da
Justica Oquele Plenário, Para prestar csclare.
cimentos a rospeito do presos politicos e das
condiçOes do vida desses detentos. S. Exa.
talvez so tenha esquecido do quo isso é uma
solucão Para centenas do famIlias quo est50
desesperadas, scm saber onde so encontrain
seus chefes e alguns do scus rnembros. S. Exa,
talvez so tenha esquecido tambérn do que, h
poucos dias, nesta Casa, o Deputado que ora
ocupa o microfone aprcscntou urn Requeri.
menlo, tentando moralizar o sisterna do esco-
lha do prefeito de Belo Horizonte. Alas, nurna
manobra hábil c ate certo ponto obscura, a
Mesa infringiu artigos do Regimento Interno;
nomeou urna comissão Para dar parecer a
essa rninha proposicSo, contrariando airida o
Regirnento, quo diz quo o parecer sobrc ela
deveria ser votado cm Plenário. Foi escoihido
o Prefeito, porquc o Sr. Aureliano assim
quis, como se S. Exa. fosse o dono da verdade.
Talvez S. Exa., o Sr. Deputado Artur Fagun-
des, tenha-se esquccido ainda dos menores
abandonados em nossa Capital e no Estado,
pelos quais lutarnos aqui e Para cujo proble.
ma nenhurna soluc5o foi ainda apontada. Tab.
vez S. Exa. tenha-se esquecido do problema
do BNH, Para cuja solucSo o nosso colega
SCrgio Ferrara está viajando Para o Rio de
Janeiro. Talvez S. Exa. tenha-se esquecido das
palavras do LIder Federal da ARENA, que
justificou a dorrota e a nSo-votacSo do Reque.
rimento do LIder Laerte Vieira, dizendo que
a ARENA derrotou o Requerirnento, porque
é maioria, nao aprescntando nenhuma justifica.
tiva sóbria, digna Para a n50-aprovac5o do
Requerimento.

Por esses rnotivos é que nós crescemos
tanto e durante nossa campanha eleitoral vi-
samos, corno ponto alto, a defesa do povo,
mas sabe V. Exa. e a opinião pOblica brasi.
leira que infelizmcnte ainda somos minoria,
o por isso mesmo, na hora da verdade, na
hora da raz5o, somos esmagados pelos altos
interesses de urn Partido que ha dez anos está
esmagando a econornia brasileira dentro e fora
do Pals, e, no entanto, procura tapar o sol
corn a peneira; que ha dez anos aumenta 0
custo de vida e reduz os aurnentos proporciO-
nais de salário-rninimo, nurna politica que
escorcha o povo brasileiro. Talvez a própria
ARENA n5o tenha as solucoes Para os pro-
blernas populares. No entanto, é formada de
hornens vindos do interior do Estado, a rnaiO-
na deles de origein hurnilde e de fainllias
dignas, e quc, portanto, deviarn ser bastante
humanos. Eles, sim, tern obrigacSo do dar
solucao aos problernas. No entanto, ao depa
rarem corn essas dificuldades, cbs jogam 2

culpa sobre o MDB e nos colocam de enCOfl
tro a parede, corno so coubossern a nós esSas
sobucoes. Estamos em ndmero acrescido'real
monte, na AssemblCia, mas ainda somos mino-
na e nOo temos condiçOes de, através do UIfl

votacao macica e majoritária, conseguir aPr0
var aquilo quo achamos humano e popular.

Nobre Deputado Artur Fagundes, Ve
fica-se, ainda, que, numa hora em quo o Es
tado luta corn dificuldades Para pagar as SLU

próprias dividas - e eu desaflo qualquer
nomista a vir a este Plenário provar em
trário - numa hora em quo o Estado naO tCSa

dinheiro, nern o quo recober Para pagar aquilc
que cicve e todos os Srs. Deputados saben
disso - é criado urn Gabinete Para o Vice.
Governador, aumentando ainda mais a des

pesa deste Estado esfacelado.
Fica aqui o lneu apoio e a rninha sobida-

riedade ao discurso do V. Exa., Deputado
Emilio Haddad. E desejarnos que a Maioria,
quo ora vein dizer do microfone quo espera
que nos aponternos as soluçoes, possa, do fato,
em época oportuna, dar apoio as nossas su-
gestOes e nCo fique apenas em palavras joga-
das no vazio.

o SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Nobre Deputado Jorge Carone, V. Exa. é a
Deputado mais novo desta Casa. Mas isso nSo
impede quo seja também dos mais combati-
vos, dos mais cultos e inteligentes. Agradeço
o aparto de V. Exa., quo veio, scm ddvida
alguma. reforçar os nossos argumdntos do quo
o MDB é urn Partido de oposic5o e aguarda
a hora (10 voto popular Para atingir o poder
e que, por isto mesmo, luta pela participacOo
do povo em todo 0 processo de eleicSo. Por
enquanto estarnos na Oposiç5o e temos de
ofereccr stigestOes a qucin decide, a quem
resolve, a quern tern dinheiro Para realizar
obras, a quern detém o poder, Para dar so-
luçOes aos problemas populares e Para aten-
der As aspiraçoes do povo.

Todos assistinios estarrecidos ao aparte
oferecido ao Deputado Sérgio Ferrara por urn
ibostre l)eputado da ARENA, quando o nobre
cobega indagava ao orador 0 que 0 nosso Par-
tido havia feito em favor da habitac5o popu-
lar, esquecido do quo somos Oposiçao ha 11
anos e quo ha 11 anos o seu Partido detém
o poder. Ha reabmente urn interesse em mi-
nirnizar o nosso trahalbo, procurando diminul-
-lo cada vez mais. Alas varno-nos manter do
cabeça erguida; varnos continuar lutando Para
quo a voz do povo seja ouvida. Se nOo hou-
vesse urn Deputado do MDB Para vir a esta
Tribuna defender Os mutuarios do BNH, este-
Ia certo V. Exa. de que nenhum Deputado da
ARENA vinia. AlCm da ficlelidade partidOria,
Os Deputados estão constantemente pressio-
nados por esta lei. Ate mesmo em votaçoes
secretas funciona a fidelidado partidária; cia
funciona subjetivamente, quanto mais aberta-
'nente, ao so usar da Tnibuna da Assembbéia
Para fazer qualquer dendncia on crItica ao
Governo. NCo é necessária a nossa palavra
Para Se continuar a luta quo foi iniciada a 15
de novembro, pois certamonte eba nSo vai ten-
'Urnar, já quo estaremos sempre vigilantes na
defesa dos interesses de Minas.

Alas, como dizia anteriormente, os tornasinstitucionais realmente interessam ao MDB,
coma a convocacao do Ministro da Justica Para
prestar esciarecimentos na Câmara Federala respeito do problerna dos presos politicos,
levarno5 o nosso apoio no Presidente da Re-
Pflblica no mornento em quo S. Exa. pretende,
e fate, fazer a distensCo politica, emboraaja thvergencia entre a maneira de a ARENA
de o MDB idealiza-la, isto porquo o Parti-

o da OposicCo ceseja-a pronta e imediata,
q1an0 o Presidente da RepOblica estd pro-
gan0 uma distensão paulatina, gradual, quo,e Vier, será a longo prazo. Ha ternas quo

realmente interessam ao MDB. NSo nos p0-

demos esquecer dos probbemas quo afligem
a populaçCo mais diretamente, como o do
BNH, o da previdência social, e, sobretudo,
o custo de vida.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, podeinOs
sentir quo, na reabidade, no quo so refere a
Area econ6rnico4inanceira, o Governo nCo está
tornando medidas favoraveis Para o pOVO,

niedidas quo ponham fim a avassaladora ia
ClacCo quo toma conta da Nação. Parararn
de usar o argurnento do quo o quo esta acofl-
tecendo no Pals é cubpa da criso no Oriente
ilédio, a crise do petróleo. Pararam do usar
esse argurnonto, porque esto nCo scnsibiliZoU
a ninguém, nCo enganou a ninguém.

E preciso quo o Governo tenha coragern
de encarar o problerna corn a responsabi!idade
e a profundidade que a matéria exige, porqUo
estarnos notando quo os precos estilo subindo
cada vez mais, 0 OS salCrios cstao caindo cada
vcz mais. Ha, portanto, urna disparidade mUi
to séria e profunda entre o salCrio do traba
Ihador o Os precos dos generoS de prirneira
necessidade. Existe urna generalizada tendêfl
cia na area do Govcrno em minimizar a diS
cussCo em torno do custo de vida. 1,Ias, Sr.
Presidente, Srs. Deputados, preocupado corn
O assunto, sentindo que nCo estC sendo tornada
nenhurna rnedida efetiva Para melhorar a Si

tuaçCo, tonho procurado cada vez mais intel-
ran-lie dela, lendo e anabisando-a.

Na Tribuna da Imprensa do dia 9 do abnib
do 1975, encontrarnos ama reportagern afla
lisando a situacCo do custo de vida em flOSSO
Pals. Quis trazê-la a debate, usando a Tribu-
na desta Casa, Para quo os Srs. DeputadoS
possam ten conhecirnento do problema c SO

bretudo Para quo conste dos Anais desta Casa
reportagem tao interessante e importanto.
"A Dif jell Arte de Viver Nun? Pals onde O

Preços sobern e os Sakirios Caem
Em marco de 1974 o Indico do custo do

vida, no Rio do Janeiro, registrou a major
alta dos ültimos cinco anos - 4,6%, segundo
dados da FundacCo Gotdlio Vargas, sendo 0

principal responsável por i5SO 0 setor aljmefl
ticio, onde os precos subiram 6,3%. No entafl
to, a pesquisa T.I. verjficoU quo em marco
do 75 a meihonia nCo foi muito grande, Para
nCo dizen, verjficando bern, clue a situa(;ao
piorou. Os precos dos alimefltos subiram
6,2% (pouco abaixo do Indico do 74) e, SO

considerarmos os produtos indisPeflsávois, Co-

mo o pao, por exempbo, a alta chegou a 56010.
E os produtores do trigo, nCo satisfeitos, p°
dem novos aumentos, abegando quo OS cUStOS

do produçao subiram muito.
0 recente aumento salarial do 43% rO-

presenta urn dado importante, mas: 1.) n 5o

foi do 43 e sim do 33%, descofltados os 100/0
concedidos em dezembro; 2.) nem todas as
categonias foram beneficiadas 3.0) e, maiS
irnportanto, so considcrarrnoS os aumentOS
acumubados desde janeiro do 74, vorificalnOS
quo, na realidade, os salCrios ainda ficam de-
vendo, e muito, ao aumento do custo do vida,
justificando as neclamaçOes constantes dos
bojistas do quo o poder aquisitivo da popula
cao caiu tanto, quo so dC mesmO Para alj-
rnentaç5o e transporte.

-
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A tabela publicada pela Ti. em feverei-
ro iiltirno mostra que o custo dos produtos
aliinenticios indispensáveis subju 96% de ja-
neiro de 74 a marco de 1975. Ora, mesmo
somando os 33% do aumento salarial de mar-
co dc 75 (clue nem todos receberain), os 10%
de (lezembro (também nem para toclos) e os
20% dc marco do 1974, teremos salãrios rea-
justados em 63%, ficando, portanto, ainda
desvalorizados cm 33%.

Como o aumento nSo atingiu a todos, mas
apenas a alguns setores do operariado, que
tiveram salários rcajustados cm marco do ano
passado; a chamada classe media assalariada
- bancrios, funcionârios etc. - nSo rece-
bcu ainda qualquer tipo de aumento, embora
venha sofrendo as conseqiiências de todos os
aurnintos de preços.

A baixa do poder aquisitivo da I)opulacao
veal assim se agravando cada vez mais, au-
Xilia(ia pela inflaçSo, principalinente. As quei-
xas do comCrcio refletem claramente essa
situac5o. Segundo declaraçöcs frcqiicntes de
dirigentcs dc associacöes lojistas "o poder
aquisitivo do piiblico já está comprometido
corn (Icspcsas htsicas para a sua sobrevivência
corno alimentacao e transporte".

Gastos Minimos
Vejamos, por exemplo, como está a situa-

çãü dc uma familia de três pessoas, coin
salário dc Cr8 2.000,00, da chamacla pequena
classe media. Urn bancário, por exemplo, faz
pane dos que, segundo as estatisticas do
IBGE, constituein a camada privilegiada da
populac5o, o grupo que ganha acima de Cr$
2.000,00 mensais.

Podemos considerar coino inclispensãveis
Os gastos de alimentacSo, material dc Jim-
peza, transportes, vestuário, educac5o, aluguel,
luz, água, previdência social e diversSo.

Como esse setor nSo reccheu qualquer
aumento, n5o é necessário acrescentar aos seus
Cr8 2.000,00 os 33% que, no entanto, est5o
senclo considlerados em todas as elevacöes
de precos, já que, como des foram concedli(los
a alguns setores do operariado, Os pro(lutores
alegam elevacSo dos custos de producSo e
pedem novos aumentos.

Assim, vamos verificar como estSo conse-
guin(lo manter seus padröes, após Os riltimos
aumentos, repetindo os dados recoihidos em
fevereiro pela pesquisa T.I. e comparando-os
coin 	 de marco.

Somente cm alirnentac5o, a familia que
toniarnos por base gasta Cr$ 810,76, on seja,
40 1/c do seu saIirio já brain absorvidos pelos
gastos minirnos, isso scm que consurna pro-
dutos como qucijo, frios, enlatados e outros.
Por cxeinplo, o quilo de presunto está em
Cr8 26,00, o pSo de forma, quc saiu em fe-
verciro da lista (la SUNAB, PiISSOU a custar
Cr8 4.00 enquanto que seu antigo preco era
de Cr8 2,70. A sardinha, bastante consumi-
(Ia esse mês, devido a semana santa, custa
Cr8 2,20 (lata de 150 g).

Semana Santa: Gastos Extras
Coin semana santa e o costume de nSo

se corner came na sexta-feira (e para algu-
nias farnilias mesrno na quinta-feira santa),

a situaçSo se complica. 0 bacalhau, quo e
fevereiro custava em media Cr8 30,00, cliegou
a custar Cr8 54,00. A tabela dos prccos Para
Os peixes, divulgada pela SUNAB, estabelecia
us scguintcs precos, no varejo, para os pcjxes
inais cornuns: aturn - Cr8 11,00; badejo
Cr8 18,00; bonito - Cr8 5,00;_ camaiSo rosa
pcqueno -- Cr8 18,00; camaro rosa 1116dj0

Cr$ 30,00; carnarSo v. g. -- Cr8 80.00; Ca.
marSo v. m. - Cr8 50,00; calilarSo v. p.
Cr8 18.00; cavala - Cr8 11,00; dourado
Cr8 7,00; namoraclo - Cr8 16,00; pescaila
Cr$ 16,00; pescadinha - Cr$ 11,00; rohalo

Cr8 18,00; sardinha - Cr$ 5,00; tainha
Cr8 13,00; vcrrnclho - Cr8 14,00.

Essa nova tabela, que so vigora din-ante
a semana santa, revela aumentos (Ic ate 50%
corn rclaçSo a dc 1974. Por excmplo, a bade.
jo no ano passado custava Cr8 13,00 c este
ano está eni Cr8 18,00; o camarSo lwqucno
passou de Cr8 13,00 para Cr8 18,00; o naino.
ra(Io passou dc Cr8 12,00 par Cr8 10,00; a
sardinha, de Cr8 3.00 para Cr",,, 5,00; o vet.
mclho, de Cr8 10,00 para Cr8 14,00, c assim
pnr d lante

AlCrn disso, o peixe industrializado pas.
sou a hr preco livre, e o peixe fresco, sc Co.
Incrdiaiiza(lo em postas on sob a forma de
file, também teve scu preço liberado.

Isso scm se falar nas multiplas variacöes
quc a tahela sofre. Por cxcmplo, durante a
semana santa, varcjistas da Praca XV cobra.
yam preços superiores, em ate 40%, aes da
SUNAB. No entanto, os fiscais dessc órgão
alegain que sua funçSo é verificar ocoirências
na coin ercializaçao, n5o tendo nada a vcr corn
Os camelôs.

0 PSo

E o mCs (Ic marco ainda teve mais urn
grandc aumento, extrcmarncnte significativo:
o pao, que suhiu 30,3% oficia]rnentc. mas
(Ic uma forma hastante estranha. 0 pSo de
sal (Ic 50 g passou para Cr8 0,20, coin
aumento de 7%; o de 100 g para Cr8 0,40
(aumento dc 60), o de 150 g mantcvc o pre-
ço, e o dc 280 g para Cr8 1,20 (aumcnto de
53%). No entanto, o dnico que n5o tevc aU
m(nto - a hisnaga media de 150 g - sirn
piesmente nSo é mais fabricada, pois as pae
darias venclem apcnas os outros tipos Logo
o aumento real foi born major, mas ncnhuflla
providencia foi tomada efetivamente pela
SUNAB coin 	 a isso."

o Sr. Deputado Dalton Caiiab rave - No
J)rc Licler, V. Exa. está trazendo a Tribufla
urn assunto já por diversas vezes trazido, na
Legislatura passada, pela Bancada do MDB
A consicicraç5o de nossos pares, chamandO
a atencao do Governo para a impossibilidade
do o povo viver coin o quc ganhava, conSl
clerando-sc o crescente aumento do custo de
vida em nosso Pals.

o Govcrno, este ano, dove dar urn au-
mento mcihor ao trahalhador, talvcz mais sefl
sivci ao scu sofrimento. Já é alguma coiSa.
V. Exa. podia fundir o seu discurso coin
proferido ontcm pelo Deputado Haroldo Lopes
da Costa. 0 Brasil nSo so desenvolve, porqLle
o povo e mal alimentado; e o povo é m21

a1in1ct0 porque o Brasil nao so desenvol-
E urn circulo vicioso. E preciso que haja

j amplo descnvolvimcnto, para que possa-
OS meiho rar a condicão de nutricao do povo.
alá cstc Governo resolva logo o probiema;

senao ficará para o MDB resolver dentro dos
proximos anos.

0 povo brasileiro consome, em media,
urna colhcr (Ic sopa do lcitc por dia. Esse
e consumo de leite per capita do brasileii-o.
'ão pode haver povo forte, inteligente, tra-
balhador, produtivo, alimentando-se dessa ma-
00ira. Elc so alimenta coin gramas de
carne por dia c corn 10 gramas de peixe; tudo
jSSO per capita. Como pode haver urn povo
reaimcntc forte, coin 	 alirncntacao? Sc
a pesSOi ate aos 2 anos de idade, nSo se au-
inenta satisfatoriamente, cstá sujeita a urn re-
tardlam( flto mental iireversivcl. Depois dessa
ida(Ie, cia pode alirnentar-se inclhor, mas não
adianta m'á mais nada, porque a sua intcligên-
cia nao se dcsenvolverá normalmente. Urn

 rnal alimentaclo nSo tern intcligência pa-
ra aprcnder coisas mais clificeis e complicadas
e será scmpre urn trahalhador braçal, de pou-
co rendimento; e assirn sucossivarnente: Os
seus filbos serSo mal aiimcntados, criando,
como Cu ja disso, aquele circulo vicioso.

0 pronunciarnento de V. Exa. é oportu-
no. 0 MDB so prcocupa coin 	 clemento hu-
maflo principaimente, mais do que coin
coisas do nosso Pals, que silo probiemas ma-
terials. 0 custo de vida é sentido principal-
mente pclo trahaihacior do salãrio-mlnimo. Urn
cidadSo que ganha, por cxcrnpio, 40 mu cru-
zeiros rncnsais nSo scntirá a alta do custo
de vida, porque rcprcsentarã para ole, no ma-
ximo, 5 a 10% de aumento cm sen orcamon

-to. Nós, quc sornos a voz do povo humilde,
temos quo nos intcrcssar poe esse problema.
Dou os parabéns a V. Exa., pois, como Lider
do I\IDB, nSo csta desmentindo 0 nosso pro-
grama, quo é o Brasil forte, coin povo
forte, on seja, uma NacSo forte, independente
e feliz.

0 SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD -
Agradcço a V. Exa., nobre Deputado Dalton
Canabrava, o substancioso aparte coin
veio trazcr novos ciernentos ao modesto tra-
baiho quo estamos realizando dcsta Trihuna.
V. Exa. lernhrou muito hem quo, no Dia Mun-
dial (Ia Sañdc, o nobre Deputado Haroldo Lo-
pes da Costa, prcocupado, como medico e
como homern pñblico, pela sañde da nossa
populaçao, trouxe dados estarrecedores, que
fibs deixaram preocupados sobretudo coin
futuro da Naç5o. Como lernbrou muito bern
V. Exa.. o problerna do alimentacSo esta dire-
tamente ligado ao probiema da sadde, e isso
vai (lemonstrar que nSo podcmos tor uma Na-
Vao forte, urna NaçSo dcsenvolvida, em que
cada urn de scus filhos possa dar uma con-
tribuiçao material c intelectual, so n5o tiver-
mos umi boa sañdc. Se o operário sai de
Casa sabcndo que seus filhos n5o estSo bern
ahmeri tados , eslanilo do próprio coin
ele Sc torna urn honem revoitado, desintercssa-
do e (Jesostimulado urn homem scm forcas
Para realizar a tarefa quo so propôs para a
grand1 (Ic nossa PCtria. 0 Governo preci-
Sa \'oiIir suas vv;tas para o trahaihador quo

reecho o .alário-nilnimo, para esse grave pro-
blema quo é o da alirnentacao.

0 Sr. Deputado Ferraz Caldas - Men
nol)ro Lider, sempre quo o i\IDB faz criticas,
Os Srs. Doputados da ARENA pedom solucöes.
Mas soria aponas do MDB a tarefa do mostrar
as solucoes? 0 MDB tern o dover de funcio-
nar como raios X, mostrando as fraturas do
Governo; tern o dover do diagnosticar Os ma-
les. A ARENA, corno senhora absoluta da si-
ivacio, dotentora do todo o esquoma govorna-
mental, tern o dover do resolver os problemas.
A ARENA torn a Presidência da Repablica,
tern os govornadoros do todos Os Estados. 0
ünico Estado governaclo polo MDB foi extinto
c funclido coin A ARENA torn todos os
ministérios nas rnSos, a rnaioria dos deputados
c senadores, c ninguérn poderá afirmar quo
n5o s5o clotados do intcligência; assim, dove-
na, já depois do tantos anos de mando, ter
encontrado as soiucOes para os problemas na-
cionais. Entretanto, o MDB tern cooperado.
Apcnas para citar urn oxemplo: enquanto o
Senador Franco Montoro aprosontou inñrnoros
projetos no Sonado, o Senador Carvaiho Pinto
nSo apresentou urn dnico soquor, e os Sena-
doros José Augusto e Gustavo Capanema apro-
sentaram zero projeto. A situacao do MDB é
esta: nós temos quo fiscalizar o Governo, mos-
trando-lho os erros. Muitas vczes tomos apon-
tado as solucöes, mas nSo tern havido qual-
quer providência por parto do Governo.

E corn rnuita honra quo venho trazer meus
fracos subsIdios a bela fala do V. Exa., em
quc mostra as grandes falhas do Governo.

O SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD -
Nobro Deputado Fcrraz Caldas. V. Exa. nib
trouxe fracas contribuicSos, mas sim rnuitas
contribuicSes, ao lembrar o trabalho desenvol-
viclo na Camaro Federal e cspecialrnente no
Senado polos nossos companheiros. Houve no
ano passado urn lovantamonto feito pelo Cen-
tro de Processarnento do Dados do Senado
Federal, quando nossos companhciros foram
in(licados cntre os dez molhorcs senadores da
Repáhlica. numa dernonstraçSo inequivoca de
nossa contribuição, do nossa colaboracSo, do
nossa critica objotiva e construtiva aos nossos
programas do govorno.

Agradeço a V. Exa. pela hrilhante cola-
horaçiio ao nosso modesto trahaiho. Agora,
ouço coin 	 o Deputado Mendes Barros.

O Sr. Deputado Mendes Burros - Sr. Do-
putado Emilio Haddad. V. Exa. traz a esta
Casa urn dos assuntos mais palpitantes não
so no momento atual, mas durante toda a épo-
ca do Governo revolucionário. Ainda mais:
hoje temos a honra do vor ocupando a Prosi-
dêneia desta Casa o nosso cminente compa-
nheiro, dinmico Dcputado Neif Jahur. Assis-
limos a sua fala e queremos lcvar-lhe também
o nosso pensamento, dizendo quo o povo quer
participar dirotamente da cscoiha do seus go-
vcrnantcs. Enquanto o povo n5o participar
diretamento das eloicoos, iremos assistir a pro-
hiemas, como a alta do custo de vida, quo
atinge em eheio a classe menos favorocida.
Vimos cm 1973, no Govemno passado, o ex-Mi-
nistro da Fazenda, corn toda a demagogia que
]he é peculiar, informar oue o aumcnto do
costa (Ic vida nSa passaria (Ic 9% ao ano.

134 	 1	 135



Tambérn a FundacSo Gctilio Vargas, institui-
ção quc merece crédito, provou clue o aumen-
to nSo iria além de 24%. Entretanto, 0 POVO,
clue recebe o seu minuado salário, tinha pie-
no conhccirnento de que o aumento seria mui-
to superior a 24%. No cômputo geral, seria
24%. E preciso frisar clue o problema da au-
mentacSo atinge diretamente aqueles que re-
cebem minguados saIários, acrescido ainda do
probleina da habitacão, clue consorne, os dois
juntos, nada mais, nada menos do que 80%
(10 orcamento do assalariado.

Esperarnos clue homens pdblicos como V.
Exa. possam trazer urn alerta aos governantes,
para que, através de seu poder de administrar,
de seus assessores, de seus ministros, tenharn
conhecimento do gravidade do assunto; e, ape-
sar de serem problenias técnicos, que tenhain
o sentimento liumano na liora ic soliicioná-los.
o governo ernana do povo e é para o POVO clue
ele é eXerci(lo. A palavra do povo nSo pode
ser esquecida em inomento algum, principal-
mente na hora cm clue V. Exa. traz uin pro-
blcrna de grande irnportância para toda a
NacSo brasileira.

o SR. DEPUTADO EM4LIO HAI)DAD
Nobre Deputado Mendes Barros, desejo agra-
decer a V. Exa. pelo substancioso aparte ao
meu modesto (liscurso. I)evo ainda dizer a V.
Exa. que a nossa prcocupacSo estã voltada
para os mais altos intercsses do povo. Em
uma das reuniOcs da semana passada, V. Exa.
fez, desta Tribuna, aquilo que considero urn
dos meihores trabaihos da atual Legislatura,
devido a sua inteligêflcia, a sua cultura e a
sua atcnção voltada para os grandes temas.
A nossa preocupacSo é também a de trazer
a csta Tribuna trabaihos sérios, que possam
realrncnte interessar a nossa populaciio.

Ouco, prazerosaniente, os nobres Deputa-
dos Haroldo Lopes da Costa c Soares Dias.

o Sr. Deputado Haroldo Lopes - Ouço
coin o discurso de V. Exa., porque é
na rcalidadc urn assunto pelo qual nos batemos
durantc quatro anos. Hoje continua este as-
sunto como bandeira do MDB. V. Exa. analisa
o probierna do custo de vida, o probierna do
trabaihador. Ouça, apenas corno modesta co-
laboraçSo de nossa parte, o quc diz a Cons-
tituicão do Brasil em sen art. 165: "A Cons-
tituiciio assegura aos trabalhadorcs Os seguin-
tes (lireitos, além de outros que, nos termos da
lei, visem a rncihoria de sua condi(:ão social:
1.) salârio-miflimo capaz (lc satisfazer, con-
forme as condicocs (IC cada região, as suas
necessidades normais e as de sua famIlia para
auimcntaçSo, transporle, moradia, educacão e
higicne".

Ilustre Lider do MDB, vamos analisar em
suas particulari(ladCs o que diz a própria lei
federal; diz que o salãrio-rninimo deve satis-
fazer as necessidades mInirnas do trabaihador.
A alimentacSo são dcstinados 40% do salário-
-minimo. V. Exa. acaba de trazer a esta Casa
o custo da alimentaVSO, baseado em dados
concretos e rcais. Ainda em novembro do
ano passado, cm trabaiho de pesquisa e de
colaboracSo cm causas páblicas, analisamos
quanto necessitava um trahaihador para exer-
cer sua atividade; e dentro da própria pro-
paganda do Governo de clue nutricão também

é desenvolvimento, analisamos, naquela 6p0
Ca, em quanto ficava uma alirnentacao pa
que o trabaihador pudesse ter as 2.400 calorja5
necessárias. Analisamos que as 2.400 calo.
rias clue são necessãrias a urn trabaihador
derado no sentido de exercer suas ativi(lades
ficavam, ilustre Lider, em novembro, fluj
media (IC Cr$ 7,00 por alimentação e por Pes-
soa. Como V. Exa., no seu discurso, analisa que
as familias, principalmentc em Minas Gerais
tern pelo menos quatro membros, entSo terj
mnos um custo, so coin abimentacão, de Cr$

'28,00 por dia, e no fun do InCs Cr8 840,00
quc seria o quanto gastaria uina familia para
seguir a própria bei federal dentro, inclusive
de urn critério rné(licO. Veja, ilustre Deputa.
do, quc o sabário-minirno, no reabidade, n0
satisfaz ao minimo de coisa alguma, l)orque
se nao satisfaz a própria abimentacSo, 0 que
dizer do resto? Quanto ao vestuário, vamo5
efltefl(ler que o brasihiro nSo precisa VeStir-se.
Veste urn cabçSo on anda nu. Quanto ii mo.
radia, V. Exa. (liz que inais (Ic 200 famnilias
estão no irninência de ser despejadas, nao
tCni ondc macar, dadas as exigCflcias (10 pró.
prio piano da babitaciio, clue é 0 BNII. Quan-
do a educacSo, V. Exa. sabe cm quanta fica
0 estu(I0 dc qualquer jovern. 0 transporte
todos os dias tem urn aurnento. Ainda agora,
coin a l)OSSC do novo Prefeito, tivemos novo
aurncnto do transporte coletivo.

Então, ilustre Dcputado, a situacio está
cada vcz pior. Como diz o ibustre I)eputa-
do Dalton Canabrava, em trabalho quc apre-
sentamos, fabamos cbaramente, fazendo urn in-
ter-relacionamnento entre o cicio cconôluico da
(locnca c o do desenvolvimento. Porque, na
realidade, V. Exa. nota clue, se 0 flOSSO tra-
haihiolor é urn trahaihador doente, n5to tern
con(IicOCs de produzir, c as docnças coda vez
aumentam mais. Hojc ternos 10 milhOes de
porta(IoreS de esquistossomOsc, temos 5 mi-
lhöes de portadores de Doenca de Chagas,
ternos 10 rnilhOcs (IC excepcionais no Brasil,
criancas que tern dcbilidade mental, causada
por insuficiência alimcntar. V. Exa. sabe,
tao bein quanto en, quc a falta de protcinas
no abimentacao (IC Ufla crianca acarreta'den-
tro dc pouco tempo, uma dcficiCncia mental
irreversivel. Hoje ternos 10 milhöes de crian
gas coin retar(bamefltO mental. Veja V. Exa.
a irnportãncia do que charnamos o cicbo ceo-
nôrnico do desenvoivirnento e o cicbo econô-
mico do docnca. Se o nosso povo C urn povo
doente, automaticamente vai ter baixa pro-
(Iucão em sen trabalho, o que vai resultar em
baixos sabários, que vao, por sua vcz, gerar
urna alimnentacão insuficiente, uma habitacãO
inadequada e educacSo quasc inexistcnte, 0
clue vai pro(lUzir mais doencas, e assim cal-
remOs num circulo vicioso.

Assim, nobre Lider, on o Governo real'
mente toma pam si as providCncias capazes
de combater a doença, principaimnente a sub
nutricão, on nSo tcrcnios (Iesenvoivimento Oil

teremos urn dcscnvoivimcnto fictIcio ou aqiTh
bo que Os próprios Ministros do Fazenda re-
conheccram, on seja, o hobo será rcp2rtldO
de uma rnancira desi guab, a distribuicibe de
renda scrá apdnas para uma meia clñzia, " 0

resto será apenas resto, ibustre Lider.
0 Sr. Deputado Nilson Gonlijo - Nobr

LIder do MDB, vejo que V. Exa., mais uTah

CZ ocupa a Tribuna para trazcr assunto sé-
riO 

c de interesse do povo, cumprindo aquilo
0ue 0 MDB pregou no campanha de 74, clue
culmifbu coin vitóriu espctacuiar do nosso
partido cm todos os quadrantes (10 Pals, vi-
toria que foi (10 povo, numa demonstracão de
lescOntd 1tamenb0 corn a pobItica cconômica e
corn as medidas do Governo anterior.

\ol)re LIder, ouvi atentamcnte o nosso
enhinCntC cobega, Dcputa(lo Haroido Lopes da
Costa, clue, coin a cficiCncia e o fuigor
de sua intcbigCncia, muito hem representa 0

poVO inineiro, que fez urn trababho a clue
pOUCOS se dedicam S. Exa., coin
elaborou uni tribatho que se constitui aquibo
que pO(bcrlamfloS chamar de pausa para mcdi-
tacão um estudo (las condiçöcs dc vida do
povO brasibeiro. Trar(i apenas uma argumen-
tacão para incorporar ao discurso de V. Exa.,
rgume1tacib0 clue C infalivel e incontcstável.

partindo do princIpio do sabãrio-mlnimo vi-
gente no Pals, de Cr$ 482,00, daremos aqui
urn exemplO clue, ternos certcza, cabarã fundo.
Urn pal de farnilia, corn esposa e trés filhos,
poftaflto Cinco pessoas, clue Sc encontram em
quabqUcr cida(ic brasileira, nao resi(lern em
quabqucr bugar, já clue não tern condicöes de
mora(lia, uma vcz clue o BNI-I näo permitc
que rnorcm, mas apenas sc escondam. Se per-
guntanios a csse chefe (le famibia qual é a
sua alirncntacao peba manha, as 5 on 6 horas,
qUafl(l() parte para o trabaiho, dc responde:
"A minha alirnentacSo? Não tenho alimentação;
eu, minha esposa c mdus trés fiihos tomnamos
apenas urn cafezinho. S.-to cinco pussoas, cinco
cafezinhos pela rnanliã". "Então, as 10 horas,
você deve ter uma marmita satisfatória". E
dc (liz: "Não! Não tenho ncnhurn almoco. Eu,
meus trés filhos e minha esposa tomnamnos ou-
tros cinco cafezinhos. São cinco cafezinhos,
a 60 centavos Ca(la umn, num total de 3 cruzei-
ros". "Então, as 3 horas você faz urn lanche
bern reforcado, que compense o ainioco, nSo
é verdade"? "Não! Eu, mcus três filhos c
minha mubbier tomamos rnais cafezinhos, gas-
tando mnais trés cruzeiros". "Então, no jantar,
vocC deve toinar, pelo menos, urn mingau"
"Não, men filho, não tcnho condiçöcs para
isso. Tornarnos mais cinco cafezinhos c gas-
tamos mais 3 cruzeiros". "E a noite? Não é
possivel clue você Va dormir dc barriga vazia!
yocê faz, então, urn lanche substanciab, nib
e vcrda(le"? "Não! A noite tornamos também
EflaiS cafezinhos, c assim, no fim do (ha, em
Clflc() refeiçoes, gasto 15 cruzeiros coin

 Nossa abimcntacão: 750 cafezinhos a
Cr$ 0,60 	 Cr8 450,00 por mês" -

Vejam, Srs. Deputados, no final do mês,
esse trahabbiador gastou Cr8 450,00 coin

 0 salãrio-rninimo C de Cr$ 482,00.
Desses Cr8 482,00, são descontados Cr8 38,50,
Corres pondentes 00 TNPS; e eli' recebe apenas
Cr$ 443,50.

Vejam V. Exas. clue o trabaihador brasi-
leiro não po(le nem mesmo tomar cafezinho
Coin farnilia - Agora, pergunto: onde o re-
merlmo Cfli caso (le doenca? Onde está a came,
0 arroz, o fcijão e ate o angu, Sc dc não podc
COinprar nern ii-smo (i fubã? Nao pode comprar
roupas; tern (IUC afl(lar aPC, poique nab POdC
eomprar sap itos ter) de deixar seus filhos
1144 	 fl b1	 1)1(0. 	 ( fibcil arranjar

vagas nos estal)diecimentos de ensino. Assim
o trahalhador brasileiro nSo po(le ncmn ines-
rub sustentar sua familia. Não se fala din casa,
arroz, fcijão ou came, porque elc não pode
comprar coisa alguma. A sua vida se resume
nos cafezinhos. E a fornc, a (lesnutricao.

Acredito quc o Sr. Presidente da Repablica
esteja coin sua atenção totabmente vobtada para
o prohbcrna, que problerna foi fartamcntc di-
vulga(lo pdiO MDB na campanha eleitoral, des-
(IC clue S. Exa. e a justica cleitorab (leram
oportunidade aos autênticos representantes do
povo lie ocupar as ca(Ieias de radio e teicvi-
sao, para chamar a atencão do povo e, con-
seqili nbemnente, dos aUtorida(les para o referi-
(Ia prohiema. S. Exa., o Sr. Prcsidcnte Er-
nesto Gesci, scntiu (Ic perto 0 pmobierna e co-
rnecou a tornar jmnediatamente as provi(Iencias
cabiveis

Fica aqui, portanto. mais urn cxempbo
incorporado aO (liSCUlSO (IC V. Exa., numn cha-
mauicnto ãqmieics que tern responsahili(bades
corn a adrninistiação pãhbica, para clue voltern
suas vistas para as cofl(IiçödS dc vicla do povo
1)rasiieiro, principalmente (las classes menos
favorccidas, (baqutics responsávcis dirctos pe-
Ia gran(lcza do Pátria. 0 povo sofre. Todas
as classes socials sentern o aurncnto constan-
te do custo dc vida. Os funcionários rnenos
gm-adua(I OS (Ia a(lminiStmlcaO pñblica ganham
salários qUc não lhes permitern o sustento
condignu de suos fanillias . 0 hrasibciro vive
de teimnoso clue é. N ,,-io tern condicöcs para
abirnentar a familia, on(le impera a subnutri-
cão. Os rernCdios são vendidos por precos
prohitivos ãquelcs que vivemn (IC sabãrios. Os
lai)oratórios fairnacCuticos ahusarn (10 povo
e ate (las auto ri dad es. 0 transporte -- cobeti-
vo on nab -- sobe a coda dia.

Ainda assirn, Srs. i)eputados, confiamos
na fimiiicza de atitude ( mis provi(lências do
atuab Prcsidente (10 Thpãhbica, General Ernes
to Geiscl, quc mnerece nosso respeito e nossa
a(buuiracao conlo Chefe (10 Nacão -

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADI)Al) -
Sr. Presidentc, Si-s. l)eputado, estou dc inteiro
acurdo corn o Projeto apresentado pebo nobre
l)eputado Haroldo Lopes do Costa.

Gostaria, prirneiramnente, de responder aos
apartes que inc forarn (lados. Na verdade, Sr.
l)cputado Hamoldo Lopes do Costa, existe 0
preceito constitucionab sobre 0 (p'c significa
o salário-nminimno, mas sahemos que, no pmá-
tica, a difemenca é tao granite quanto a dis-
tância entre a terra e a bua. Mas, se bevarmos
em consideração os argumentos cxpendidos pe-
bo Sr. I)eputado Nilson Gontijo, vernos clue o
saiãrio-minimno não resolve os probbcmas de
ninguCrn. E, se verificarmos segundo o pro-
prio Govemno, a faixa maior cstá dentro da-
queles clue trahabhamn e rccchemn menos do
quc o salário-rnininio. scm falarmos no grande
leva (IC ti-abalhadorcs rurais que são os su-
hassabariados, quc tmahaiharn por esrnola, por
urn prato (IC comida on roupa vebha para le-
var a scus filhos -

De clue ad umnta um Governo rico, coin
arcas cbieias d( (linbiciro, (((rn boa imagem
ccononmica no exterior, se, dentro da Nacão,
o clue estã a! é 11(0 POVO mnarginalizado? Sa-
Ionios (Iii (0t( nIb flO(U)fl(II SC ('Ofic(flti'O coda
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vcz mais nas mãos (IC uma minoria e, cada
vez menor se torna essa minoria; e uma majo-
r que esta cada vez major, permanece in-
teiramente a margem (10 processo cconôrnico
da grande Nacäo. E varnos ver que a rnaio-
na é que tern a responsabilidade também major
de movimentar a máquina nacional. Sabemos
rnuito hem que niio adianta o atendimento
muitas vezes precário do INPS, porque o seu
segurado sai de urn posto corn a receita na
rniio, scm a menor condicão Para avid-Ia. 0
liomem que está mal alimentado está subnu-
trido.

Fiquci impressionadissimo corn o levan-
tarnento feito no Posto de Saüde de Oliveira.
O ndrncro de tuberculosos que foi constatado
au ê extraordinário. Charnou a nossa atencão
a volta do carro de apareihagem Para o Posto
corno conseqfiência do ndrnero incrivel de
doentes constatado. E impressionante é que
a maloria dos doentes é coinposta (IC trabaiha-
(lores da zona rural, elementos subnutridos,
scm condicöes de higiene as rnais elementa-
res. E nós sabemos que a tuberculose ataca
principalinente os mal alimentados, os frá-
geis, os despreparados Para as atividades co-
tidianas.

Ao falarmos desta Trihuna sobre tais as-
suntos, a nossa pretenso major é dar uma
contribuicão desde quc Sc aproxima aI 0 flOVO
salãrio-rninimo. Tern-se que preparar o novo
salário-min jmo, estudá-lo, Para que saia den-
tro cia realidade 1e cada urn, atenciendo a
todos, atefl(idfldo a urna nova realidade eco-
nôrnjca e social. 0 preco das passagens de
ônibus jâ está sendo aumentado. Os alirnen-
tos iii estao sendo aumentados; outros aumen-
tos estão chegando. Tudo em conseqüência
(10 salário-rninirno. Os precos aumentaram
antes, durante e depois do salário-rnIniino.
Sabernos quc esta, na realidade, é também
conscqucncia da ganância investindo contra
a holsa do povo.

0 Sr. Depulado Antonio Dias Nobre
l)eputado Emilio Haddad, grande LIder (10
MDR, ouco corn grande satisfacão não apenas
as palavras de V. Exa. como as de todos Os
outros colegas que apartearam V. Exa. 0 nobre
1)eputado Nilson Gontijo não é apenas urn pro-
feta on adivinho. E mais urn grande sofista.
Os profetas errararn algurnas vezes corno a BI-
blia rnesrna deixa ver. Creio que o nobre
1)eputado Nilson Gontijo errou rendondarnen-
Ic, quando disse que eu iria apartcâ-lo sirnples-
rnente Para contestar. Quero dizer ao Deputa-
do Nilson Gontijo que não é dc nicu feitio
contestar simplesinente. E dizer a V. Exa. que
a sua fala deve ser levada act Brasil inteiro.
E realinente cruciante o problema do custo
(IC vhla. Escutei alguns cornicios do MDB
e parece ate que estarnos em verdadeira cam-
panha politica, porque, corno V. Exa. disse,
o MDB lancou na canipanha polItica, teses re-
ferentes ao aumento do custo de vida. Discor-
do do aparte do I)eputado Ferraz Caldas. NCo
existe, de rnancira nenhurna, relaçCo entre
dernocracia e custo de vida. Sabernos que,
quando elegiamos os nossos Presidentes da
Repiibiica, tinhamos também o custo de vida
elevado. Havia também os pobres que, talvez,
nao pudessern tornar seus cafezinhos todos Os
dias, corno disse o Deputado Nilson Gontijo.

Ouvirnos, atentarnente, a fala bnilhante de
V. Exa. e queremos lembrar, ao Dc1)utado
])álton Canabrava que nós os Deputadus da
ARENA, sornos tambérn representantes (to p.
vo brasileiro e estanios preocupados coin
custo dc vida. Estarnos preocupados corn o
salário-mInirno, que nao dá, de rnaneira a!-
gurna, Para uma vida condigna do pessoa hu-
niana. E dizer que, no invés de tornar some.
te cafezinhos e .iqui está o sofisma (10 rne
colega - se viéssemos a chupar so balas
nosso salánio-rnInirno nCo dana nern par
isso. l)evemo-nos reunir - ARENA e MDB
- na busca de soluçöes Para esse problenia
cruciante e que nCo fiquern apenas essas pa
lavras no cenCrio cia Assembléia. Varnos reu.
nir-nos, c aqui estâ aberto o diálogo que foj
feito pelo eminente Presidente Garrastazu Me.
dim. E caractenistica das Assernbléias a
(iiscussao; e é trazendo a nossa imaginação
que podemos levar subsidios a fun (le que
o povo, que representarnOS, possa ter meiho-
UrS condiçoes de vida. Se nao é hora de jo.
garrnos flores Para urna situacäo em que vi-

creio tarnbCm que não seja momento
de lançarrnos pedras sobre do. Varnos apre-
sentar soluçOes c, de mãos dadas, solucionar
Os problernas, porque so assim estarernos
cuinprindo o mandato que nos foi conferido
1)('0 	 OVO.

Cumprimento V. Exa., lembrando o apar-
te brilhante do nosso colega, Presidente da
Comissilo de Sadde, quando disse que a saüde
nao vai hem. Criancas pobres, pequenas, que
sof rein, sobretudo, da Doenca de Chagas, tu -
(10 isso C urn quadro triste da nossa situaciio.
Vamos, unidos, estudar Os problemas e trazer
soluçOes Para que o povo tenha urn nIvcl
dc vida rnelhor c mais condigno.

O SB. 1)EPUTADO EMILIO HADDAD -
Nobre Deputado Soares Dias. Quero agradecer
o aparte (IC V. Exa. e dizer que esta Casa Ics-
temunhou, logo nos prirneiros dias da atual
Legislatura, a presenca de V. Exa. na Tribuna,
(ldnuflClafldO a nefasta participacOo do truste
da came no regiiio que V. Exa. representa.

V. Exa., tomando a atitude que tomou,
esta preservando Os interesses econômicos e
financeiros dos criadores da sua regiCo, 0 (tue
(lernonstra uma comunhCo do MDB corn alguns
1)eputados da ARENA. V. Exa. tern a coragem
(IC denunciar o que está errado e o que con-
trania os interesses do povo. Sinto-me, por
isso, honrado corn o aparte de V. Exa. e (Icvo
esciarecer que, toda vez que houver opoitu-
nidade e coinci(lência de pontos de vista entre
os Deputados do ARENA e do MDB, aparte
devein ser dados, para que solucionemos OS

proI)lelnas de nossa terra.
0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre

I)cputado Emilio Haddad. No inieio do nosso
aparte anterior, faziamos apologia a inteligCn-
cia, cavalheirismo e cuitura do nobre Depula-
(10 Soares Dias, eleito pela ARENA na Rcgião
de Montes Claros. Esta Casa ganhou, Monies
Claios tambCrn, e loda aquela regiCo ganlioU
corn a eleição de S. Exa. Desde os primeiroS
dias notamos que o comportamento do noble
colega seria não apenas de urn Deputado do
Governo, nias de om Deputado que tentaria
tirar as arnarraS, as algemas que o prendifli
ii urna lei de fidelidade partidária, ia que fol

e!ejto pela legenda do Governo, que não per-
jte a S. Exa. atuar nesta Casa contra atos

governamtai5 on contra o próprio Governo.
SabemOs que a lei de fjdelidacie partidAria
ani°' prende o deputado eleito pelo Panti-
do Governo. Sabemos que o deputado, duran-
te a cainpanha eleitora!, prega ein praca pa-
b!iCa que sera nesta Casa urn autêntico defen-
5or dos interesses populares. Alas, se S. Exa.
Se fi!iou, Para infelicidade nossa, do MDB,
A iegenda do Governo, do ARENA, agora
seflte preSo, amarrado, corn 0 guilhotina do
Ide1idade partidánia suspenSa sobre a Ca-
beca.

Send Para nós motivo de honra, (le or-
gu!hO, se tivCssemos corno companheiro de
BaflCiO ld o nobre i)cputado Soares Dias. Te-
nlw a certeza de que S. Exa. estaria diana-
i flte no Tribuna represcfltafl(IO o povo. Alas,
fl fe1iI1nente, a(Iue1es que s elegern pela le-
gefl(ILI da ARENA são forcados a votan de
acordO corn 0 interesse do Governo, atnibuin-
do, entãO, a nOs, do Oposicibo, a faculdade
de representar o povo, falan a verdade, criti-
ca l, o Governo, apontar erros, rnostran(Io ate
meSiflo alguns desmandos de a!guns (lirigentes
(Ic municIpios, do Estado on ate mnesmo do
Governo Federal.

Comnpreendo perfeitarnente a posicCo do
nobre 1)eputado, laos quero bier unia reti-
fjcaçibo: não afirmei ciue S. Exa. viria 0 Tn-
buna Para contestar as cniticas de V. Exa. C (IC

SCUS cornpanheim'os (10 Bancada (10 MDB. Alas
que etc aqUi viria para contestar as crIticas
que cram feitas on concOr(iar corn cbs, por-
que não vejo urn terceiro carninho. 0 nobre
Deputa(lO Soares Dias (Tue nos per(lOe, mis
lanientamOs qe S. Exa. se tenha filiado a
ARENA. Ainda C tempo (In S. Exa. vir a fi-
liar -se ao pamti(1O do pOVO, porque ele traduz
o pensamento popular, semite Os reclarnos popu-
lares, vive nurna megiOo sofrida e ahandonada
pelo Governo, a qual representa nesta Casa.
Sabernos (las grandes obras de Montes C!aros,
mas nOo são obras governamnentais, e sirn de
iniciativa da sua laboniosa gente. E a pujan-
ça ou o peso empreefl(ledor do povo (10 Norte
de Minas, da gente de Montes Claros, de que
é urn dos lidirnos representantes nesta Casa
o proprio Deputado Soares Dias. 0 nohrc Dc-
putado Soares Dias poderia estar asSeflta(1O
junto ao MDB, junto daqueles quc representarn
a fiddildade do pensamento popular, e assim
teria mais liherdade e mais condicOes Para
dernonstrar a esta Casa, corn bnilhantisrnO,
eficiCncia, inteligCncia e cultura, o sen autên-
two sentirnento de hornem do povo.

0 Sr. Deputado AntOnio Dias Pcco
agora perrnissOo Para agradecer as palavras
bondosas - - e acredito que amigaS - (10 no-
bre Deputado Nilson Gontilo. Peco a V. Exa.
faça uma simples retificação. Antes, gostaria
(IC dizer que a recIproca tambCrn C verdadeira,
flobre Deputado Nilson Gontijo, Deputados Co-

TOO V. Exa. e como seu nobre LIder, Deputado
Emilio Haddad, nOs teriamos tamnbCfli grande
satlsfaçOo (IC t6-los iTpreSentafltes em nossa
!egenda, corn a vontade de trabifihar, corn a
sagacidade e a inteligCncia cjue Ihes são pe-
cuhares Prec so (lizer tambCrn a V. Exa. que,
(Ia primlinila VC'/. (Ttll' 	 ' pr000flcei (luSta Tr-
bun 	 (Ii nibo (ue:1a fzC-1o. mis liii obniga

do a dan apas-te a um. Deputado do MDB, do
rninha reglao, Pedro Narciso. Esse aparte foi
em defesa do Govenno cia flOSSO regiao i)O1(IUC
dc la esteve piesdnte. As obras nealizadas em
Montes Claros são (le iniciativa particular c
fruto do arrojo e da vontade do povo cc Mon-
tes Claros lie trabalhav. Muitas delas nasce-
ram (la visOo e seguranca (to Governo (to Sr.
Bondon Pacheco; nascerarn (Ia adrninistração
federal, e en aqni cito a SuperintendCncia do
l)csenvo!vimneuto do Nordeste, qUe, numua area
de 42 mnunicipios, sempre se encontra presen-
te, levando in(lUStniaS a nepresnntane'n 1)10-
gresso Para o Norte (IC Minas, pa pa o Estadu
(' Para to(bO 0 Pais.

Quero dizer que falei coin aque-
Ta Cpoca, pula pr1i1cira vez, e pcço a Deus,
Dc'putado Nilson Gontijo, que me dc a tostu-
rncira liberdade (i.e niio deixar On falar ne'sta
Assernhléia tudo aquilo que o povo a mnimn
(0ntiO11 e a que me propuS flas earn panlias
eleitorais pelas ci(bades do None de Minis
Niio quero desfazer dos palavras (IC V. Exa.,
nias cmi hei On defender Scmuipre OS poStulalloS
(Ic Abianca Renovadora Nacional. Partido em
(ItIC bivrernentc cuis fibiar-m e . Pico a Deus
que me de inteligCncia para, (ill (lualrluem inS-
tante, defender a ARENA, nosso T'FCSi(Ieflte,
nosso Governador, nosso Partido, Infirn, a quc
eu tcnho a honra cm pentencer. Deus ml (IC

bibendade e convicçibo no (lcfeSa (105 semiS pOS-

tubados . E eel OS defenderei corn satisfaçOo,
como - acredilo - V. Exa. faz no sua grande
legenda, o MDB.

0 Sr. J)eputado Luiz Baccarini - Nobre
Lider Emilio Haddad, V. Exa. traz hoje 0 con-
si(teracao cia Casa o problema (10 cusP) (In
villa, quc tern raIzcs profundas ein nosso Pals
no ma (Iistrib)uiçao de recursos. Dc fato, nOo
IIOS preocupa tanto 0 custo de villa, rnas a
(Iistribuiçao (IC niquezas (JUC nesta Pãtria se
faz (IC maneira injusta, levando o nosso povo
01) verdadeiro desespero . E (jun a politico im-
pbantada pebo Govcrno e por dc denorninada
dusenvolvimentiSta jarnais po(lcria atingin seus
Ol)jetiVOs, ama VCZ (IUC cia 1cm por mneta flOO
o sec humano, mas sim o crOrio. 0 governo
que apregOa a construcOo di TransamnazibniCa,
o governo quo apnegoa a construção (la Ponte
Bio -NiterOi e que faz dessas ohi'as a mcii (IC
sen (lcsenvolvimento, nOo po(Ienia atingir o
grande e real objetivo da Nação, quc scria
aten(ler ao scu povo, ilando a ele as con(Iiçoes
neccsSOnias a ama existCflCia (ligna, nub so-
rnente Para aqueies que lahutarn, mis, sobre-
tudo, Para aqueles que (Idles dependent. NOo
enten(lefliOS, de fato, a pobitica desenvolvirnen-
tista implantada neste Estado. Mio cntcnde-
mimos a politica (lcsenvolvimentista impbantad a
em nossa POtnia: ama pobitica cujo (lesenvob-
vimento se faz atravCs do sacnificio e do suor
(10 povo, sent se dê a esse rnesrno povo
ama retnibuição justa e digna; ama pobitica
(I UC Sc faz, huscando sugar (10 povo sua rique-
za, scm the devobver justarnente pclo seu Ira-
haiho a(Iuilo a que dc tenia ilireito; uma po-
litico (tue se faz através (be iniplantacão de
correçibo monetimnia sempre rigorosa, rnas cuja
(orncçao salariml jamnais pôde atingir os mes-
mos nii'eis (Ia ccrm'eréo rnonetãrh.

Tudo isso, nobre LIder do MDB, pode-se
constitUir, Oc fato, as verdadeiras raIzes, as
v(r(la(IcinaS causas, nOo da eicvacao (10 custo
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de vida, não apenas cia sua elevação, mas,
sobretudo, do desespero do nosso povo, que,
ao fim de cada 30 dias, recebe, como retri-
buicão pelo seu trabaiho, uma quantia muito
aquérn das suas necessidades, das necessiclades
para sua subsistência e para manutencão de
scus familiares.

E necessário que o Governo Federal seja
alertado para esse problerna, seja alertado pa-
ra o fator principal (IC que desenvolvimento
flO se constrói, não apenas no Brasil, mas
em todas as nacôes (10 mundo, se esse desen-
volvimento näo liver por meta, se esse (leSefl-
volvimento näo liver por objetivo a própria
nacionalidade, o próprio povo, o ser humano.
Enquanto se fizer desenvolvirnento na base
do progresso do governo, na base do fortale-
cirnento do governo, na base do enriqueci-
mento do governo, em prejuIzo do povo, le-
vando esse povo ao seu empobrecimento na
razilo inversa do enriquecimento do governo,
jamais haverá clesenvolvimento em qualquer
pals que se possa julgar civilizado, em qual-
quer pals que pretende colocar-se ao nivel dos
dernais paises; e sse pals jamais alcançará urn
desenvolvimento real.

Para tudo isso, o Governo devcria ser
alcrtado. Entendo que o grande trabaiho da
Oposiçlio, nos dias em que vivemos, o grande
trabaiho dos que apregoamos isto nas pracas
püblicas, na campanha eleitoral, seth o de
alertar o Governo Federal para que modifique
o seu programa de desenvolvimento, deixando
(Ic ter por meta e por ohjctivo 0 enriqueci-
mento do erário, para ter por meta e por oh-
jetivo a meihor (listribuiçao da i'iqueza, para
que se possa alcançar, de fato, o enriqueci-
mento não do crário, mas da nacionalidade.

Cumprirncnto V. Exa., nobre Deputado
Emilio Haddad, pelo hrilhantismo coin
cicfcnde a tcse que foi levantada pela Opo-
siçiio nas áltirnas cleicöes. Cumprimento V.
Exa. pela inteligência corn que sabe, nesta
altura, expor os seus pontos dc vista, certo de
que V. Exa. neste inornento, fala como Lider
da nossa Bancacla e fala tambérn como o mais
legitirno representante do MDB de Minas
Gerais.

O SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD
Agradeço, nobre Deputado José Luiz Bacca-
rini, seu aparte. A tese defendida por V. Exa.
é exatamente a tese que ha pouco tempo de-
fendi desta mesma Tribuna: é o problema
da distribuiço cia renda nacional. Al é que
está o calcanhar-de-aquiles do Governo.

Não adianta dizer-se que o produto in-
terno bruto do Brasil cresceu tantos por cen-
to; que a nossa politica de pagamento de di-
vidas externas está sob absoluto controle do
Governo; que o Pals cresce assustadoramente,
se a conccntracão da riqueza se faz, cada vez
inais, para urn nñrncro menor de pcssoas e
também para urn niirnero menor de ernpresas,
sendo a maioria delas estrangeiras. 0 povo
está ficando a Inargern do processo de desen-
volvimento. Não se pode compreender a gran-
dcza de uma nacäo, se o povo é subnutrido,
scrn cultura, scm nerihuma perspectiva para
o futuro. 0 aparte de V. Exa., corno sempre,
demonstrou sua inteligência e cultura.

Eis outros dados divulgados pela Trib0.
Ha cia Irnprensa:

"Os aluguék, que andavarn por volta de
Cr8 800,00 para uma famllia de três pessoas
- apartamento de qurto e sala -foram
joraclos, embora, de acordo coin 	 delei enviado ao Congresso para aprovacio
din 21 de marco passado, não estejam rnj5
vinculaclos ao salário-minirno. Urn apartainen.
to ncssas condiçoes está sendo alugado hoje
por cerca de Cr8 1.000,00. Tambérn no setor
do vestuário registrararn-se aumentos, rnas au.
mentaram tambérn as liquidacOes flUifla ten.
tativa de ievar o pñblico a comprar. Porém
como reclainarn os lojistas, isso nSo é posslvej,
já que todo o salário já está compl'oirieLdo
no essencial.

Os transportes, relativamente ainda rib
brain aumentados, embora as rec1amaço's dos
(lonos de empresas de coletivos SC SU(Cdam,
apoiadas na alta dos precos da aolitra e na
cievac5o dc salários - os 331".

Srs. Deputados n5o houve n
pieco das passagens de coletivos na Guan.
barn. Mas, hoje, tivemos em Belo Horizonte
urn aumento ein seu preco. Ha urna nova
tabela para passagens de coletivos em nossa
Capital. Essa noticia saiu publicada nos jornais
(Ic hoje e jâ está em vigênca. Isso acon[eceu
scm nem mesrno ter sido ouvido o Si. Pre-
feito, empossado na tarde de ontem. Acho
isso urna desconsideracSo a S. Exa., pois já
entra no exercicio de seu mandato coin urn
aurnento pelo qual certamente será respon.
sabilizado. Deviam, ao menos, ter esperado
que S. Exa. estudasse o assunto. Entretanto,
fizeramn urn aumento exagerado, alérn das pos-
sil)ilidades da populacSo belo-horizontina.

Continua a Trbuna da Irnprensa
"Os refrigerantes e bebidas cm geral tam-

b6in foram aumentados, e os cinemas quase
todos já entraram no esquema de preco mni-
co, acahando cont a chamada meia-entrada
e passando a custar, em media, Cr$ 6,00.

Realmente, levando tudo isso em conside-
raçbo, já podernos estabelecer quanto sobra
dos saiários para ser "consurnido".

A publicidade continua cada vez fliaiS in
tensa - produtos novos scirgem constanlelnefl
te, desde Os maravilhosos sabOes em pó "para
mnáquina de lavar", ate os novos cigarros de
"padrão internacional". Alas onde est.-to oS
c onsurn i dores?

Coin esforco, vamos tentar encai-
xar nos Cr8 2.000,00 disponiveis todos OS

gastos absolutamente indispensãveis (IC umfla
familia de trés pessoas.

Aiimentacão - Olhando a nossa tabela,
vemos que foram gastos Cr8 810,26 nos all-
mnentos esseneiais.

Vestuario A situaçSo neste setor apr
senta-se hastante dificil. Os precos aufllCfl
tam, mas ninguérn está disposto a conmprar,
ja que roupa coin 	 on outro conserto ainda
dá par agüentar algum tempo. Assim vamOs
considerar que se continue gastando coin
tuCrio 0 mesmo que em fevereiro, on seja,
Cr8 50,00.

Transporte --- Já virnos que ainda nao
houvi aumentos nos transportes, exceto nos
taxis, quc estão autorizados a cobrar mais

0,40 por corrida. Mas quern pode andar
de tiXi? Por Isso, tarnhémn vainos manter Os
jncsmos Cr$ 50,00 para a concluçSo.

Material de L'mpeza -- Neste item, em
6ue se gasta urn total de Cr8 39,60, o tinico
auflwfltri corre por conta do sabSo em pó,
que passou de Cr8 7,00, em media, para Cr8
g.00".

Sr. Presidente, Srs. Deputados, abro aqui
urn palCntese para dizei- que nós, Dcputados,
e que sabcmos quão difIcil é o problerna da
educacao, porque aqui na Assembléia, nas ruas,
em Dossas casas, sempre somos aborclados por
pCSSOOS pedindo holsas de estucios. Se tivés-
semos urna verha de 1 hiihao de cruzeiros, dis-
trihuitiLimos 1 bilhao de cruzeiros em holsas
de estll(ios, dada a necessidade cia educac5o.
Fmbora a edueacSo seja considerada gratuita,
Os grupos escolares cobram taxas para manu-
tenc5o de eertos serviços, para compra de
papel etc. Saindo 0 aluno (10 grupo cscolar
e entrando na 1. série - ou 5. 4 série, como
é dcnomina(Ia agora -- começamn outros pro-
blemas. He o problerna do livro didCtico, do
uniforrne, da conduçSo, (Ia merenda; enfim,
são vários problemas quc cstSo dirctamente
I'gados C educaciio, scm dizer o preco da taxa
de matricula e clas mensalidadcs cobradas
em estabelecirnentos da area particular.

0 Sr. Deputado Amlicar Padovani - Ilus-
Ire Depulado Emilio Haddad. Inicialmcnte,
meus parabens pelo belissimo pronunciamen-
to que V. Exa. faz hoje, prendendo a atencSo
da Casa pelas assertivas certas e veridicas.
V. Exa., coin propriedacle, vern tocando
no pmoi)ierna do custo de vida, que muito afli-
ge as autoridades governamentais. V. Exa.
cnfoca assunto do ma's alto interesse, que diz
reSp( ito diretamente C educacao. 0 Pals ne-
cessita facilitar o ensino para todos Os nossos
filhos, mas, por mais que o Governo fale, por
mais quc dc propague campanha de educa-
cbo, iarnentavclrnente, na prCtica, nada se trans-
forma em realiclade. Os Deputaclos passam
por apertos c por momncntos de (lissahores corn
cssa garna de pcssoas que vCm a esta Casa
em busca de bolsas dc estudos, mal sabcnclo
que nós, Deputados, ternos apenas 40 bolsas
para dar e fazernos corno que urna mCgica em
nossa verba, transformando em bolsas de es-
tudos o auxilio que poderianios dar a entida-
des carentes.

Dizia cu que ha uma portaria (10 Conse-
Iho Federal de EducacCo de 1973 - e isto é
mumto grave - que autoriza a cobranca de
10% • mais nas mensalidades cobradas pelos
coleglos, quando o pai do aluno niio pagar
SUa niensaliclade em dia.

Estamos elaborando urn trabaiho que es-
Deramos submeter C apreciaçao da Casa naSemana vindoura, protestando e pedindo que
° Conselho de EducacCo dê urna justificativaPara 1SSO. E necessario que o Governo faciliteo eStuilo. NCo que o aluno n5io va pagar; nao
qie va estudar dc graça, porque o colégio pre-11sa rn ant(rs(; mas, se o Consciho Federale Educaçso poe uma portaria, autoriza a co-
ranca dc 10' sobic o pleco moensal, SC 0 pai

do aluno nCo pagar pontualinente no dia apra-
zado, realrnente isso flo5 choca profundamente
e vem ainda alicerçar a tese que V. Exa. esho-
ca coin propriedade nesta manhS, haja
vista que o ensino hole é usado ate como
demagogia, ate como propaganda, mas realmen-
te nada se faz.

NCs nos lembramos de que no Governo
passado -- e aqui é necessCrio que se tenha
a hombridade de se fazer uma crItica certa

funclada - o ex-Presiclente da RepCblica,
Emilio Garrastazu Médici fazia campanha da
educaçibo, disso, claquilo, mas, evidenternente,
scm soluçCo prCtica. 0 que veio, ilustre Dc-
putado, foi essa portaria do Conseiho de Edu-
cacao, autorizando a cobrança de 10%. Não
se lcvou em conta o homern, a famnilia, porque
quern n5o conseguiu uma holsa de estudos pas-
sa umna sCrie de privacOcs. Temos que ajudar
as familias pobres. Se a mensalidade nCo
for paga no dia certo, terC dc pagar coin
acréscimo (Ic 10%, jC no dia seguinte. Corn-
Pete -to Governo, ao Presidente Geisel, tornar
provi(Iencias. Nós, aqui na Assembléia, esta-
mflos tentando que essa portaria seja tornada
scm efeito.

Dc resto, nobre Deputado, you expressar a
V. Exa. meus parabéns pela maneira certa e
feliz coin que vem pautando seus trabaihos
nesta AssemblCia. Queira perdoar-me este apar-
te, mas sentia a necessidade de dá-lo. Quero
continuar ouvindo scu hrilhante discurso e,
neste aparte, quero lancar nosso repüdio, nos-
so protesto ao Conselho dc EducacCo, que corn
(ssa portaria estC ferindo os mais legitimos
inter(sses dos estudantes do Brash.

O SR. DEPUTADO EMILTO HAI)DAD -
Agradeço o aparte do nobre colega Amilcar
Padovani, homncmn preocupado coin proble-
moos (IC educaçCo, profundo conhecedor da
inatCria e que, certamente, coin trabalho que
faz, rC dar uma grande contribuiç5o C solu-
cCo dc umn problcma que tanto aflige os pais
de farnliia.

0 Sr. Deputado Cicero Durnont - Deputa-
do Emilio Haddad, men desejo era estar ou-
vindo sen iliscurso desde o primeiro instante
ate o final. Por força dc cornpromisso, no en-
tanto, tive dc ausentar-me do PlenCrio por
algurn tempo.

Coin este aparte, Cfl1 prilneiro lugar quero
congratular-mne cont V. Exa., por estar intro-
(buzindo umna pratica parlamentar altarnente
salutar, ao contrCr'o (laqueles velhos métodos
dc discursos coin sonoridade e pouca
substancia. V. Exa. estC clando urna tônica
especial a anClise quc vern fazendo do custo
(Ic i-ida no Pals. Podemos divergir em alguns
pontos, mas temos que reconhecer que o pro-
cesso V. Exa. usa é o processo da anClise,
(10 metodo ohjctivo; é urn proccsso em que
a conclusCo nunca vem antes on no decorrer
dos debates, mas sempre depois, ao final. Ago-
ra mesmo V. Exa. destacou o item da edu-
cacao.

Ouvimnos o aparte, neste Plenario, dado
I)dIO nosso ilustre colega Amilcar Padovani,
cm que S. Exa. nega, terminantemente, que
Pin havido uma politic-a acertada nesse setor;
at Inesillo que Plo havilo 0111 propóSito de
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acertar. Evidentemente que, descontado o ar-
roubo oratorio de S. Exa., n5lo tern razOo in-
teiramente o Deputado, pois, se é certo que
a politica educacional nOo tern alcancado os
resultados esperados, os resultados que todos
nós desejavamos, des silo significativos. Se,
em 1964. o nOmero ne universtOrios no Brasil
não ia alOm de 300 mil e em 1974 passou de
I milhiio, parece-me quo se deu urn born passo
no senticlo cia educacão universitOria. Sc con-
si(lerarrnos que na area do ensino secundario,
segundo informaçOes, salvo erro de mcmória
cia minba porte, nOs estamos alcancanclo a
orthrn de 2 milhOes ou 2,5 rnilhOes de alunos,
(Juan(lo antes n5o passava de 1 rnilhão, é ou-
tro passo 0 frente. Scm ddvida quo as dificul-
dades porn a soluc5o do prol)lema educacional
no Brasil talvz se l q m rnaiores que em qual-
oiler outro pals. Coneordarnos corn o nobre
Deputado Arnilcar Padovani, quando faba no
su custo exagerado. Tern raziio S. Exa. 0
custo do ensino estO, por assim dizer, proihi-
tivo. Mas o custo do ensino n5o é uma deter-
ruinante govern amen tal apenas. 0 custo do
ensino e mao resultnnte de vuirios fatores, co-
rnecando pelas dificuldades do producSo (10
livro. Sabemos quo o Governo -- nSo apenas
o atual, runs também os anterores - tenta
disciplinar o problema do livro didOtico, in-
clusive corn INs especificas a respeito. Mas
arontece ((tic as injuncibes dc orciem empresa-
riol, necessarias 0 prOpria sohrevivência dessa
otivdade, que é fundamental, n5o tern perrni-
tido ,to Governo ajustar on contcr 0 cresci-
mento do custo do material didOtico

Poi'!anto, nobre Deputado, acho que V.
Exa.. repi'cscntando a sua digna Bancacla, traz
realmente ulna forma nova Para 0 debate nesta
Casa; traz urn ('stu(lo, urna anOlise. Podemos
e clevenios (1 iscordor dela cm muitos pontoS,
nias podeinos e devernos fazcr uma contesta-
co 0 altura (10 5U discurso .A Lideranca
aren t sta tern o clever de designar urn Dcputa-
do para aprcsentar urna resposta ao discurso
(IC V. Exa., urna resposta estuclacla. porque o
pi'Oj)óSitO tie tO(Ios nOs, ARENA e MDR, é
contribuir para ama boa soluç5o dos prohie-
mas do Estado.

Corn as rnnhas hornenagens SCITJPFC
ccntcs, fica rcgistla(lo o ineu aparte.

O SR. DEPIJTADO EMILTO HADI)AD
Nobre Deputado Cicero Dumont, V. Exa. C
tido e havido, nesta Casa, corno dos mobs ele-
gantes I)epntaclos n5o so pela maneira de tra-
jar, como tnrnhéin polo rnodo de apartear o
oraclor. Os cepIros e ohjcçOes quo V. Exa. faz
a cua1quer I)epuiado que ocupe a 'l'ribuna são
tie lirna dlogihiria que dernonstrarn bastante a
catcgoria. a cultura c a inteligCncia de V. Exa.
No eritanto, cst" debate poe aqui trazemos visa
a despertar as prOprios 1)cputados cia ARENA
1)ara, a partir de agora, (larmos a contribuicão
da AssernblCia (Ic Minas Para a soluçiio desses
problemns . V. Exa., no divergir do Deputado
Arnilcar Pad ovani, e este, ao (Ilvergir de V.
Exa., cstio no exerciCio da mais Pura demo-
crania, buscando encontrar, através do diOlo-
go, a solucão mais adequada a cada urn dos
nossos prohiemas. Procuraremos, aqui, abrir
o debate de grandes temas nacionais, que in-
teresscm a toclo 0 Pais, a Minas Gerais, a cada

urn dos Inunidipios iue representarnos nest,1
Casa e it 	 urn de nOs em particular.

F quando cuidamos espccificamente d0
prohierna do educacäo, ai, sim, mexernos cont
todo o mundo, porque todos nOs ternos irhrios
(sposas C parentes estudando, c sentimo5
perto o prohlerna . Agradecemos sincerarndnte
0 aparte do 1)eputado Cicero Dumont, que f
(0101) seumpre, dc clegOncia C cullura

() Sr. I)cpulado Aniilcar Pudovlxili -.
Exa., nohre l)cputado, usou dc uma express
quo qucremos esclarecer. Realmente, nSo i
111110 (I ivergencia declorada . iJ1 corno que
se pa(leo';c dizcr --- ama vonta(le Onica Para
1 4OlU0(l do prohlcrna, c S. Exa., o nobre
1)cpntado Cicero Dumont, ye o prol)1d'ma sob
1(111 uingulo diferente do flOSSO.

Mas 0 que me encanta é quo a gora a Ban.
('0(10 (]it 	 JOS5Ih1 UIfl flUfl)C1'O honor de

eta rIOSSO meio, Deputados lie cUltura
vaslissima. (IC inteligencia e gal)arito, que
pod eh'ao pro piciar a esta Casa maiores rnomen.
los de intclig(flcia nos debates quo aqui Se
(In tiiOlai'a() . E que - e V. Exa. infelizmente
1(1) (alipaVa essa codeira no Legislatura an -

terior, e assim também o Deputado Cicero
)n 11100 t - é quo, repi to, o (Tue acontecia on.

icc ; ornik 11 te, fla Legis m ltura passad a, era a nos-
ea P '0(0(1 a a 1)Ofl L(fl (10 C1'OS, solucOes, mdi-
'afl(I() (':llfliflhii)S, prot'urando (lehates, e nunca

lmnuvc am 1)eputado da ARENA quo viesse Co.
nest') (I ia0gar, trocar debates; entiio ficáva.
TaOS nao nuin ci i0logo. alas num monologo, e
nao senti(rnos o coo dos nossos pensarnentos,

no';"es palavras. Este C o espelho do que
nes;ou . \itora, vernos o que estO ocorrendo

('C') 0 1-ossa deniocracia. 1-Joic jA VieraiTi discu-
conosco 0 Deputado AntOnio Dias c o De.

m u! ado Cicero Dumont. Aqui n5o estamos
para ensinar on (lar aulas a quem quer que

ri', "-;tonio tenlando d iscutir C I amhem
aflrmn)l"r OS grandc's ensinarnentos, c omo 0 que
acahu de dar o l)eputado Cicero Dumont. E
0 rc'paro quo queria fazer, dernonsirando a
noss:i setisfaç0o per estar aqui conosro o Dc-

il toll (1 Cicero D umont, que, comb nos, tam-
'rn cstA imbuldo dos meihores propOsitos.

() SR. l)EPUTAI)() EMILTO HA1)1)A1)
Se. 1)rputado Arnilcar Padovani . Agradeco, em
1.1 a noma (' no do Sr. Deputado Cicero Pu-
iaaat, as palavras dc V. Exa

D:tndo prosseguime'nto As considei'acoes
(ill' violin fazendo sobre o custo de vida, paSSO

outros dados puhlicoclos polo ornal ca-

"Educi'cibo -- Neste item, o COSt) 	 rxtFC-
1flahii 	 to rolilpiexo . Se o casal de quc' trata'
biOS flil() ( stutla hastam alguns Iivros ('
o;i is, e tado estO certo . PorCm. se  &'studa, tudo
se complica. As taxas nas faculdades Sul)irilffl

a 200%. corno foi o caso da Un ivcrsida
du Federal Fluminense, que passou (IC Cr$
25)11) pam 	 75.00 (taxa pal'a 0 semestre)'
No (fltaflto. lint) VaflIOS falar (Ic cstudantes e
Vi)flloS consillemar qlie, de comnurn acordo e
('ons'(I-rao(lo a exiguidade do sal0rio, ambOS
ienh:iu decidido fib estuclar, c o filho ainda
s(-,e inuito pequeno (realmente a ginOstica dos
preçus e salOrios estA ficando dlficil) ; poI

jSSO coiocahhIos apenas Cr$ 20,00 nos gastos
m educacao.

Divertimentos - Os cinemas estio dustan-
do CrS 6,00. Vamos sopor que o casal vA ape-
nas (luS vezes por TrCs 80 cinema, gastando
,15 ifl1 Ci$ 21.00 e suprirnindo qualquer coisa
010is cU31O58, como o teatro ou a boate.

Alugtiel - JO virnos que os aluguéis foram
maloratios, mas podemos sopor que o contrato
do' nOSSO casil seja antigo e que, portanto,
tcnha conseguido monlC-lo em Cr$ 900.00 (ao
IOVCS ties Cr$ 1.000,00 que os novos aluguCis
stbo cuetando) . Bern. Cr$ 900,00 rnas taxas,

e ficami)s Coin Cr$ 1.000,00 dc aluguel.
Luz e Gas Estas taxas obrigatOrias tam-

ben) sofreram aurncn[o; a luz subiu 12%; C 0
gis, 20%. Em fevereiro, haviamos feito urn
calculo tie gastos mCdios de Cr$ 50,00 para a
luz e CrS 50,00 Para o gOs. Este rnês, terernos
entibO Cr$ 56,00 Para a luz e Cr$ 60,00 para
o gOs. 0 clUe nos dii tim total dc Cr.-R  116.00
este item.

() Que Sohi'a

Podeinos again elm'horar nosso orcamento
mensal: altliiefl[aciio : Ci'$ 81026; vestuArio:
Ci$ 50,00; transpoites: Ci$ 50,00: material de
limpeza : Ci's 39,60; divertimentos:  CrS 24,00;
luz e g:bs: Ci'$ 116,00; alugucl: Ci'$ 1.000,00;
educacTh Cr$ 20,00; INPS: Cr$ 160,00. Total:
Cr$ 2.269,86.

Os Cr$ 2.000,00 de salArio, quo utilizarnos
como base pain cste esludo uho demam. Mas
as PVSS0S conlinuam v'vcndo. Como? Muito
simples. Comcndo nu'nos, andondo mais a
pé, vestinclo roupas ye l lias e em dcterioraçio,
baixando o nivt'I cia higiene pessool, diver-
tindo-se me p os, atmasando constanternente 0
pagamento (Ia Iuz, do gas e do aiuguel, cstu-
dando menos (ou nunca) . E corn base nesses
(Ia(1Os c cm tankis otitras pesquisas (geralmen-
te feitas corn bo,iestidnde e discrctarnen[j en-
garn-tades), que as alitorjdo(Ies Ii admitem urn
fato incgOvel: haixa assusladorarnente a quali-
dade da vida do brasileiro. Isso se faz na
medida em quo a renda nacional se concentra
nas mios die grupos minoritOm-los, c o rnodelo
brasileiro de desenvolvimento vai registi'ando
alIas taxas, geralmente acima dos 10% ."

- Portanto, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
(lOS podemos chegar a ama triste conclusio:
0 ravel de v do do brasileiro C cada vez pior,
e, no entanto, o Pals cresce. Temos de reconhe-
('Cr quo o Branil cresccu. 0 PIB cresce lie ano
Pra ano. 0 grave dcfeito, aquele Para o qualo Deputado Luiz Baccarinj charnou a nossa
aknç00, c n6F t,(mhCm o fizemos, é a concen-
traVao da ren'la naeional flLS mbos de urn

Upo coda vez mc'nor. Cinco por cento da
POpulacao concentra 56% cia riqueza nacional,
('flquanto os 44% silo divididos corn os 95%
cia flopulacOo E a marginalizaçibo de 95% da
POPulacio no processo die riqueza nacional.

Airida agora, para dar urna dernonstração
lie (TUe o M1)B fib dese'ja apenas falar, nbo
( ese0 que estas palavras sejam esquecdas e
apenas Publicodas no órgiio oficial, Para de-
hhiOilSti.r tafll)é1il quc no (imbito federal oB 	 (o1[i'il)niçO0 	 cstaimios

inicmando, no Congresso Federal, o trabaiho
tie uma CPI sobre as multinacionajs. Temos
que exarninar ate quo ponto a prescnça dessas
Inultinaclonais consegue prejudicar a distr-
bucao (Ia rcnda nacional, consegue concentrar
na mao dessa minoria OS 56% da riqileza na-
cional, deixanclo o restante da popillaçio corn
os outros 44%. E urna contribuicio efetiva,
e o próprio Governo Federal, através da pala-
vra do Presidente Ernesto Geisel, do lIinistro
Henriquc Sirnonsen c de oiltros Ministros, in-
centivou ate mesmo os Deputados da ARENA
-I 	 par o born êxito dessa CPI.

Aqui, nesta Casa, estO filncionando uma
CPI a respeilo de uma inultinacional, a MBR.
Silo os IIOSSOS trabalhos, sbo nossas silgestOes
que estamos levando no Govemno Federal no
momento em que se aproxirna o 1. 9 de maio,
data em quo o Governo fixa os novos Indices
do salOi-'o-rnini,no. Querernos que o Governo
lcvc em considemaçio a situação, cada vez mais
)li'anl'atica e triste do trabalhadoi' assalariado,
(lessa massa quo representa a rnaioria dos as-
salariados.

0 trahalho tie pesquisa que foi apresen-
ado do Tm'ihuna, na manhb de hoje, fala de

um casal corn trés filbos, quo vive corn 2 mu
cruze mos, Sahemos, pela própmia estatistica
do IBGE, tpc poucos silo os que ganham mais
de 2 mil cruzeiros. Apenas ama minoria pri-
vilcgiada percebe essa importAncia, porque a
media salarial C 0 salamio-rninimo fixado pelos
indices governamcntais.

Ainda no ann passado, tomamos conheci-
mento, pelas telc'visOes, rAdios e jornais, da
propaganda do IBGE, hatendo tie porta em
porta, par saber como o brasileiro se alimen-
ta, par orientA-lo no alirnentaçio. Nbo havia
nccessidade (IC SC gastar urn so centavo, pois
o Go'ei'no tinha C tern, hoje, a verdadeira ima-
gem do trabalbador hrasilciro, o hornem da
classe media, essa classc rnédia tao citada e
que cstti desaparecenclo. Em breve, teremos
(luas classes nesta Nacio. A classe rica, cada
vez rnais rica, e a classe pobre, cada vez mais
pobrc, porquc a media cstA (lesaparecendo.
Basta hater A porta (IC urn trahalhador de sa-
]Ario-rninimo ou dc urn operário de classe
media, por exernplo, urn funcionOrio pAblico,
urn profissional liberal, Para saber que o bra-
sileiro ,it menta-se mal, quando se alirnenta.
Todos os anos, muitas crianças rnorrem de
fo ino nesta Naçilo. 0 Indice de mortalidade in-
fantil, ('Iii vez de decrescer, aurnenta. EstO
NI a indningite, estO de volta a esquistossomose,
a tubei-culose e tantas outras doencas citadas
pelo Deputado Haroldo Lopes cia Costa, que
c'stOo a dizimar os brasileiros. Quando des-
crevernos este quadro tAo triste e desolador,
scm uma perspecti'a porn o futuro, nAo que-
i'rmos dzer quo nada pIxIe ser feito. Ao con-
tmOrio: estamos procurando despertar as auto-
i'idadc's par"a o prohlema, porque, corno disse
out certa lose do mneu discurso, se nOs, da
Oposicbo, fib levantarmos a (iiscussbo dos
probicmas, nio serSo os Deputados da ARENA
quo tornarAo css'a iniciativa. No curso da dis-
cnssao sentimnos que vArios I)eputados da
ARENA, homens sensiveis a esta realidade,
honiens conhecedoi'es (10 que acontece em
c-ada nluniripio de Minas Gera's, vieram dar
ii s urt c daboi'acOo, a sun inteligCncia, a sua

C s('ti ( Ilie'iJl1cfli() lii 1)l'obl('mna, Para
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que pU(IeSSCfilOs meihorar ainda mais o nivel
dos debates nesta Casa. A gente sente que
essa Rd de fidelidade partidária toihe muito os
Deputados de tomar iniciatvas de debates.
Eles participarn, mas sentirnos que a inicia-
tiva desses debates é (liflCll. E não podemos
exigi-la dos Deputados da ARENA.

Gostaria de agradecer aos Deputados que
nos ouviram e apartearam. Queremos dizer que
nSo consideramos nossa m'ssão encerrada.
Este é o inicio de urna série de trabaihos que
o MDB vai fazer desta Tribuna, cumprindo
nijo-sornente urn dever de consciência corn a
populaçSo, mas, sobretudo, as próprias deter-
rninaçSes emanandas do estatuto do Supremo
Tribunal Regional.

Matria Aprovada

HEQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Olavo Costa, solicitando
que a 1. parte da Reunião seja destinada a
homenagear a memóra do ex-Govei'nador Bias
Fortes;

do Sr. Deptitado .JoSo Navarro, pedindo
voto de congratuiacoes corn o Dr. Orfila Lima
Santos pela sua norneacSo para o cargo de
l)iretor da PETROBBAS;

n.0 41, do Sr. Deputado Mendes Barros,
em que indica no Sr. Governador do Estado
e no Diretor do Departarnento de Obras e Sa-
neamento a necessidade de convtnio corn a
Prefeitura Municipal para a drenagern do Cór-
rco Figueirinha;

n.° 42. do Sr. 1)eputado Fernando Jun-
qucira, pedindo transeriçiio no Anais da Casa
de artigo do Jornalista I)idirno de Paiva, inti-
tulado Minus do Silêncio ô Pakwra, publicado
no Estudo de Minas do dia 15-3-75;

n.0 43. do Sr. I)eputado Ferraz Caldas,
em gue solicita se (lirija apelo an Sr. Gover-
nador do Estado, visando a construcão de urn
grupo escolar em Carvaihos;

n.0 14, do mesmo parlamentar, ern que pede
seja eflcaminhado ;ipclo -.to Sr. Governador do
Estado, no sentido de que se ultiniem as obras
do Forum da Cidade de Caxambu;

n.° 45, (10 Sr. I)eputado Mendes Barros,
em quc indica an Sr. Diretor do Instituto do
PatrimOnio HistOrico e Artistico Nacional a
flecessidade de que sejam tomadas providên-
cias corn relacao a conservacSo da Igreja Ma-
triz e do Museu Histórico de Nova Era;

n.0 46, do Sr. 1)eputado Emilio Haddad,
In(licafld() an Poder Executivo a nccessidade
(IC, através do DER/'MG, serein colocadas pla-
cas (IC sinalizacSo na entrada da Cidade de
Pains, confluente corn a BR-354;

n.0 47, do mesmo parlarnentar, tambérn
indicando ao Poder Executivo a necessidade
(Ic ser feito asfaltamento (le 3 km de estrada
ligando o Bairro São Geralilo 0 BR-354;

n.0 90. do Sr. Deputado Amilcar Padovani,
pe(lindo se oficie ao Sr. Ministro da Sañde
e 0 SUCAM solicitando sejam enviadas vacinas
contra it para a Cidade de Juiz de
Fora, c toda a RegiSo da Zona da Mata.

PROJETOS DE LEI
N. 4/75, do Sr. l)eputado Haroldo Lopes

(1 UC declara de utilidade pOblica o Comité
IntegraçSo Social de CitrolOndia, corn Sede
('ill Betim, em 2.0 discussOo;

fl•fl 9/75, do Sr. Deputado Christovani Chia
radia, que declara de utilidade pOblica a A5
sociaçOo dos Pais e Amigos dos Excepcionajs
(IC Itanhandu, também em 2.' discussSo

Transcrico de Matéria

Artigo (10 Jornahsta DIdirno de Paiva,
puhuicado no Es/ado de Minus, transcrito floe
Anais po p solicitaçfio do Sr. l)eputado Fer-
nando JIln(1uelra, através (10 Requerimento n.'
42/75, aprovado nesta data:

"Minus do Siléricio ô Pa/aura

ievo!tic io brasileira nSo tern dnnatá
ros. f. urn niovimento que lancou suas bases
na primeira reaçao (in Tenentismo . Fez-se he-
rnca nos 18 do Forte de Copacahana. Abrin
(O1iiflh19)S filS I)otas (la Coluna Prestes . Foj
val(nte nas liostes (IC Isi(loro. Fincou suas

nu Semana de Arte Moderna. Sofrcu o
nipacto do RevoluçSo de 30 Viu Os ga0chos

arnarrarem seus tor(iiIhos na porta do Con-
gr(ss() \crteu sangue na revoluçOo constitu-
cionalista.

E curt ill suns idéias coin 	 comun ismo
dc Carlos Prestes C 0 integralismo de Pli-
nio Salgado. Passnu pelo retrocesso de 1937.
()uviu o grito (le José Américo rompen(Io o
bloquejo da censura. Temperou-se na guerra
contra n nzsrno. Fez-se dernocrOtica em
1945. Viu urn tempo quente de fermentacao
i;olitica : a canipanha do brigadeiro, a eleiçOo
(In General Earico Gaspar I)utra, as violcntas
cainpanhas da UDN, Milton Campos Governa-
dor do i'iiiias,a poderosa liderança de VirgIlio
de Mein Frnncn, a campanha da IETRO13BAS.
corn sea ml (lc prisOes e eampanhas repress!.
vas. A volta dc Getdlio Vargas. A "cristiani-
zaçiio" no PSD. A presença turnultuOria c y e-
ncnosa (IC Carlos Lacer(Ia.

A Hep0hbca do Galeiio. 0 drama de agos-
to (1€' 1974, o sacr ficio de Rubens Florentine
\az. Ultiinato a GetOlio. Bataiha no Congresso
F(UflioeS no Cluhe Mi itar . A "licenca" de
Get0lio, ascensSo de Café Filho corn seu mi-
nistério udenista . A "novembrada", Lott Co.
iinda. 0 veto Ac IcicSo de Juscelino, o pia-
no de mctas, indOstria autoniobilistica, euforia,
Brasilia. inflacSo. 0 homem da vassoura, a
cleicao (Ic JOnio Quadros. (Bons tempos aque-
Its!) Dc repente, a renOncia, veto do III Exer-
cito. Emenda parlamentarista, posse de .Iango.
luita confusao, greves, ativicOo popular, CGT,

1) CE, UNE. Ligas Carnponesas, IBADE, de
creto dir Saupra, comicio do dia 13. Marcha
da Familia corn Deus pela Liherdade, Minas
(ill j)e (I(' ',u(rra. \Iagalhaes Pinto, 31 de marco
de 1961, Jango cain.

I)cpois da vitória, Castelo levou Milton
Campos. m:Is quando Os radicais doininaram,
em outubro (IC 1965, Milton saiu, AI-2 chegoU,

\linas se encolheu. Em seguida, os tempos
argns: explosSo nas ruas, Frente Ampla, La-

cerria com Juscelino e Jango, agitação estudan-
til, 1968, promessas de reabertura, contestacOo,
o retrocesso, 0 AI-5. Em seqüência, doenca
de Costa e Silva, impedmento de Pedro Aleixo,

Junta Militar (10 General Lira Tavares, a
escoiha (IC Garrastazu Médici. Minas perdeu
a VOZ

0 que passou, passou.
Estamos em 1975 e jO se fala sem medo

na abertura polItica. A revoiuco, como im-
poSicSO (Ia vi(la, é henéfica. EIa implica trans-
rormac Oo profunda do status quo de uma de-
terminada situacOo politica, social ou econO-
mica. Essa transforrnaçOo pode ser caracteri -
zada: (a) por urna modificaçOo vertical nas
relacOes do poder e (h) pela violência, cruen-
ta ou nib, feita As instituicOes vigentes.

Segue-se dai que uma revolucOo (etmolo-
gicamente, a palavra revolucSo sugere a idéia
de volta a urn ponto inicial, mediante urn mo-
vimento rotativo) nSo é urn simples reveza-
mento, nos comandos, de elites idênticas pelo
scu status sócio-politico.

A revoluçOo é necessaria? Sim, mas o °seu
processo hO dc ser transitOrio e breve, porque
sua duraçao ten(le 0 consagracSo (10 arbItrio,
que elimina o I)ireito, intranqu1iza Os cida-
dOos e paralisa a evolucOo do meio-social",
comn salientava Milton Campos, no seu fa-
moso Manifesto a Minas, Iançado na campanha
pelo Senado em 1966.

Se o Presidente Ernesto Geisel ensaia
agora - corn as dificuldades conhecidas
o que os jornais convencionararn chamar de
"normalizacao) institucional", ninguérn ques-
tiona sobre qual deve ser a posic0o de Minas,
do politico de Minas, (10 hornem de Minas:
pela democracia, pela libet-dade, pela intransi-
gente defesa dos direitos humanos, porque
"nas conten(las dos part dos, na própria vio-
Iência das paixOcs, distingue-se sempre, domi-
nando-os em linha alta, o senso grave da or-
dem, que é o sinai mesmo do gênio mineiro",
confomme proclarnava Join Pinheiro, em 1906,
num ilepoimento que guarda palpitante atua-
lidade.

Durante muito tempo, setores ponderaveis
la v1(la nacional projetaram uma falsa ima-
gem da politica (IC Minas. Ser "politico mmci-
ro ('ma a marca da matreirice, da frase vazia,
da nomeacao (10 delegado, da rernoçOo da pro-
fessora, do alranjo entre Os dOs. Aos poucos
0 ane(Ior-0 nacional se cmpaturrou de ima-
gens do politico mineiro, sempre negativas ou,
quanito nada, resvalando para o deboche e a
'flVectjvi

Quem sahe se 'tOo foi por isso gue Os go-
ernos revolucionOrios mantinham os mmci-1 0Sa distOncia? Ou sO pegavam Os mineiros
0 POTs sim" e do "sim, senhor"?

Ora, como fazer urna revolucao scm po-
liticos, esses homens que estão corn urn pé
no presente e outro nas nuvens, perguntando
pelo porvir?

NOo quc se pretcnda reabrir, aqui agora,
a tola discussOo de quern deve governar -
se os polItcos, se os técnicos. Outros, mais
capazes, jO cuidaram do assunto. E que me
clesculpem a cansativa repetiçOo de Milton
Campos, mas é que etc tinha o que dizer. E
(lizia dc, em 1969, pouco depois da escoiha
(Ic Médici pelo Alto Comando das Forcas Ar-
madas:

"Deixou-se 0 margem a classe politica,
e aqui anoto a impropriedade da expressOo
em uso. Torna-se como ciasse politica o con-
junto dos hornens que lidam corn a polItica,
como se se tratasse de uma categora profis-
sional mais ou menos sindicalizada ou consti-
tuida em ordem, como o Sindicato dos Bancos,
o Conseiho de Engenharia, ou a Ordem dos
Advogados. A atividade politica, entretanto,
é uma atividade aherta a todos, scm inscricão
e scm exciusividade, e ai do povo em que
dde nOo participe a gcneralidade dos cidadOos
prcstantes. Classe politica, em ciência poll-
tica, so existe no sentido em que usa a cx-
pressibo o Professor Romano Caetano Mosca,
partin(lo da verificacOo de que, através da his-
tOria, sempre exisfu uma "classe politica" di-
rigente, responsOvel por urn sistema de idéias
que serve de base as instituicOes politicas e
que exprime o ideal social correspondente".

Tal coneepcibo hO de significar a idéia
(IC mo(lficaçao nos comandos, mesmo que,
em muitas oportunidades, quem exerce os car-
gos politicos (Ministros de Estado, secretOrios,
(lirctorcs de autarquias, presidentes de ernpre-
sas mistas, diretores de OrgOos estaduais etc.)
faca praça (IC sua eategoria "técnica".

A experiência brasileira dos ñlt'mos 10
anos se fez corn a marginalizacOo dos politicos,
que ce(leram seus lugares a técnicos, tecnocra-
tas, militares e emprcsOrios.

Pena é que esses novos "politicos" nOo
tiveram coragern de enfrentar o julgarnento
popular nas urrias de 15 (IC novembro. Delfim
Neto criou caso em São Paulo, queria ser go-
vcmnador, mas rejeitou indignado - a idêia
de disputar votos par senador.

Em suma, não hO contradicOo entre o po-
litico e o técnico.

1as são coisas diferentes.
0 politico faz "muitas" coisas. 0 técnico

faz "alguma" coisa. 0 politico, homem de
Estado, deve-se caracterizar pela competên-
cia geral, enquanto o técnico tern competência
spec:alizada.

0 politico-legislador, administrador, chefe
partidOrio, lider parlamentar, o homem de go-
verno deve ver em conjunto, mas o técnico
sO ye em dctalhe.

Essa a diferença notável, tanto que, para
urn estu(lioso como Oliveira Viana (pai do
Estado-rcvolucionOrio brasileiro), o homem de
govemno que se fiar em segur passivarnente
O laudo ou a opiniOo dos técnicos poderia ser
hornem (Ic governo, mas 1100 seria provavel-
rnente ulil verdadeiro homem de Estado.
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Se bern entendo, Minas daqui por diante
deve executar missão rigorosarnente politica.

E preciso banir da mente a idéia de que
os governos so se tornarn eficientes quando
realizarn grandes projetos rnateriais, ou seja,
quando constroem grandes usinas, rodovias,
fãbricas, campos de futebol on lancam proje-
tos impacto.

Certo, tudo isso é necessário, mas não
indispensável.

Qual é, em sintese, a rnissão do politico,
do homern de Estado?

E tornar viável o diálogo e lutar pela
oportunidade igual para que todos possarn
partcipar na aquisiçiio e experiência do poder
governamental, ou seja, participacão no go-
verno. No existe qualidade especial alguma
quo seja reconhecida como indicacão satis-
fatória para a capacidade de governar.

Eu sernpre achei que não é possivel ser
politico em vão: ou so é politico para realizar
o bern comum - e isso obriga a tomar decisöes
corajosas, rnutas vezes impopulares - on
se é politico simplesrnente, so para ocupar
lugar e dar presenca.

Conheco do longa data o governador que
está chcgando e posso testernunhar quo ole
tern a exata nocão do que representa ser po-
litico. Abro o jornal e leio trechos do discurso
que Aureliano pronunciou, em setembro de
1973, na convencão nacional da ARENA, sau-
dando Geisel:

Quando ele se recompOs e tornou o Ca.
minho legal, veio a Minas retemperar as
gias. E Minas o recebeu corn festas e alvIssaras
no coracão.

Dorn Pedro, que iii conhecia a bravura e
a rebeldia mneiras, aceita a luta. E proclama
aos rnineiros:

"Os ferros do despotismo rebentaram
hoje nesta ProvIncia. Sois livres e coristjtu.
cionais".

0 historiador registrou o reencontro:

"Corn a viagein a Minas havia-se °Pe-
rado no iirnbito do Principe urna transforma.
ciio radical. Tinha-se completarnente natura.
lizado brasileiro."

Anos depois, volta a Minas, estamos em
1831, mas chega como quern manda e flopede. Niio teve a mesma acoihida passada
acaha abdicando. Minas politica, sempre po.
iItica, esta a Minas que nunea se ornitiu, mesmo
quando subjugada polo direito da forca.

Perdeu a voz, algumas vezes. Como lii diz
o nosso Francisco Iglésias:

"0 certo é quo Mnas so transforma
aos poucos, procura recuperar a irnportincja
que teve e perdeu: jii se lernhrou que cia foj
o eixo da vida brasileira no Século XVIII; foj
marcante no Século XIX mas scm ser o centro
- no decurso do qual foi perdendo subs-
tincia."

ao5 ouvidos dos naturais corno elernento de
lie11ac50 histórica. Depois, corn o surgirnen-

to do uma elite cultural quo tomava conheci-
jnentO do quc se passava no Vclho Mundo, a
.aga rcvolucioniiria começou a soprar corn
forVil ;ncontrolavel. Al so revelou a existên-
cia (IC uma consciência comum da piitria nas-
cente, quo niio podia continuar atrelada aos
jntcrcsses do colonizador.

A Minas do hoje estii convocada a curnprir
jssão t5o nobre quanto a dos Inconfidentes:

(llzer ,to Brasil quo nós todos, scm excecão,
sornos a favor (10 progresso, do aurnento do
pIB, de rnaior renda per capita, da Revolucao,
desde que tudo soja feito demo craticamonte,
corn o dissenso e 0 cOnsenso - scm constran-
gimeflto5.

Ah, so depender de mirn, do você, do povo,
Minas seri politica, sirnplesrnente politica, pu-
ramente politica, totalrnente politica. Quo so
faça politica dia 0 noite. A polItica do enten-
dimento A politica da liberdade. A poiltica
da cultura. Porque na verdadeira politica
exSte "urna" cultura.

Urn politico autentico sabe quo, na on-
gem (Ia cultura, enquanto realidado objetiva
e histórica, esth, sent dOvida, 0 próprio ho-
mciii. a "irnaginacão cnia(Iora" do apelo de
Geisel, quo modela e configura as forrnas do
penSaillento e da arte, da ciência 0 das teen!-
caS, dos costumes o (las prOpnias asp:racoes

hurnanas. A cultura é em essência - faina
poética, tarefa de imaginaçiio, sonho de idoa-
listas. Em sua raiz encontramos a presença
do poeta, daquele quo, na expressão do filO-
sofo, funda 0 ser corn a palavra.

Eu acre(Iito quo o Governador que está
chogando assumiu esso compromisso demo-
cratico

E centarnento estari ouvindo as vozos quo
formam a grande sinfonia da nossa tradiçao
1bertiiria.

Ondo estiio essas vozes?

0 escravo Chico Rei, a doce Marilia, o
inconsolivel Alvarenga, o poota Cliudio, o
juiz Gonzaga, o estudante Maia, Padre Ro-
lm, 0 va!onto Filipe dos Santos, o untrépido
Alferes Tiradontes, todos estiio velando para
(IUO esse comprornisso seja fielmonte
cumpri(io.

PS: falei muito do pollU-
ca. Esqueci-me do falar nas
obras materiais. Sei que o
Governador Aureliano Cha-
ves cui(!ana delas. Afinal,
uma terra como a nossa é
feita do Dorn Quixotes e
Sanchos Pancas, sobretudo,
de Sanchos Pancas. .

- "Ao verdadeiro homern pñblico, ao au-
têntico politico, deve caber urn legitirno papel
na elahoração de urn piano nacionai. Aos téc-
nicos cabe a tarefa válida (10 estudar e propor
solucöes viáveis. Aos politicos, optar por
aquelas melhor afinadas corn os legitirnos an-
seios do povo".

E tempo de fazer politica, a grande poll-
tica das idéias, a saudável poiltica da liber-
tacão.

"As gentes das Minas näo cedern", dizia
o Conde de Assurnar, ern carta a EI-Rei de
Portugal, nos tempos do absolutismo reinol.

Carlos Drummond de Andrade, quo dii
licoes de mineirdade, diz num poerna quo
"ninguém sabe Minas", alega quo "so mineiros
sabern", rnas "niio dizem nern a si mesmos o
irrevelivel segredo chamado Minas".

Que isso, seu Carlos?
Quern ihe disse que isso é Minas, o rninei-

ro, a niio ser por licença poética ou obriga-
ciio de poetar diariarnente ern canto do jornal?

Minas pode niio gostar das frases toni-
troantes, mas gosta do so mostrar.

E certamente se mostrari, daqui por dian-
te, corno se rnostrou ao Principe, nos bravos
dias de 1822, que semeararn o Fico e adubararn
a Independência.

Porquo muitos so ornitiram, \linas per-
deu substância.

Que pode rocuperar, agora, e para sem-
pro, scm jarnais ter pretdnsOos hogemônicas.

Para isto deve fazer poiitica e romper
O bioqueio. Os mineiros sabem quo a liberda-
de não so contérn no circulo de rcstricOes e
torna-se incontrolivel no processo superior,
ao relacionar-so corn a educaciio E o que
oxplica, scm dOvida, o encontro da Univer-
sidade corn a Liherdado, e, em conseqiiêflCla,
corn a Dernocracia.

Estii nos Autos da Devassa que o alferes
Tiradentes, quando interrogado polo juiz da
Rclaciio sobre os motivos que o levaram a
conspirar contra a Coroa, teve esta expressão:

- "Os rnazomhos também valiam e sabiarn
governar."

Corn isso queria expressar quo o objetivo
da conjuração niio era apenas derrubai illil
governo despótico, rnas ao mesrno tempo, cons-
truir uma Naco. Nern foi por acaso que entre
Os ideais dos Inconfidentes estava a criacao
de urna universidade, templo do saber c lugar
de rneditaciio, para usar a expressiio medieval.

Niio, Minas näo pode sor "revolucioniiria
para rnanter o statu quo. Em 1789, Tiradentes
levantou o povo porque havia descontentamefl
to, quo se converteu na aspiracão a urn go-
verno próprio. 0 Brasil sempre colônia soav$

146	 147

ii



25.' REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 14 DE ABRIL
DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
WILSON TANURE E SAID ARGES

Comparecimento

Wilson Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said
Arges, Pedro Gustin, Antonio Dias, Carlos Eloy,
Carlos Lemos, Christovarn Chiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Maciel, Dalton Canabrava, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Euclides 'Cintra, Euripedes Craide,
Fábio Notini, Fábio Vasconcellos, Ferraz Cal-
das, Gcnésio Bernardino, Gerardo Renault,
Haroldo Lopes, Humberto de Almeida, Jesus
Trindade, João Bello, João Marques, João Na-
varro, .Joäo Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José
Laviola, José Santana, Kemil Kumaira, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Lima, Milton
Salles, Morvan Acayaba, Nunes Coelho, Ro-
naldo Canedo, Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Te-
lêmaco Pompei.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Deputado Leone! J61io, Presidente
da Assembléia Legislativa de São Paulo, co-
munjcando a eleicao e posse da nova Mesa-
-Diretora daquela Casa;

do Sr. Deputado Alexandre de Sá Collares
Moreira, Presidente da Assernbléia Legislativa
do Maranhão, acusando recebimento de oficio
desta Assembléja, comunicando a eleicao de
sua Mesa-Djretora.

Proposiç6es

PROJETO DE LEI N.y 58/75

Declara de utihidade püblica o Sindi-
cato dos Trabalhadores nas Indñstrias de
Fiacao e Tecelagem, corn sede na Cidade
de Curvelo.
A Assembléja Legislativa do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 1.9 - Fica declarado de utilidade
Dübljca o Sindicato dos Trabaihadores nas
,,,,ca de Fiaçao e Tecelagern, corn sede
fla Cidade de Curvelo.

Art. 2.9 - Revogarn-se as disposicoes em
contrário.

Art. 3.9 	 Esta lei entra em vigor na
data de sua publicaçao.

Sala das Reuniöes, 10 de abril de 1975.

Ddlion Cancibrczva - Emilio Haddad -
Neil Jabur - Gomes Moreira - Wilson Ta-
nure - Milton Lima - Elmo Braz.

Juslificacao - 0 Sindicato dos Trabaiha-
dores nas Inddstrias de Fiacao e Tecelagem,
objeto da presente proposição, tern como base
territorial os Municipios de Curvelo, onde
estã sediado, Inimutaba e Buenópohis.

Fundado ha mais de 27 anos, vem curn-
prindo rigorosamente sua missão como enti-
dade de classe, prestando assistência social
e previdencjárja inestimável a seus inümeros
associados e ao povo em geral, que o tern
prestigiado e o conceitua no mais alto nivel,
dada a sua atuação efetiva na representação
popular, em louvável sistema de coordenaçao
e proteção a todas as categorias, alérn das
que congrega em seu quadro.

0 Sindicato, urn dos mais antigos de nosso
Estado, colabora incisivamente corn os pode-
res pñblicos, inclusive mantendo o conceitua-
do estabelecimento de ensino denominado Gi-
násjo Instituto Educacional Othon Bezerra de
Mello.

Sna atual diretoria - dotada de louvá -
vel dinamismo e senso de responsabilidade,
diga-se de passagem - exerce o mandato ha
mais de 2 anos, e a idoneidade dos membros
que a compöem está atestada no documento
anexo, acompanhado da certidão de registro
do Cartório de Registro Civil das Pessoas
Juridicas.

Infere-se do exposto que a entidade me-
rece o titulo de uti!idade pñb!ica, o apoio
e o interesse do Legislativo mineiro para a
consecução do seu objetivo, ora proposto.

Dalton Canabrcwa

REQUERIMENTOS

N.9 106, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
solicitando Se formule apelo ao Sr. Governa-
dor do Estado, pedindo a sua atuação jun-
to ao Diretor Geral do DER/MG, no sentido
de que aquele órgão, pela sua Divisão de
Transportes, proceda aos estudos para a cria-
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cão de uma linha de ônibus entre Belo Hori-
zonte e Porteirinha, corn corrida em regime
noturno;

n.9 107, do Sr. Deputado José Santana,
em que pede seja formulado apelo ao Sr. Go-
vernador do Estado, no sentido da adocao
das necessárias providências para que se
constitua urna cornissão especial corn a fina-
lidade de elaborar estudos sobre a atualiza-
cão, remodelaçiio e clinamizaçSo do Instituto
de Previdência dos Servidores do Estado de
Minas Gerais;

11. 0 108, do Sr. Deputado Wilson Tanure,
pedindo seja indicada ao Sr. Governador do
Estado a necessidade e oportunidade de se
encaminhar mensagern a esta Casa, instituin-
do o 13.9 salário para o funcionalisrno esta-
dual, tendo em vista a rnanifestacSo do STF
que julgou constitucional o pagarnento, pela
Prefcitura Municipal de Sete Lagoas, (In re-
ferida gratificaçSo;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava, em
que solicita seja constitulda uma comissSo
de três Srs. Deputados, a fim de represen-
tar esta Assembléia nas solenidades da 7. Ex-
posiç5o Estadual de Gado Zebu e 35. Ex-
posicSo Agropecuária e Industrial de Curvelo;

do Sr. Dcputado Fáhio Vasconceflos, pe-
dindo voto de congratulaçöes corn a Funda-
ção Acácio Martins da Costa, nas pessoas do
Dr. Luiz Martins da Silva, da Prof. Cristina
Fonseca Noronha e do Pc. José Vieira de Vas-
concellos, respectivamente, Diretor daqucla
entidade, Coordenadora da Faculdade de Ciên-
ems Humanas de Ponte Nova e Presidente
do Consclho Federal de EducaçSo, pela ins-
talaç5o, naquela cidade, da Faculdade de Ciên-
cias Hurnanas;

do Sr. Deputado Antonio Dias, solicitando
se constitua uma cornissSo de três Srs. Dc-
putados para representar csta Assernbléia na
IV Conferência Distrital do Rotary Club, a
realizar-se em Montes Claros.

COMUNICACOES

Do Sr. Deputado Dalton Canabrava, em
que participa a Casa o falecimento, em Curve-
lo, do Sr. Antonio Dundá, solicitando a apre-
sentação de condolências a familia enlutada;

do Sr. Deputado Carlos Eloy, dando ciên-
cia a Casa do falecimento, ocorrido nesta Ca-
pital, do Sr. Orlando de Castro, e pedindo
sejam enviadas condolências a vidva (10 ex-
tinto, residente em Caeté.

Orador

o SR. DEPIJTADO WILSON TANURE -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. No dia 20
de agosto de 1962, quando desempenhava as
funcOes de Prefeito Municipal de Sete Lagoas,
inteiramente despreocupaclo em fazer histó-
na, sancionava eu, na tranquila paisagem
de men gabinete, a Lei n.9 952. 0 instrumento
legal institula para os funcionánios da Pre-
feitura de nosso Municipio uma gratificaçSo
salarial de 1/12, independentemente de qual-

quer remuneraçSo a que fizesse ins 0 pessool
da municipalidade. Estava instituIdo o 13salário na Prefeitura Municipal de Sete Lago

Depois de restabelecida pelas Leis flo
1.031/64 e 1.407/69, a gratificacão corr
pondente ao 13.9 salário foi abolida em 1972
Os funcionãrios da Prefeitura de Sete Lagoj
recorreram ao Tribunal de Justica, que aco1h0
o ato da Prefeitura. Em virtude disso, esses
inesmos funcionánios recorr' .ini a instânj
superior, ao Supremo TriLunal Federal, que
entendeu que o pagarnentu (la gratificaç0
correspondente ao 13.9 salário, criada pela
Lei n,O 952/62, por mim sancionada no temp0
em que era Prefeito Municipal, nSo feria qual
cluer dispositivo da ConstituiçSo.

0 fato agora tern sido comentado pela
ilnprensa de urn modo geral e corn just0 e
inerecido destaque. Eu me permitiria salien.
tar, entre outras expressOes da nossa jm
prensa, o que disse 0 Estado de Minus no dia
13, através do Sr. Nelson Pnoença, (la Asso.
ciacão dos Chefes do Estado. Diz ele: "A de-
cisSo mcrece nosso aplauso nSo somente por-
que os funcionários da Prefeituna (IC Sete
Lagoas vSo ganhar mais, mas também porque,
corn isso, o Supremo Tribunal Federal pre.
servou a autonomia dos municipios. Isto é
muito irnportante. Devernos tambérn aplaudir
o Prefeito que sancionou a lei, pois mostrou.
-se urn homem atualizado e que entende o valor
do funcionãnio".

Agradeço essas palavras do nobre Sr.
Nelson Proença.

0 Didrio da Tarde de hoje, na parte de-
dicada ao funcionalisrno, diz: "0 fato é que
a decisao do Supremo Tribunal Federal re-
perdutiu intensamente entre os servidores
blicos. Foi, talvez, a mais importante (lecisao
desses ñltimos anos na area do funcionalis-
rno. Foi, sew dOvida, uma decisSo de ha-
pacto".

Tenho aqui, Sr. Presidente, Srs. Depu.
tados, a certidão que anexanei a indicaçio
que irei apresentar, da Prefeituna Municipal
de Sete Lagoas, que diz em seu art. 3.9: "No
rnês de dezernbro de cada ano, a todo fun
cionánio senã paga urna gratificacao salarial,
pela rnunicipalidade, independentemente do
remuneraçSo a que fizer jus.

Parágrafo 2.9 -.- A fracao igual on su-
perior a 15 dias de tnabalho será havida como
mCs integral para os efeitos do paragrafo an-
terior."

Vêm outros itens, mas, par terminar, a
Lei diz o seguinte: "Art. 5.9 - Revogam-Se
as disposicOes em contrário. Prefeitura Mu-
nicipal de Sete Lagoas, 20 de agosto de 1962.
(a) Wilson Tanure, Prefeito Municipal —
Ilza Abreu Franca, Secretánia."

Esta Lei fl.9 952/62 provocou uma deci-
são do Supremo Tribunal Federal que teve
repercussão nacional -

Aproveito o ensejo para dizer que am
jornal da Capital teria publicado declarac6es
de urn Sr. Deputado da ARENA, dizendo qUe
o Prefeito Sérgio Emilio cancelara os benef
cios da Lei n.? 952/62, por nós apresenta
e sancionada.

Quero dizer que o Prefeito de Sete Lagoas,
apes (la decisão do Supremo Tribunal Fe-
deral n5o ter sido unânime - houve dois
çotOS contrários .- nSo necorrerC desta de-
ciSSO e ja entrou em entendimentos corn
funcion alismo para efetuar 0 pagamento do
13.9 salCrio, instituIdo por flóS quando tive-
nios a honra (IC ocupar a Prefeitura de Sete

ag0as, em 1972, o que vem demonstrar a
sens j hje (10 Chefe do Executivo de minha
terra pelo problerna social que envolve a Ia-
boniosa classe dos funcionários municipais.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Dalton Canabrava, soli-
citando seja constitulda uma comissSo de três
Srs. Dputados, para representar a Assem-
bléia nas solenidades da 7. 1 Exposiçao de
Gado Zebu e 35•a Exposição AgropecuCria e
Industrial de Curvelo;

do Sr. I)eputado AntOnio Dias, em quc
pcde se (OflSt ittia 1.Ifllfl ColniSsan de três Srs

Deputados, para representar esta Casa na IV
Confenência Rotary Club de Montes Claros;

do Sr. Deputado Fábio Vasconcellos, pe-
dindo voto de congratulaçoes corn a Fun -
dacSo Acácio Martins da Costa, de Ponte Nova,
nas pessoas de seu Diretor, Dr. Luiz Martins
da Silva, da Prof. 4 Cristina Fonseca Noronha,
Coordenadora da Faculdade de Ciências Hu-
manas de Ponte Nova, e do Pc. José Vieira
(IC Vasconcellos, Presidente do Conselho Fede-
ral de Educaçao, pela instalaçäo, naquela ci-
(lade, da Faculdade de Ciências Hurnanas.

PARECERES

Dc redação final dos Pnojetos n. Qs 2, 3,
27, 28, 29, 33, 34 e 35/75.

PROJETO DE LEI

Em 2 discussão, o Projeto de Lei n.°
26/75, do Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz,
o qual (leclara de utilidade pOhlica a Associa -
cao dos Engenheiros da Centro-Oeste.
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r 26.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 15 DE ABRIL DE 1975

pBESIDiNCIA DO SR. DEPUTAI)O JOAO
FEB11 AZ

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Arges,
.iñnia Mare, Pedro Gustin, Amilcar Padovani,
AntOnio Dias, Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christovarn Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Maciel, Dalton Canabrava, Delfirn Ribeiro, Dê-
nio Moreira, Dorningos Lanna, Elmo Braz,
Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra,
EurIpedeS Craide, Fábio Notini, Fábio Vas-
concellos, Ferraz Caldas, Genésio Bernardino,
Gerardo Renault, Gomes Moreira, Haroldo Lo-
pes, Humberto de Almeida, Jesus Trindade,
João Bello, Joilo Marques, JoSo Navarro, JoSo
Pinto Riheiro, Jorge Carom', José Laviola,
José Santana, Kernil Kuinaira, Luiz Bacca-
rini, Mendes Barros, Milton Lima, Milton Sa-
lies, Morvan Acayaba, NarcClio Mendes, Nilson
Gontijo, Nunes Coelho, Olavc Costa, Hainiun-
do Albergaria, Ronaldo Canedo, SebastiSo Nas-
cimenlo, Sérgio Ferrara, Sylo Costa, TelCmaeo
Pompei c Vicente Guabiroba

Expediente

OFICIOS

N.s 3, (10 Sr. Governailor Aureliano Chaves,
agradecendo a aprovaçiio do Veto total oposto
A Proposição de Lei n.9 7.039 (ex-Projeto
n.° 962/73), que autoriza doaçSo ou arren(Ia-
fliento (le irnóveis;

dc Sr. Epitácio Bittencourt, Presidente da
Assemhléia Legislativa (10 Estado (le Santa
Catarina, cumprirnentando pela eleiç5o da Me-
sa Diretora.

Proposiçes

PROJETO DE RESOLUcA0

(Encaminhado pela Mensagern Goveriiarnental
L° 18/75.)

AprDva Termo Aditivo de ConvCnio
eeiihralo ('flIrt' 0 Est ado (IC Mm as Gerais
C o Ministerio da Justiça para a COnS-
I(iiç () (It 01(1 (Stah(l(Cifil(flto prisional

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o Terino Adi-
tivo de Convênio celebrado entre o Estado
(IC Minas Gerais e o Ministério da Justica para
a construc5o de urn estabelecimento prisio-
nal, de que trata a Resoluciio Legislativa n.9
1.093, de 14 (IC maio (Ic 1974.

Parâgrafo iinico - 0 Termo Aditivo de
Convênio previsto no artigo passa a fazer
parte integrante (testa ResoluçSo.

Art. 2.° - Esta resoluciio entra em vigor
na data (IC sua puhlicaçSo, revogadas as (lis-
(iisposiçoes em contrario.

l)ado no Palacio (Ia Liberdade, aoS
Nola do Divisdo de Redacão e Pub!ieacão.
0 convênio foi publica(lo na integra no

I)iário (10 Legislativo de 17-4-75.

PROJETO N.° 59/75

(Encarninhado pela Mensagem Governainental
n.o 19/75, que fixou o prazo (IC 30 dias para
sua apreciaçao. )

Autoriza o Poder Executivo a aceitar
doaçSo de imóvel situado no Municipio
(IC Teófilo Otoni.
A AssembiCia Legislativa (10 Estado de

Minas Gerais decreta:
Art. 1.o Fica o Poder Execulivo auto-

rizado a aceitar, da Prefeitura Municipal de
Teófilo Otoni, urn terreno coin a Area de apro-
xirnaclamente 220,00 ha, situado naquela ci-
ilade, cuja doacao foi autorizada pcla Lei Mu-
nicipal fl. 0 1.510. (IC 17 de maio (Ic 1974, para
construçSo (le urna peniteneiaria agroifl(IUS-
trial.

Art. 2.s Esta lei entra em vigor na
data (IC sua publicaçiio, revogadas as (liSpO-
siçOeS em contrãrio.

Dado no Palácio da Libei'dadc, aos.

PROJETO DE LET N.° 60/75

Declara (IC utilidade piThlica o Es
porte Clube Barcelona, corn sede na Co-

niarea de Contagem.
A Assernbléia Legislativa (10 Estado de

Minas Gerais decreta:
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Art. 1.9 - Fica declaraclo de utili(ladc
püblica o Esporte Clube Barcelona, corn sede
na Comarca de Contagem.

Art. 2. Revogadas as disposiçSes em
contrário, esta lei entrará em vigor na data
(IC sua publicacSo.

Sala das ReuniOes, 15 de abril (Ic 1975

Haroldo Lopes - Olcwo Costa 	 Jorge
Caroime - Dalton Canabrava - Chrislovain
Chiaradia	 Soares Dias.

Justificacdo 0 Esporte Clube Barcelona
é uma sociedade civil, registrada no Cartório
liassotc da Cornarca (le Contagem, onde tern
sede, sern fins lucrativos e tern por finalidade
desenvolver a educacSo fIsica em todas as
modalidades, bern corno prornover reuniOes e
diversbes de caráter esportivo, civico, social
c educativo em geral.

E dirigiclo por urna Diretoria constituida
de Presidente, Secrctârio, 2.°-Secretário, 1.9-Te-
soureiro, 2.9-Tesoureiro, Diretor Técnico e Di-
retor Social, além de outros cargos julgados
necessários.

Em vista das inñmeras atraçbes de atle-
tismo que tern demonstrado a populacSo (lc
Contagein, o Esporte Clube Barcelona mcrece
a nossa atencão e apoio. Em caso de disso-
lucSo da entidade, o saldo de seu patrirnônio
será revertido para asilos e casas (IC can-
dade.

Pelo exposto acirna, solicito de rneus co-
legas parecer favorãvel.

Haroldo Lopes

REQUERIMENTOS

N.9 109, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
solicitando seja indicada ao Sr. Secretário de
Obras Piiblicas a necessidade de reforma do
prédio do Forum Bias Fortes, de Pedralva;

n.o 110, do mesmo parlarnentar, solicitan-
do seja indicada ao Sr. Secretário cia Segu-
ranca Pdblica a necessidade de abertura de
inquérito para apurar dendncias contra au-
toridades policiais de São Lourenco, publi-
cadas no Jornal A Montanha, daquela cidadc;

da Sra. Deputada Jñnia Manse

n.c 111, solicitando seja encarninhada su-
gestão ao Sr. Newton Cardoso, Prefeito de
Contagem, visando ao calçarnento dos ruas do
Bairro Riacho das Pedras;

n.9 112, solicitando seja indicada aos Srs.
Governador do Estado e Prefeito de Belo Ho-
rizonte a necessidade de execuçSo do piano
de meihoramento do Avenida Teresa Cris-
tina;

n.9 113, solicitando seja feito apelo ao
Sr. Prefeito da Capital no sentido de se pro-
videnciar o calcamento da Avenida Mayer,
no Bairro da Urea;

n.° 114, solicitando seja encaminhada in-
dicacao aos Srs. Prefeito da Capital e Dire-
tor cia COPASA, sobre calçarnento e constru-

çao dc rede de esgotos da Rua N. Sra. j
Perpétuo Socorro, no Bairro Boa Vista;

n.9 115, em quc requer seja encaminhad
apelo aos Srs. Presidente da TELEBRAS e d
TELEMIG no sentido (Ia religacão do telef0
que servia a Clinica Senhora de FOtima e
Hospital (las Clinicas em São Joaquinid
Bicas, MunicIpio (IC Igarapé;

n.9 116, do Sr. Dcputado Christovam Chja
radia, solicitando seja encarninhado apelo a0
Srs. Presidente do RepOblica e Ministro da
Agricultura, no scntido dc que Sc adotem
vidências que enurnera, em benefIcio dos ha.
taticultores mineiros;

do Sr. Dcputado Pedro Gustin, SOlicitan
(10 desarquivanicnto do Projeto n.° 952/73, de
sUa autoria;

do Sr. Deputado Telêmaco Pompei, que
requce voto de pesar pelo falecimento do Me.
dico Newton Resende Vieira, em Muriae;

do Sr. Deputado Mendes Barros, soiij.
tando voto de congratulacOes coin Sr. Per.
nando Roquette Reis, Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce, pelo aurnento da verba (leStinada
ao Fundo de Melhorarnento e Desenvolvimen.
to (Ia Zona do Rio Doce;

do Sr. Deputado João Navarro, solicitan.
do voto de congratulacOes coin Srs. Presj.
(lente da Rede Ferroviária Federal e Ministro
dos Transportes pela conclusSo do projeto de
engenhania do prirneiro quilôrnetro cia Ferro.
via do Aço, que ligará Belo Horizonte a Sb
Paulo.

C0MUNICA6ES

Do Sr. Deputado JoSo Navarro, sobre Ia.
lecirnento do Dr. Luis Vilela Costa Pinto, em
Barhacena;

do Sr. Deputado Mendes Barros, sobre fa•
lecimento (10 Sr. Benjamin Soares dos Santos,
em Governador \Tala(lares;

(10 Sr. Deputado Emilio Haddad, Lider
do MDB, comunicando a substituicSo do Sr.
Deputado Luiz Baccarini pelo Sr. Deputado
Nilson Gontijo ma ComissSo de FiscalizacbO
Financeira e Tomada de Contas, hem corno
a inclusSo do Sr. Deputado Luiz Baccarini
na ComissSo de RedacSo, como membro dc-

tivo, e na de FiscallzaçSo Financeira e Toma-
da de Contas, corno suplente.

Pareceres

Receberarn parecer de redacSo final OS
seguintes Projetos:

PROJETO DE LEI N.e 4/75

Declara de utilidade pOblica o CISC
- Comitê de IntegracSo Social de CitrO-
lSndia, coin 	 ma Cidade de Betim.
A Assemhléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. 1.° - Fica declarado de utilidade
pOblica o CISC - Comitê de IntegracSo So

de CitrolSndia, coin 	 na Cidade de
etU

Art. 2.9 --- Esta hi entra cm vigor no
data de sua publicacao.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposiçOes em
contrao

Sala das ComissOes, 15 de abnil de 1975

Milton Lima, Presidente - Domingos
Lafl°' Relator - Antonio Dias - Fdbio No-
(mi.

PROJETO DE LET N: 9/75

Declara de utilidade pñblica a Asso-
ciacSo de Pals e Amigos dos Excepcio-
nais - APAE, coin 	 na Cidade dc
Itanhandu.
A Assemblela Lcgislativa (10 Estado (le

Minas Gerais decreta:
Art. i.e - Fica cleclarada de utilidade

Oblica a AssociacSo dc Pals c Amigos dIOS

Excepionais - APAE, corn sede na Cidade
(Ic Itanhandu.

Art. 2.9 = Esta lei entra em vigor na
data de sUa publicacão.

Art. 3.9 	 Revogarn-se as disposiçOes em
contráriO.

Sala (las ComissOes, 15 de abril de 1975

Milton Lime, Prcsidcnte - - Dominijos
Lanna, Relator ---AntOnio Dias -- -- F0l)iO No-
(mi.

A ComissSo de RedaçSo opinou, ainda,
pela aprovacSo (10 Projeto abaixo, no farina
do Substitutivo

PROJETO DE LET N.e 26/75

Declara (IC utilidade pOblica a Asso-
ciação de Engenheiros cia ViacSo Férrea
Centro-Oeste, coin sede em Belo Horizonte.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. i.e - Flea declarada (IC utili(Iade
pubhca a AssociacSo de Engenheiros cia Via-
0o Férrea Centro-Oeste, coin em Belo
Horizonte.

Art. 2.e - Esta lei entra em vigor no data
de sua publicação.

Art. 3.e - Revogam-se as disposicbes em
Cofltrárjo

Sala (las ComissSes, 15 (IC abril de 1975

Milton Seller, Presulente 	 Dorniiiqos
Laon0, B 1tnr - - /(t/)!() \otini --• -lu! nil)
fm05

Recebeu parecer favorável da Comissão
(Ic Assuntos Municipais e Planejamentos Re-
gionais o Requerimento n.e 24/75, (10 Sr. I)e-
putado José Santana.

Oradores

BATATICULTORES MINEIROS

0 SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA - Sr. Presidente c Srs. Deputados.
A bataticultura, quc foi introduzida no Sill
do nosso Estado aproxirnadarnente ha 15 anos,
cnfrenta hojc uma dos mais graves crises, que
cstá tendo urna repercussão catastrófica ma ceo-
nomia de vOrios municipios rnineiros.

Coin vários municipios produtores
die batata, na rcgião Sul-inineira do nosso Es-
tado, estão sdntindlo esse golpe na sua ceo-
nornia, em vista cia falta de preco para a ba-
tata ali pro(luZi(la.

0 Estado de Minas, em sun ediçSo de
hoje, publica farta matéria sobre esse proble-
ma que se agrava inais profundarnente no Mu-
nicIpio de Carnanducaia e que esta atingindo,
também, os Municipios de Extrcrna, Munhoz,
Toledo, Itapeva, Born Repouso, Bueno Bran-
dão, Cambui, Andradas e Ipuiuina. 0 que
acontece corn a nossa bataticultura é, scm
dt'ivida algurna, rnotivo de muita preocupa-
ção para nos,  que representamos aquela região
nesta Casa. A matéria que estb no Estado de
Minas, e que desde já peco seja transcrita em
nossos Anais, bern reflete a situação calami-
tosa em que se encontramn os hataticultores,
porque, após quatro meses de lutas no amanho
(Ia terra, veIn seu pnoduto encontrar no mer-
cado consumidor urn preco que sequer alcan-
en 50% do seu custo. Vãrios fatores vêm oca-
sionando essa situação calamitosa naqucle Mu-
nicIpio. Desejo citar aqui, de inicio, a situa-
cSo dos aduhos que são vendidos aos bata-
ticultores, adubos esses que lá chegarn falsi-
ficados e quc não contribuern em nada para
o aurnento do producão, levando sérios prejul-
zos a agricultura.

Por estas razOes é que me permito, no
tarde de hoje, apresentar a Casa urn Requeri-
mento, através (10 qual faco urn apelo vee-
mente no Sr. Presidente cia RepOblica, Gene-
ral Ernesto Geisel, e ao Sr. Ministro da Agri-
cultura, nosso coestadluano Alysson Paulinelli,
a firn de que tornern conhecimento desse pro-
blema e mandern para nOs a solucão adequa-
cia para tranqililidade geral dos produtorcs.

A matéria publicada no Estado de Minas
é a seguinte:

Saperproducdo de Batatas provoca crise econO-
mica no Sal de Mines

Quinhentos produtores de batata do Mu-
nicipio de Camanducaia, no extremo Sul de
i\linas, a 130 km da Cidade de São Paulo, estão
perdendo sua producão, estirnada em 3 mi-
lhOes de sacas, on vendendo o produto pora
os depósitos da Capital paulista por preços
aviltados, que chegam a Cr$ 0,40 o quilo para
O tipo "extra" e a apenas Cr$ 0,17 para a "ha-
tata de primcirn'.
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Do Juiz de Direito cia Cidade, Ranuipho
Giacomeili, que plantou quatro aiqucires e
ainda niio colheu nenhum, arriscando-se a
perdê-la "por causa dos baixos prcços que niio
compensam o custeio do piantio", ao jovem
Gessi Fernandes, dc 23 anos, quc na iItima
sexta-feira vendeu 53 aiqucires de sua pro-
priedade para paar titulos vencidos, os pro-
ciutores rurais dcste Municipio estilo alarmados
coin prejuIzos ocasicnados pela crise de
comercializaçSo de batatas nesta safra.

"Aqui cm Camanciucaia so niio estã
tcndo grandes prejuIzos quem nada piantou",
é o desabafo do produtor Angelo Cactano dos
Santos, que reflce a situaç5o vivida pelos
bataticuitores. Os titulos em protcsto no car-
tório local atingem mais de Cr$ 500 mil no
mornento, "mas esta importSncia pode elevar-
-Se rapidamcnte para -Cr$ 5 miihöes", de acor-
do coin a opiniiio do produtor Delmar Santos.
Os financiamcntos feitos pela rede bancâria
para Os produtorcs de batata do Sul dc Minas
aicançam Cr 14,5 milhOcs, e a maioria se
confessa scm condicöes de rergatar os cm-
préstimos contraIdos, como Benjamim Ramos
da Silva, dc 61 anos, que vencicu scu automó-
vci e urn jipe para tirar titulos (To protesto.

"A situaç5o do Municjpio é die (ala-
midade" - (liz 0 Prefeito Gentil Faria Dias.
"A crise envoive, cntrc proprieh%rios, lavra-
dores e sells depencicntes, cerca dc 4 mil pes-
soas (1/3 cia popuiaçSo) . Desde o final do
ano passado, a Prefeitura dcixou dc arrecadar
os impostos predial, territorial e a taxa dãgua,
como forma de evitar urn agravamento da
difIcil situaçSo financcira dos i'ossos agricul-
tores, o que equivale a urna cTIvicla ativa dc
Cr$ 350 mu ."

Para o Juiz de Direito Ranuipho Giaco-
mclii, também produtor rural, "o Governo
precisa conceder-nos a prorrogaciio dos em-
préstimos particuiarcs (que as firmas fornc-
cedoras dc acluhos e inseticicias fazem me-
(liante a emissiio dc cluplicatas) através dc
urn repasse, coin prazo mInimo (Ic (I
meses".

ETc acredita quc a crise, que "atingc 701710
cia população ocupacia do Municipio" poderá
provocar, dentro dc pouco tempo, o desem-
prego de 2 mil pessoas, gerando outro dra-
ma social e a marginalizaçSo de centenas dc
lavradores.

Ranuipho Giacomelli estâ trahaihando pa-
ra a criaçiio da Cooperativa Agrcpecuãria de
Camanducaia, "pois essa sera a nossa inica
saida para nSo sofrcrmos nas próximns safras
o aviltamento de preços que ocorre no mo
mento. Poderemos alugar urn armazém em
São Paulo para cuidar da comerciaiização dc
nossos produtos, no invés de ficar a mercê
cia especulação dos intermediArios".

Esta tese é tambérn defendida incisiva-
mente pelo japonês MArio Kamon, urn dos in-
trodutores da cultura de batata no Municipio
hA cerca de 5 anos. "No JapSo - diz dc,
que veio hA 19 anos para o Brasil, sempre
"plantando batatas" - os próprios prociuto-
res se organizarn para vender os seus produ-
tos. Temos que aplicar esta formula aqui".
Kamon jA previa a superproduçSo de batatas
nesta safra: "Avisci a todo munclo para não

plantar muito. Eu mesmo reduzi minha 'a
voura de 20 para. 5 aiqucires e tive prejujzo5
Agora e esperar urna reacão dos precos, pj
so coin elevacAo para Cr$ 120,00 a sae
cia "extra" os prejuizos poderão see
nuIclos". Ele ainda nAo colhcu nenhuin do5
cinco alqueires que plantou. "Se arrancar a
batata, os credores virão para ciina cia gente.
EntAo, é preferIvel espei-ar. .

"EM SE PLANTANDO, DA". MAS, E VENDER?

Camaducaia - "campo ou feiiAo quej.
mado", na lingua tupi - estA cOmpletando
10 anos coino Municipio autOnomo, has a snapovoaçSo teve inicio no Século XVIII, corn
us handeirantes. Hoje, corn 12 mil habitantes
no Municipio e 5 ind na sede, Carnanducaia
corn 510 Km2 de Area, tern sua susIentaça
econôrnica na agropecuAria, e OS pl'iflcjpais
produtos são feijão, milho e - mais lecente.
inente - a batata, que é hoje a sun major
fonte de renda.

0 cultivo da batata na regiSo comecou era
1969, coin os japoneses Pedro Okata e Mári
Karnon, que iniciararn o cultivo de eInente
selecionada. Os bons resultados alcancados
pelos irnigrantes atrairarn a atencAo dos pro.
(lutores locais, hcje em nAmero superior a
400. A batata produzida nesta cidade do Sul
dc Minas é considerada como "a dc meihor
padrAo de qualidade" no Pais e, segundo Ru-
hens Bucno dc Morais - urn dos giandes
produtores - "quando nossos caminhOes che-
gaul aos depósitos em São Paulo, todos ficam
admiraclos coin a cor e o tarnanho dc nossas
hatatas".

Mas esse "ufanismo" de Bueno nSo teve
nesta safra uma corrcspondência prãtica: a
superproduçao de batatas no Pals, coin a am-
pliaçAo das Areas cultivadas no Paranã, Rio
Grande do Sul c São Paulo, provocuu uma
acentuada prepondcrância da oferta sobre a
procuia do produto, e o resultado loi a que-
(Ia vertiginosa nos precos. Assim, uin saco
do tipo "extra", que foi vendido a CrS 140,00
na safra passada, está agora oscilando entre
Cr$ 35,00 e Cr$ 6000, "0 que nos estA levan-
do a uma situacAo de insolvência tremenda
conforme cxpressSo do desolado RubeflS
Bueno. "E corno desgraca pouca é hohageifl,
mcu caminhAo capotou na FcrnSo Dins e fi
cou irrecuperAvel", diz c, mostrando as fo-

tos feitas no local.
Rubens Bueno calcula que terA prejuIZOS

de Cr$ 800,00, c obtevc, para esta sfra, un
financiamento de Crab 250 mu. Elc espell
recuperar a perda corn as lavouras de milbo
(colheita em maio) e o fcijSo. "Plantei 8 al-
queires e jA colhi " - explica Rubens - 'Øs
outros 3 estou dcixando de ]ado, porqUe 0
(usteio (ba plantacSo estA superior no preco
de venda. Mas o quc dcve hear claso e que
• plantacSo de batata prepara a terra pan
• dc milho e feijSo, c quem nSo fez a colhel
ta ate agora estA perdendo os outros cultivOS,
ficando era 	 mais dificil ainda".

Benjamim Ramos da Silva, quc vendeu
sua Variant e urn jipc para saldar dIvidaS veil,
cidas, afirma quc investiu nesta safra Cr$

300 111i1 	
e ate agora flao apuni 11(111 Cr

68 111 1 pal-a saldar o financianiento".
"Estou vendendo o saeo cia batata "extra"

por Cr$ 35,00 e you ter urn prejuizo de Cr$
80 mu", diz Angelo Caetano dos Santos, que
plantolm 8 alq1'es. Para dc, a esperança e
umna reacSo do mercado, que dê para vender

a "extra pebo menos a Cr$ 120,00".
José Santos de Almeida, mostrando notas

de venda, lamenta ter vendido suas batatas
"por Cr$ 8,00 a saca no dia 15 dc marco,
poiS era meihor ter dado de graça".

Ele charna a atençSo para urn dado
0 to de qucixa de todos Os produtores, scm

excecão - relativo ao lucro dos comerciantes,
que "ganham mais de 400% sobre o preço
que nos pagam". Na prOpria Cidade dc Ca-
manducahm, 1 kg de batata é vendido a Cr$
2.00 pelos feirantes da CEASA dc São Paulo,
nqUafltO "nós entregamos a batata por Cr$

0,40 o quilo".
MArio Karnon, o pioneiro japonês que

divulgou a cultura cia hatata cm Camanducaia,
garante quc fl'iO planta nada na próxima sa-
fra, "e so you cuidar da semente scic'ciona-
da Para a Cooperativa dc Cotia, era 	 Paulo".

Batata gera urna ci-ise em Carnanducaia

Camanducaia, cidade do extremo Sul dc
Minas, quc hA 6 mcses ocupava o noticiArio
dos jornais coin episOdio que dcixou per-
plexa a opiniSo piThlica nacional (o expianto
de 93 menores pela policia paulista), con-
centra novamente as atençOes gerais: agora
o Municipio vive na iminência de urn drama
social, por razöes econômicas. A superprodu-
çãø de hatatas aviltou Os precos do pro(luto,
que, se hA urn ano era vendida a Cr$ 140.00
a saca do tipo "extra", agora oscila entre
Cr$ 35,00 a Cr$ 40,00. Enquanto o produtor
recebe Cr$ 0,40 por ui1o, o preço dc corner-
cializaçSo na praça de São Paulo, a 130 km
de Camanducaja. atinge Cr$ 1,60, o quo prova
que a comercializaçao supera em 400% os
precos da produçSo.

Em Camanducaia, Municipio de 12 mil
habitantes, dos quais 4 mil (1/3) dependem
direta e indui-etamentc dos resultados da safi-a
de hatata, mais de Cr 500 mu em tItulos en-
contramse era 	 para protesto.
- 0 Prefeito Gentil Faria Dias e 0 Juiz (IC

Dmreito Randulpho Giacomelli prcvêern urna
Onda de desemprego".

0 Alto Preço dos Insumos

A exIr1ordinAria alta de pm-eços dos fer-t mllzantes no ano passado (urn dos efeitos ime-
dmatos dc outra crise, a escassez mundial dedOfllbustiveis) é urna das razOes apontadasPelos produtores de batata para os prejuIzos
a Ultima safra.

0 produtor Rubens Bueno de Morais cita'dos, demonstrando que "na penOltima sa-a tonelada de adubo nos dustava Cr$
47000 e vendemos a saca de batata a ate
r$ 100,00 Agora, compramos adubo a ate

1. 916,00/ton (nquanto comercializamos a
atata "extra" a CO5 40.00. Ou seja, o ferti-

Iizante (Juase quadruplicou de preço, enquan-
to o produto agricola caia A metade".

- Outra queixa dos produtores do Sul deMinas: na safra de 1973, cada alqueire chc-
gava a produzjr entre 1.000 e 1.200 sacas de
batata, enquanto no ano passado a produtivi-
dade por aiqueire caIa para urna media de
400 sacas, mas houve casos em que o rendi-
menlo baixou para 200 sacas.

MA qualidade do adubo? Ou da semente?
Os produtores nAo sabem. So sabem que, em
1971, 90 sacas de semente importada (Bind,da Yolanda) rendiam 2.300 sacas em 2 al-
queim-es, e em 1975 os mesmos 90 sacos dcscmentc so produzern de 400 a 500 sacas.
MArio Kamon acha que "o problenma estA na
piora da semente importada, pois recebernos
muitas jA podres".

GrAfico coin fornecidos pelo Ins-tituto de Economia Agricola de São Paulo
mnostra a acelcracAo dos preços dos fertilizan-
tes a partim- dc julho/dezembro de 1973, en-quanto Os produtos agrIcolas mantinham urn
preço rdlativamente estável.

Mas a superproducSo de batatas tern am-
cia outras causas, na opiniSo do técnjco Sér-
gio Regina, cia ACAR: "Coincidência das sa-
fras das Aguas do Estados produtores, am-
pliação das Areas de plantio e intenso apoio
crcditicio aos agricultores".

Para evitar urna nova superpro(lucao nas
prOxirnas safras, eTc propOc algurnas mcdli-
das: "Controic das importacoes de batata-se-
mente (feita anualmente cia Holanda), redu-
cSo do custo de producSo e também novo
estudo da politica de 1CM para o produto".
Ele afirma quc "a isençSo total para Estados
limitrofes e a incidência do imposto para
o produto cornercializado em Minas provocarn
idas e voltas das mesmas particlas de batata,
quc se onerarn coin 	 e intem-rnediacöes".

"Ordem do Banco Central nSo chegou

Para contornar a crise. "pelo rncnos para
que tenharnos dinheiro para investir nas sa-
fras de fcijSo e milho, a him de recuperar
parte dos prejuizos causados pelas batatas",
Os produtores do Sul de Minas estSo reivin-
dicando as seguintes medidas:

I - refinanciamento da lavoura de ha-
tata, corn prorrogacSo de ate urn ano para
os ernpréstimos efctuados junto a rcde ban -
cAria (carteiras de crédito rural);

2 - prorrogaçSo das dIvidas contraidas
junto aos fornecedores particulares (fertiii-
zantes e inseticidas) através de repasse e/ou
refinanciamento do Governo Federal, pelo
prazo minirno de 6 meses;

3 - garantia de preço mInimo para a ha-
tata (pelo menos Cr$ 100,00) para a safra da
seca, cuja colheita jA comecou);

4 - isençSo do 1CM para as operacocs
realizadas dentro de Minas Gerais a him de
ampliar o mercado. A isençSo sornente pam
operaçScs interestaduals autornaticarnente res-
tringc a venda a São Paulo.

A primcira dessas solicitaçöes jA foi aten-
dida pelo Banco Central do Brasil, através

156 	 157



tie circular transmitida Para a rede bancária
no cia 18 de marco. Alas em Camanducaia,
a I li 30 min de São Paulo, esta circular
ainda n5o é conhecida, conforme garante 0
gerente Taylor, (10 Banco Real, que afirma
"estar sofrendo o drama tie centenas tie pes-
soas tie uma so vez". Por nSo ter recebido
a circular, tie ainda nSo pôde atender nenhu-
ma solicitação de produtores Para refinan-
ciarnento cia lavoura da batata.

A Integra cia circular (10 Banco Central
é a seguinte:

"Brasilia, 18 (le marco tie 1975

Prezados Senhores,
Comunicamo-ihes que, in depenclentemcn-

te clas exigências contjdas no MCR 24-3-2,
'stao OS nossos serviços regionais de Créclito
Rural autoriZa(IOS a prorrogar, pelo prazo tie
ate urn ann. Os recolhimentos (levi(los por
('SSC agente financeiro em decorrCncia de opt-
racöes tie custelo de lavoura de hatata da
safra plla. A inedida é extensiva is pres-
tacöcs das operaçoes die investirnentos vincula-
dos i referida cultura que cleveriam, normal-
irmente, scr satisfeitas corn o resultado (Ia iil-
tirna safra.

Para esse fim, cumprirá a eseagente
financeiro (lirigir ao Serviço Regional do
GERUR on(le opera expediente fazendo refe-
rCncia a presdnte circular, ao qual será ane-
xada relação contendo:

nome (10 mutuario;
nñmero, data e valor cia operacão;
valor e data do recolhirnento deviclo; e
data refixatla Para o aludido rccolhi-

mu en to

Esclarecemos, a propósito, que a medi(la
n5o se estenderm ao.s recoihimnentos porven-
tura já realizados.

Saudaçôes.
Banco Central do Brasil
Gerência do Crédito Rural

"0 INTERMEDIARTO LUCRA 400%

Urn dos capItulos da "crise de baatas"
que merece uma análise especial é o relaivo
ao velho "sistema de comercialização cia
producSo agrIcola": de urn lado o produtor,
oferecendo produtos pereciveis, que podern
apodrecer rapiclamente, e de outro latin o
intermecliário on atravessa(lor. que "jog'i corn
o tempo" Para comprar a producão por baixo
preçO.

Quando ocorre - como na presente so-
fra de batata - urna superproduçSo, a si-
tuação se tomb ainda mais insustentável pa-
ra o produtor, que "tenta salvar o dinheiro",
mesmo sofrendo prejuizos.

Vale a Pena conliecer o mecanismo usa-
do pelos depósitos de São Paulo Para corn-
pra dos produtos agricolas do Sul de Minas:

a) pela proximidade do mercado
São Paulo fica a 130 km e Bragança Pauljsta
a 60 - os produtores são forcados a colocar
ali sua produ(;So, observando-se, ainda, qj
as operacöes interestaduais são isentas ('
101, enquanto as vendas no próprio EStbd0
estão sujeitas a tributação, o que tomb jib-
praticável uma venda Para Belo Horizonte;

b) no depósito, o comprador emite urna
"nota de compra" de valor igual ao da "flota
fiscal do produtor". A mercadoria é dejx.
da sob consignação. Na prestaç5o de contas
entregam ao produtor urna nota sem timbr
da firma e scm qualquer assinatura, corn o
valor a ser pago pela batata jil entregue a
precos inferiores ao da "nota de entrada"
Para uma prornessa de venda de Cr$ 60,00
o produtor acaba recebendo Cr$ 35,011;

C) na mesma nota (sern timbre e sern
assinatura), o produtor sofre os descontos
do carreto, cornissSo (o depósito cobra 10%
sobre o valor cia venda), Fundo Rural e ties.
carga;

(1) urn exemplo prático: o produtor
Argemiro Quirino vendeu, no dia 7 de marco
paSsa(l0, 86 sacas de batata "extra" a Cr$
40,00; 34 sacas do tipo especial a Cr$ 22,00
e 10 sacas de primeira a Cr$ 13,00, totali.
zando Cr$ 4.318,00 (o que dá urn preço me.
duo de Cr$ 22,00/saca). Sofreu descontos tie
(lescarga (Cr$ 39,00), comissSo (Cr$ 431,00),
Fundo Rural (Cr$ 130,00) e frete (Cr$ 600,00).
Receheu, em bases liquidas, Cr$ 3.118,00 (o
preço da saca jã caiu Para Cr$ 18,00).

De Cr$ 18,00, tIe foi ohrigado a deduzir
Cr$ 5,00 (preco do saco vazio). mais Cr$ 4,00
(mSo-de-obra). Restararn-ihe Cr$ 9,00 liqui-
dos por saca. Isso significa que recehcu Cr1
0,15 por quilo de hatata vendida ein São
Paulo, onde cia acaha sendo comer&alizada
por precos que chegam a Cr$ 1,60 on Cr1
2,00 o quilo (tipos "especial" e "extra"), ou
a Cr$ 0,80 (a de primeira).

Esse aviltarnento de precos pagos ao pro
clutor C urn estigma da agricultura brasileira.
0 consumidor acaha pagando caro pelas ex-
cepcionais margens tie lucro alcancadas pe-
los interrnediários - e este desafio ainda
n5o pôde ser resolvido pelas autoridades go
vernarnentais.

Os produtores sentem-se envolvidos C
despreparados Para enfrentar, frente a frefl
te, "Os donos da cornercializacão".

Essa lição, sempre repetida, está proVO
condo urn movimento novo em Camanducala,
Para a imediata implantaçSo da Cooperati vP
AgropecuCria, sugerida por técnicos da pro-
pria FederaçSo da Agricultura. 0 Juiz tie
1)i reito Ranuipho Giaconelli esté coorde
nando Os trabalbos Para fundação da CoOP e

-rativa.
"0 movimento está encofltran(lO mtU

ta receptiviclade, apesar da rcsistência nato-
ral tie alguns. Pretendemos, uma vez
plantada a Cooperativa, alugar urn arrnaZe
em São Paulo, onde nós mesmos cuidarmamotm
tie nossos interesses, Para defender precoS
e coiocar nossa produção em melhoreS COO'
dicoes."

COMENTARIO SOBRE PRONUNCIAMENTO
DO SENADOR PAULO BROSSARD

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS
S. presidente e Srs. Deputados, nós ainda
te^os na lembrança a recordacSo do gut foi
191 	 Urn ano verdadeiramente politico.
4jnda C grande dentro de nós a alegria pela
ØSSU eleiçSo no ano passado. Disse outro

dial e cornigo concordou um membro do
fDB, gue o Partido cia Oposição se encontra

ainda em lua-de-rnel pela vitória alcançada
no aflO passado, urn ano tremendamente po-
litico, nSo apenas Para Minas Gerais, mas
para toclo o nosso Pals.

Quando ainda sentimos imensa satisfa-
ão e verdadeiro entusiasmo, politicos que

somos de Minas, o Estado rnais politico da
NacSo brasileira, Para grande tristeza nossa,
escutamos, ha poucos dias, uma entrevista
tie urn Senador do Rio Grande do SiiI peho

j
MDB, concedida ao Cluhe dos Repórteres Po-
liticos  do Estado de São Paulo. Entrevista
de Paulo Brossard. Disse a imprensa pauhis-
ta e ao Brasil inteiro que "99 010 da popula-
ção brasileira estã numa condicão de sen-
zala politica". Estas palavras não merecem,
de maneira alguma, as Palmas da Nação bra-
siheira, corno por eel-to não memeceram aplau-
sos dos mepórteres politicos tie São Paulo e,
talvez, nem mesmo de seus companheiros tie
legenda. Sua Exa. se armependeu do que
havia dito e foi humilde ao admitir, dois
dias depois, gue talvez tivesse falado demais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, queria
que não passassem sem a indignaçao da As-
sembléia Legislativa de Minas aquelas pa-
lavras. Dal o nosso protesto formal, como
homens verdadeiramente politicos e voitados
para a causa pñblica, defendendo, dentro tie
uma AssernhlCia, os verdadeiros postulados
politicos de nossa terra. Cmeio mesmo que
meus nobres colegas haverão tie estar comi-
go. Exorbjtou enommemente o Senador Paulo
Brossard, politico que C e menomado profes-
sor de Direito Constjtucjonal no Rio Grande
do Sul, ao dizer que vivcmos em "condiçSo
de senzaha". Talvez tenha-se esque&do tie
que o termo "senzala" lembra agueles qua-
dros fCtjdos e nojentos do passado, lugares
onde se jogavam Os escravos vindos da Africamflteira

Sr. Presjdente, Srs. Deputados, nosso
protesto é Para dizer que as pahavras do Se-
tudor Paulo Brossard, do MDB gañcho, aten -
tarn contra o born nome dos politicos. Elas' fliuriam os brasileimos e vêrn contra nós,
1150 simplesmente politicos da ARENA. mas
"omens cultores da pohitica de urn modo ge-
I'll. Sem distinção de partido. Sc ficamos so-
tlsfeltos corn a abertura politico que 0 no-re Presidente da Reptiblica se propôs a1e1 tl Brasil corn o projeto de distensSo
O lhca tie que tanto gosta de falar nossoresmciente da AssernblCia, aguelas palavras

foram. contra a rnensagem pmesidencjal - Ehas
ao Vieram de nenhum modo contribujr Para
Construcao da natural ahertura que tantoqUere05

Fica, pois, na Assembléia de Minas estern	
ges. Palavras tie descontentamento.

a avra5 tie tristeza, porque, SC' tins foram

lancadas a Nação inteira corn vontade de
constmuir algurna coisa, não trouxeram nada,
definitivarnente, Para a edificacão de urna
Nacão que, depois de urna revolucao vito-
riosa, so busca, corn trabaiho dignidade e
altivez, o desenvolvjmento e a segurança.

Minha estranheza. Meu protesto. Meu de-
saporitamento. Se outrora houve uma página
negra fla história brasilejra, que foi a escra-
vizacao de pessoas negmas, poden-ios, hoje,
dizer gue não vivemos de maneira alguma,
sobretudo no âmbito politico, o negrume tie
gue fahou em suas palavras negras o Senador
do MDB pelo Rio Grande do Sul.

Somos urn Pals iivre. Cheio de liherda-
de. E tanto em liberdade vivemos, que 0
mundo inteiro presenciou eleicoes livres. Etamanha hiberdade possuirnos, que tivernos
urn pleito livre. Pleito aberto e democrCtico,
que nos colocou neste Palácio da Inconfj-
dência e so veio engrandecer o Estado bra-sileiro.

INDICAçA0 DO PREFEITO DA CAPITAL

0 SR. DEPUTADO DALTON CANA -BRAVA - Sr. Presitiente, Srs. Dcputados,
a afirrnacao do Governador Aurehjano Cha-
yes, no inicio tie silo gestSo, de que a side-
nirgia seria a meta prioritária do sen Go-
verno e que, por isso mesmo, havia desig-
nado 0 Sr. Luis Verano Para executá-la foi
recebida por areas responsávejs interessadas
no fixacão, em Minas Gerais, do polo side-
rOrgico nacional, recentemente ameacado tietransferência, corn rnuito entusiasmo, geran-
do ate otimismo e confianca.

O ex-Secretário já teria ate norneado urn
grupo de trabaiho que, no prazo de 60 dias,
apresentaria circunstanejado rclatórjo sobre
o setor de siderurgia, propondo a politico
e a estratégia Para 0 programa siderrgicodo Estado. Integravam 0 referido grupo Os
Srs. Atila Carvaiho de Godoy, SubsecretCria
da Indñstria, Comércio e Turismo, seu Pre-
sidente, Sidônio Cardoso Naves, Jouve Ca-
mnissasa e Afrânio Amoral.

O deslocamento do ex-Secretário Para a
Prefeitura de Belo Horizonte foi recebido
pelos entusiastas do siderurgia corn certo me-
ceio e mesmo desconfianca. Serã a meta
siderürgica tao tiefinitiva quanto o foi l a es-colha do titular da Pasta da IndOstria e Co-
mércio?

A escolha do novo Secretário Para o
lugar do Sr. Luis Verano servirá corno urn
indicador da intencSo do Govemno Aureliano
Chaves no prosseguimento da idéia iniciai
tie colocar a siderurgia como meta prioritC-
rio, on evidenciará mudanca tie posição do
Sr. Governador, decorridos poucos dias do
sua investidura?

0 encontro do Ministro Severo Gomes
corn o Sr. Aureliano Chaves na Associaçao
Cornercial tie Minas foi uma oportunidade
Para ambos afirmarern o propOsito cia nova
orientacão govemnarnental, no sentido de pres-
tigiar a implantaSo de urna grande siderñr-
gica no Estado. 0 pedido de atuahização dos
pianos do ACOMINAS confirmou esse pro-
pósito. No ('ntanto, a nomeac'So do futuro

-

-
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Secretário da Indüstria, Comércio e Turis-
mo é aguardada corn ansiedade pelos seto-
res que viram no siderurgista Luis Verano
a honestidade dos intuitos do Executivo es-
tadual. Dal os cuidados quc deverá ter o
Sr. Governador na escoiha, para que ela não
venha trazer urn dcsânimo e uma deccpção
principalmente nas areas nacionalistas.

Estamos ate preparando urn pronuncia-
mento sobre a necessidade de divisio da
atual Secretaria em duas. Secretaria da In-
dñstria e Comércio e Secretaria de Turismo,
evidenciado que estâ o prejuizo do setor to-
rismo corn a absorcão completa das ativi-
dades do Sr. Secretário pelos problemas da
inditstria principalmente.

En não creio, Sr. Presidente, qu" o Sr.
Governador tenha agido assim, scm firmeza,
scm posico definida. Ate prova em contra-
rio, acredito nos critérios de S. Exa., no
seu valor e na sua capacidade administra-
tiva. No admito que S. Exa. possa rnudar
de posição. Entretanto, o Secretário titular
da pasta que seria a de major evidência, da
Secretaria que desenvolveria a meta sidert'ir-
gica no seu Governo, esse Secrotário, urn
siclerurgista, por sinai. poucos dias dcpois,
foi transformado em Prefeito. Então, fica a
dñvida: sai o Secretário, e a meta está de
pe?

Sr. Presidente, o que nós dofendemos
não é o Sr. Secretário, mas a meta. Qitere-
mos urn Secretário one sustente a meta side-
rñrgica, que possibilite a imnlantacão em Mi-
nas Gerais dc uma grande siderurgia que ira
fixar definitivamente em nosso Estado o polo
siderdrgico que está querendo fugir clas
nossas mãos. Sabernos que uma grande fer-
rovia de minério vai ser censtruida; essa si-
derñrgica se jmp]antará em Mina- G"rais?
Ou o minério do Minas ire para São Paulo,
para ìá se transformar em ago?

E mais prudente e mais mineiro cob-
carmos aqui a grande siderurga, antes mes-
mo de ser construIda a estrada, porque, se
não, nossa chance passarC. As vezes, urn
grande methoramento produz mais mal do
que hem.

Sr. Presidente, os setores nacionalistas
estão preocupados, poriie a Secretaria de
Tnds'istria, Comércio e Turismo e uma Se-
cretaria que val lidar corn as multjnacionais,
corn grandes interesses econOmicos. sendo
preciso, para dirigi-la, urn homem de larga
experiência empresarial, administrativa e de
forrnacão não sO profissional como também
técnica. E preciso quc o Sr. Governador te-
uha urn cuidaclo especial ao escolher o subs-
tituto do Sr. Luis Verano, e S. Exa., como
profundo conhecedor dos prohiemas mine-
rais e Si(lerur gicos do Estado. na certa osco
therC urn homern a altiira de defender os
interesses de Minas, mesmo sob pressOcs
interesses alienigenas.

0 encontro do Mnistro Severn Goms
corn o Sr. Aureliano Chaves na Associação
Comercial de Minas deu oportunidade para
se saber o propOsito do Sr. Governador, de
promover a imnlantação de uma siderurgia
cm Minas Gerais.

Sahemos one o Ministerio da IndOstria
e Comércio solicitou da DireçOo da AçOMI.

NAS a atualizacão dos seus projetos jA ell.
viados ao CONSIDER em tempo hábil, 

niSon menos ha dois anos atrás. Interpret 0 ess
exigência de atualização - coisa que

amuito onerosa - como urna confirmaçã°
dos propOsitos do Ministro Severo Comes
Não seria possIvel S. Exa. solicitar a

aempresa que não dispOe de grandes capitai
a atualizacão do projeto. Tenho a inipre
são de que, de fato, o Sr. Severo Gomes, so
• comando do Presidente Geisel, vai
• tratamento corn relacão a Minas Gerais e
principalmente, corn relacão a AcOMINAS'
S. Exas. deverão dar urn relevo especial a
setor siderñrgico em Minas Gerais, porque 4
pñblica e notória a vocacão rnineira para a
siderurgia, evidentemente porque naseemos
nurna regiCo rica em minério.

0 atual Governador não deve perder a
chance e a boa vontade do Governo Federal
e lutar corn determinação e independencja
a fim de conquistar para Minas a fixaç
deste importante projeto siderárgico.

Sr. Presidente, corn estas palavras quc.
ro apenas alertar o Sr. Governador para o
cuidado que deve ter, a firn de não causar
urna profunda decepcão em quem S. Exa.
ja produziu entusiasmo e confianca. No e
este urn discurso de oposição; pelo contri.
rio, é urn discurso no qua] procuro ajudar
o Sr. Governador, charnando a atencão de
S. Exa. para urn problerna da maior serje-
dade, confiando na sua atuacão e esperan4j
que essa Secretaria e os interesses dc Minas
sejam entregues a mãos capazes, honradas e
de absoluta integridade Para defender os in.
teresses do nosso Estado contra a ambição
das grandes empresas multinacionais aue
irão digladiar corn S. Exa., o futuro Sr.
Secretário da Tndtistria, Cornércio e Turis-
mo.

ENTREVISTA COM 0 SR. PRESIDENTE DO
BANCO NACIONAL DE HABITAAO

O SR. DEPUTADO SERGIO FEBRABA
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Incon-
testável o valor desta Tribuna. Informei a
Casa que na uiltima sexta-feira seriamos re-
cebidos no Rio de Janeiro para tratar de
assunto relacionado corn o Banco Nacional
de Habitação. Mas, na verdade, estivemos
corn o Presidente do BNH, Sr. MaurIclO
Schuimman, e levamos conosco cinco mutua
rios de Belo Horizonte, que representarafli
diversos conjuntos residenciais de nosso Mu
nicipio. Tivemos urn dialogo franco, co
troca do idéias, e notamos a preocupação cOlfl

que o Governo encara o prohiema.
Gostarlarnos de, nesta oportunidadc. 1fl05

trar a sensibilidade do Sr. Ministro Maurf
cio Rangel, do Interior, que enviou as paSO

sagens de avião para os mutuários, numa aI-
tude das rnais bouváveis. porque S. Exa sabl*
que aqueles homens não tinham condic0's
a suas expensas. de viajar para o Rio de Ja
neiro. 0 Dr. MaurIcio Schuimman, queIlOS
ouviu atentamente, deu a palavra aos 61
rnutuCrios, que fizeram ampla exposicaO
respeito da situação de intranquibidade que
reina nos conjuntos hahitacionais. Na efltT
vista, o Sr. Presidente do BNH deu110

randeS esperanças para a solução do pro-
Demos ciência do que aconteccu e,,,Ma.9Contece em Minas corn referência aos con-

tO s habitacionais, apresentando inñrneras
1 cest6es, e os mutuarios fizerarn vCrios ape-

' ApelamOs tarnbérn para o Sr. Presidente
BNI-1, pois o problerna é grave, de ordern

ocial e mais de 2 mil famIlias poderOo 5cr
espeja th1s de suas casas, se não houver urna

provi0ncia irnediata. Ele nos disse que o
overno estava preocupado corn o problema,

tntO que nos havia chamado para aquela
ntrevis ta, pois gostaria de ouvir tarnbétn os
utuários para saber sobre os vãrios aspec-

ts do problema a firn dc tentar dar solu-
ãO o mais depressa possivel, após analisar

?oda a documentação que levamos.
Nesta oportunidade, queremos ressaltar

a seriedace do Presidente do BNH, Sr. Man-
ricio Schulrnman, que, scm pressa e corn
anqüilide, nos ouviu por mais de duas

horas. Chegamos a sede do BNH por volta
de 9h40m. Fornos recebidos dentro do pra-
zo estabelecido - a audiência estava mar-
cada para as 10 horas - e de lá salmos ao
ineio-dia. Estivernos, portanto, durante 2 ho-
ras fazendo uma exposiçSo detaihada sob'e
o problerna do BNH. Notarnos a preocupa-
ção do Governo em dar uma soluçOo satis-
fatOria ao caso, porque essas famIlias viven
dias de completa intranqüilidade, na irnnCn-
cia de urn despejo.

Gostariarnos de agradecer a colah('lação
da imprensa livre, que nCo se subjuga ao
poderio econôrnico e que, em todos Os aOS-
sos pronunciamentos, den a devida cohertu-
ra, formando assirn urn clima favorável pam
que pudéssernos encontrar acoihida por parte
dos hornens que dirigern o BNH e, por que
não dizer, a sensibilidade do Sr. Ministrj
do Interior, Rangel Reis. Mas o nosso tra.
baiho ainda não terminou. Estamos apenas
no começo. Essa foi a primeira etapa. JC
vislumbrarnos a possibilidade de urn atendi-
mento as nossas pretensöes. As familias quo
eompöem aquele conjunto não querem moror
de graça. Elas querem uma solucao. Na nes-
sa entrevista, mostramos, inclusive, as razOes
pelas quais des parararn de pagar as presta-
cöes. Eles nos mostrararn Os panfletos corn
a publicidade daquilo que se faria no local:
grupo escolar, transporte, água, esgoto, pra-
Va de esportes e outras melhorias, o que de
forma algurna foi cumprido. Após a assina-
tura do contrato, apenas Ihes foi exigido opagament0 irnedjato das prestaçöes, deixan-
do a financeira dc dumprir a parte que Thecabin

Fizemos urn apebo ao Sr. Presidente do
I3NH no sentido de que permaneça atentoao problerna de gente hurnilde ser expbora -
da, ludihriada e, em razäo disso, deixar dc
Pagar a prestaçCo de sua casa, numa tenta -
tiva de conseguir das financeiras o cumpri-
'flento de suas obrigaçoes.

Por fim, deixarnos a seguinte sugestOo
Para o Sr. Presidente do BNH, no que tange
ao Caso especjfjco de Minas Gerais:

1 - sustamento da acão de despejo;
d 2 	 prorrogacão dos prazos, oferecen-
d S aos mutuãrjos a oportunidade de liqui-

Vao do debit0 em prestaçOcs iflensais cor-

respondentes ao antigo contrato, mas scm
correção monctária c acrescida dos juros de
mora de 6% ao ano.

E evidente que esses hornens, quc dci-
xararn de pagar as suas prestacOes ha mais
de 5 anos, nao teriarn condiçOes dc saldar
a sua dIvida Se essa ihes fosse cobrada corn
correçOo monetãria, nern tampouco Se so-
fresse o acréscimo dos juros norrnais de
12 17o. Mostrarnos, então, quc des estäo dis-
postos a pagar e apelamos no sentido dc que
os juros a scrern acrescidos fossem dc 6%
ao ano, scm a correção monetãria.

Este estudo que fizernos está corn o Si-.
Mauricio Schulmrnan, que Ira trocar idéias
corn seus assessores, para nos dar urna so-
lucão nos prOxirnos dias.

Aproveitamos tambérn a oportunidade
para sairmos do caso especifico de Minas
Gerais, já que a chance era muito boa, c de-
batemos tarnbérn o aspecto gerab do proble-
ma do BNH. Aproveitamos para deixar para
o Sr. Ministro Rangel Reis as sugestOes, flu-
ma tentativa de meihoria do sisterna atual,
que já preocupa o Governo. S. Exa., o Sr.
Presidente da Repiblica, em inOmeras en-
trevistas, anunciou que o BNH nCo foi feito
para dar lucros. So nesta afirmativa se per-
cebc uma dernonstraçSo objetiva e clara de
quc o Governo pensa em rnodificar a poll-
tica do BNH.

EntSo, levarnos ao Sr. Ministro e ao Sr.
Presidente do BNH as seguintes reivindica-
çOes:

I - instalaçSo de uma agência do BNH
nas capitais dos Estados;

2 - revogação dos empecilhos legais de
o BNH financiar diretamente a casa própria,
ou seja, revogacão do parágrafo Onico, do
art. 17, da Lei n.° 4.380 e da segunda parte
do § 1.°, do art. 16.

Parece que estávarnos adivinhando, pois,
durante a conversa que tivemos corn o Dr.
Mauricio Schuimman, dc dizia que o Gover-
no tern grande preodupaçSo cm resolver o
problerna. 0 grande entrave era exatamente
este: o caso estava entregue as financeiras,
e elas tentavam fazer o despejo. Disse ainda
que o Banco apenas fazia os empréstimos as
financciras. Por isso, já nSo tinha mais na-
da corn o problema.

- "Justamente por isso é que estamos
sugerindo a V. Exa. a revogação do artigo
que impede ao Banco emprestar diretarnente
aos rnutuários", foi o que dissemos a S. Exa.
Rebatendo a sua argumentação, dissemos que
O problerna todo não é das financeiras sim-
plesmente, rnas de ordern social. Como o
Banco Nacional de Habitacão se preocupava
corn este aspecto, deveria interferir para
ajudar as farnilias pobres. Pedimos ainda a
revogaçCo dos dispositivos da Lei 5.741, de
1.9 de dezembro dc 1971, que ohriga ao cxc-
cutado depositar a importância da acão para
opor embargos.

Para se interpor urn embargo é necessá-
rio fazer urn depósito de 110 a 120 mil cru-
zeiros. Como urn homem que ganha salário-
-minirno poderC depositar 120 mil cruzciros?
EntCo, solicitamos a i'evogacio desse artigo,
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que é injusto. Solicitamos e fizemos urna
sugestão no sentido de que seja sustada a
correção rnonetária sobre o débto. Mas que
a incidência da corrcção inonetária seja ape-
nas sobre o total inicial da divida, evitafl(lO,
assim, a incidência de juros sobre juros. Pc-
dimos ainda que a extensão das reformas do
sistema atinja Os rnutuãrios antigos, as co-
baias desse sistema do BNH.

Regressamos da Guanabara, este orador,
o Deputado Fãbio Fonseca e cinco mutuá-
rios, esperançosos de que o Governo alguma
coisa faca a fim de minorar a situacão ;fli-
tiva dos mutuãrios mineiros. Não bra cst
o pensarnento, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, não teria sido marcada essa audiên-
cia no Rio. E não teriam os mutuãrios as
passagens pagas Para o Rio de Janeiro. S.
Exa., o Sr. Presidente do BNH, ouviu-nos
durante duas horas, ocasião em que os mu-
tuários puderam, de viva voz, debater o pro-
blema.

No Gabinete do Presidente do BNH, do-
giamos a sensibilidade do Sr. Ministro, do-
giamos o tratamento recehiclo do Presidente
do BNH, porque tivernos a oportunidade de,
durante duas horas, falar sobre tudo o que
queriamos, o que não acontcceu aqui em Belo
Horizonte, quando os rnutuãrios tentararn ía-
lar, por várias vezes, corn o Gerente Rcgonel
do BNH e não conseguiram uma entrevista
nern de cinco minutos.

Estarnos certos, Sr. Presidente, (IC que
o Governo tomarã providências Para solu-
cionar esse angustiante problerna dos mu-
tuãrios. Corn esta esperanca é que retorna-
mos da Guanahara e aguardarnos, para os
próxirnos dias, uma solucão Para este pro-
blema que aflige os rnutuários de Minas
Gerais.

DENUNCIA CONTRA AUTORIDADES
POLICIAIS EM SAO LOURENO

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Em primei-
ro lugar, quero fazer uma retificação a uma
fala dirigida a esta Casa, quando disse quc,
de todos os Prefeitos das estâncias hidromi-
nerais, o ñnico que teve a dignidade (le pôi
o seu cargo a disposicão do Sr. Governador,
por se tratar de cargo de confiança, foi o de
São Lourenço. Agora, quero acrescentar que
aquela atitude foi tomada igualmente pelo
Prefeito Milton Costa, da estãnca hidromi-
neral de Passa-Quatro, também no Sul de
Minas.

Sr. Presidente, estou encaminhando hole,
A Casa, dois requerimentos: urn, diriiindo
apelos ao Sr. Secretário de Estado das Obras
Püblicas, no sentido da reforma do prédio
do Forum Bias Fortes, de Pedralva; outro,
solicitando ao Sr. Secretário da Seguranca
POblica a abertura de inquérito Para apurar
denOncias contra autoridades policiais (IC São
Lourenço.

O apelo que nos faz a Câmara Municipal
de São Lourenco, por intermédlo do Verea-
dor e combativo jornalista daquela estãncia,
Sr. Synésio Fagundes, e do valoroso mem-
bro daquela edilidade, Sr. Silvio Mota, deve

ser levado em consideracão, porquanto
madrugada de domingo, foi encontraclo
leito cia rodovia que liga São Lourenc0
Carmo de Minas o jovem José Luiz da CURh
Oliveira, que havia sido rudemente espan.
cado.

Chamadas as autorida(ieS policiais. Csta
negaram o scu comprometimento. dizen
que providências haviarn sido tomadas e
havia sido iniciado inquérito, inquérito ess
entretanto, somente na Delegacia de Po1jj'

0 desejo das autoridades legislativ5 de
São Lourenco, do Promotor de Justica e
que se abra inquérito extenso Para Se yen.
hear realmente quem foi o autoi- da vio.
lência.

Assim, Sr. Presidente e Srs. Deputados
julgamos de grande necessidade, no momen
to, que o nosso Requerimento seja aprecjado
corn a maior urgência possivel por esta Casa.

ESCOLHA DO PREFEITO DA CAPITAL

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Comparece.
mos rapidamente a Tribuna desta Assembléja
Para comentar uma crjtica quc o ilustre
Deputado e amigo Dalton Canabrava fez, am.
cia ha pouco, a respeito (10 preenchimento
do cargo de Prefeito de Belo Horizonte. S.
Exa. é daqueles Deputados que mais estima.
mos e admiramos nesta Casa. Entretanto,
não foi feliz, quando pretendeu criticar o
Sr. Governador do Estado, dizendo que S.
Exa. não deveria ter retirado da Secretaria
de IndOstria, Comércio e Turisrno o enge-
nheiro Luis Verano, Para hazer dde o Pre-
feito cia Capital do Estado.

O pensamento do nobre Deputado Dâl•
ton Canabrava é que o engenheiro Luis Ye-
rano, renomado siderurgista, fará falta ao
posto que deixou Para assurnir outros e altos
encargos.

Em primeiro lugar, desejamos refutar as
criticas do 1)eputado Dalton Canabrava, que
diz ter sido urna falha de se lastirnar, con
forme as expressôes de S. Exa., retirar-se
o engenheiro Luis Verano daquela sua area
de competência, a area de siderurgia, para
dele fazer-se o novo chefe do Exccutivo belo-
-horizontino.

Como Vice-Lider da hancada da ARE-
NA, discordamos clas criticas do nobre Depu-
tado e amigo Dalton Canabrava, porqUe 0

Governador foi muito feliz na escolha. Se
é verdade que a Pasta de IndOstria, Coifle
do e Turismo merece urn engenheiro do c111

late de Luis Verano, reconhecido agora pel2
própria palavra oposicionista, nSo C me005
verdade que a Capital dos mineiros Belo
Horizonte - que ahriga 1 milhão e 600 flU1

habitantes, merece, também, a presenca des
se ilustre mineiro, desse grande engenheUO
de alta qualificacão profissional.

Querernos, pois, tirar da critica de5e
grande Deputado da Oposição estaconseqi iell-
cia inevitável da sua palavra exposta des'
Tribuna: quando pretendeu criticar o Sr,
Governador por retirar da Secretaria 0
Luis Verano, siderurgista ernérito, Para

dai também podemos concluir que
GovernadOr acertou e agiu muito hem,

fateido a convocacão desse engenheiro alta-
11 qualificado Para chefiar os destinos

joenteelo Horizonte.
presidente e Srs. Deputados, aqui

flea a palavra da ARENA a respeito do co-
entari0 da critica mesmo que pretendeu

13zer o Deputado oposicionista; entendemos
qile 0 Sr. Governador foi feliz e entendemos

e o prOprio pensamento oposicionista res-
ta o acerto da escoiha feito pelo Sr. Go-

cernujdol Aureliano Chaves, do engenheiro
Veraflo Para acertar, equacionar e re-

solver os graves e grandes problernas de Belo
HOnizOhlte.

Questo de Ordem

0 SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
iSuscita questão de ordem que, por não ter
5ido ainda devolvida pelo orador, serã pu-
blicada em edição futura.)

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Si . Deputado Pedro Gustin, solici-
tando desarquivamento do Projeto n. 0 952/
73, de sua autoria;

do Sr. Deputado Telêrnaco Pompei, so-
licitando voto de pesar pelo falecirnento (10
Dr. Newton Resende Vieira, cm lIuriaé;

do Sr. Deputado Mendes Barros, solici-
tando voto de congratulaçöes corn o Dr. Fer-
nando Roquette Reis, Presidente da Cia. Vale
do Rio Doce;

do Sr. Deputado João Navarro, solici-
tando voto de congratulacOes corn o Sr. Pre-
sidente da Bede Ferroviãria Federal e corn
o Sr. Ministro dos Transportes;

Requerimento n.' 37, do Sr. Deputado
Mendes Barros, solicitando instalacão de urn
centro de produtos hortigranjeiros em Go-
rernador Valadares;

do mesmo parlamentar, Requerimento n.°
l solicitando reparos nos Grupos Escolares

Dr. LeSo de AraOjo e Desembargador Dru-
iflond, de Nova Era;

Requerimento n.° 52, do Sr. Deputado
Euclides Cintra, solicitando providências jun-

ao Sr. Governador do Estado e Secretãrioda Agricultura Para facilitar a cornerciali-
ZaVao da batata;

, equerimento n. 9 55, do Sr. Deputado
Ose Santana de \TasconceloS, solicitando

providências visando a atualizar a legisla-
cão estadual sobre licitacöes;

Requerimento n. 9 57, do Sr. Deputado
Domingos Lanna, solicitando seja dirigido
apelo ao Diretor Geral do DER, no sentido
de serem reiniciados os serviços de terra-
plenagem no trecho Viçosa 	 Rio Branco;

Requerimento n.° 58, do mesmo parla-
mentar, solicitando seja encaminhado apelo
ao Sr. Ministro dos Transportes, no sentido
da realização de serviços de terraplenagem
no trecho Ponte Nova - Monlevade e outros;

Requerimento n. 0 63, do Sr. Deputado
Sehastião Nascimento, solicitando interferên-
cia do Sr. Governador do Estado junto ao
DNER, no sentido da construção da ferrovia
Patos de Minas - Rocinha;

do mesrno parlamentar, n. 1 64, solici-
tando seja feito apelo ao Sr. Diretor do DNER
Para que seja construida rodovia Fgando Pa -
tos de Minas a Rocinha.

PROJETO

Em 1.11 discussão, Projeto n.° 20/75 (ex-
-Projeto n. 0 1.315/74 - desarquivado), do
Sr. Deputado José Bonifáeio Filho, que thi
a denominacão de Eng. Henrique Dumont a
Escola de Primeiro Gran de Santos Dumont
(Ginãsio Polivalente).

Registro de Presença

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, peco a palavra Para solici-
tar que a Mesa assinale a presenca, neste re-
cinto, do Sr. Deputado Federal Jorge Ferraz,
Presidente Regional do MDB.

O SR. PRESIDENTE (DEPIJTADO JOAO
FERRAZ) -. A Presidência assinala a pre-
senca do nobre Deputado Jorge Ferraz.

Nomeaço de Comisso

A Mesa nomeia, Para representar a Casa
na IV Conferência Distrital do Rotary Club
a realizar-se em Montes Claros, de acordo
corn Requerimento do Sr. Deputado Antonio
Dias, a seguinte Comissão: Srs. Deputados
Antonio Dias, Artur Fagundes e Pedro Nar-
ciso;

Para representar a Assembléia na VII
Exposicao Estadual de Gado Zebu e XXXV
Exposição Agroindustrial de Curvelo, confor-
me Requerimento do Sr. Deputado Dalton
Canabrava, a ComissSo cornposta dos Srs.
Deputados: Dalton Canabrava, Carlos Eloy e
Li'icio de Souza Cruz.
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13. k, REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 15 DE ABRIL
DE 1975

Salles - Morvan Acayaba - Narcélio Men-pRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO 	 des - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
FERRAZ Olavo Costa - Pedro Narciso Rairnundo

Albergaria - Ronaldo Canedo - Sebastião
Nascirnento - Sérgio Ferrara - Sylo Costa

Comparecimento 	 - Telêrnaco Pornpei - Vicente Guabiroba.

João Ferraz - Fernando Junqucira -
Wilson Tanure - Said Arges - Jinia Ma-
rise - Pedro Gustin - Amilcar Padovani -
Antonio Dias - Carlos Eloy - Carlos Lemos
- Christovarn Chiaradia - Cicero Dumont
- Cyro Maciel Dalton Canabrava - Del-
fin Ribeiro - Domingos Lanna - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad -
Euclides Cintra - EurIpedes Craide -- Fábo
Notini - Fábio Vasconcellos 	 Ferraz Cal-
das - Genésio Bernardino - Gerardo Re-
nault Gornes Moreira - Haroldo Lopes -
Humberto de Almeida - Jesus Trindade -
João Bello - João Navarro - Jorge Carone
- José Laviola - José Honório - José San-
tana - Kernil Kurnaira - Luiz Baccarini
Mendes Barros - Milton Lima 	 Milton

Matéria Aprovada

PROJETO

N-1 30, em discussão ünica, do Sr. Go-
vernador do Estado, o qual dispOe sobre pro-
ventos de inativos, votado globalmente a re-
querimento do Sr. Deputado Carlos Eloy.

Matéria Rejeitada
Ernendas de n°s. 1 a 5 ao Projeto n. 30,

rejeitadas automaticamente de conformidade
corn o § 4. 9, do art. 188, do Regirnento In-
terno.
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27. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 16 DE ABRIL
DE 1975

pIIESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E LUCTO DE SOUZA CRUZ

Comparecimento
Joo Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson

Tanure, Lñcio de Souza Cruz, Said Arges,
Jnia Manse, Pedro Gustin, Amlicar Pado-
vani, Antonio Dias, Carlos Eloy, Carlos Le-
jnos, Christovam Chiaradia, Cicero Dumont,
Cyro Macid, Dalton Canabrava, Delfim Ri-
beiro, Dênio Moreira, Domingos Lanna, Elmo
Braz, Emilio Gallo, Emil i o Haddad, Euclides
Cintra, EurIpedes Craide, Fuibio Vasconcel-
los, Ferraz Caldas, Genésio Bernardino, Ge-
rardo Renault, Comes Moreira, Haroldo Lo-
pes, Humberto de Almeida, Jesus Trindade,
João Bello, JoSo Marques, JoSo Navarro, JoSo
Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Bonifácio
Filho, José Laviola, José Santana, Kemil
Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes Barros,
Milton Lima, Milton Salles, Morvan Acayaba,
Narcélio Mendes, Neif Jabur, Nilson Gontijo,
Nunes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso,
Raimundo Albergaria, Ronaldo Canedo, Se-
bastiSo Nascimento, Sérgio Ferrara, Sylo Cos-
ta, Telêmaco Pompei, Vicente Guahiroba.

Proposicôes

PROJETO DE LEI N. 61/75

(ex-Projeto de Lei n. 9 952/73, desarquvado)
Fixa normas para concessSo e paga-

mento, pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda e pela Loteria do Estado de Mlnas
Gerais, de subvencoes destinadas a cole-
gios.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - A concessão de subvençOes a
COlegios pelos Deputados a Assemhléia Le-gislat .a do Estado de Minas Gerais (lepen-
dera de preenchimento, pelo estabeleemento
de ensino do formulario oficial aprovado
pela presente lei.

Art. 2.° Os Deputa(los consignarSo as
SUbvencoos a vista dos elementos constantes
OS fornpjlrjo, os quais ihes serão entre-goes Ia preenchidos pelos estabelecimentos.

Art. 3. 9 - Votado o Orçamento, o Depu-
ad0 que ( fl S ifl Ir a suhvencao COIflUfl iCI-

-la-a ao 6rg5o sob cilia epigrafe a consignou,
em documento do qua] constarSo o nome do
aluno beneficiado, estabelecimento e a séi'ie
em que se encontra matriculado e o valor da
anuidade

Parágrafo ñnico Cópias do documento
serão remetidas pelo Deputado ao estahele-
cimento de ensino e ao aluno.

Art. 49 - 0 depósito da importSncia
destinada a cada escola será feito em nome
desta pela Secretaria da Fazenda e pela Lo-
teria do Estado, conforme o caso, na agência
da Caixa EconOmica Estadual, do Banco (10
Estado de Minas Gerais ou do Banco Crédito
Real indicada no formulário.

Art. 5• 1' - 0 estabelecimento subven.
cionado prestará contas da importância re-
cebida a reparticSo pa.gadora, em documento
assinado pelo Diretor, Inspetor de Ensino ou
Exator Fazendário, ate 60 (has após o levan-
tamento (ha importSncia.

Art. 6. 1' - A prestaçSo de contas con-
terá: a) denominaçSo e endereço completos
do estabelecimento; b) valor da subvençSo;
c) nome e endereço do aluno; d) indcacoes
pertinentes a sénie e curso em que esteja
matriculado; e) assinatura do aluno, quando
major, ou de seu responsável.

Art. 7. - Em qualquen caso de inter-
rupc5o de estudos pelo aluno beneficiado, a
escola deverá comunicar ao Deputado para
que este o substitua.

Art. 8. - 0 criténio adotado para pres-
tacSo de contas das entidades assistenciais
será observado pelos estahelecimentos de en-
sino quando as subvençoes que lhes forem
consignadas nSo se destinarein especifca-
mente a concessSo de bolsa de estudo.

Art. 9•9 - Não receberá qualquer sub-
venção o estabelecimento de ensino que nSo
prestar contas das subvcnçOes, na forma do
art. 5.°.

Art. 10 - Ficam aprovados como par-
tes integrantes desta lei os anexos I e H,
referentes, respectivamente, ao formulOrio
para a concessSo de subvencOes e instrumento
(le quitacSo correspondente.

Sala das ReuniOes, 22 de novembro (IC
1973.

Pedro Gustlir - Ivo Morals - Jairo
Pereira Edgard de Vaseoricelos - Vicente
(;iiahiioba - - Jesus Trixulade Barrelo
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REQUERIMENTOS

N.° 117, do Sr. Deputado Olavo Costa,
solicitando seja indicada ao Sr. (joveinador
Aureliano Chaves a necessidade da constru-
çãø de urn mercado para distribuicao de
produtos hortigranjeiros em Juiz (IC Fora;

n.9 118, do Sr. Deputado José Santana,
solicitando providências para asfaltamento do
estrada que liga Monlevade, Rio Piracicaba,
Alvinópolis, Dorn Silvério e Ponte Nova;

n.9 119, do Sr. Deputado Jesus Trinda-
de, solicitando seja enviado oficio ao Sr.
Ministro do Previdência Social, sugerindo a
inclus5o da classe dos fazendeiros entre os
beneficiários (Ia Previdência Social;

n.9 120, do Sr. Deputado Euclides Cm-
tra, solicitando proviclências no sentdo do
construçäo da rodovia MG-350, no trecho en-
tre Delfim Moreira e Pouso Alto, passando
por Marmelópolis e Virginia;

do Sr. Deputado Fábio Vasconcellos, so-
licitando composicão de comiss5o para re-
presentar a Casa no Encontro Ruralista do
Zona da Mata, promovido pelo Sindicato Ru-
ral de Ponte Nova e pela FAEMG, a realizar-
-Se em Ponte Nova;

do Sr. Deputado Fernando Junqueira,
solicitando desarquivamento (10 Projeto n.9
1.280/74, de sua autoria;

do Sr. Deputado Liicio (le Souza Cruz,
solicitando voto de pesar pelo falecimento
do Sr. José Torres Pessoa, em Silo Goncalo
do Rio Abaixo.

COMUNICA cOES

Do Sr. Deputado Mendes Barros, sobre
falecimento do Sr. Agnelo (la Costa Lage, em
Nova Era;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, sobie
falecimento da Sra. Maria José Teixera Ma-
galhães, nesta Capital.

Pareceres

Receberam parecer favorável

da Comiss5o de ConstituiçSo e Justica,
os Projetos n 9s. 39, 51 e 52, cm 1. 4 discussSo,
tendo aos dois ñltimos o Sr. Deputado JoSo
Navarro apresentado voto em separado; c o
Requerimento n. 9 80;

da ComissSo de Serviço Pñblico, os Re-
querimentos n°s. 1, 30, 32, 40, 57 e 79;

da Comissão de Economia e Obras Pd-
l)licas, os Requerinientos n 9s. 73, 75, 76, 81,
82, 85, 86, 88, 89, 91, 95, 98, 100 e 104;

da Cornissilo de Seguranca, 0 Requeri-
mento n.9 110 (oral);

da Comissão de Econornia, o Requeri-
mento n. 9 123 (oral).

Oradores

EXTENSAO DA PREVIDENCIA SOCIAL
AOS FAZENDEIROS Io SR. DEPUTADO JESUS TRINDAjj

Sr. Presidente e Srs. Deputados. Trazern
hoje a consideração da Casa, estainos
de que este Plenário ira aprovd-lo,urn Re.
querimento em que a Assemhléia de 111-0Gerais endcreca veemente apelo a S.
o Sr. Ministro da Previdência Social, s'
Nascimento e Silva, no sentido de que aqu
órgão do Governo Federal inclua, na siste.
rnática de assistência social, uma das clas.
ses mais nobres e dteis, além de numerosa
que, entretanto, ainda não participa dos be
nefIcios da previdência social brasileira
Referimo-nos, nobres Deputados, a classe dos
fazendeiros.

Não ignoramos que a previdência social
brasileira, uma dos mais evoluidas entre
tantas outras de diversos paises, já abarca
corn a sua sombra protetora e corn justica'
todos os trabalhadores da NacSo. Em outros
tempos, governos demagógicos, a cata de vo
tos, lembravam-se apenas de incluii- no pre.
vidência social o operário das grandes cida.
des, quando tinhamos os lAPs - IAPB, IAPJ,
IAPC. Não se lembravarn os governos elej.
toreiros de outrora de incluir na previclêncja
social também os trabalhadores do campo.
Fed nesta Ultima década, foi mesino neste
dltimo qüinqüênio que o Governo da Revo.
lução, que não se preocupa tanto corn o
problema eleitoral, mas que Sc preocupa
muito corn o lado social da vida brasileira,
inspirado, em boa hora, incluiu o trabaiha.
dor do campo corno merecedor dos bench.
cios da previdência social.

Falta, entretanto, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, para completar o expediente, uma
providência; porque, se é justa, se é necessi-
na, se ja veio tarde, porém, em tempo, a
inclusSo do empregado rural como beneficiá-
rio da previdência social, ainda näo se fez
a do empregador rural. Refenimo-nos é c1as
se dos fazendeiros. 0 fazendeiro é o grande
motor deste Pals.

Nós ouvirnos diariarnente, nesta Casa e
no Parlamento, elogios no desenvolvirnento
da sidem-urgia, da inddstria e do comércia.
Na verdade, a agricultura ainda é hoje, C
haverá de ser por muito tempo, o grande
celeiro, o grande sustentdcuio de todos OS
povos.

Que adiantariam as fdbricas de autom&
veis, se não tivéssernos o feijSo, o arroZ, 0
leite, a came na mesa dos brasileiros? Que
adiantania a Vale do Rio Doce, se faltasse 0
alimento na mesa dos brasileiros? N.-Io me
nosprezamos a industria, não diminuimos
siderurgia, nem outros setores como 0 C
mércio etc. 0 que criticamos e que se de
tanta atenção a esses setores, oIvidandOSe
a agricultura. E fácil de se comprovarque
hoje quem deseja comprar urn automOvel,
tem urn financiamento quase imediato, mas
quem deseja obter urn crédito agricola, nelO
sempre 0 consegue.

Por isso é que endereçamos este Requc-
rixnehlto a S. Exa., o Sr. Ministro da Pr -

denc1a Social, em norne de Minas Gerais,
ceo norne da Assernbléia de Minas, no sea-
tido de que o fazendeiro de nosso Estado c
do Brasil seja também bcneficidnio da assis-
tência social. E preciso que dc seja inclul-
do no FUNRURAL. NSo se compreende que
o empregado do fazendeiro goze dos bene-
fjciOS da previdência social e este, nilO. Que
etc seja incluido no FUNRURAL, no INPS,
enfim, he de Sc ter urn cantinho na previdên-
cia social, onde caberá o fazendeiro.

Recordo-me, quando vivi urn ano nos
Estados Unidos, cm 1958, que na grande na-
çäo industrial, talvez a major do mundo, ha
cuidado, atenç5o e ate mesmo abnegaçCo do
Governo e do povo para corn a figura do
fazendeiro. 0 Brasil ainda é urn Pals agri-
cola. Tudo que se fizer em favor do homem
do campo - aqui já me refiro ao patrbo e
ao empregado - sená pouco, porque o mun-
do estd pasSafl(IQ fome. Se desassistirmos o
fazendeiro, provocaremos a sua saida de sua
fazenda para Belo Horizonte, Silo Pam lo. Rio
de Janeiro, para as grandes eidades, vindo
aqui aumentar o consurno e diminuir a pro-
ducão agricola.

Sr. Presidente, estarnos certos (Ic que
o Plenáro do Assembléia de Minas, urna vez
mais, acertard, apoiando o Requerimento que
enderecarnos so Sr. Ministro da Previdência
Social. E corn isso, corn a nossa mentalida-
de, corn a nossa prudência, corn a nossa pre-
vidência, daremos mais uma demonstracCo
ao Brasil de que nós nos prcocupamos corn
o equilibrio social, corn a justiça social, corn
os meios de producio em todos Os sentidos
e, basicarncnte, no sentido da producSo agnl-
cola. Varnos repetir aqui uma informaç5o
da FAO, órgSo do ONU: o mundo é carente
de alirnentos. Sabernos (IC palscs famintos,
corno a India, o PaquistSo, a China, para
mencionarrnos os mais distantes e populosos.
Mas aqui mesmo, na America Latina, terra
abençoada e livre, encontramos nacöes onde
ha fome. Por que, larnentavclmente, não
acrescentarmos que dentro do nosso Pals ha
carência de alirnentos?

Portanto, vamos apoiar o fazendeiro, Va-
mos dar a ele urn futuro, uma aposentadoria,
urna certeza de assistência médico-hospitalan-
-odontológiea, porn que ele possa fixar-se na
terra, no seu campo, no seu meio de pro-
duçao. Que dc n5o venha para os gm-andes
centros iludido e atraido pelas luzes dos ca-
bares, ponque, na verdade, o que se passa é
1SSO. Os hornens do campo, esquecidos, se
sentem atraidos pelas cores das portas das
boates; vêrn para aqui no esperança de ten
urn sindicato, de ter urn ernprcgo e, As vezes,
flao o conseguem, porque são homens cria-
dos no meio agrIcola c nSo habilitados As
profissibes urbanas.

Este o sentido irnediato de Se dan apo-
Sentadoria e assistência aos aue trabalham
flo campo, o que ja seria rnais do que vClido;
mas ainda ha outro sentido, mais finalista,
que e o (IC se conseguir, corn esta rncdida,tranqUilizar o fazendeiro no seu arnbiente detrabaiho e, corn isso, fixá-lo na sua terra,flO seu eampo de trabalho. Darfarnos assirn
rnaior producSo e major tranqiimlidade social
ao POVo e ao Pals.

INSTALAAO DE MERCADO HORTIGRAN-
JEIRO EM JUTZ DE FORA

o SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Inicialrnente,
desejo fazer urna saudaçCo efusiva ao nobre
colega Deputado Neif Jabur, que todos su-
p(inharnos gravernentc acidentado. Gracas a
Deus, S. Exa. jC hoje estC cm nosso con-
vivio e o acidente, scm major gravidade, nSo
nos trouxe qualquer pesar.

Nesta tarde, estamos apresentando urn
Requerimento sobre problerna quc considero
(le vital irnportCncia para minha m-egiCo, a
grandc Juiz de Fora. Trata-se da instalacilo
e construcSo de urn rnercado hortigranjeiro
que seria idêntico a outros existentes não so
cm Minas Gerais, was também em vCnias
outras cidades brasileiras.

Ocorre que, larncntavelrnente, alguns Dc
putados cla rninha região, pertencentcs C no.
bre Bancada da Aliança Renovadora Nacio-
nal, tern levado C iniprensa local e rncsmo ao
conhecimento do estadual criticas corn rele-
rência a construção (lesse mercado, criticas
essas que se refeem sempre e Prcfeiti::'a
Municipal de Juiz dc Fora.

Pontanto, através desse Requerirnento,
considero o problema rnuito anais regional,
muito mais de drnbito estadual do quc situ-
plcsrnente de ordem municipal, jC que Juz
de Fora é polo de emma grande regia.) (Ia
Mata, açarnbarcando a preferência cornercial
de vCnios rnunicipios vizinhos, como Rio
Novo, Coronel Pacheco, Piaus, Bicas, Silo
Joäo Nepornuceno, Argirita e tantos outros
pequenos Municipios, corno Rio Pornba, Ta-
buleiro de Poinba e mncsrno MunicIpios mais
longinquos como Ubd e Visconde do Rio
Branco, todos produtores de hortigraniciros
que demandarn Juiz dc Fora. Juiz de Fora
é o centro comercial de todos estes pequc-
nos, médios ou gm-andes produtores. Em Juiz
de Fora, esses produtos silo adquiridos din
grande porte pelo Rio de Janeiro e cidaclis
do Estado do Rio, notadarnente Petrdpnli.
Tarnbém um grande volume desses produts
vem para Belo Horizonte. Portanto, ese é
urn problema rnuito mais da Orbita do Go-
venno Estadual do que simplesrnente do (10
Governo Municipal.

S. Exa. o Sr. Prefeito dc Juiz dc Fora,
Dr. Saulo Pinto Moncira, é homem bern in-
tencionado, mas, natunalrnentc, luta corn pro-
blemas orcamcntCrios. S. Exa. luta corn
problernas de verbas. Naturalrnente que o Sr.
Prefeito tern que enfrentar centenas (IC ou-
tros problernas de toda natureza, de toda
ordern, corno requer uma grande cidade.
Nesta altura, cu acrcdito tranqüilarnente que
muito rnais do que simplesmente cniticar a
adrninistracão municipal deveriamos conju-
gar nossos esforcos, principalmente agora que
a bancada legislativa da região de Juiz dc
Fora é numerosa. Temos três Deputados Es-
taduais, três Federais e um Senador cia Re-
pOblica. Juiz de Fora, hoje, no ãmbito Ic-
gislativo, conta corn scte politicos atuantes,
inclusive a minha rnodesta pessoa, os quais
podern lutar pelas suas reivindicaçoes. Por-
tanto, acredito respeitosamcnte que não es-
tela criticando aquebcs Dcputaclos arenistas
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que fizcram this (IecIaracoes na imprensa dc
Juiz de Fora. Alas quero dizer a esses Depu-
tados que sornern seus esforcos aos dos 1)cpu-
tados (10 MDB que representam aqucla re-
gião, para que, através de uma ajuda subs-
tancial dos Governos Estadual e Federal,
possamos levar para a regio de Juiz de Fora
todos aqueles benefIcios de que cia precisa
urgentemente.

Portanto, varnos alimentar a esperança
de que a nova administraço, capitaneada
pelo Governador Aurc1ano Chaves, possa tra-
car urn piano de apoio e de ajuda para a
construcäo (lesse mercado hortifrutgranjciro
para toda a região de Juiz de Fora.

Fica aqui o nosso apelo aos Srs. Depu-
tados, para que votern favoraveimente ao
nosso Requerimento.

0 DIVORCIO NO BRASH,

O SR. DEPUTADO MORVAN ACAYABA
Sr. Presidente, Srs. Deputados, esta As-

sembléia, no fim do niês passado, aproVoU,
por expressiva rnaioria, o Requerirnento de
autoria do nosso erninente colega Deputado
Jesus Trindade, endereça(lo ao Sr. Presi-
(lente da Repñblica.

O Sr. Presidente do Congresso Nacona1,
as Liderancas da ARENA e do MDB e as duas
Casas do Congresso manifestaram 0 repiidio
(10 povo mineiro ao projeto de irnpiantacão
do (livórCio, ora em tramitacio no Congresso
Nacional. A iniciativa do nosso digno e Va-
loroso colega Deputado Jesus Trindade foi
das mais oportunas, tendo recehido pronto
e decidido apoio da maioria dos Deputados
que tern assento nesta Assembléia, tanto in-
tegrantes do nosso Partido, a Aliança Reno-
vadora Nacional, como dos componentes da
Bancada do Movimento Democrático Brasi-
leiro. Todos nos, em maioria, subserevemos
aquela iniciativa e tivernos o prazer de votá-
-la no Plenário desta Casa e de v6-la apro-
vada. A atitude da Assembléia Legislativa
refletiu, scm dávida, o pensarnento da maio-
na do povo mineiro. Ira marcar uma vez
mais, na vida politica e social do nosso Pais,
o esforço da gente mineira em favor da pre-
servaçiio da instituic5o da familia, corno Ce-
lula básica (Ia. sociedade.

Minas Gerais, uma vez mais, pela voz
dos representantes do scu povo nesta Casa,
cerra fileiras em tomb da preservacCo e da
valorizacCo (las nossas nobres tradiçöes ens-
tjs. A atitude dcsta Casa já teve a meihor e
a major repercussio no Senado Federal e
haverá, por certo, de constituir urn dos da-
dos fundamentais no momento em que os
representantes do povo brasileiro no Con-
gresso Nacional foremn discutir e votar o pro-
jeto de implantaçiio (10 divórcio em nosso
Pals.

Venho lioje a esta Tribuna para, mais
uiia vez, manifestar-me, reiterando a minha
posição contrCria a irnplantacäo do divórcio
no Pals. Considero o divórcio come mais urn
instrumento de desagregação (Ia famiFa, quc
é fator preponderante da estahilidade social
e (Ia preservaçiio dos costumes.

Quero tambérn dar conhecirnento a Casa
(IC urna mensagem que, tanto para mirn Co...
para meus colegas, representa urn estimui
ao esforço dos representantes mineiros em
favor de boas causas come esta a que
referi. Tenho em mCos o cartão que recebi
l S. Exa. Revma., Dom Othon Mota, Bis0
-Diocesano de Carnpanha. Aquele prelado
uma das figuras mais dignas e conceituada
do episcopado brasileiro, tomando conheci
mento da moção aprovada por esta Casa
escreveu-me urn cartCo vazado nos segujn
termos: "Ale care Deputado Morvan, Sauda.
cods. Visitando-o, venho pedir-Ihe o obs6q0j0
de transmitir aos seus colegas de Assembléja
os meus sinceros parabéns pela atitude Cora.
josa em face do divórcio. Corn a posicao
tomada por essa ilustre Assernbléia, os Dept.
tados provaram, de modo solene, seremn re-
presentantes legitirnos do povo mineiro, co.
mo aqueles que na Câmara Federal assina.
ram a lei do divórcio é born que se diga
alto e born-som - trairilo o nosso povo. Mi.
nas é ainda relicãrio de tradiçOes sagradas
e entre estas estã a familia. Minus, eatóljca
quer a familia bern constitulda e inviolável
Come Bispo e come mineiro de coraçiio, fe.
licito a Assembléia Legislativa pela coragem
e pela fidelidade no mandato popular. Rece-
ha o rneu abraco; rogo estendê-lo a seu.s
pares. Corn muita amizade, D. Othon Mota."

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ai estão
as palavras e a rnanifestaçOo autorizada e
prestigiosa de urn Bispo quc orguiha o clero
nOo so do nosso Estado, mas também do
Pals, pela sua grande cuitura, pela sua tide.
lidade a causa apostólica da Igreja e, sobre.
tudo, pelo espirito de autêntico cristianismo
e de exemplar piedade corn que dc dirige
a Diocese de Campanha, a que tenho a honra
de pertencer.

Corn esta rnanifestaçOo, S. Exa. Revma.
louva esta Casa e, sobretudo, a atitude da-
queles colegas que em boa hora souberam
secundar a iniciativa do nosso ilustre corn-
panheiro, Deputado Jesus Trindade, e ma-
nifestar, firme e decididamente, o seu repCm.
dio C implantaçCo (10 divórcio em nosso
Pals.

ESTRADA ENTRE DELFIM MOREIRA
E POUSO ALTO

0 SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
- Sr. Presidente, Srs. I)eputados. Compa-
recemos a esta Trihuna na tarde de hoje,
para trazer ao conhecimento da Casa Urn
problema que reputamos importante para 0
desenvolvimento da regiCo Sul-mineira. Nes
sa parte do nosso Estado, justarnente a malS
na?ridional, encontrarnos terras fem.tilissimflas,
clima maravilhoso, genIe afeita ao amaflh0
da terra. Por au, ainda se nota que ha fl
eessidadc de meihores meios (le transPorte,
para que seja faeilitado o escoarnento
produçOo variada (laquela regiCo.

Referimo-nos As encostas da St'ra (1
Mantiqueira, na parte compreendda enirt'
Delfim Moneira e Pouso Alto, passafl(lO Pr
Marmelópolis e Virginia. 1, comno d1ss&r0s
uma região (IC terras fentilissimas, onde SC

0tlem colher desde frutas que exijam con-
dicOCs climáticas idênticas As européias, ate
Os cereals, sendo quc possui, ainda, boas
pastagens. Alas a mencionada região carece
das atencOes do Governo para obter meios
de comunicacão a altura de sua produção,
rneio s de comunicação que permitam, de
mafleira normal, em to(Ias as ocasiOes, que
Os pro(lUtOres ali ra(licados colequemn nos
mnercados do Rio e de SAO Paulo os seus
produtoS que, por serern de clima ameno,
sao, per isso mesmno, pereciveis e de fãcil
deterioracao se tivereni que ser armazena-
dos per falta de transporte. Sabemos ser
piano do Govemno do Estado construir na-
quela regiOo a MG-350, cujos estudos encon-
tram-se em fase adiantada. A MG-350, se-
gun(lo planejamentos jé fixados pelo DER-
-MG, deverá partir (IC Delfim Moreira, pas-
safl(lb per Marmelópolis, indo a Virginia _e
saindo em Pouso Alto, exatamente a regiCo
que nOo dispOe de uma estrada em senthlo
continue, as bases da Mantiqueira, através
da qual se possa fazer entre as rnenciona-
das comunas a cemunicação que é de se de-
sejar nurna regiOo tao rica e próspera.

Por esse motivo, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, é que comparecemos a esta Tn-
buna para enderecar aos poderes pñhlices
do Estado o nosso apelo no sentido de que
se d6 a MG-350 aquela prionidade que cia
deve merecer, numa hera em que o Estado
precura, por todos os meios, alcançar novos
niveis de desenvoivimento, apelo esse con-
substanciado em Requenimento hoje apre-
sentado C Casa, em que solicitamos provi-
dências no sentido do construção da rodovia
MG-350, no trecho entre Deifim Moreira e
Pouso Alto, passando por Marmelópolis e
Virginia, par o qual espemamos a compre-
ensCo e o apoio dos flOSSOS (lignos pures.

CRITICAS AO EX-GOVERNADOR
RONDON PACHECO

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, fiz uma de-
nüncia anteontem a respeito do ex-Govemna-
dor Rondon Pacheco, sobre quern não devia
mais falar. Queria desconhecê-lo. Alas o ab-
surdo e de tol ordern gritante, que resolvi
patrocinar esta causa e trazer ao conheci-
mente do pdblico e que acontece em Minas,
alias, coisa muito rara e que so a cniativi-
dade de urn Dorn Quixote, corn aquela sua
expressao: "so non creo en brujas, pero,
que las hay, las hay", poderia fazer acre-
ditar.

Ainda hoje, a imprensa de Belo Hori-
zonte publicou, corn o rnaier destaque, a no-
tica de que varies Deputados da Assem-
bleia teniam subscrito requerimento e apro-
vado congratulaçOes corn o ex-Governador
Bondon Pacheco pela instalacão da FCbrica
Ericsson na Cidade de ParaisCpolis. Esse as-
Sunte ja foi motivo de vexarne anterior. 0
Sr. Rondon Pacheco teve as congratulaçOes
da Assembléja aprovadas em 17 de marco.
Quem noticiou esse fate outra vez parece que
ao está acornpanhando Os problernas polI-

tiCos, ou, entOo, estC querenclo ressuscitar
defunto - 0 Sr. london Pacheco, P(Su1' (it

nao ter mais status de Governador, continua
corn uma Veraneio e urn carro chapa preta
do Palãcio; continua corn urna guarda pes-
seal a sua disposicao; continua desfrutando
das benesses do PalCcio, lendo jornais C
custa dos mineiros e tendo sua correspon-
dência expedida pelo Palãcio.

Esta noticia republicada hoje sO pe(Je
scm para encobrir o "vexarne", que é o mo-
tivo da denimncia feita por mirn anteontem.
NCo gosto (le falar de morto politico. Porn
mirn, o Sr. Rondon Pacheco nOo existe des-
de que sail do PalCcio (la Libej-dade As 151,
30m do dia 15 de marco.

Desde que o Sr. Governador deixou o
PalCcio da Liberdade, dc se tomneu urn he-
mern comum, do qual já não posse falar, por-
que pcssoalmente nada tenho contra dc, nemcontra ninguém.

Assim, pode parecer mesquinharia ata-
car S. Exa., que nada mais é neste Estado.
Alas se a gente flOe falar, tudo Continua na
mesrna. Etc continuará "mamando flaS tetas
do povo", pois o dinheiro do Geverno do
Estado é dinheiro do povo. Se ninguém fala,
dc e os outros continuam. NOo posso fazer
o jogo deles. Eu venho e virei aqui para
botar a "been na Iota", come diz o ilustre
jomnalista Gil Costa. Tern que scm desse jeito.
Neste Estado, nada se resolve a nOo ser corn
escândalo.

Tern que haver a!guém para gritar, caso
contrCrio o Sr. Rondon Pacheco farã ouvi-
dos de mercador. Ele nOo entendeu que o
scu man(lato terminou de direito e de fato.
No dia 15 de marco, dc saiu do PalCcjo (la
Liberdade de direito. Alas parece que ali
continua de fate. Isso é urn absurdo e nOo
pode continuar. Nós temos que falar, pois
C para isso que tomes eleitos.

Hoje saiu republicada a neticia de quc
havenia urn requerimento assinado per vá-
rios Deputados. Na verdade, o que houve
foi urn Requemimento assinado pelo Depu-
tado Christovam Chiaradia, que teve apoie
de varies outmos Deputados. Ate eu mesmo
posso ten assinado esse Requerirnento, a sea
pedido. Alas nOo ha nenhum requerimento
assinado por vCrios Deputados, mas sim, urn,
assinado per alguns, mas nOo subscrito por
todos.

Veja, Sr. Presidente, cemo o peixe mom--
re pela hoca. 0 Sr. Rondon Pacheco foi
incluido nurna comissOo da ARENA que vai
estudar os eritCnios de convivência politica.
Será que dc nOo entendeu isso como uma
gozação? Urn homern que passeu quatro anos
no PalCcio da Liberdade scm poder ouvir
falar em eritérios de Cenvivência nOo pode,
agora, elabomar critCnios. Isso é ridicule.
urna gozaçOo. Etc so pode nOo estar enten-
dendo como uma gozaçOo, porque isso deve
ter partido dos Deputades Geraldo Freire e
Elias de Sousa Cammo, que tambérn nOo de-
vem participar dessa comissOo, porque to-
ram des que enterrararn a ARENA em Minas
Gerais. Come podem des agora participar
(Ic cornissOes para elaboraçOo de critérios de
convivência politico? 0 Sr. Elias (IC Sousa
Carmo enterrou tedo o Partido e acabou sen-
(10 enterra(10 junto. 0 Sr. Geraldo Freire
('(a1tou i)' p011(0. Cnmllu patlini elcs fazer
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critérios politicos? A ARENA precisa ga-
nhar as eleiçôes, mas desse jeito nio ganhara
nunca.

Veja V. Exa., Sr. Prcsidcnte, parece
existir urn dntravamcnto nas posiçöes dos
1)eputados da ARENA, urn complô, urn con-
luio, seja lá o quc for, mas a vcrdadc é quo
existe alguma cosa Para perturhar a gente
arenista. Além cia má-vontade e da incoin-
petência natural, parece que ha urn objetivo
(Ic menosprezar a ARENA c giorificar 0
MDR.

Não é quo cu qucira menosprezar o MDR.
Absolutainente Acho que o llDB, cm tcr-
mos dc respeitabiliciade, é a mesma coisa
quo a ARENA. Acho, no, tenho certeza!
Mas, quanlas vezes já "dci pau" no Governo,
já perdi a paciência, já pedi proviclências,
ja falei de problernas, de BNH, já falei o
diabo a quatro desta Trihuna, e nunca rccebi,
por parte dc nenhurn Secretário de Estaclo,
qualquer informaçao.

Agora, vem o ilustre Deputado Sérgio
Ferrara, amigo fraternal, urn grande Depu-
tado, quo merece os maiores elogios e a mi-
nha solidariedacle, o que, alias, já the hipo-
tequci de püblico, e fala a mesma coisa que
venho falando e, logo depois, aparecern as
pssagens do Ministério Para cle e uual-
quer outro que queira falar corn o Ministro
sobre o BNH. 0 Dcputaclo Sérgio Ferrara é,
sem dilvida, urn grande Deputado e urn Depu-
tado grande; tein mais dc 1,90 in. Serã pos-
sivel quo foi por isso que foi atenchiclo? Nio
acredito! No pode scr. Ha quatro anos es-
tamos falando sobre o mesmo problema, e
so agora resolveram atentar Para o caso.
Eu, pelo menos, quero faturar alguma coisa
(lesse chinheiro que o Governo está gastando
corn o prolilema do BNH em Belo Horizonte.
J preciso quo 0 POVO entenda esta stuaçio.
E preciso que o povo saiba quo o Deputado
Sérgio Ferrara é do MDB; dc foi a Brasilia
corn o (linhciro do Governo, c o Goveino é
da ARENA, portanto, pat-eec quo foi a ARE-
NA que resolveu o problema. Será quo con-
vcncj alguéin? Isso nio tern sentido. A gente
fica o ano intciro falando e nio recehe res-
posta de ninguém. Dc repente, aparcce urn
ilustre Deputado do ItIDB quc, além de ser
atendido, ainda leva em sua companhia quern
ele dcseja, rnesrno pessoas no diretainente
interessadas no problerna, pois rnuita genie
poderia ir Ia apenas Para passear. 0 Minis-
tro não precisa fazer isso, mas, sim, achar
urna solução Para o problema da casa popu-
lar em Belo Horizonte, Para o problema da
correçao monetária. Näo tern que fazer de-
rnagogia corn esse negOcio de passagens Para
Ia e Para Ca; tern, sim, é que perdoar o dé-
hito dos mutuários, pois não ha outra solu-
cão. Será possivel que vai continuar "na de
Delfim Neto", fazendo milagres?

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quo as
minhas palavras sejarn entenchidas como dc-
nOncia, e que o Governador Aurehiano Cha-
ves as entenda corno urna tornacia die posi-
cão, porque não é possIvel que o Governacior
Rondon Pacheco qucira transformar o Esta-
(10 de Minas Gerais no Reino Unido cia Cr5-
-Bretanha, ern que ele vai fazer o pap-1 da
Rainha Eflzabeth: nSo governa, mas reina.

Saiu e saiu mesmo; já tern ate os votos die
boa-viagem da Assembléia Legislativa, e De5
queira que ele ache lotacão esgotada na vol-
ta. Sr. Presidente, a ARENA nSo pode coil.
tinuar agindo como cstá, incluindo 0 Sr.
Rondon Pacheco, porquc a opinião dde nós
ja sabemos: é o chamado critério valid0 quo
ninguém sabe o quo é, porque dc não expli.
cou ate o firn do seu Governo.

0 problerna da ARENA foi tao grand
que nos, "salvados de incendio", qUase nSo
sobreviveriarnos àqucla hecatornbe quo caju
em cima do nosso Partido, por falta de ort.
entacão dde, do Deputado Geraldo Freire,
que é o Presidente do Partido, e do Secre.
tário Elias de Sousa Carrno c este "pagon
o pato", porque perdeu a eleição. Isto foj
muito bern empregado. Deveria tambéin ter
Perdido o Deputado Geraldo Freire, quo fl5o
sabe, por conveniência, fazer polItica. Isso
é muito born. E ridiculo Para nOs aceitar-
mos uma condicSo chessa e colocarmos 0 Sr.
Rondon Pacheco Para fazer "critério vShj-
do". Ele que ye fazer "critério váhido" Para
resolver os seus problemas pessoais; que
nos deixe em Paz, pois já o agilentamos du-
rante quatro anos; sera que varnos agiientar
mais?

E uma denOncia quo faco, e tarnbérn urn
apelo a sensibhidade (losses homens, Para
que não accitem ci-itérios elahorados pelo
Sr. Geraldo Freire, que em junho estarO dej-
xanclo a Presidência da ARENA, on pot- Elias
de Sousa Carmo, que foi péssiino Secrct5rio
ou Vice-Presidente - sei ha o qué - (Ia
ARENA, Para ser agradCvel ao Sr. Rondon
Pacheco. Não pode; se não, nosso Partido
nao vai conseguir o que pleitearnos, que e
fazer a ARENA unida, Para ganhar as elei-
çSes. Mas ganhar nos votos, ja que nSo me
interessa ganhar no tapetSo. Eu ja falei:
continuismo nSo dá certo! JA disse: senho-
res técnicos, coloquern sells cargos a dispo-
sicão do Governo. Ninguérn pode scr de

doconfiança e dois Governos ao mesmo tem-
po. Mas nSo obedecern. NSo largam os car-
gos. São sisternáticos, resistentes. NSo apa-
rece nenhurn antibiOtico contra esse virus.
Von dizer mais uma vez: coloquem os car-
gos C disposicSo, esses que estão mamando
no Governo, porque des precisarn dar opor-
tunidade a outros, Para que os outros tarn-
bern participem do Governo. Se o cargo é
sacrifIcio, ha outros que querern fazer sa-
crifIcio. Os outros tarnbérn precisarn sofrer:
a vidia é isso rnesmo. Vamos colocar a d's-
posicão do Governo as diretorias de ban
cos, as prefeituras das estCncias hidromine-
rais, as chefias de gabinetes etc.

Por isso, volto a ameaçar. Se est5o re-
sistindo e nSo querern deixar o cargo quo
é die confiança, trazendo constrangimento aO
Governador, you dienuncia-los de pOblicO,
nominalmente, porque isso é urn desaforO.
Estaremos aqui Para denunciar esses resiS-
tentes, que continuam nos cargos die confi-
ança. Quero fazer urn apelo As autoridades
ainda responsáveis polo proccsso politico (10
Estado die Minas, principalmente As (ha ARE-
NA e ao Governador Aurehiano Chaves. Ctii
(lado corn esses donos die critéros em Minus
Gerais. São des Os responsitveis dretos p(l0
fracasso nas urnas (IC novembro (he 1974.
NSo é possivel que esses Iiomcns venliCfli

agora, ditar critérios Para nós, quo venharn
criar norrnas die conduta Para nos, que não
somos da panela deles. Isso não é justo!
Agora aparecerarn os senhores Rondon Pa-
checo, Geraldo Ft-cit-c e Sousa Carmo, ditan-
do normas e critérios politicos quo des nSo
gostavarn die citar, rnas quo agora querem
fazer. Naqucha época, csses critérios erarn
consideradios palavrSes. Agora é tarde. Ink
e morta!

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente, encontra-se ausente do Plc-
nário, participando die reunião na Sala das
CoinissOes, nosso companheiro die Bancada,
Deputado Sérgio Ferrara, citado nominal-
mente no discurso proferido na tarde die hoje
pelo nosso companheiro cia OposiçSo, Depu-
tacho Sylo Costa.

Quercmos agradccei-, din nonie do Depu-
tado Sérgio Ferrara, as palavras clogiosas a
sua atuação como homem pOblico, profericlas
pelo Deputado Sylo Costa, e tarnbém opor
urn pequeno reparo Para quo não se cometa
injustica. Na verdade, o l\Linistro do Inte-
rior, Rangel Reis, pagou as passagens (he ida
e volta ao Rio die Janeiro Para os rnutuCrios
do BNH, pois des nSo tinharn condiçOes die
pagar nem as prestaçOes die suas casas. En-
tretanto, o nohre Deputado Sérgio Ferrara
pagou a sua passagern die ida e volta do seu
próprio boiso; viajou nSo corn dinheiro do
Ministério.

Fica, portanto, este registro, corrigindo
informação errada do Deputado Sylo Costa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - NSo ha questSo die ordem a
decidiir.

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
- Sr. Presidente, desejo apenas retificar a
afirmativa feita pelo nobre Deputadio Emilio
Haddad, quando S. Exa. mencionou, equ-
vocadamente, quo o Deputado Sylo Costa, urn
dos mais ardorosos Deputadios da ARENA,
pertence C agrerniação partidãria da Oposi-
cão, o MDR.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAz) - Não hA questSo die orciern a
resolver.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidiente, desejo apenas responder ao no-
bre Deputado Emilio Haddad, esclarecendo
que cometi urn equivoco e realmente afir-
mel que o Deputadio Sérgio Ferrara lena via-
lado coin do Ministério. Mas, se ct--
ret, S. Exa. ha de me perdoar, porque errar
e hurnano, e todos nOs estamos sujeitos aCOrneter enganos, como errou tambérn agora
0 nobre Deputacho Emilio Haddad, ao me co-
'Ocar ao lado cia gloriosa Bancadia do MDB.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAOF.ERRAZ) 	 NSo ha questiin dc nt-dicta :Cidir.

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidiente e Srs. Deputadios, encarninhei
a esta Casa, ontem, Requerimento que reputo
deva ser solucionado corn grandie urgência,
porque se refere a arbitrariediadies poiiciais
cometidas na estância hidromineral (he São
Lourenço, no Sul die Minas. Estando presente
o Vice-Presidiente dia Cornissão die Seguranca,
Deputadio João Pinto Ribeiro, gostaria que
V. Exa., Sr. Presidiente, o consuhtasse se
estC em condiçoes de ernitir parecer oral.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Em resposta C questão die or-
dern levantada pelo nobre Deputado Ferraz
Caldas, a Presidência nomeia o Sr. Deputadio
João Pinto Riheiro Para emitir o son pare-
cer sobre o Requerimento c indaga die S.
Exa. se está em condicoes die faze-b.

0 SR. DEPUTADO JOAO PINTO RI-
BEIRO - Perfeitamente. Sr. Presidente, o
nobre Deputadio Ferraz Caldas encarninha C
Casa Requerimento pedindo seja enviado a
S. Exa., o Sr. SecretCrio die Segurança P0-
hhica, apelo no sentidio cia ahertura (Ic in-
quérito Para apuraçiio (he dienOncias apresen-
tadias pebo jornal Montanha, dirigiclo polo Sr.
Sinésio Fagundes Filho, em 12 die agosto die
1974, contra autoriclades pohiciais de São
Lourenco. 0 Sr. Sinésio Fagundies, Verea-
dior por aquela ci(Iade, acusou as autorida-
dies locais die praticarem uma set-ic de vio-
lências contra o jovern José Luiz da Cunha
Oliveira.

Somos die parecer favoraveh a que o as-
sunto seja enviado ao Sr. Secretario da Sc-
gurança Ptihhica Para a apuração dos fatos.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência registra o pare-
cer emitido polo Sr. Deputadio João Pinto
Ribeiro e determina a inclusão do Requeri-
mento do nobre Deputadio Ferraz Caldas na
pauta die nossos trahalhos Para a rcunião die
amanhã.

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
- Sr. Presidente, como Presidiente da Co-
missão die Segurança POblica e, ainda, corno
funcionCrio daqueha Pasta, quero apoiar o
Requerimento do nobre Deputado Ferraz Cal-
das, mas corn uma ressalva. Muitas vezes, as
acusaçSes die viohCncia nSo procedern; não
me estou referindio ao caso especifico. Quero
chizer que estou certo de que o Sr. Secretario
de Seguranca PObhica mandarC apurar o fato
e resolve-ho-a die acordo corn a iei em vigor,
adiotando as providências do Regularnento.
Estamos convictos die que na Secretaria die
Seguranea P0bhica hA urn homem altamente
credenciado e estamos certos die que a Opo-
sicão terC o esciarecimento e a informacão
necessaria Para a apuração do fato.

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, Srs. Deputadios, o que quer
o nobre Deputado Ferraz Caidas no Requeri-
mento tern o men apoiarnento e a minha as-
sinatura. Foi exatamente o que diisse o no-
bre Deputado Jesus Trindiade: que se apu-
rem os fatos, que se punam os responsCveis;
se houve arbitrariedadies, ha culpadios.

0 jornal dc SSo Lourenço, A Mon/au/ia,
P l O \eivadcr c jornalista Sinésio Fagundes,
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denunciou as arbitrariedacles e o fez opor-
tunarnente, pois esta Casa ha quatro anos se
viu movimentada corn a repercussão de la-
mentãvel acontecirnento naquela cidade, quan-
do a população daquela estância hidromine-
ral, pela natureza de sua forrnacão ordeira,
pacifica, tranqüila, acosturnada a receber vi-
sitantes, veranistas e turistas de todos os Es-
tados da Federação e estrangeiros, revoltou-
-se contra arhtrariec1ades policiais. Foram
dias de tumulto naquela estância hidromine-
ral. 0 quo quer agora o jornalista Sinésio
Fagundes, através da publicacão do jorual
A Mantanhcz, e também os nossos cornpanhei-
ros dc Bancada, coin 0 flosso apoiO, é exata-
mente que se apurcrn as responsabilidades
e que não se repitam esses lamcntáveis aeon-
tecimentos de quatro anos atrãs, ocorriclos
na pacata cidade de São Lourenco.

Não acusarnos ninguérn nornnalmcnte
no Requcrimento. Pedimos apenas a apu-
racão de responsabilidades, cuinprindo o nos-
so dever. 0 nobre Deputado Ferraz Caldas,
quando apresentou o Requerirncnto, cumprin
coin seu dever de Deputado, de represen-
tante do povo, procurando evitar males mao-
res. 0 que não se admite hoje é quo cda-
(laos brasileiros sejam cspancados por urn
policial despreparado para as suas funcoes
de zelar pela tranquilidade do povo. Não se
(liga que São Lourenço é urn rnuniicIpio qual-
quer, urn recanto longinquo do interior ml-
neiro. Pelo contrânio, é uma das maiores
cstâncias hidrorninerais do Pals, corn popu-
lação ordeira, pacata, de fino trato, quo não
admite, que não concorda corn fatos desta
natureza e que pede punicão para os rcs-
ponsáveis pelas arhitraricdades. Portanto,
não ha motivo de preocupacão do ilustrc
Vice-Lidei (10 Governo, Deputado Jesus Trin-
(lade. S. Exa. tambérn é policial, porque C
Delegado (Ic Carreira. E tambérn Presidente
da Comissãa de Seguranca e cleu o seu apoio
-to Reqoerirn'nto, mas fez urna advertência,
naturalmente por ser rnembro de uma cor-
poracão policial. S. Exa. pode ate ter ra-
zão. Não acusarnos ninguérn. Pedirnos a apil-
racão dos fatos. NCo concordamos coin

 e coin C pessoi hu-
mana. Se ficar comprovado quc houve ar1-
trariedades, cspancarnento etc., o responsã-
vel on responsCveis devein ser punidos de
conformidade coin 	 lei.

O SR. PRESIDENTE (1)EPUTAD0 JOAO
FERRAZ) - Não ha qucstão de orde.i a
resolver.

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RJI'Ei-
RO - Sr. Presidente, flu qualidade de mcci-
bro da Comissão de Seguranca, indicado cc-
mo relator do Requerimento do nobre Depo-
tado Ferraz Caldas, cumpri apenas urna m's-
são de legalidade. Jamais eu poderia alir-
mar se houve on não erro por parte do au-
toridade policial do Municipio de São Lou-
renço. Também creio que pode ter havdo
exagero por parte do jornalista e Veicilor.
A minha intencão e o men pensarnento é
que os fatos devam ser esciarecidos a bern
da verdade.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Não ha questao dc ordcci a
dccidir. A Prcsidência norneia o nobre Depu-

tado Jorge Carone, membro cia Comissão de
Econornia, para proferir parecer oral, requn.
rido pela Sra. Deputada Jdnia Manse, sobre
Requerimento de autoria desta em quo sçj.
cita seja indicada a Secretaria Municipal de
Obras a necessidade de pavirnentacCo ds
alarnedas do Bairro Dom Cabral, e indaga (le
S. Exa. se estC ern condiçöes de iazC-lo
neste mornento.

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE
(Ernite parecer oral que, por não ter sido
ainda devoivido pelo orador, será publicado
em edição futura.)

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência registra o pare-
cer do nobre Deputado Jorge Carone e de.
termina a inclusCo, em Ordem do Dia, do
Requerirnento da nobre Deputada Jdnia Ma-
rise.

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, ouvindo o parecer oral do ilus.
tre Deputado Jorge Carone, compete a mini,
corno conhecedor e amigo pessoal do ox-
-Deputado e hoje Secrctário (10 Obras da
Prefeitura de Belo Horizonte, Israel Pinheiro
Filho, nCo fazer a sua defesa, porque, na
verdadc, não tenho que defender quem não
precisa de defesa, já que a acusação é feita
pelo Deputado Jorge Carone nurn sentido ge.
nCrico e apenas prevendo que o Prefeito
Luis Verano poderá fazer politicagem na
Prefeitura de Belo Horizonte.

Na verdade, o Sr. Israel Pinheiro Filho
é urn ilustre e grande fazendciro no Muni.
cipio de Salinas, e honra-nos sobremanoira
t6-lo como companheiro no sindicato rural
da minha cidade.

Por outro lado, não prccisaria quo o Sr.
Israel Pinheiro Filho tivesse a tradicCo que
tern, sendo filbo de urn engenheiro que, se
nada fez para este Pals, construiu a Capital
que hoje rege os dostinos de nossa PCtria.
Por outro ]ado, o parecer do Deputado Jor-
ge Caronc, dizendo que esse Requerirnento
da não menos ilustre Deputada Jdnia Manse
não deveria sequer ser votado, porque se sabe
de antemCo que o Sr. Prefeito não o aten-
deria, não tern sentido. Ora, fazer o pro-
julgamento de urn hornem que neni ainda
viu a "poeira assentar" na rnunicipalidade
não tern sentido.

E eu pergunto a V. Exa.: so pode ter
urn objetivo essa veemência do ilustre Depu-
tado Jorge Carone - forcar o ilustre Pre-
feito Luis Verano a atender ao RequeriinefltO
da Deputada JOnia Manse. Entretanto, neal
todos os requerirnentos a quo damos entrada
aqui podem ser atendidos. So a Dcputada
JOnia Manse consegue o asfaltarnento dcssaS
ruas, logo o Governo estC atendendo a Urn
pedido dela, mas pode ser quo, futuramente,
dc não tenha condiçöes de atender a outros
requerirnentos. Então, "cai o pan" em cirna
do Sr. Prefeito, e vão dizer que ole na°
atenden para fazer politica. Eu mesmo estOu
predisposto a isto, se ole atender a urn DeP11
tado do MDB e não atender a urn da ARE-
NA; não é iOgico. Ainda hA pouco, fiz Urn
discurso a esse nespeito e falava que nao
pode ser atendido urn Deputado do MDB 001

prejuizo do urn da ARENA, pois politico e

0go bruto. Quem não faz politica não gil-
1.ha eleicão. Se varnos realizar eleiçöos, como

objet ivo do Governo Federal, tern-se que
fazer politica, e a polItica se faz coin  ele-
Mentos do Partido, não ajudando o MDB,
(Tue e urn Partido da OposicCo, em detriincnto
da ARENA, que é o Partido da Situacão.
portanto, se o parecer do Dcputado Jorge
CarOn c é vClido, Se 6 quo existe esta possi-
bilida de de o Prefeito Luis Verano, por p0-

ijticalha, vir a jogar urn roquerimento no
lixo, não tomando conhecirnento do rnesmo,
melhor seria que cia retirasse esse Requeni-
nieflto para nCo pendor tempo. Para quo en-
viarmos urn requenirnento, se ja temos a cer-
teza do que ole não surtira efoito? Isto seria
ernagog1, e sabernos quo a Dcputada JOna

Manse não tern demagogia nas suas propo-
sicoes . Se tal acontecesse, seria urn despres-
tigio do prOprio Poder Legislativo, porque,
no mornento em que o Requerimento é apro-
sado pelo PbenCrio, ole deixa de ser do Depu-
tado Para ser reivindicacão de toda a As-
sembiCia. PoderC tambCm o Requerimento
não ser atendido porque o Secretanio de Obras
o da SUDECAP, ex-Deputado Federal Israel
pjnheiro Filho, sO hoje esta assurnindo a Sc-
eretaria, e é natural quo essas provi(IênciaS
dernorem urn pouco. Acredito quo o Prefeito
uis Verano, corn seu espirito pOblico, nCo

deixaria de atender a esse Requerrnento, so
bern quo so fosse en o Prefeito, on deixaria,
porque eu faco polItica, e politica é, corno
já dissc, urn jogo bruto. E rnais uma razão
por quo não concordo coin técnicos e corn
elementoS apoliticos nos cargos pdhicos. Sc
en fosse o Prefeito, diria: não atendo, por-
quo é do MDB, e estou aqui para atonder ao
pessoal da ARENA. NCo eston querendo ser
santo, mas, coin 	 nOs poderomos evitar
que nas próximas eleicCes aconteca o quo
aconteceu: coin 	 ARENA aparecendo ape-
nas coin (Ic legenda em Belo Horizonte.
Então, faco urn apobo ao Sr. Deputado Jorge
Carone, no sentido do que não prcjulguo a
posição do ninguém. Sc ebe acha que o Pre-
feito não vai atender, mclhor sonia quo esse
Requcrirnento nao fosse onviado, para não
desmoralizar a Assembléia. Porque, na ver-
dade, o pedido da Deputada Jdnia Manse,
aprovado polo PbenCrio, deixa de ser dela,
Para scr do próprio Podor, e não é justo que
nos nos vejamos nessa condição do diminuir
Os nossos próprios podores, dando urn pare-
cer e, ao mesmo tempo, dizendo que dc não
serO atendido.

So o ilustre Doputado Jorge Carone celia
que não vai ser atendido, então que dê pa-
r000r contránio.

São estas as pondenacOrs quo faco, pe-
(hndo ao Sr. Deputado Jorge Carone, que
NO ilustradarnento dou esse parecer, quo
resguarde urn pouco a posição nossa, deDepu05

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
EU quero, aqui, fazer coro As palavras do
ilUstre Deputado Sybo Costa, do vez quo não
¶ de hoje, é do ontern, quo nOs assistimos a
' 1nensas contradiçOes de nossos colegas do
MDB nesta Casa. As vésperas do ser mdi-
ado o ilustre engonheiro Luis Verano para
refeito de Belo Horizonte, nOs tivemos

°POrtunidade do ouvir o ilustre colega, Depu-

tado Luiz Baccanini, na Tribuna, pedindo ao
Governador do Estado quo mandasso para a
Profoituna não urn politico - e ai não en-
tendernos, do maneira alguma, a situaçCo do
S. Exa., porquo do C urn politico - mas
quo mandasso urn tCcnico, a fim do resolver
Os problernas cia terceira capital brasiloira.

Posteriormente, indicado o Sr. Luis Ve-
rano - c nOs, 37 Deputados da ARENA, ti-
vemos a coragem do apoia-lo unanimernente
- vimos o nobre Deputado e não menos
iiustre Jorge Carone, creio, segunda-feira
passada, C noite, subir C mosrna Tribuna 0
qual suhiu o Sr. Deputado Luiz Baccarini
O dizen palavras contra a administração mu-
nicipal quo nOo so havia ainda iniciado, e
contra urn homem técnico, indicado nao por-
quo des pediram, mas porque era da con-
fianca do Governador e nossa, quo o homo-
logamos.

NOs somos urna Assernhléia do homens
inteligentes; sornos uina AssemblCia de ho-
mens do rosponsabulidado, coin a
cumprir na defesa do povo. Temos que tor
coenência. NOo podemos viver constante-
mente no contra-senso. E agora fazemos co-
no coin o Deputado Sybo Costa, para dizer dc
nossa insatisfaçOo 0 do nosso repOdio as pa-
lavras do ilustre Doputado Jorge Carone, de
vez quo sO veio S. Exa. trazer depoimentos
contra urn ilustre homem pdblico que 1cm-
bra a figura do Sr. Israel Pinheiro, son fi-
iho, o ongenheiro Israel Pinheiro Filho, quo,
alérn do grandes qualidades, possui fazen-
das, corno a que eu conheco no Municipio
do Salinas. Israelzinho, corno o charnarnos
na intirnidade, é um grande hornorn, voltado
nOo apenas para a politica. Ele não so cansa
em arnanhar a terra e criar seus bois e suas
vacas, trazendo producão e progresso Para
a NacOo brasileira. NOo é sO porque sou
amgo do Sr. Tsracl Pinhero FHho, é por-
quo conheço hem a sua luta do hornem c'o
campo que digo da insatsfacOo em ver, nesta
Assemhléia, um prejulgamento do quo poderO
do fazer para a nossa Capital.

Sr. Presidente, nOo fui Vereador. Co-
inecei ontom minha carreira politica e, data
penia do minha ilustre cobega Jñnia Manse,
ontendo que problernas eorno este quo se en-
contra cm discussao - pedido (Ic pavimen-
tacão do ai'amedas do Bairro Dorn Cabral --
sOo, realmente, do grand,- interesse parc a
sociedado bebo-honizontina e represontam urn
trabaiho grande da parto da nobre e distinta
Deputada. Isso mostra que S. Exa. ainda
tern quente, na rnemória, a sua luta e o sou
trahaiho tOo hem descnvolvido na CAmara
Municipal de Belo Horizonte.

Data venia, nobro Deputada, data veflia,
Sr. Presdente, trata-so do urn Requeni-
mento quo, acredito, se circunscreve mais
A area municipal. Acredito quo esta Assem-
hlCia poderia cuidar de muitos outros assun-
tos e doixar a cargo dos nossos Vereadones,
quo trabalham corn o mesrno ardor e entu-
siasmo do V. Exa., requenimentos dessa na-
tureza. SO depois, em outra instância, nOs
arregaçaniarnos as nossas rnangas Para lutar
coin cbs em favor dessa obra.

Sr. Presidente, aproveito a oportunida-
do parc mostrar novarnentc a nossa indigna-
cOo e o nosso protesto quanto As pabavras
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do nosso colega Jorge Caronc, contra o en-
genheiro Israel Pinheiro Filho. Elc, além (le
politico, tern, na lernbrança do seu pal, a
força do trabaiho. Ele no é urn homem (IIIC
entende somente de vacas e bois. Foi urn
(ligno representante do povo. E entcndcndo
de vacas e hois, dá outra lição tarnbém muito
grande em prol do desenvolvimento de nos-
so Estado e da afirrnacão da pecuária.

o SR. I)EPUTAI)O JORGE CARONE -
(Suscita questão de ordem que, por n5o ter
sido aincla devolvi(la pelo ora(lor, será publi-
cada em edicão futura.)

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI
Sr. Presidente, embora não estivesse no Pie-
nário, ainda assim ouvi a questibo de ordern
levantada pelo nobre Deputado Antonio Dias,
na qual fui cita(lo nominalmente. Quero dci-
xar bern clara a minha posicão. Estou (Ic
posse, neste instante, (las notas taquigrâficas
(Jo meu discurso, pronunciado na véspera (in
indicacão do Sr. Luis Verano a Prefeitura
(IC Belo Horizonte.

Eu jarnais solicitei norne politico on téc-
nico Para a Prefeitura. Para mim, tanto p0-
(ha ser urn politico como urn técnico, e mi-
nha expressäo naqucle discurso foi a seguin-
te: "Quanto a in(licacao do nome Para a
Prefeitura da Capital, digo a V. Exa. que
não estou pleiteando quc seja urn técnico ou
urn politico. Tenho 0 men ponto de vista
firmado. Acho que o rncu Partido deveria
votar contra, nesta hora tao grave Para este
Estado. Isso não impediria a nomeacão, por-
que a ARENA, dentro desta Casa, possui vo-
fos mais do que suficientes Pa ra hornologar
o norne. No podernos participar dessa in-
dicacao, compartilhar dessa responsahilidadc
que não nos pertence, que nibo nos foi outor-
gada pela Constituicão. Temos que perma-
necer no nosso papel (le fiscalizar o norne
que for por S. Exa., 0 Sr. Governador. in-
dicado. Essa vigilância so será permitida se
nos mantiverrnos numa posic5o eontrãria, a
firn de que sejamos independentes na aná-
use (Ia administraco da Prefeitura. Cabe ao
Partido do Governo aprovar o nome que S.
Exa., 0 Sr. Governador, encarninhar a esta
Casa. Entendo que o MDB (leve permanecer
corno Oposiçiio".

Assim, Sr. Presidente, nibo fui favorãvcl
nem contra urn nome politico on técnico.
Entendo que o Sr. Governador do Estado
indicon Para a Prefeitura urn homern mais
(10 que politico. 0 Sr. Luis Verano n5io é
técnico, e o comprovou perfeitarnente na
formacibo dc seu Secretariado, conseguindo,
inclusive, agradar muito mais ao Partido
oficial do que o próprio Governador Aure-
liano Chaves. Fez dc urn Secretariaclo po-
litico, mostrando que está disposto, scm dii-
vida alguma, a movimentar toda a mãquina
ailministrativa da Capital em favor da ARE-
NA. Entendia cu que o MDB naquela oca-
sião não deveria se abster, mas votar contra-
riamente.

Apenas segui a orientação da rnaioria
(he minha Bancacla, o MDB, que exigiu que
tomássemos aquela posicibo. Alas todos Os
meus companheiros de Bancada sabem que
defendi urn ponto de vista: o de votar con-

tra, de derrotar esse nome. Ele iria Para a
Prefeitura Para movimentar a máquina poi
tica da municipalidade em favor da ARENA

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA
Quero esciarecer determinados tópicos, Sr
Presidente, da resposta do Sr. Deputado Jor:
ge Carone. Eu não disse que o Dr. Israel
Pinheiro Filho era apenas urn fazendejr0
S. Exa., alérn de ter outras virtudes, é urn
grande fazendeiro, e como engenheiro exer..
ce a sua profissäo, ganha a sua vida. Eu na0
sei então por que motivo ele não tern CON.
dicOes (he ser Diretor do Departarnento de
Ohras da Prefeitura.

Quando eu disse que a Prefeitura flo
iria atender ao Requerimento da Deputada
Jibnia Manse, eu disse a expressibo "Se en
fosse o prefeito", e neste "se" en disse lnujta
coisa, mas o Prefeito chama-se Luis Verano

o Deputado Jorge Carone disse que o
problema já existe desde 1966 e ate hoje
não foi resolvido. 0 MDB é majoritário em
Belo Horizonte desdc 1966. Dab a onlisslo
desse Partido no que concerne ao Municipi0
de Belo Horizonte. Nós, que somos politicos
sabemos que näo existe a possihilidade de
se governar através de veto, a no ser de urna
forma utópica. Se o MDB é majoritário, o
Prefeito, mesmo sendo da ARENA, nibo pode-
na fazer nada se tivesse oposicibo cerrada na
Cârnara Municipal. Se 0 prohiema existe
desde 1966, por que nao foi resolvido e tern
que ser resolvido logo agora?

Ele tomon posse na semana passada; mal
se assentou na cadeira e, portanto, não ihe
é possivel resolver tantos problernas. Se o
MDB não procedesse na Câmara Municipal
de Belo Horizonte como urn Partido (le Si.
tuacão, acredito que o problema já teria sido
resolvido. Deveriarn dizer: so daremos uma
lei a V. Exa., se V. Exa. nos der tal me-
lhomarnento. Finalmente, trata-se de urn jogo
politico. A Deputada Jñnia Manse não estI
aqui Para defender seus próprios interesses,
e sim, o interesse do povo. Como Vercadora
podenia ter feito, e deve ter feito muito, caso
contrário nibo receberia mais de 50 mil ye-
tos. Ninguém vota porque não recebeu. Vo-
ta-se porque se obteve uma determinada as-
sistência on beneficio. Todo pedido que cia
fez foi atendido peha Prefeitura. E se cia
realizou muito, foi através da Prefeitura.
Então, nem podemos prejulgar, dizendo que
o Prefeito não atenderá este ou aquele pe-
dido.

0 que eu disse é que, se eu fosse Pre
feito, logicamente, não poderia atender an
Deputado do MDB, em detrirnento do DCPU
tado da ARENA. Isso é jogo politico.

Desta forma, houve uma precipitacibO do
ilustre Deputado Jorge Carone corn relada°
no parecer que dc den ao Requenimento da
Deputada Jñnia Manse, mesmo porqUc S.
Exa. não poderia ter feito nenhurn preiUl
gamento. Eu tenho a certeza de que, se
Deputada JOnia Manse soubesse que o sell
Requerimento seria jogado na lata de li0
pelo ñnico fato de haver sido aprescflta(°
por urn membro do MDB, não teria elabort
do nenhum requcrirnento, pois, caso 0 f1•Z
Se, estaria tomando uma posicibo agOg1ca
En sei que esse não é o objetivo de S. EX0

cen objetivo é conseguir esse asfaltamento
ama os seus municipes, seus eleitores, Para
ar condicöes de habitabilidade a esses que
js'em em Belo Horizonte tao bern represen-

tados por ela.

A SRA. DEPUTADA JUNIA MARISE -
Cr presidente, o Requerimento que apresen-
tei lioje nesta Casa está causando uma p0-
1emica que me faz sentir quase que uma
tristeza em relaçäo a politica que Se preten-
de implantar aqui. Essa politica está fun-
dada, sobretudo, na caracteristica de se co-
locar em prática urn sistema politico que na-
da constrói Para Belo Horizonte on Para
fjnas Gerais e que, na verdade, fob sempre
a barreira administrativa e a barreira poli-
tica daqueles que govemnam 0 floSSo Estado
c o nosso Municipio.

0 Requerimento apresentado na tarde de
hoje nesta Casa do povo representa os legi-
limos interesses do povo (le Minas Gerais.
através da populacão desta Capital, que é de
I miiho e rneio de habitantes.

Na verdade, a nossa atuacão nesta Casa
nio (leve sen analisada em termos politicos,
no quc se nefere aos requerimentos e nd-
vindicacOes que aqui fazernos. Sc fazemos
reivindicacibes referentes a problemas mini-
mos de Belo Horizonte, como a colocac5o de
ama lâmpada em urn posto, calçarnento e as-
faltamento de ruas, nedes de esgoto etc., isto
representa 0 neclarno popular de urna cidade
que, por sua vez, repnesenta centenas de mu-
niciplOS mineiros.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
é qne, na quahiciade de nma das lidimas re-
presentantes do povo de Belo Horizonte nesta
Casa, venho mais urna vez interpretan os sen-
timentos desse povo. Confundiram as coisas
nesse Requerimento e nos debates que aqui
foram formulados; procurou o ilustre Depu-
tado Antonio Dias confundir a atuação de
urn representante (10 povo, ao dizer que esse
Requerimento deveria ter sido feito atmavés
da Câmara Municipal e no através desta
Casa.

Acredito que o nosso Requerimento me-
recerá o apoio de cada urn dos Srs. Depu-
tados, pois se trata de urn Requenirnento que
atende ao Bairro Dorn Cabral. Esse Bairro
surgiu em Belo Horizonte inspirado pelo Go-
verno do Estado, que, através da Caixa Eco-
nornica Estadual, ali construiu casas popula-res, procuj-ando solucionan o problema de
Inoratha de inñmeras familias daquela area.
Em 1965, o então Govemnador de Minas, inn-
amente corn atitoridades municipas, nh

1flstalou, corn fanfarras, bandas de müsica e
W discursos de pals de famIlias e criancas
do bairro, várias casas populares Para aten-'r a populacão do Bairmo Dom Cabral e
(IrCUnvizinhos oportunidade em que o Go-
"emno de Minas anunciou, juntarnentc corn
o Govern 0 Municipal, que estaria atento a

1UV5o dos problemas das vias pñbhicas, pro-
emas esses já previstos nos contratos de

;ompra das casas populames através da Caixa
'°flomica.

Assim, venho rnais urna vez meivindicard Sr. Prefeito de Belo Horizonte que façamprir o dispositivo legal constante (105fl(matos firmados cntre a Caixa EconOniica

e 0 Governo do Estado, Para que a popula-
ço tenha niio apenas momadias, mas condi-
gibes dc, pelo menos, chegar a sua residên-
cia. E preciso que a Prefeitura complete a
obma adrninistratjva do Governo do Estado.
Espei-o, scm dñvida, que o atual Prefeito me-
solva o probleina, já que os anteniores não
conseguirarn resolver. Espero que S. Exa.
dê demonstração do sen alto espirito pñbhico
e leve Para a Capital os grandes beneficios
de que cia necessita. Que S. Exa. demons-
tre que, se os Govemnos anteniores no o
fizeram, dc está disposto a realizan as obmas
em beneficio do povo. Espero que o Sr. Luis
Verano, indicado pelo Governador e apoiado
pela ARENA, possa contmibnir Para a solu-
cibo dos magnos problemas da Capital, levan-
do urn pouco de benefIcio Para essa popu-
laçiio que está afhita, quc sofre dia-a-dia e
que agora está de pires na mao, batendo as
portas do Palácio do Governo, principalmente
na area de sañde e de urbanismo. Intemprc-
tando o sentirnento da populacão de Belo Ho-
rizonte, quero levar a minha mensagem e as
minhas reivindicaçöes ao Prefeito, Para que
dc possa analisá-las e, depois, dizer não a
esta Deputada, mas a Assembléia, a esta Casa
do povo, que está atento as nossas reivindi-
cacöes, formuladas desta Tribuna.

0 SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA - Sr. Presidente, niio pretendo dis-
cutir o mémito do Requerirnento da nobre
Deputada JOnia Manse. Quero nesta hora, e
isto jmpöe minha consciência de homern pa-
blico, corn a devida vênia do Sr. Deputado
Jorge Carone Filho, acrescentar alguns da-
dos a biografia que aqui se traçon do ilustre
Secretánio de Obras da Pnefeitura de Belo
Horizonte, o Dr. Israel Pinheiro Fiiho. Co-
nhecendo como conheço esse ilustre enge-
nheiro, filho do eminente estadista que foi
o ex-Governador Israel Pinheiro, engenheiro
culto e respeitado que sempre foi, colabora-
dor notável na construção de Brasilia, dire-
tor notável que foi da Vale do Rio Doce,
Deputado Federal ilustre que foi, reline S.
Exa., sern düvida nenhurna, as qualidades in-
dispensaveis Para exercer o cargo de Scene-
tário de Obras da Prefeitura da Capital.
Assim, andou bern o Sr. Prefeito de Belo
Horizonte ao convocar este engenheiro ilus-
tre que é o Sr. Israel Pinheiro Filho Para
dirigir uma Secretaria tao irnportante Para
a administracão da Capital. Temos a certe-
za de que haverá de exercer bern esse cargo
e corresponder as expectativas da nobre po-
pulacao da Capital.

0 SR. DEPUTADO JOAO MARQUES -
(Suscita qnestão de ordern que, pon não ter
sido ainda devolvida peho orador, será pu-
bhicada em edicao futnra.)

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Prcsidência concorda plena-
mente corn o ponto de vista do Sr. Depu-
tado Joao Marques, no seu aspecto regimen-
tal. Mas hembra ao estudioso Deputado João
Marques que, no aspecto filosOfico da ativi-
dede parlamentar, a Presidêneia, buscando
interpretar e dam hiberdade ao pensamento
dos Deputados, justifica plenamente a libe-
raçiIo no (OflCCSSaO (Ic questoes de oi*!cm.
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Salienta, ainda, que o art. 263, no que
se refere a "regime de urgência", diz o se-
guinte: "Atribuir-se-á o regime de urgência
Para que determinada matéria tenha trami-
tação abreviada".

Entende a Presidência que o Deputado,
desejando abreviar a trarnitaçio (Ia matéria,
poderá seguir o art. 263.

o SR. DEPUTADO CARLOS ELOY -
Sr. Presidente. Não querendo abusar da ii-
beralidade de V. Exa., desejo fixar no mo-
mento a posição da Lideranca do Governa -
dor Aureliano Chaves corn relaçäo ao Secre-
tariado e ao Prefeito Luis Verano. A esco-
iha do Dr. Israel Pinheiro Filho Para titu -
lar da Secretaria de Obras e Presidente da
SUDECAP ocorreu em virtude de suas dc-
vadas qualificaçöes técnicas e morals.

Realmente, todos os cIrculos técnicos e
politicos e o povo em geral receberam essa
corivocação corn o ma j or entusiasmo, porque
Israel Pinheiro Filho tern, ao longo de sua
vida pCablica, prestado os mais relevantes ser-
viços a este Estado e a Naço, no so como
profissional, mas como homem püblico cx-
perimentado.

Teve ele a oportunidade de prestar os
mais valiosos servicos, colaborando na cons-
trução de Brasilia. Ao mesmo tempo, quan-
do assessorava o ex-Governador Israel P-
nheiro a frente do Governo de Minas, pres-
tou, igualmente, inestimável servico ao nosso
Estado.

Quero, pois, Sr. Presjdente, abusando
da generosidade de V. Exa., fixar, neste
instante, a palavra da Lideranca do Governo
e da ARENA, de que a presença do Sr. Israel
Pinheiro Filho A frente da Secretaria (Ic
Obras e na Presidência da SUDECAP é uma
garantja real de que o Prefeito Luis Verano
se encontra corn os meihores propósitos (le
realizar uma administração conforme a as-
piração de todo o povo de Belo Horizonte.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - No ha questão de ordem a
resolver.

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
- Sr. Presidente, apenas peco a palavra Para
consignar em Ata a minha inconformação
corn a critica que o nobre Deputado Jorge
Carone Filho fez ao ilustre Secretârio de
Obras da Prefeitura, Dr. Israel Pinheiro Fi-
Iho.

Atribuimos essa critica ao arroubo pro-
prio da idade ainda jovem do ilustre Depu-
tado, mesmo porque S. Exa., o Sr. Secre-
tário de Obras, está tornando posse hoje.
Portanto, não Se poderia criticar o que ainda
não fez, nem elogiar o que já teria feito.
Mas sua vida de pariamentar, sua tradicão
de famIlia, sua vida particular e profissio-
nal, tudo nos leva a crer que o Sr. Israel
Pinlieiro Filho fará urn grande trabatho a
frente da Secretaria Municipal de Obras e
também da SUDECAP. E o que esperamos e
desejarnos não so Para êxito seu, mas Para
felicidade da Capital.

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presiclente, sO Para esciarceer, Para não
hear eomo rnentiroso nesta Cnsa, you icr no-

tas taquigráficas de urn discurso d0
tado Luiz Baccarini. Eu disse que 5
foi contra a indicaão de urn politico.
as notas taquigráficas, posso dizer qu'eiendo
confirmadas as minhas palavras.

Diz o Deputado Luiz Baccarinj: "To0Sesses grupos, pleiteando o cargo de prefelt
odesta Capital, como se dc se tivesse tr °°

formado na malor fatia de todos os bolossem jamais pensar, urn sO instante, que
torna necessário colocar a frente da Pi-ef
tura deste Municipio urn homem que est
A altura de administrá-lo, independente ja
injuncoes polIticas. Na minha °pinião eaverdadeira e grande finalidade de floe 
prefeitos de Capital e estâncias hidroj
rais, rnedidas que nós, do MDB, combatemo5
e não aceitamos, devc ser a de colocar ad
ministradores a altura dos rnunicipjos e d
Capital. . ." 	 a

Ora, entendo simplesmente que admini5.
tradores livres de injuncOes poilticas sO Po_
dem ser técnicos. Na linguagern que todo5
nós falarnos, no entendimento que temos
"politica", so pode ser, simplesmente, urn
técnico. E so Para esclarecer a questao de
ordem (la Deputada Jania Manse foi que
salientei, quando fiz também rninha questAo
de ordem, que, de rnaneira alguma, em mo-
mento algum, eu estava contra a matéria do
seu Requerirnento. Asfaltar o Bairro Don
Cabral, asfaitar qualquer via em Belo ion-
zonte seria urna beleza. Teriamos uma Ca.
pital asfaltada, bern traçada e corn muitas
outras coisas. Mas o que quis mostrar na-
quele instante é que não podemos, de ma-
neira nenhuma, data venia do nobre Presi-
dente que recebeu o Requenirnento, trans-
formar a Assemhléia de Minas Gerais numa
Câmara de Vereadores. Eu disse que näo live
a satisfacäo de ter sido urn Vereador, porque
entrei na polItica ontern mesmo, rnas enten-
do que se todos esses problemas de Belo
Horizonte, todos os requerimentos Para as-
faltar ruas ou fazer esgotos ou consertar vias
pOblicas vierem Para esta Cârnara EstaduaL
estaremos exaunindo o Poder Legislativo,
deixando que nossos quenidos colegas da Ci
mara de Vereadores fiquem scm matéria para
requererem na Câmara Municipal.

Se, portanto, eu trouxer aqul, amanhã -
e aqui eu quero, como o nobre Deputado
João Marques, que se faca uma revisão do
que seja "urgêndia urgentissima" - se troo-
xermos, repito, um requerimento pedindo
quc se façarn esgotos em Montes Ciaros, em
Juramento, cm JanaOba ou em qualquer oU-

tra cidade do interior, V. Exa. tenia que re-
cebcr e acatá-lo. São 722 municIpios, COO1

inOmeras ruas. Sc nós trouxermos requenl
mentos endereçados a V. Exa., Para reaII
zar obras em todos des, estaremos aqul rea-
lizando os trabaihos da alçada das Cafl1a15
Municipais, dcixando de lado problemaS de
rnuito major responsabilldade, como, P°
exemplo, o que cstO sendo tratado numa CPI
que ora se realiza nesta Casa, a CPI da MBR

Assim, nobrc Deputada JOnia Manse
não discordo de V. Exa., quando pede 0

asfaltamento de ruas no Bairro Dom Cabral
Alas se transformarmos a Assembléia Le .5

lativa de Minas numa COmara de \Tereado
cstaremos, nio (Ilminuintlo a posicao dos

peP utados, mas tirando o trabaiho dos Verea-
que Ia estOo Para fazer o que V. Exa.

ji fez e quer continuar fazcndo corn esses
quenimdhltos.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
gBAZ) - A Presidência vai resolver a
estão de ordem do nobre Deputado Antô-

Dias e qucr esclareccr, em complemen-
ãO questão de ordern do nobrc Deputado

jojo Marques, que o Requerimento da nobre
Deputada JOnia Manse foi atendido confor-
ole 0 artigo 134, quc dá 0 direito ao Depu-
do de rcquerer parecer oral a requerimcn-

to A Mesa cntende, portanto, que cabe ao
peputado usar desse recurso parlamentar
para solic1tar major brevidade no andarnento
de requerlmento.

A SRA. DEPUTADA JUNIA MARISE -
Sr. Presidente, agradecendo a liberalidade
de V. Exa., volto a este microfone apenas
nara fazel' alguns reparos ao pronunciamento
do ilustre Deputado Antonio Dias. Antes,
gostaria de agradeccn aqueles que aqui tece-
ram elogioS a minha pessoa c a minha atua-
çio na Câmana de Belo Horizonte e nesta
Casa.

Os reparos que tenho a fazer tern o ob-
jetivo de esclarecer o Sr. Deputado Antonio
Dias. S. Exa. confessou quc cxerce o seu
primeiro mandato pOblico, o que justifica a
posicão que adotou nesta Casa. Scm ter sjdo
representante do povo em outra oportunida-
de e flOO conhccendo, cvidentementc, os pro-
blemas que afligcm a populaçao de Belo Ho-
rizonte, que hoje se encontnam em foco e em
debate nesta Casa em virtude do Requeri-
niento que encaminhei, solicitando do Go-
verno Municipal providências Para cumpri-
mento de urn dispositivo constitucional pre-
estabelecido pelo Governo do Estado atnavés
da Caixa Econômica do Estado de Minas Ge-
rais, juntamente corn o Govcrno do Munici-
pio da Capital, o Sr. Deputado Antonio Dias
tern lá suas razOes Para não reivindican dos
prefeitos dos pequenos municipios que re-
presenta bencfjcios Para sua região no inte-
rior de Minas. Mas S. Exa. ha dc convir
que a nossa militância politica, acima de tu-
do, como representantes do povo, incide,
Pnncipalmente, sobre os intcrcsses da cida-
de de Belo Horizonte. Estou na Assembiéia
Legislativa por mais de 41.000 votos em Belo
Horizonte e sou, por isso, porta-voz dos re-
clanlos c rcivjndicacOes desta cidade. Aqui
lambem devo intenpretar as reivindicaçOes
dos Srs. Vereadores da Câmara Municipal
de Belo Horizonte, quc também nepresentam
o Povo de Belo Horizonte.

Cabe aqul outro esclarccimento ao Sr.
Deputado AntOnio Dias. S. Exa. ha de con-
'in que nOs, que militamos na area de Belo
norizonte, temos o dever e ate mesmo a obri-gacao de encaminhar requerirnentos comoeste, solicitando do Governo do Estado, do
Govern0 do Municipio as providências neces-sanlas, apelando Para o alto espirito piiblico

Prefeio de Belo Horizonte, Para quc ana -
se e atenda a essas rcivindicaçOes. EstaCasa também representa o povo dc Belo Ho-

rizonte Não nos curvaremos diantc do cer-
ceamento de nossa liberdade no encarninha-
eat0 de rcquerimentos.

Por isso é que não nos curvaremos di-
ante da crItica quando apresentarmoS reque-
nimentos corno esse. Nós necebemos a re-
prcsentacão maxima de Belo Horizonte Para
defender os interesses de sua populaçOo e
aqui estaremos Para defendê-la, doa a quem
doer. Sabenei, cm qualquer opontunidacle, re-
ceber os ataques de alguns Deputados desta
Casa. Saberei também receber os aplausos
dos meus nobres companheiros, que reco-
nhecem a legitimidade da rcivindicacao do
nosso Rcquenirnento. Este Requenimento, scm
dOvida, tern cndereço certo. Procura sensi-
bilizar o Prefcito e o SecretOrio Para que
deem melhores condiçOes de vida a mais dc
quinhentas farnilias do Bairro Dorn Cabral,
que compraram suas casas através (IC cOil-
vênio entre a Caixa Econômica, Governo do
Estado e Governo Municipal. Desejo, portan-
to, dcrnonstrar ao povo de Belo Horizonte
quc esta Casa também se preocupa corn seus
legItimos intercsscs. Esta Casa também, por
seus nepresentantes, deseja que os problernas
da população de Belo Horizonte sejam resol-
vidos.

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RI-
BEIRO - Sr. Presidente, crcio que os Srs.
Deputados da ARENA estão muito pncocupa-
dos corn os rcqucrimentos apnesentados pelos
Deputados do MDB. Tanto é que, ainda ha
pouco, o Sr. Dcputado Sylo Costa disse que
o Prefeito de Belo Horizonte é da ARENA.
Ora, mas a Prefcitura de Belo Horizonte é
de seu povo. Como se tnata de urn Requeri-
mcnto pcdindo asfaltamento Para o Bairro D.
Cabral, eu jamais poderia deixar de me pro-
nunciar sobre o assunto, pois, quando rea-
lizei beneficios Para vanios bairros de Belo
Horizonte, também os fiz Para aquelc bairro.
Muitas de minhas reivindicacOcs foram aten-
didas pela Prcfeitura. 0 Estado de Minas Ge-
rais assumiu o compromisso de realizar as
obras de asfaltamento daqucle bairro. Alas a
Prefcitura ate então informava que nada ti-
nha a ver corn os compromissos assumidos
pelo Governo do Estado. Enfirn, cu acho que
a Deputada JOnia Manse tern toda razOo em
apnescntar Requerimento pedindo pnovidén-
cias em bcneficio da populacão de Belo Ho-
rizonte.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Não hO questão de ordcm a
resolver.

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, eu qucnia fazer urn apelo a
Presidência Para que nos ativéssernos ao Re-
gimento Interno da Casa. Do contrOnio, va-
mos ficar aqui horas infindas, discutindo am-
produtivamente. Respeito o Rcquenirnento da
Sra. Deputada JOnia Manse, como respeito
todas as iniciativas da Oposição e da Situa-
cão. Alas, se não obedecermos a nossa lei in-
terna, não teremos condicoes de tnabalho.
Pcrdcmos tempo. Minimizamos este PlenOnio.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, iii que tenho alguns minutos Para
falar, devo dizer que estou de acondo corn a
solicitação do Sr. Deputado Jesus Tnindadc.

Está todo mundo querendo fatunan em
noinc do Requerimento da Deputada JOnia
Manse, Requenirnento esse como os quc sur-

-
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gem todos os dias nesta Casa. Quantos re-
querimentos dessa natureza surgcm nesta As-
sembléia todos os dias!

Ela foi eleita por Belo Horizonte e pvc-
eisa mostrar os servicos que faz aqui na As- .
sembiéia. Ela não iria mostrar o quc faz em
Salinas, porque é cidade onde eu SOU votado,
e näo cia. Se cia teve sua votacão macica
cm Belo Horizonte, que é Minas Gerais, aqui
é que cia dcve mostrar o que faz. Entretanto,
não sci por quc todos querem "faturar" em
cima desse Requerimento. Qualqucr que seja
a rua quc conste no Requcrimento, no im-
porta. Mas todos querem fazer media corn
urn requcrimento cornurn, que quer demons-
trar a prcscnca da Deputada ncste Plenário.
Vamos deixar a demagogia de lado, e que
cada urn cumpra a sua obrigação. Ncnhurn
tern mais inteligência, nern é mais burro do
que o outro. Esta faita dc imaginacão näo
cngrandccc cm nada o Podcr Lcgislativo.

Ainda corno esciarecirnento, quero dizer
ao Deputado João Pinto Ribeiro que não en-
tcndo mais dc quern é a Prefeitura de Belo
Horizonte. Ha dias, falou-se aqui quc a Prc-
feitura nCo é do povo de Belo Horizonte, por-
quc o povo não foi chamado a votar no Prc-
feito, que é da ARENA; c a ARENA so e do
povo na imaginaço do Sr. Joilo Pinto Ri-
heiro. Mas chcgará o dia cm que o MDB
scrá o Govcrno do Estado c havcrá de in-
dicar urn Prcfeito do MDB. E não vcnharn,
cntão, dizcr quc é urn Prefcito do povo. 0
Prcfeito atual no é do povo porque é (Ia
ARENA. Varnos individualizar: Sc 0 MDB não
tern participacão Para coiaborar, se cia é do
povo c cstc não tern participacOo, a Prefei-
tura não é do povo. Fala-se cm nornc do p0-
vo, mas o povo não tern nada corn isto, por-
que no foi consultado Para colocar lá o Sr.
Luis Verano.

Disse que eu votaria cm urn po1Itco;
(lissc c confirrno. Alas eu SOU politico; o Sr.
Luis Verano é urn técnico. 0 MDB pcdiu urn
técnico e já cstá contra o técnico, antes mes-
mo de dc corncçar a administrar. Veja V.
Exa. quanta incocrência!

0 SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO - Gostaria dc dizer especificarncntc ao
nobre Deputado Sylo Costa quc errar pela
inexperência é plenamente justificávcl. NOo
é justificávcl é estar errafl(lo (lepOiS de Ion-
gos anos nesta Casa, onde S. Exa., por mais
dc dcz vczcs, falou sobrc 0 BNH, mas jamais
aprcsentou urn rcquerimcnto sequer, pedin-
do providências contra ahusos que aqucla en-
tidadc vem cornctendo no Brasil. Ncsta tar-
dc, o men nobrc companheiro Sérgio Ferrara
veio 0 Tribuna Para dcclarar ter conseguido
êxito junto ao BNH. Em segundo lugar, de-
sejo inforrnar ao nohrc Deputado Sylo Costa
que a Prefeitura de Belo Horizonte pertencc
ao povo. 0 povo é o seu iegItimo dono, por-
que paga impostos, tributos, taxas e contri-
huicOcs, enfim, outros instrumentos que cons-
tituern o patrimônio fIsico, moral c humano
(Ia Prefeitura, formando, cnfim, urn bern psi-
blico, uma empresa executiva municipal que
é do povo e nOo da ARENA.

Infclizmcnte, é ilegitimarncnte dirigida
por eiernentos que não são eleitos peio povo.
Quero dizcr ao Deputado Sylo Costa que, de-

pois de quatro anos, terei experiCflcia bas
tante e nOo irci cometcr Os inOrneros err0
que S. Exa. tern cometido, enihora corn tant
experiência.

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA
Qucro esclarecer ao Dcputado J000 Pinto Ri.
bciro que nOo critiquci 0 I)cputa(10 S6rgi0
Ferrara, a quern dedico minha Solidariedade
irrestrita. Anteriormente a cssc Rcqueri0.
to e a essa posicão que teve corn referenda
ao BNH, S. Exa. já tinha a minha palavra
de confiança. 0 Deputado JoOo Pinto Ri.
heiro pode não ter entendido mnhas Pala.
vras, podc não ter estado presente no n.
mento ern quc eu falava Para dizer, ate
sentido de brincadeira, que cu me qucrj
aproveitar poFticamente da posição extraor.
dinaria do Deputado Sérgio Ferrara, c orn re-
lacOo ao caso do BNH. 0 Dcputado J00
Pinto Ribeiro estO totairnente equivocado.
nOo erro hO quatro anos nesta Asscmhléia, e
se erro, erro junto corn meus companheiros.
Sou elcito hO quatro anos o rnclhor Deputado
desta Asscrnbléia.

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO Ri.
BEIRO - Sr. Presidente, é so para (liZer
ao nobre Deputado Sylo Costa quc S. Exa.
havia reclarnado quc estOvarnos gastando mid-
to tempo, e foi dc quem mais gastou.

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS
Sr. Prcsidcntc, agora quero lembrar a (I UC j
disse aqui o nobre Dcputado Jesus Trindade.
JO que todos nOs descurnprimos o Regiments
Interno, desejo dizer a nobrc Deputada Jñ.
nia Manse algumas palavras esclarccedoras.
S. Exa. não foi agravada, de maneira algu-
ma, no recinto (Ia AssemblCia Legislativa do
Estado de Minas Gerais, porque cia deu a en
tender isto, quando disse que em alguni tem-
po scrO desagravada. Ao contrOrio, a Reque-
rimento da nobre Deputada foi do agrado de
todos nós, Deputados Estaduais. E volto a
dizer, (leve ser marcada a nossa posicão nes-
ta Casa; não po(Icmos transformar a Palicio
da Inconfidência em COmara Municipal. Se
trouxcrrnos tO(Ios Os dias requcnimentoS sO-
bre asfaltarnento ou pavirnentacão de ruas,
Vcarcmos aqui so aprovando esses pedidos.

Lembro 0 nobre Deputada que se cia vai
cuidar, corno muto bern disse

'
dos proble

mas die Belo Horizonte porquc aqui foi VO

tada, cu, cia c o Deputado Sylo Costa pode
mos fazer urn requerimcnto Para asfaltar as
ruas de Cornercinho do Bruno, 10 no Vale do
Jcquitinhonha, de vez que 10 também fo0105
vote dos.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO jø.O
FERRAZ) -- A Presidência, (liante da ifl
tência dos Srs. Deputados Jesus Triflda
JoOo Marques c Antonio Dias, sente-se no d(
ver (Ic justificar a sua posicão quanto a IiI
raIi(Iade na posicOo sobrc questOcs de orde°'
Entende que, quando se trata de assuflto.
alta relevOncia, justifica-se a livre inafl1f
tacão dos parlamentares, numa demonStracuo
viva de todos os Srs. Deputados nesta CaS
na defesa dos interesses do Estado. prmncm
palrnente, levando em conta que o DePUt
Jesus Tnindadc tambérn jO usou da meSm
liberalidade Para tratar (Ic assuntos (IC gra5
de interesse do povo e do Estado.

0 SR. DEPUTADO MENDES BARROS
(Suscit I questão de ordem que, pom- n0o ter
do ainda devolvida pelo orador, Sd - a publi-cada em edição futura.)

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presi(I(nte, veja V. Exa. con-io cstO certo o
dita(i 0 "Para cada cabeça, uma scntença".
Cada urn entendeu die uma Inaneira. No firn
em' CSIOU sendo faturado ncsta Asscmbléja.
Como outmos, eu também faturci o Requeri-
menlo da Deputada Jimnia Manse. Alas Cunio tcnho direito de ter opinião própria, co-
moo todo mundo tern. 0 Sylo Costa n5o tern
dire itO de votar confomnae sua consciência
5stO sendo projbjdo de votar contra a ARE-
NA. Afinal de contas, Sr. Presidentc que
negOcio C este? N50 tern nada disto. Djsse c
voltO a repetir: "Se" eu fosse prefeito de Belo
ilonizOnte"... scrO que eXiSte alguCm aqui
que flea saiba que cmi não o sou? 0 Prefeito
se chama Luis Vcrano. Eu estou dizendo "Sc";
"Se" cu fosse prcfcito de Belo Hom-jzonte
Veja V. Exa. como o "Se" atrapaiha. E cu
estou aqui Para atrapaihar, porque men nomecomcca por urn "sa".

O quc não tern sentido é perdermos to-
da umna tarde Para discutir urn rcquerimcn
to. Prinseiro foram ccnsuras 0 Deputada Jil-
ida Manse; porque nao estamos aqui Para
pedir asfaltarnento de ruas, criticas essas
feitas por Deputados do MDB e (Ia ARENA.
o Deputado que acabou de aprescntar qucs-
tao de ordem aconseihou a I)eputada JOnia
Manse a nOo colocar p iob1cmas como este,porque aqui nibo e COrnara Municipal. Mas
veja V. Exa. ens cada cabeça, urna senten -ça. Cads urn interpreta como quer. Prirneiro,
em' nOb censurei ningueni; apenas tomej uma
posicOo de defesa 0 pessoa do ilustre ex-Depu-
tado Israel Pinheiro Filho, que foj agredido
pelo Deputado Jorge Carone. Embora ncrn
sequer tenha tornado posse, foj tachado, des-
de logo, de incompetente. Calma, gente. Nem
tanto ao mar, nem tanto 0 terra. Ni-io deve-nm's in corn tanta sede ao pote, porquc bar-
rigs dOgua também mata. 0 hornern ainda
não tomou posse e jO C tachado de incompe-
tente; jib afirmarn que fOb vai resolver pro-
blema a].-um.

O que cu disse é que Cu, Deputado Sylo
Costa, não atenderia ao MDI3. Mas, quando
u disse MDB - é preciso que o rneu pensa-

mento e minha posiçOo sejarn entendjdos no
SCflti(Io lato - disse MDB porquc e o sinicoPartido que existe stern (10 men e em con-traposição a ARENA. NOo quis aqui cruci-
flcar o MDB, on dizer que ele vá Para oInferno ser crucificado pelo capeta. Eu mereferi ao Partido opositor. Se houvesse outro
que nOo o MDB e contrOrio a ARENA, scnia
°lltro. Infelizmente nOo existem outros. Res-
kito o MDB corno respejto a ARENA. Es-SS panti(Ios são irmaos gêmeos; nasceram do1esmo ventre, filhos do mesmo pai e da
tmnesma mae. 0 nobre colega é bastante in-
teligente Para entender que as minhas pala-

S tiveran, sentido lato. Não estosa desacme-
stando as palavras do Depufado Mendesarros 111,, C (JUC estamos em urn jOga po-

litico. V. Exa. ja pensou cm eu estar pres-
tigiando urn adversánio? NOo tcnia sentido.
Aquele que pnestagoa adversOnbo "tinta" nele!As eleicOes se ganharn nas praças pOblicas.
Disse o nobne Deputado Me des Bamros, ilus-
tre mepresentante do Vale do Rio Doce, da
cidade de Govemnador Valadares, pmecisa-
mente, a qucm rnuito admiro, pois sei do
trabaiho heresileo executado por S. Exa.
quando Prefeito daquele Municipio, que dci-
cOcs nOo podern sen feitas nurn pals c num
iugar ondc nibo se pode faiar de poiitica.
Fazer politica é não dam "coiher de chO" aos
adversOrios, Se não houver solidanieclaJe pa-
ra corn os companheiros, pois neste caso se
pOe o tmabalho a perden. Fob o que aconte-
ecu corn o Sr. Rondo,, Pacheco. Na mcdi-
da em que S. Exa. cismou que era dono da
consciCncja de todo mundo e não qucnia que
ninguérn pensasse pela sua pmópnia cabeça,
mas quc aprendesse aquilo que ele entendia
como certo, ele jogou o seu Pamtido no bmejo,
varnos dizer. E natural que hoje V. Exas.,
(To MDB, tenhan, esse procedimento. Na me-did:, em que o Govcrno da ARENA conti-
nuar fazendo o jogo do Sr. Rondon Pacheco,
quern val pagar por isso não é dc, nsas nOs,
seus companheiros de Partido; sou Cu, ami-
go de S. Exa., são os I)cputados Antonio
Dias, João Femraz etc. E pmeciso, pois, que
entendarn as rninhas palavras e näo me cm-u -cifiquem neste PlenOrio.

Estou fazendo urn jogo aberto desde o
inicio. Nao hO carts escondida - Vejam co-
mo V. Exas. tern sido injustos ao quel-erem
agredir urn colega quc pensa comb V. Exas.,
so que pertence ao outmo lado. On quem
sabe se o MDB quer que cu Va 0 Tribuna
Para (IcfendC-lo? Como iris faze-b, se sei
que hO no MDB hornens muito mais inteli-
gentes e capazes (be defendC-lo? Quando ye-
nho 0 Tnibuna, tcnho quc defender a mim
e ao Partido a quc pertenço.

Agradeço o conselho (lado peto Depu-
tado Mend-s Barm-os, de que não devo votar
a favor dos rcquerimentos do MDB. Isto,
nOo! Sou bastante inteligente pars saber da
convenjCncja ou nOo de votar a favor on
contra. Sou independente c não posso agir
(lessa maneira. Aqui, muitas vezes, apanecem
requerililentos inteligentes (10 MDB. A fa-
vor (leles en voto. Veja o Deputaclo Mendes
Barros quc S. Exa. não esta sendo justo corn
0 semi colega.

o SR. DEPUTADO MENDES BAR-
ROS - (Suscita questão de ordem que, por
no ter sido devolvida pelo orador, serâ
publicada em ediçäo futura).

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA -
Apcnas Para compleanentam Sr. Pm-esidente,
a Sr. Deputado Mendes Barros citou o caso
(IC Haul Soares, quando cle ainda nOo era
politico. Queno avisar so nobre Deputaclo e
aos meus colegas que não me juiguern como
Prefeito. filas coma cole ga Eu niio sou Pre-flc1 	 11 li/an [I.
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Corn relacão ao caso de Haul Soares, na
época em que o Sr. Mendes Barros nSo era
politico, dc foi muito ilustrativo. Qu?m é
politico já nasce politico mesmo. Eu tenho
sangue de politico. Naquela época, o Sr.
Mendes Barros não era politico. Dal a falta
de sensibilidade. Se des votassem os reque-
rimentos, ganhariarn a eleição.

NSo houve esta forma de pressSo. Ne-
nhum dos nossos Partidos tern filosofia, tern
Plano, nem a ARENA, nem o MDB. São to-
dos os dois farinha do mesmo saco. Se o
Governo passar a atender os Deputados do
MDB, por que então votar na ARENA? Nós
vamos Oferecer correção monetária, paga-
mentos atrasados ao funcionalismo etc.,
etc. Se V. Exas. quiserern ser atendidos
como pretendemos ser, nSo tern problerna.
Passarnos este onus Para V. Exas. Nós so-
mos apenas da ARENA. 0 Governo não pode
mesmo atender, em termos, as nossas reivin-
dicaçOes. Ele tern é que fazer o que o Depu-
tado Mendes Barros ensinou.

No dia em que urn Deputado do MDB
apresentar urn requerimento, o Plenãrio deve
derrotá-lo. No outro dia, a ARENA apr-
senta o mesmo requerimento.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado JoSo Marques, sop,

tando realizacSo de reunião especial
Ouro Preto, em comernoraçSo 0 Inconfj
cia Mineira;

do Sr. Deputado FObio Vasconcello5
ticitando constituição de cornissOo Para
presentar a Assembléia no Encontro Rura
lista da Zona da Mata, promovido pela p.
EMG e pelo Sindicato Rural de Ponte Na
naquela cidade;

do Sr. Deputado Fernando Junqueira
solicitanclo desarquivamento do Projeto
1.280/74, de sua autoria;

do Sr. Deputado Ltcio de Souza Cruz
solicitando voto de pesar pelo faleejment
do Sr. José Torres Pessoa, ex-Presidente da
Câmara Municipal de São Gonçalo do ij
Abaixo.

PROJETO
N.9 22/75, (10 Sr. Deputado Eucljdes

Cintra, que autoriza o Poder Executivo a doar
imóvel ao Centro Regional de Cultura de
ItajubO.

Nomeaçäo de Comisso
A Mesa nomeia, Para representar a Casa

no Encontro Ruralista da Zona da Mata, a
realizar-se em Ponte Nova, a requerimento
do Sr. Deputado FObio Vasconcellos, a se-
guinte ComissSo: Srs. Deputados FObio Vas.
concellos, Domingos Lanna e Olavo Costa.

OMENAGEM POSTUMA AO DR. CELSO
PORFIRIO DE ARAUJO MACHADO

PRESID1NCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

Joao Ferraz, Fernando Junqueira, Liicio de
Souza Cruz, Said Arges, Jiinia Manse, Pedro
Gustin, Amilcar Padovani, AntOnio Dias, Car-
los Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chiara-
dia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton
Canabrava, Delfim Ribeiro, Dorningos Lanna,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad,
Euclides Cintra, Euripedes Craide, FObio No-
tin, FObio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Ge-
nesio Bernardino, Gerardo Renault, Haroido
Lopes, Humberto de Almeida, Jesus Tninda-
de, JoSo Bello, JoOo Marques, João Navarro,
JoOo Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Bo-
nilacio Filho, José Laviola, José Honónio,
José Santana, Kemil Kumaira, Luiz Bacca-
rini, Mendes Barros, Milton Lima, Milton
Salles, Morvan Acayaba, Narcélio Mendes,
Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho,
Olavo Costa, Raimundo Albergaria, Ronaldo
Canedo, SebastiSo Nascimento, Sérgio Fer-
rara, Sylo Costa, Telêmaco Pornpei.

Abertura

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Dc acordo corn o Requerimento
CUjo primeiro signatário é o Sr. Deputado
Christovam Chiaradja, destina-se esta Reu-
flião Especial a homenagear postumamente o
ex-ViceGovernador de Minas, Dr. Celso Por-
firio de Araiijo Machado, falecido no dia 13
de setembro (Ic 1974.

Nomeacão de Comissão

Nomeio Os Srs. Deputados Carlos Eloy,
Einiijo Haddad, Jorge Carone, Nunes Coelho
e Euclides Cintra Para, em comissão, intro-
dUzirem no recinto do PlenOrio os familia-

res do homenageado, autoridades e dernais
convidados que se encontram no Salão No-
bre.

Composiçâo da Mesa

A Presidência convicla Para tomar as-
sento a Mesa os Exmos. Srs. Dr. Levindo
Ozanan Coelho, DD. Vice-Governador do Es-
tado e representante do Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais; Dr. Rondon Pache-
co, DD. ex-Governador do Estado de Minas
Gerais; Dr. Celso Machado Filho; Desem-
bargador JoSo Goncalves de Melo Junior, DD.
Presidente do Tribunal de Justiça; Dr. Luis
Verano, DD. Prefeito Municipal de Belo Ho-
rizonte; Gen. Silvio OtOvio do Espirito Santo,
DD. Comandante da 4. Brigada de Infanta-
na; Gen. Nilton Campello, DD. Chefe do
Servico Nacional de InformacOes, Agência de
Belo Horizonte; e Deputado LOcio de Souza
Cruz, DD. 1.-SecretOrio da Assernbléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais.

Oradores

A Presidência vai conceder a palavra
ao prirneiro signatOrio do Requerimento de
reaiizaçSo desta ReuniSo Especial em home-
nagem póstuma ao Exmo. Sr. ex-Vice-Go-
vernador Celso Machado. Corn a palavra o
nobre Deputado Christovarn Chiaradia, que
falarO em nome cia Aliança Renovadora Na-
cional.

O SR. DEPUTADO CHRISTOVAM CHIA-
RADIA - Erninente Deputado JoOo Ferraz,
MI). Presidente da Assembléia Legislativa;
ilustre Dr. Ozanan Coelho, Vice-Governador
(10 Estado e representante de S. Exa., o Sr.
Governador Aureliano Chaves; eminente cx-
-Governador de Minas, Dr. Rondon Pacheco;
Dr. Celso Machado Filho, representante do
saudoso Celso Machado, e familia; Desembar-
gador JoSo Goncalves de Melo Jjnior, DD.
Presidente do Tribunal de Justiça; Dr. Luis
Verano, ilustre Prefeito da Capital; Gen.
Silvio Ot0vio do Espirito Santo, DD. Cornan-
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dante da 4. 1 Brigada dc Infantaria; Gen.
Nilton Campello, DD. Chefe (10 Serviço Na-
cional (le Informaçöes, Agência (IC Belo Ho-
rizonte; crninnte Deputado Ldcio dc Souza
Cruz, MD. 1.-Secretãrio desta Casa; Srs. Se-
cretários de Estado, clemais autoridades pre-
sentes e representadas; minhas senhoras,
meus senhores, Srs. Deputados. Reunöes
como a que hoje se realiza neste Plcnãrio
proporcionam ao povo mineiro 0 ensejo (IC,
através dos seus reprcsentantcs, homenagear
a memória dos cidadãos ilustres dujas obras
ajudaram a engrandecer 0 patrimônio civico
e moral da coletividade. Nisso reside o sig-
nificado profundo desta solenidade.

Eis-nos, neste momento, empenhados em
conferir niticlos contornos - cm expansilo
sentimental tao espontânea quanto oportuna
- a emoçOes que, de outra forma, ficariam
reprimidas no peito de quantos necessitas-
scm e, mesmo, sentissem o clever de exprimi-
-las.

Minas nunca se omitiu nas demonstra-
cöes (Ic grati(Ião aos sells filhos - e é esta
a razao pela qual, além da vibração espon-
ttnea (10 coracäo, quis ainda outorgar a este
ato foros de oficialidade e perenidacle, ins-
crcvendo-o, para sempre, nos Anais da As-
sembléja Legislativa.

Decorridos sete meses da morte do cx-
-Vice-Governador Celso Porfirio de Araijo
Machado, cm 13 dc setembro (Ic 1974, aqui
estamos, nesta tar(le, inspirados pelos senti-
mentos (IC civismo c culto a tradiçao que, no
decurso (Jos anos, têm caracterizado a indole
dc nossa gente, significando mesmo elemento
forjailor da minciridade.

Hornem pdblico rcpleto (IC virtudes ci-
vicas, figura humana das rnelhores e mais
autênticas de quantas temos conhecido nos
cIrculos politicos do Estado, a licão da sua
vida perdurará através dos tempos, como
legado moral exibido a me(litaçSo (Ia posle-
ridade.

Dc Celso Machado se disse, corn justica,
que "serviu sempre scm servir-se nunca".
As honrarias, quaisquer que fosscm, jamais
efetivamente o seduziram. Nunca teve a am-
hicSo dos altos cargos, permitindo-se, assirn,
nos cliversos postos (IC relevo quc ocupou,
agir corn sobriedade e (Icspo .jamdnto guia-
do sempre pelo anseio do bern comum.

Em busca dos transcen(lentes idcais que
vcrcladeirarnente distingueni os homens fa-
dados a grancleza, Celso Machado trilhou Se-
reno os caminhos do poder, que, assim como
transtorna as almas mcsqu'nhas, robustece
Os nobres coracöes.

Dentre os seus atributos marcantes
des nSo cram poucos 	 estava o dorn
conciliar idéias e dirimir problemas suri
dos no dia-a-dia cia vida pñhlica. Esta
ção, nele reconhccida unanimernente, rna.
cou-lhe a atiiaçSu em conjunturas delicadas
em diversas 6rcaF da administraçiio e
politica mincira.

Dessa singular criatura infelizmente
arrebatada do nosso convIvio, quan(Io, ath.
gimla a luci(leZ maxima (las idéias, tempera
das pcla perspectiva (IC urna cxistência que
ehegara a plena maturidade, tanto tinha a
ensinar-nos - (1CSSC homem exccpcional é
que falamos lioje, nesta ocasião especialjssi.
ma . A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, ao realizar esta cerimônia ci-
vica, traduz a rcverência de Minas para co
urn filho inesquecivel.

Nascido em Cristina, Minas Gerais, era
15 de fevereiro de 1895, era o Dr. Celso
Porfirio de Araüjo Machado, filho do Dr.
José Porfirio Alvares Machado Jimnior, ex-
-Deputado Provincial em Minas Gerais e ma -
gistrado, e (Ic I). HermInia de Araiijo Alva.
yes Machado, jã falecidos.

No Colégio Diocesano São José, da ci-
dade Sul-mineira de Pouso Alegre, estuda-
Hunianidades, vindo, Inais tarde, nesse mes-
mo Municipio, a bacharelar-se em Ciências
c Letras. Transferindo-se para Belo Ho-
zonte, matricula-se na Faculdadc de Dircito
da Universidade dc Minas Gerais, recebendo
o diploma cm 1916. Estudante em Belo Ho-
rizonte, (Iivi(Ic o tempo cntre as obrigaçöes
do Academia e o trabalho como funcionário
da então Administracão Gcral dos Correios
e Tclégrafos.

Formado, é nomea(lo Delegado dc Poll-
cia de Visconde (10 Rio Branco, na Zona da
Mata, funcão que exercc (lurante seis anos.
Por essc tempo, já dernonstra scr dotado de
espirito inquieto e operoso, em busca scm-
pre dc soluçöes originais, para solucionar OS

problemas que se Hie (leparammi.
Movido por profunda vocacu), envereda

pelas scnclas do jornalismo c do polItiCa.
Funda o jornal 0 Coinércio e dirige doiS
outros - o Rio Branco e o Minus Jornal.
l)urantc vários anos, chefia a polItica de
Viscondc do Rio Bronco. Elege-se \Tereador,
Presidcnte da Camaro Municipal c, final-
mente, chega a Agente Executivo, funcão
equivalente a (IC prefcito.

A frente (10 govem-no mineiro estã Raul
Soares. 0 então Secretãrio da Viacão e Obras
Páblicas, Agricultura, Indüstria e ComérCio
precisa dc urn chefe de gahinetc compcteflte
e talentoso. Nomeaclo para o cargo, nele fica
Celso Machado dois anos, quando dernonStra
plenamcnte o acerto da escoiha.

EsLava CCli[O, porém, (idle a politico ha
guinda4o SuceSsivamente U POSLUS (IC IllUOf
nvergadura, cuja responsabilidade era cres-

Indicado para (lisputar urna cailcira
antiga Cãmara (Jos Dcputados (IC Minas

Gera is e vitorioso nas cleiçOes, deixa o go-
binetd' da Sccrctaria para cxercei- a reprc-
scntacao popular em (luas le.islatum-as. Trés
anoS após a vitória (10 Rrvolução die 1930

(Jdie 0 alcançou no excrcicio (10 mandato
elege-se Deputado a Assembléia Nacional

Constituinte. Nessa condicao, é um (Jos sig-
natários cia ConstituicSo de 1934. Elcito nes-
se mesmo ano Deputado Federal, exerce o
SCU mandato ate io (IC novembro de 1937.
Dc 1938 a 1945 é Procura(Ior da Fazenda
Federal, peiio(lo ao fun (10 qual retorna a
Minas Gerais, para ser o Secrctario d Inte-
rior C Justiça (10 Governador l3enedtn Va
ladares. Corme ainda o ano dc 1945, quando
Sc elege Deputado a Constuinte Nacional do
ano seguinte ---- 1946.

A frcnte do Impi-cnsa O f icial do Estado,
cal-go jara 0 quIll é flOIlleadlo, ciii 1957 ' no
Govcm-IIo do inesquccIvel ( avernaclw- Bias
Fortes, demnonsti-a (lurante a tempo em (JUC
ali permilanect' -- mais de dots arias - todo
o seu talcnto e tirocInio, niarcaulo I(Irnil-a-
velmente sua atuação no órgãa Ac mildura,
a expcm-iência dc politico c joenalista, a irna-
ginação, a operosidade, todas essos qualiclo-
des são como que testadas ncss;L quadra do
sua vida e, no teste, saern-se •i ijiaiavilhj -

A cada posto, a cada mnissão que e cira-
rnado a desempenhar, (Ia assim Ceiso Ma-
chado o colorido peculiar (Ia sima pers no-
Ii(Iadc, forjada sob a injunção do servly ?i
coletividadc -

Nomcado poe Bias Fortes Seci-etário de
Estado do Segurança Pdblica, leva para ese
alto posto - dc exCrcicio reconhccidamnente
difieil - as virtu(Ics que ]he ailoi-nam a na-
tureza e que são, ainda uma vez, garantia
(le urn desempenho sábio e lcido no cal-go.

No Govei-no Israel Pinheiro, Celso Ma-
chado é concluzido a Chefia do Assessoria
Téen jd-o-Consulti\'Im (10 Esta(io dc Minas Ge-
rais. Eis mais um (lesaflo - Assessoram-, nm-
guém 0 ignora, e tarefa dificilima - 0 asses-
sor, em todos os tempos, foi sempre peca
fundamental (10 engm-enagem politico. Equi-
vale it função (IC assessoramento - compa-
rondo grosso mo(Io - a ativi(Ia(ic, em eras
pretéritas, dos conselheiros do rei - Urna boa
0dm lila asscssom-ia (Ietcrmina, segundo as cir-

CU flstâncias, o exit0 ou o fracasso (Jos deten-
tows do poder nos periodos de norinalidade
Constitucional. Comprecndendo a elaboração
(le pareceres sohrc complexos problemas ju-rubeos, arqUiVafliCnto (IC Jurispru(lência e
abs administrativos, pcsquisas, irnplantação
(Ic mflétodos e programas de trabalbo, assis-
teflela a órgãos cspccificos, envolvendo this
responsabilidades repetmos, as assessorias
constituem, no rnun(lo contemporaneo, dc-
lfleflto indispensãvel ao horn funcionamento
(le quaiquer instituição, pdblica ou privada.Pelas peculiaridades quc a singularizarn nocontexto politico-a(lmlnistrativo oficial, pelas
delleadlas questöcs que envolvc, as vezes soba forma dc orientacão, não raro como bali-lamento (la atuoção do governo, o assessora-
menlo ofieial requel- 0 SilO frente. individuo

(apazeS (le •comnljinui- vãrias qualidades, cntrc
eias vivencla, dultuma, CdjUilibrio pam-a tomar
(iCCl.soes e hab j l(la(lc no encaniinl]hlmiierst()
dos pi-oblernas - Ceiso Machado - o ex-Go-
vernador Israel Pinheiro não ignol-ava esse
fob 	 preenchia tais condiçoes.

Assim, pois, sob o comando (10 ilustie
honiern pñblico, atinge o assessol-amento
Executivo nIvel excelente, constituindo-se cmii
fator- altamente positivo do Governo.

Em 15 (Ic marco dc 1971, torna posse
Celso Machado, perante esta Assembléia Le-
gslativa, no cargo (le V i ce-Governadom-, no
mesmo (ha cm que Rondon Pacheco assume
Ii Governo (10 Estado de Minas Gerais.

Secretário Geral do Diretório Regional
(10 ex-PSD cm Minas (lurante quase 30 anos,
viu-se eleito, em 1973, membro (To Diretóiio
Regional da Aliança Renovadora Nacional de
Minas Gerais.

E pena que, em Vida, flão pudesse Celso
Machado mssstir a concretização (le uma
idéia a quc sempm-c (lispCnsou atencão dos
rnaioi-es: a da institucionatização (IC Ulfl ga-
binete para o Vice-Governador do Eslado -
flomem (IC i(Iéias arcja(las, excepcionalmcnte
atento as transforniaçöes poe quc vem pas-
sand() 0 classico conceito dc admifliStracal)
publica, procurou (Tar contribuiçao pessoal

indubitavelmnente valiosa - visando ao
preenchiiiento dessa faiha na legislação es-
ta(lUal. Durantc o Govei-no Israel Pinheiro,
procedcu a Assessoria Técnico-Consultiva do
Palacio (Jos I)espachos a estu(io qud' eoncluia
p"Ia nccessidadC (Ia criação (Jesse gabinete,
pois, "embora não se tivessc, por manda-
inento consttucionaI, atribuido funçãii od-
mm istm-ativa ao cargo de Vice-Cove mna
impunha-se rcconhccer quc a sua investidu-
ro, não obstante o c-arãter em linha de subs-
ti#uiçao, confcriria ao titular, pelo sell PlO-
nus, i-epresentatividade I'' tlitica e social"

Ora, a insttucionalização cm opreço
preencheria lacuna existente no legislaçi) do
Estaclo, cis que possihilitaria ao Vice-Cover-
nador atualizar-s corn novas técnicas de ad-
rninistraçao e acompanhar o global (Icsc-Ii-
volvimento tia politica adrninisti-atva do
governo. Infelizrnente, porém, nenhumi dos
duos niensagens, acompanhadas dos rspcc-
tivos projetos, entao elaboradas pelo Cover-
no, logrou encaminhada a apreciação (10 Le-
gislativo, frustrando-se o proccsso que i-ui-
miflaria no sua aprovação por esta Assem-
hléia - Ao tempo em dmue era Celso Mmchmdo
Vice-Govcrnador de Minas - entrc 1971 e
1974 novamente repontou a idéia, scm,
no entanto, ainda dessa vez, obter quaiqucr
êxito.

Ora, o gabinete do vice-governador bus-
ca os argumentos em prol da sua criação em
mnodernos estudos (IC estrutura dos sistemas
e, especialmente, do sistemna administrativo,
pois nenhum órgão institucionalizado inte-
grante dcssc mesmo sistema pode permane-
cer inerte, como acontecia corn a figura
clãssica do vice-governador. Personagern in-
(Iispcnsável no quadro (las autoridades poli-
ticas e adrninistrativas do Estado, eTc scm-
pme desempcnhou papel significativo nas
composiçoes e no exercicio de influência,
1)1)1(111 	 1 SilO I)alIidilla(:lO So se tom-nova 0 1) 0 -
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rente nos momentos de crise, em conjuntu-
ras decisivas da politica estadual. No pas-
sado, o papel clássico do vice-governador se
apagava no marginalismo, quando as conjun-
turas nio exigiam a sua participacão osten-
siva.

Mas devemos, aqui, abrir parênteses para
Celso Machado: tao intensa e fecunda foi a
sua dedicacáo ao cargo, que ele verdadeira-
mente antecipou no tempo, mercê do inusi-
tado dinamismo corn que soube marcar seus
atos, a desejada institucionalização. Pode-se
dizer que a sua mesma atuação no posto de
vice-governador chamou definitivamente a
atencão dos estudiosos do assunto para essa
nccessária inovacüo no quadro administra-
tivo do Estado. Celso Machado - que esteve,
como politico, sempre adiantado ao seu tem-
po - decerto nao ignorava que a figura do
vice-governador deveria ser trazida it cena,
pela legitirnação de sua atividade, através de
um gabinete próprio, acessivel a todos os ci-
(ladãos, e pelo qual a sua presenca se valo-
rizasse e estivesse sempre atualizada na cons-
ciencia do povo.

E é apenas uma coincidência feliz ter-
mos enviado ao Palácio dos Despachos, na
semana passada, estudo a que procedemos
no sentido de criacão e instalacão (10 gabi-
nete do vice-governador do Estado. Entre os
muitos pontos a serem considerados pelo
Exrno. Sr. Governador Aureliano Chaves na
adocäo da medida consubstanciada na suges-
tao que ihe encaminhamos, ainda quc não
hastassem as razöes expendidas no docurnen-
to, so urna delas já seria suficiente: o sentido
de homenagem ao ideal de quem, no exer-
cjcio do cargo, a par de o dignificar extra-
ordinariamente, pôde, mais que ninguém,
perceber o alcance que revestia essa inova-
cão administrativa.

A Presidência desta Casa honrou-nos,
sobremaneira, ao nos delegar a incumbência
de prestar esta homenagem - singela, porêm
sentida - a memória de urn grande filho (la
terra mineira.

De Celso Machado se pode dizer que cle
encarnou, no seu tempo, as qualidades que
singularizaram, no exercicio das altas fun-
çOes pñhlicas, os homens da sua enverga-
dura.

A Reunião de hoje não representa senão
o reconhecimento do muito que realizou em
prol do seu Estado esse politico cuja vida,
repleta de exemplos do mais puro civismo,
inscreveu-se, corn foros de perenidade, na
galeria dos mineiros de major valor em to-
dos os tempos.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o Sr. Deputado
Carlos Eloy, que falará em nome do Lide-
ranca do Governo.

o SR. DEPUTADO CARLOS ELOY -
Ilustre Deputado Joijo Ferraz, DD. Presi-
dente da Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; ilustre Dr. Levindo Ozanan
Coelho, DD. Vice-Governador do Estado e
representante do Sr. Governador Aureflano
Chaves; Exmo. Sr. Dr. Rondon Pacheco,
DD. ex-Covernador (10 Estado; Exino. Sr.
Dr. Celso Machado Filho; Exam. Sr. 1)e-

sembargaclor João Gonçalves de Melo
DD. Presidente do Tribunal de Jut r,
Exrno. Sr. Dr. Luis Verano, DD. Prefer'
Municipal de Belo Horizonte; Exmo Sr.
Gen. Silvio Otávio (10 Espirito Santo
Comandante da 4. 4 Brigada de Infantati'
Exmo. Sr. Gen. NIlton Campello, DD. Chefe
do Servico Nacional dc Informaçoes, Age
cia de Belo Horizonte; Exmo. Sr. Deputad
Ldcio de Souza Cruz, DD. l.-Secretárjo d
Assembléia Legislativa de Minas Gerais- Srs.
Secretários de Estado, demais autoridade
minhas senhoras, incus senhores, Srs. Dep0'
tados. Nesta homenagern que tao OPortufla
mente Se presta a memória de Celso Macha
do, cabe-nos falar em nome da Lideranca
(10 Governo. Nesta condição, sentiino..nos
pas-ticularmente a vontade para desempenhar
a nobre missão, eis que nos compete discor.
rer sobre um dos mais autênticos cidladãos
quo já surgiram em nosso Estado.

Celso Machado foi urn desses caracteres
notáveis, em que a sobriedade e a correçao
so uniarn a singular desprendimento para
compor 0 verdadeiro homern pdblico.

Oriundo de farnilia tradicional, herdou
ole de seus progenitores e soube preservar,
coin carinho, as boas tradicöes da noss
gente. Ao longo de sua carreira, hem de.
monstrou 0 apego a essas tradiçôes, distin.
guindo-se pela probidade, pela proficjêncja
exercida scm exibicionismos, polo espirjto
conciliador.

Tendo-se diplomado em 1916 pela Facul-
(lade de Direito da Universidade Federal de
Minas Gerais, Celso Machado den inicio a
sua carreira de trabaihador incansável, corno
funcionário da Adrninistração Geral dos Cor.
reios e Telégrafos.

Nos anos a seguir, vemo-lo desincumbir-
-se com zelo das funcOes de Chefe de Poll-
cia, paralelamente ao trabaiho brilhante como
jornalista, para surgir então a figura do ho.
inern pñblico.

ApOs marcante passagem pela adminis-
tração municipal, na Cidade de Visconde do
Rio Branco, ei-lo convocado no Governo Haul
Soares para funcOes na Secretaria do Esta-
do de Obras Piib1icas. Dando seqiiência a
vida politico-partidária, é eleito 1)cputado
Estadual por duos legislaturas e cm 1933
torna-se Deputado a Assembléia Nacioflal
Constituinte, sendo urn dos signatãrios da
Carta Magna de 1934.

Desde entäo, sucedem-se os mandatos e
os comprornissos corn a causa pdblica, e (IC
todos se desincumbe Celso Machado corn a
fidelidade que suas credenciais faziarn ante
v or.

Em 1970, eleito Vice-Governador do Es
tado pela Alianca Renovadora Nacional, VC1O
Celso Machado colaborar com o então Go
vernador Rondon Pacheco nessa arrancada
para o progresso quo de tempos para ca SC
tern tao auspiciosamente verificado cm M1
nas. Podemos (lizer scm receio que vie cola
boroU e inuito, coroando sua longa cscaidi
do dedicaçao a nossa terra. St! a moi . te nUO
o surpreen(Icsso, temos certcza (IC que uiflh
hoje al o teriamos, pronto a ajudar c a
elhar corn sua experiência. pronto a

derar corn sua iSCflCaO e ainizade

o chefe de familia, 0 adininistrador, 0
politico, cm tudo Celso Machado rnostrou-se
cocreOtO corn sua natureza sóbria, correta,
0peroSa. Essa coerência, essa sobriedade,
essa correcao, CSSa operosidade bastariam
para definir com exatidão a grande figura
hunlana cuja memória hoje cultuamos.

Sc mais falãssemos, talvez traissemos as
normas quo em vida Celso Machado se im-
pÔS e que ora tomarnos como modelo. Por
jSSO mesmo, aqui prestamos - em norne da
Lideranca do Governo - nossa sinccra ho-

enagem aquele quo, sempre, soube servir
ao Estado corn esforco, dedicação e amor.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Coin a palavra o Sr. Deputado
Olavo Costa, que falará em nome da Ban-
cada do MDB.

o SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -.
Autori(ladeS presentes, Sr. Presidente e Srs.
peputados, familiares do Dr. Celso Macha-
do, senhoras e senhores. A gratidão, no nosso
entender, é a major das virtudes. 0 reco-
nhecifllento traduz as almas nobres. Nesta
tarde, este Parlamento dá o exemplo da
grandiosidade do seu espirito, agradecendo
OS servicos inemorávois prestados a este Es-
tado por urn seu filho tao ilustre.

Honrado quo fui pela minha Bancada,
O glorioso Movimento Democrático Brasi-
leiro, trago, nesta tarde, a Tribuna deste
Parlamento mineiro, a contagiante alegria
desta Bancada em podor saudar tao ilustre
personalidade. Penitencio-me com V. Exas.
por trazer apenas rneu descolorido e peque-
nino raciocinio. S. Exa., o nobro colega
Deputado Chiaradia, já tracou urn perfil corn-
pleto do Dr. Celso Machado. Rcsta-nos mu-
to pouco. Sou realmente incorrigIvel impro-
visador; a Casa já me conhece bastante. Digo
a V. Exas. quo nesta oportunidade, especial-
mente, prefiro a palavra improvisada, essên-
cia do mcu sor, fruto da minha inteligência,
do meu pensamento e do meu coração. Quis
a Providência Divina, quis o Divino Artifice
que neste instante, desta Tribuna do giorioso
Parlamento rnineiro, eu hoinenageasse a fi-
gura brilhante do Dr. Celso Machado, Cu,
urn Deputado Estadual, filho de urn seu ami-
go e correligionário, também já falecido.

Tenho uma vaga lembranca do Dr. Celso
Machado, de sua presenca fisica. Conhcci-o
quando menino, polo mao de meu saudoso
pai. Enganam-se simplesrnente aqueles quo
Julgam mortos os grandes hornens. Imbecis,
parvos e icliotas aquelos que sepultarn as
grandes personalidades. Elas jamais mor-
rem, jamais desaparecem, pois, so não estão
em flossa presença, simplesmente vivas, en-
Cofltramse majestosamente instaladas no es-
P iri tualidade, quando, corn toda a seguranca,
nos brinclam ainda corn sous efldvjos (Ic in-teligeneja e capacidade. Lernbremos as re-
tumbantes vitórias do ilustre homenageado,
Urn homem que começou na vereanca, como
eu também, que OFil Vereador ate ha Poucos
dias. como tantos do nós do MDB, ex-Verea-
dores a Câmara da Capital. No primeiro do-
grau foj Vereador, numa segunda otapa foirrefeito alcaide; no terceiro degrau foi
Deputadi) Estathial. Continuou subindo as
escadarias pj-cshmdo serviçs como Deputa-

dl? Federal, Secretái-jo de Estado e, no pi-
naculo de sua carreira politica, no curne (IC
seu trabaiho, como Vice-Govornaclor do Es-
tado do Minas Gerais. Caldeou-se na vivCn-
cia da vida pdbliea.

Autoridades presentes, Si-. Presidente,
nobres colegas Deputados, senhoras e senho-
res, familiares do ilustro homenageado. 0
poder é algo maravilhoso que, ao longe, co-
mo uma pedra preciosa, nos extasia e arre-
bata, quando nos lancarnos ávidos ao seu en-
conti-o e o alcançarnos. E quo sontirnos nas
mäos 0 (liamante precioso, mas pel-igoso,
cruel, fervente, pleno de deveros e respon-
sabilidades inerentes ao poder.

Al vai a grandeza do Ceiso Machado.
0 homem quo teve nas mãos 0 poder pm-
vãrias vezes, que jamais se transfigurou o
jamais queimou as suas mãos corn o color
dessa po(lra preciosa. Continuou o mesmo
hoinem hurnano, susceptIvel, simples, coeren-
to, dialogador. Jamais desejou urn inonólogo
carismático. Urn hornem quo gostava sirn-
plesinente die conversar, porque do diálogo
o da conversa surgiam as soluçoes, vinham
as respostas tranquilas, domocráticas e pa-
tentos.

Sr. Piesidente, autoridades, Srs. Depu-
tados, senhores convidados, ilustres familia -
ros. Termino as minhas palavras, quando
falo pelo glorioso Movimento Deniocrático
Brasileiro, honra Impar a mirn delegada nesta
oportunidade, lembrando-me da nossa dire-
triz de propugnarmos pela criatura humana,
porque não acreditamos em nenhum governo
quo nao tenha como meta prirneira e mar-
rcdável a própria criatura.

Trago a saudaçao de nossa Bancada a
esse homern brilhante, de envergadura na-
cional e sobretudo huinano.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o Sr. Dr. Celso
Machado Filho, que falará em nome da fa-
milia do homenageado.

0 SR. DR. CELSO MACHADO FILHO
Exrno. Sr. Deputado Joao Ferraz, DD.

Presidente da Assmb16ia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Le-
vindo Ozanan Coelho, DD. Vice-Governador
do Estado de Minas Gerais, representando o
Governo do Estado; Exmo. Sr. Dr. Rondon
Pacheco, DD. ex-Governador do Estado do
Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. João Gonçal-
yes de Melo Janior, DD. Presidente do Tri-
bunal de Justica; Exrno. Sr. Dr. Luis Ve-
rano, DD. Prefeito Municipal do Bob Ho-
rizonte; Exmo. Sr. Gen. Silvio Otávio do
Espirito Santo, DD. Comandante da 4. Bri-
gada do Infantaria; Exrno. Sr. Gen. Nilton
Campello, Chefe do Servico Nacional de In-
formaçoes, Agência do Belo Horizonte; Exmo.
Sr. Deputado Lücio de Souza Cruz, DD. 1.°-
-Secretário da Assembléia Legisbativa (10 Es-
tado de Minas Gerais; demais autoridades,
minhas senhoras, meus senhores, Srs. Dopu-
tados. Sinto-me honrado e desvanecido em
ocupar osta Tribuna para, em rneu nome e
em nome da ininha familia, agradecor a ho-
1)1 (fl a (I(1 qu eq 1( it augusta ASSPIUJ)lei a Logis-
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lativa presta hoje, nesta Sessão Solene,
memória de rncu saudoso e querido pai.

Meu pai foi, cm verdade, urn homeni
profundamente generoso e born; amigo dos
seus amigos, extremoso para corn a familia,
jamais nos faltava corn a sua afeicao, corn
a sua dedicaçao e corn a sua solidariedade.
Os eminentes Deputados Christovam Chiara-
(ha, Carlos Eloy e Olavo Costa, que sobre
cle discorrerarn generosarnente, realcaram as
suas virtudes e as suas qualidades de homein
pdblico, sempre a serviço do seu Estado.

As suas palavras reperdutiram bern fun-
do nos nossos coracöes, e são de gratidão os
nossos sentimentos nesta hora em que o
Poder Legislativo de Minas Gerais exalta a
rnernória de nosso pai, fazendo-o de maneira
tiio brilhante, tao significativa e tao solene.

Presto minha modesta hoinenagem a esta
augusta Assenibiéia, credora do nosso rnaor
respeito e da nossa major estirna, guardia
que é das nossas rnais caras tradiçöes.

E nestas rápidas e singelas palavras, Sr.
Presidente e Srs. I)eputados, em nome (ta
fainilia de Celso Machado agradeço as ho-
menageris prestadas pela Assembléia Legis-
lativa a sua rnemória, agradecirnento que es-
tendo a quantos aqui compareceram, fazen-
(10 Os meihores votos a Deus para que esta
Casa continue a honrar as suas tradiçoes e
a colaborar para o engrandecimento cada vcz
inaior (Ia flossa querida Minas Gerais.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, em norne da
Mesa (Ia Asscrnbléia Legislativa do Estado
(le Minas Gerais, integra-se as justas home-
nagens ora prestadas é inernória do ex-Vce-
-(o\ernado1' Celso Machado.

Em seus 79 anos de vida, Celso Mach
(10 exerceu (liversas posicOes dc relevo, c
tantemente vOlta(10 para o bein coniurn,
vindo senipre, scm servir-se nunca". Sua
longa e profIcua passagern pela vida 1)6bljca
esté indissoluvelmente ligada aos principais
eventos politicos (leste século, tendo sido, i n-clusive, ill dos sgnatários das Cartas Mug.
nas de 1934 e 1946. Apesar disso, nunca
enipolgaraiii as honraras; homem simples
(IC caréter austero, porém afãvel, Celso jj'
chido resumia em sua personali(la(Ie as vjr_
tu(les tipicas dos mincilos, quo lransrnjtj1 a
todas as suas atividades. ((111 ii imwc1l da
grancleza do seu espirit()

Scu convivio era arneno C
Nunca o procuraram os a1llijs C ('Olr.
gionarios scm ouvir ulna palavra sdbij eprudcnte de orientacão e pacificação, dita.
da poe sua voração iegitina
1>1j1ica e par SCU . onstanle e padiente afj
do conciliar.

Hornem fiel as suas origens C is
linhas partidárias, Celso Michado foi o 1(11.
rc1gionario lea], c. homelu pñblico horn ,t,Ic',
(1 amigo prestiiuoso, 0 chefe 	 1e faninj
(IC (tel ar.

Sua morte resultou Cfll gran(ie percl,i
para todos, especialmente para o pove nil-
neiro, que agora, por seus representanres
reverendia sua memória e rc!emhra se--is h'j.
tos, in(lelevdlmente marcaclos na históro po-
utica (IC nosso Estado.

A Presidência vai encerrar esta Reunäo.
Antes, poréni, manifesta Os agradeciinenros
(lesle Poder Legislativo aos familiares (I()
liomenageadu, as autoridades e (1 (lIla is c'on-
Vi(liOl(lS J1Cl(( (olnparecilnent()

PRESIDENCIA Do SB. I)EPU'IAD()
WILSON TANURE

Comparecimento

JoSo Ferraz, Wilson Tanure, Luc:o de Sou-
za Cruz, Said Arles, Jünia Manse, Pedro
Gustin, Amilcar Padovani, Antonio Dias, Car-
los Eloy, Carlos Lemos, Christovani Chiara-
(ha, Cicero Dumont, Cyro Macid, Délton Ca-
nal)rava, Delfiin Riheiro, 1)ênio Moreira, Do-
mingos Lanna, Elmo Braz, Ernilo Gallo,
Emilio Haddad, Euclidcs Cintra, Euripedes
Craide, Fábio Vasconcelios, Ferraz Caldas,
Genésio Bernardino, Gerardo Renault, Harol-
do Lopes, Humberto de Almeida, Jesus Trin-
dade, JoSo Marques, JoSo Navarro, João Pinto
Ribeiro, Jorge Carone, José Bonifãcio Filho,
José Laviola, José HonOrio, José Santana, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Lima, Mil-
ton Salics, Morvan Acayaha, Narcélio Men-
des, Ncif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coe-
lho, Olavo Costa, Raiinundo Athergania, Ro-
naldo Canedo, Scbastiiio Nascimento, Sérgio
Ferrara, Sylo Costa, TelCmaco Pompei.

Propri 0(1 a (I es (Ia Cerémica São Paulo e (1,1
Cooperativa (105 Produtores de Leite.

Art. 2.° - 0 uso do irnóvel lirnitar-se-A
0 exploração da argila, contida no pãntano,
para fins industriais.

Art. 39 0 contrato de cornodato es-
tipulará o prazo de duraçOo do uso conce-
(lido.

Art. 4. - Serã condicão essencial do
comodato que o comodatOrio restitua 0 imO-
vel terraplenado.

Art. 50 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicaçOo.

Art. 6. 9 - Revogam-se as disposiçoes
em contrOrio.

Sala das ReuniOes, 31 de outubro de
1974.

Fernando Jun queira - Jesus Trindczde
- Lourivczl Brasil - Ledo Borges - Haroldo
Lopes - Geraldo Quintao.

instil iccxcao - Objeto de grandes con-
trovérsias, a utilização direta on indireta
dos bens pOblicos foi resolvida corn a divi-
são inscrita no nosso Código Civil, que reza
0 seguinte:

Proposiçôes

PROJETO DE LET N.° 62/75

(ex-Projeto (IC Lei n." 1.280/74, dcsarqui-
ado)

Autoriza n Poder Executivo a dar
em comodato a Cerâmica São Paulo par-
te de terreno de propriedade do Estado,
situado no Municipio de Leopoldina.

A Assemhléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica o Poder Executivo au-
torizado a dar, em comodato, 0 Cerâmica SAO
Paulo urn terreno pantanoso, parte integrante
do imóvel de propriedade do Estado de Mi-
flas Gerais, que confronta corn a Cooperativa
dos Produtores de Leite, Cerérnica São Paulo,
flIiãos Bella, Colégio Estadual e Seminário,

Corn area total de 19 ha e 67 a, situado no
Municjpo de Leopoldina.

ParOgrafo iinico - - 0 terreno oljeto (10Cornod i fo 11CdC 5 1111 C 25 	 C CCflfFOflla 00111

"Art. 66 - Os hens pOblicos são:

I - Os de uso comum do povo, tais co-
mo mares, rios, cstradas, ruas e praças.

If - Os de uso especial, tais corno Os
edifIcios on terrenos aplicados a serviço on
estahelecirnento federal, estadual on muni-
cipal.

III - Os dominicais, isto é, os que cons-
tituem o patrirnOnio da União, dos Estados
on dos MunicIpios, como objeto de direito
pessoal on real de cada uma dessas entida-
des."

Esta classificação é adotada por todos
Os POVOS cultos.

0 art. 67, (10 Código Civil, é expresso
quanto io pnincipio geral da inalienabilida-
dc de todos Os hens pOblicos, mas oferece 0
lei ordinOria a possibilidade de autorizar a
alienaçSo (IC certos e determinados hens.

Como o diploma legal acima aludido se
deteve apenas no aspecto da inalienabilidade
dos hens pOblicos, fornos abeberar-nos nos
sãbios ensinarnentos do mestre Thernistocles
Brandão Cavalcanti (Curso de Direito Admi-
n istrot ivo) . p nele eneontramos a soguiflie
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"DisponIveis são as hens do Estado,
qualquer que Seja a sua proVi(lência, (los
quais se possa efetuar venda, permuta on
cessão, on corn as quais se possa fazer ope-
raçSo financeira cm virtu(le de leis especials
de autorizacSo.

Os indisponiveis, ou meihor, as não-dis-
poniveis são aqueles que são necessários e
tern aplicação aos serviços pãbPcos, e cm
rclacão aos quais, quer pelo (lestiflO (]as
mesmos, quer par disposiçSo de lei, não p0-
de o Estado vender, permutar on ceder, on
coin 	 fazer operaçöes financeiras."

E o eminente Professor Onofre Mendes
Junior (Direito Administrativo - Vol. I)
esclarecc que, mediante autorizacSo legal, o
Estado se porta corno proprietário, corn lo-
dos as dircitos inerentes a propriedade pri-
vada, nos casos definidos pclo nosso Código
Civil, cm scu art. 66, n°s. II e III.

Ressalte-se, ainda, que o Estado auferi-
rá grandes vantagens decorrentes (Ia Iran-
sacSo, de vez que o terreno em aprcco ne-
nhuma utilidade tern para dc no estado em
que se encontra. 0 contrário se darã, é certo,
depois de terraplenado.

Justificada, assirn, doutrinaria e juridi-
carncnte, e do ponto de vista (Ia conveniên-
cia, a medida consubstanciada no presente
Projeto de Lei, csperamos que esta Casa the
empreste toclo o apoio a que faz jus.

Fernando Jun queira

PROJETO DE LEI N.' 63/75

Autoriza o Poder Exccutivo a doar
imóvel a Casa de Caridade de Alfenas
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, corn

sede na Cidade de Alfenas.

A Assembléia Legslativa (10 Estado (IC
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1.? - Fica 0 Poder Executivo au-
torizado a (bar a Casa (IC Caridade dc Alfe-
nas Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, corn
sede em Alfenas, terreno medindo 70 m linea-
res para a Rua João Paulino Damasceno c
17,50 in 	 para as Ruas Gel. Pedro
Corrêa e Bias Fortes, coin 	 total (Ic
1.225 rn2 , situado na Cidadc de Alfenas.

Parágrafo ãnico 0 irnóvcl (IC que
traIn o artigo (lestina-se a construcão de urn
hospital regional, que será administrado pela
refcrida entidade.

Art. 2. 9	Revogain-se as disposiçöes em
contrario.

Art. 39 	 Esta lei entra ein vigor na
data (IC sua publicacao.

Sala (las Rcuniöes, 18 (le abril (IC 1975

Jodo Marques - João Navarro - Nilson
Gontijo 	 Neil Jabur	 Genésio Bernardino

Pedro Gustin.

Justificacao - Em 16 (le junho de 1965,
a Casa dc Caridad° de Alfenas Nossa Senho-
ra (IC) P(rpIuo Socorro dnou 0) Tio (ie

Minas Gerais o terreno constante do artigo
1., do Projeto, coin 	 finalidade de que
fosse construido urn centro de sadde. 	 1

Quase 10 anos se passararn sem que o
outorgado donatário tivesse tornado quaj5.
quer providências no sentido de satisfazer
o objetivo da doacão.

Coin crescirnento da cidade e (le loda
a regiSo, verificou-se a necessidade da cons,
trucao de urn prédio suficiente par o ate.
(lirnento medico da crCscente populaçao re-
gional, pois que a Casa de Caridade (IC Al.fcnas nSo tern condiçöes para rnanter os CO.
venioS (IC assistência feitos coin Cidades
circunvizinhas, devido ao acanhatnnto de
suas instalaçbcs.

Em vista disso, a administraçSo (Ia en.
tidade (Iirigu-nos urn apelo no senticlo (le
que o Estado devolvesse a donataria o irno.
vel em questão, a fim de ali construir o hos.
pital regional.

Nada mais justo, portanto, que este apelo
seja atcndido, pelo que solicitarnos da Casa
a aprovacSo do presente Projeto.

Jodo Marques

REQL'EBIMENTOS

N.0 124, do Sr. Deputado Nilson Gontijo
(Jfl que solicita seja cnviado apelo aos Srs.
Ministro dos Transportes, Diretores do DNER,
do DER c do 6. Q Distrito Rodoviãrio do
T)NER em Belo Horizonte, no sentido da
construcão (Ia ligaçSo asfáltica da BR-267
(Juiz de Fora—Caxambu) a Baependi, entre
• local denominado Fazenda da Topada e
• centro (Ia &dade;

n.0 125, do Sr. Deputado Antonio Dias,
solicitando ao Governo Federal e ao DNER,
par interrnédio do Sr. Governador do Esta-
do, providências no sentido do reinicio (Ia
pavimentaçSo da rodovia que vai de Teófibo
Otani a divisa de Minas Gerais coin

n.0 126, do Sr. Deputado Mendes Bar-
ros, solicitando seja endereçado apelo ao
Sr. Governador do Estdn (Juanto ao asfal-
tamnento (Ia MG-4. no I recho Goveinador Va-
ladares—Mantena;

n.° 127, do nicsino parbainentar, solici
tando ao Sr. Presidente da Conussão de
Sadde da Cârnara Federal providCncias que
visem coibir ahusos cornetidos par diverSOs
Iaboratórios, que estão burlando normas do
CIP;

n.9 128, (10 Sr. Deputado Haroldo LoPC'
('ifl que requer seja formulado apelo aos SrS.
Governador (10 Estado e Secretário da Fio
zenda, no scnti(Io de que se dumprarn OS

(liSpOSitivoS (Ia Lei n. 0 6.194/73, que dispoe
sabre a unidade (IC Tesouraria e a exeCUca°
financeira do Estado;

n.° 129, (10 Sr. Deputado Dalton çaila
brava, em que requer seja envia(Ia ol1clta-
cSo ao Sr. Diretor Geral do DER, no sefl
ti(lo (IC serem curnpridas as obrigacSes das
ernpresas (IC transportes coletivos mnteresta
(Inais. no (JUC SC refere a horãrios e ntime

(ovens;

do Sr. Deputado Antonio Dias, solici-
tapdo voto de congratulacbes coin jorna -
lista Oswaldo Nobre par ter feito incluir em
o Debate coluna destinada a assuntos poli-
tiCoS, a qual terá como editor o jornalista
joSo Bosco Martins;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, em
e pede voto de pesar pelo falecirnento do

Sr. Longhino Paulo Costa, em Carrno da
Cach0ei1, onde era Vereador;

do mesmo parlarnentar, solicitando de-
sarquivamento do Projeto n.° 954/73, de sua
aut0r

(Ia Sra. Deputada Jünia Manse, solid-
tando voto de congratulaçbcs coin Sr. e
Sra. JoSo Neder, residentes em Pirapetinga,
niuniciplo de Caiapó, pelo transcurso de suas
bodaS de ouro;

do Sr. Deputado João Navarro, quc re-
quer urn voto dc aplausos ao Sr. Marinho
Luiz da Rocha par sua reeleicSo como Pre-
sidente da Associacão Barbacenense de Irn-
prensa C Radio.

COMUNICAA0

Do Sr. I)cpulado Nilson Gontijo, sabre
falecimento do Sr. Antonio Souza, em Sio
LoureflcO.

Pareceres

Receberarn parecer favorável:

da Mesa da Assembléia, as Requerimen-
los n°s. 21 e 39;

da GornissSo de Constituicão c Justica,
o Projeto n.9 20, em 2.4 discussao;

da Cornissão de Segurança, as Requeri-
mentos n°s. 10, 49 e 94;

dmi ComissSo (IC Finanças, 0 Bequrri-
mento n. , 128 (oral)

Oradores

TRANS1ORTES COLETIVOS

o SR. 1)EPIJTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente c Srs. Deputados. 0
MDB tern afirmado desta Tribuna que, em-
bora se preocupe coin coisas, preocupa-se
'fluito mais coin gente modesta, hurnilde, do
que coin genIe grande e poderosa. Agoramnesmo, Deputados do MDB que me antecede-
ram na Tribuna trataram do intemesse pd-
b1i0, do interesse do operário, dos servido-
res pbljeos, do homem, enfim, e essa é aflOSsa meta, o nosso objetivo c mesmo a nossa
obrigaç0 aqui, nesta Casa. Sentimo-nos sa-tisfeitos (le poder cumprir a plenitude do que
Wanejamos, do que prometemos. Hoje mesmo
trago a Asseinhléia urn a ,,-,unto (1 C' PCUCfl a

irnpomtância, mas que é muito cornum no co-
tidiano de cada trabaihador: é importante
que dc chegue ao ponto do ônibus e encon-
tre o veIculo que vai levá-lo ao trabaiho. Sc
nao o encontrar, ficamá scm trabalhar; não
ganhara o salario correspondente c não p0-
derá corner. Assim, o Brasil ficarã scm o seu
trabalho, e nossa econornia dirninuirá. 0 Ira-
ialhador perde, alérn disso, o direito ao me-
pouso rernunerado. Par esses pequenos de-
tallies, pelos quais o Partido dos grandes não
se interessa, nós, que fazemos parte do Par-
tido dos pequdfloS, nos interessamos, pol-que
são importantes. São dctalhes infimos, mas
cuja soma representa a rnaior on menor gran -
deza da econornia do nosso Pals, a que vale
dizer, rnaior independência e dcsenvolvi-
mento.

Sr. Presidente, corno disse, parece que e
urna coisa insignificante, mas é muito irn-
portante para o operamio. E tao importante
como a vinda dos Deputados para a reuniOo
da Assernbléia. Eles tern que chegam a tem-
po de responder a chamada para estahebecer
o quorum e dar inicio a reunião. Assirn tam-
bern é o caso do operário. As fábmicas pme-
cisarn de urn ndmero rninirno de opemãmios
para movimentar as rnãquinas, cujo trahalho
vern da noite, sern parar, e prossegue duranle
o dia. Assim é o Brasil: efervescente (Ic tra-
balho, de suor, de esfomco, de lágrirnas, pam
tornar-se uma Pátria mais sólida e acoihe-
(bra. Precisarnos que esses detalhes sejam
tratados coin 	 devida seriedade.

No ano passado, fiz diversas reclamaçOes,
usando, para isso, o telefone e meu relacio-
namento coin Gontijo, e muitas vezes
fui atendido corn aquele cavalheimismo que
lhe C peculiar. Muitas vezes o prohlerna foi
solucionado. No entanto, a empncsa continua
insistindo em sua inadimplência, continua
bunlando a fiscalização do DER, causando
transtornos as mais sérios a classe operOria.
Par isso, solicito da clarividencia do Sr. Di-
retor Geral da Diretoria dos Transportes Co-
letivos urna acão mais enérgica, além de pron-
ta, para que as operánios não tenham mais
este problema a Ihes atormentar a vida, a Ihes
atormentar esta angusliosa luta que tern para
se vestir, para se alimentar, para educar
seus filhos e, afinal de contas, para viver corn
o minima. E entme as coisas que Ihes são
mnInimas e indispensâveis está o transporte
coletivo. Par isso, peco aos Srs. Deputados
que me honrem coin aprovação do Reque-
rimento que hoje apresentei a Casa em que
solicito providCncias nesse sentido.

IPSEMG

O SB. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quantas ye-
zes tenho vindo é Tribuna trazer as reivin-
dicacOes e reclarnaçöes dos funcionãnios pd-
blicos sabre as coisas que dizern respeito ao
IPSEMG! Muitas são as reclamaqOes sabre a
assistencia médico-hospitalar. Reclarnam do
aten(lirnento do setor odontológico que,
na realidade, quase que é inopemante;
reclamarn das taxas que peniodicarnente so-
frem vánias modificaçoes; reclamam da
assistCncia c (In hospitalizacão no Hos-
i)iI1 C(1ilVa1, v)(barnamn (10 jolgarnent() dos
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no Hospital Central; reelainain (las nod ifi-
eacöes e do aumento das diãrias no Hotel cia
Previdência em Araxá. Na realidade, todas
as reclamaçöes são procedentes, mas é neces-
sário que tenharnos a coragern de verificar
nSo apenas a procedência delas, mas a raSo
c a causa desses servicos ineficientes, dessas
dificuldades por que passam alguns setores cia
Previdência do Estado de Minas Gerais.

Ainda agora, recebemos urn relatório do
Serviço Medico, referente ao periodo (IC 1971
a 1974, e ficarnos muito a vontade, corno l)epu-
tado cia Oposicão, par destacar o trahaiho
do ilustre colega, Dr. Paulo Pinto, Diretor
(10 DAM. Verificamos, no relatório, aguilo
que o ilustre medico e hoje Chefe do Servico
de Assistência Médica, nurn trabaiho que me-
rece elogios, conseguiu realizar durante esse
periodo. Gostariamos que ficasse nos Anais
desta Casa o teor do relatório, pois na reali-
(lade, durante esses quatros anos, por inter-
rnédio do DAM, deu-se destaque a instalaçSo
progressiva do Hospital de Base. Foi aherto
o Hospital de Base a outros convênios; foi in-
centivada a interiorizaçSo da assistência me-
dica, tópico que, na realidade, vern trazer
grandes henefIcios aos previdenciãrios do Es-
tado de Minas Gerais, principalmente iqueles
(10 interior do Estado, que mutas e muitas
vezes tinham necessidade de sair de sua re-
giSopara procurar o Hospital de Base em
Belo Horizonte, apenas para uma simples con-
sulta clinica on simples exame de lahora-
tório. Corn a interiorizacSo dessa assistência
médica, os previden&ários do interior fazem
os exames na sua regiSo, evitando não apenas
a despesa da viagern, como tamhérn o aciirnulo
de atendirnento no Hospital Central da Pre-
vidência.

0 relatório quc recehi tern o seguinte teor:
1. IntalacSo progressiva do Hospital de
Base. 2. Abertura do Hospital dc Base a ter-
ceiros. 3. Incentivo a interiorização da as-
sistência médica. 4. FormulacSo de subsidios
a reestruturaçSo do IPSEMG. 5. ReforrnulaçSo
e consolidaçSo (las uleliberacôes sobre assis-
tência médica. 6. Subsidios a transforrnacão
dos postos regionais médico-odontológicos em
agCncias regionais. 7. Reestruturaçiio do Dc-
partarnento de Assistência Medico-Social. 8.
Implantação da Assessoria Técnica do Setor
Sañde. 9. ImplantacSo do Centro de Coleta
(IC Dados e BiorstatIstica. 10. lmplanteçSo
cia Medicina do Trahalho. 11. ImplantacSo
cia Uniclade Mé(1ico-Psco-Pedag6gica. 12. Em-
horacão de critérios técnicos para adrnissão
de pessoal de Sañde. 13. lmplantaçSo da Uni-
dade de Proteçiio Materno-Infantil. 14. Ela-
horaçSo de convênios visando ao Banco dc
Sangue Central. 15. Criaciio cia equipe dc
treinarnento de pessoal do setor Saide. 16.
Criacão da residência médica no Hospital
(le Base. 17. Criação da tabela do IPSEMG
de honorários e servicos para a area de Saiide.
18. Continua integracSo corn o sistema opera-
cional de Sai.de do Estado dc Minas Gerais.
19. ElaboraçSo do convCnio IPSEMG-Secrc-
taria cia Sañde Central de Medicarnentos
(CEME). 20. Elahoraçiio de convênlos corn
fundaçöes de assistência vinculadas a Secre-
taria cia Saiide 	 (FEAP-FEAMUR-FEAL).

Veja, Sr. Presidente, que, na verdacle,
esse ilustre colega deu inicio a urn trahalho

(IC 	 prof till (li(IU1(. 	 hUts, 	 h1I	 r(UIi(Ia(I(', 	 OÔmemos por CSSC tral)alho, porque a Prevjd
cia está na iminência de sofrer urn Cola,)
total; está na irninCncia de dirninuir o SQ

atendimento odontológico C, aifl(la maisehl
sen atendimento médico-hospitalam, além 'cia°
mninguadas pensöes daqueles que VjVCOI
aposentadoria do IPSEMG. Tudo isso Podera
ocormer, Sr. Presidente, se S. Exa., o Sr
Governador do Estado, não modificar a
6.194, de 26-11-73, do infausto Govern0 Bo
don Pacheco. Infausto porque essa Lei dis:
poe sobre unidades de Tesouramia (' Sohr .
execucSo financeira do Estado e cia outras
pmovidCncias. Corn essa Lei, Sr. Presidente
criou-se o Caixa tinico do Estado de Mina
Gerais, e a dc foi destinada toda a arreca.
dacão dos previdenciámios daquele Institut0
Corn isso, a PmevidCncia recehe 1h1ingua
parcelas daquilo a que tern direito.

Veja, Sr. Pmesidente, que o Estado, corn
essa Lei, deixou omisso o tempo e o prazo
para que o Instituto de Pmevidência pudesse
recolher sua parte já descontada dos associa.
dos e, corn essa ornissão, a PrevidCncia retjra
apenas pequenas parcelas, como se fosser0
esrnolas doadas pela Secretaria da Fazenda
do Estado dc Minas Gerais. E, é lógico e
óbvio, scm essa ammecadaçao, sern que a Pre.
vidência tenha essa importãncia destinada aos
scus cofres, cia, automaticarnente, tcrá que
fazer suas compras a prazos longos e preços
altos; terá que manter o Hospital de Base
dentro de suas possihilidades reduzidas; terá
que dirninuir os ernpréstimos que são conce-
didos aos funcionérios do Instituto, duluindo,
conseqiintemente, a sua cartel-a. bancãria.

E por essas razOes, Sr. Presidente, que
hoje formulamos a S. Exa., o Sr. Governa-
dor recenternente empossado, Dr. Aureliano
Chaves, urn apelo consubstanciado crn Reque.
rimento que apresentarnos nesta reunião a
consideracao cia Casa.

Para temminam, gostamia de leinbrar aos
Srs. Deputados que a divida do Estado, numa
apropmiacão indébita, já que essa importân-
cia foi descontada dos servidores do Estado
de Minas Gerais, se cleva a rnais dc 120 ml-
lhOcs de cruzeimos, entrando, portando, no
casa dos 150 milhOes de cruzeiros, o que sig-
nifica, na mealidade, urn prejuízo enorme ao
Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado e, conscqiientemcnte, urn grande pre-
juizo para a classe dos servidores publiCOS
de Minas Gerais.

FALECIMENTO DO SR. LONGHINO
PAULO COSTA

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
Sr. Presidente e Si-s. Deputados, comP

reco a esta Trihuna para trazer ao conhec
mento da Casa a infausta noticia do faleCl
mento de urn prezado companheiro dc Par-
tido, ocorrido no MunicIpio dc CamnTio cia
Cachoeira, anteontern.

Elernento radicado na mencionada cida
de ha rnuitos anos, onde sempre vivcu dafld0
de Si 0 meihor dos esforços no sentido de

bern servir a sua cornunidade, de hem scrr

sell l\tunicipio; hornem simples, mas dota-
do
aO de urn profundo espirito de solidarieda-
de cheio de esperancas no trahalho
vjpreenthdo para melhoria das condicOes

ômn icosocjais do povo, o extinto \Tcmea
or, Longhmflo Paulo Costa, deixou, através

de 'sua ação como homem pñblico e de seus
atos particulares corno cidadão, urn traco

' 
delével no espIrito de seus conterrOneos,

PAS sua forma correta de agir, pela preocu-
acão corn Os grandes problernas de sua terra

sobre1l°, pelo devotamento a causa pñ-
liica, que nele jarnaiS faltou.

A notIcia do falecimento de Longhino
Paulo Costa ecoou por tO(la a rcgiOo, causan-
o constemnacão a todos, eis que dc fazia

extra\"', alérn das fronteiras de sell Muni-
cipio, a sua acão dinâmica, o scu interesse
peios problernas (IC sua regiuio e de seu
Estado.

Longhiflo Paulo Costa pertenceu ad) cx-
.pafti(lo Trabalhista Brasilciro, onde iniciou
OS seus passos na vida ptIhlica. Dcsccndcnte
de familia humilde, projetou-se não so como
homem pOblico, rnas tarnhCrn como alto co-
merCiafltc, conquistando urna poSicão econO-
mica razoável, através da qual pôcle dar de-
monStracao inequivoca do sect espIrito nobre,
de seUS sentinientos de solidariedade hurnana.

Por todos esses rnotivos, Sr. Presidente
Srs. Deputados, trouxemos hojc a conside-

raçSo da Casa urn Requerirnento crn quc soIl-
cjtamos urn voto de pesar pelo falecirnento
de tao valoroso companheiro cia ARENA, voto
de pesar este dirigido a farnilia, na pessoa
do viñva, D. Ilea Costa, c ao próprio povo
de Carmo da Cachocira, que per(leU urn de
seus mais valorosos eiementos.

IMPLANTACAO DE DISTRITO INDUSTRIAL
EM GOVERNADOR VALADARES

0 SR. DEPUTADO MENDES BARROS
- Sr. Presidente e Srs. Deputados. Nova-
mente volto a esta Trihuna, a fim de trazer
urn assunto que é (le suma importância para
a cidade de Governador Valaclares, que eu
tenho a honra, c mesmo a responsabilidade,
de representar nesta Casa Legislativa.

Já ocupei esta Tribuna trazendo a Casa
urn Requerirnento através (10 qual pedia a S.
Exa., o Sr. Governador naquela época, Dr.
Rondon Pacheco, providências urgentes para
trnplantaçao do Distrito Industrial ein Cover-
nador Valadares, por ja ter sido assinado por
S. Exa. o decreto da criacão daqucie distri-
to desde julho de 72, conquanto sua implanta-
çao não tenha sido ainda realizada.

Através da imprensa daquela cidade e em
mninhas visjtas de firn de semana a Princesa
rio Vale, live urna satisfação rnorncntânea no
icr nas pãginas do Didrio do Rio Doce, jor-
nal que circula diariamente ern Valadares,
uma entrevista dc urn nobre colega nosso, o
'lustre ex-Presidente desta Casa, Dcputado
N unes Coelho, em que dizia que no dia 4 de
abril seriam iniciadas as obras dc implantaçSo
do referjdo distrito.

De inicio, fiquei surpreso ao torntir co-
ohecimento de que uma obra iria iniciar-se
exa tarnente numa sexta-fcira. Mas perrnaneciera GO'('ernadoi Valadares ate o dia 7, segun-

da-feira, a tarde, para verificar in loco, o ml-
cio dessas obras. No entanto, infelizrncnte,
os diretores da Cia. de Distritos Industrials
nao compareceram aquela cidade, e as obras
nao se iniciaram. Agora, na ñltima terça-feira,
novamente o jornal Didrio do Rio Doce no-
ticiou que três diretores da Cia. de Distiitos
fndustriais estiverarn em Governador Vala-
(lames para contato corn o Sr. Prefeito c corn
o Presidentc da Cia. de Desenvolvirnento si-
tuada naquela cidade, para tornarern provi-
dências quanto ao inico irnediato da irnplan-
tacão do referido Distrito.

Srs. Deputados, V. Exas. poderão notar
a burocracia lenta c o modo corn que enganam
0 povo, trabalhadores progressistas cia cida-
dc-polo cia região do Vale do Rio Doce. Ti-in-
ta e três rneses depois que o decreto foi as-
sinado no saião nobre do ColCgio Estadual
daquela cidade, presentes os diretores cia CDI
c as automidades locals, nada ainda fol feito.

Esperarnos que S. Exa., o Sr. Cover-
nador Aureliano Chaves, através cia Cia. de
I)istritos Industrials, tome providências ur-
gentes para que isso nSo passe de uma mama-
tona prolongada de visitas de diretores cia
referida companhia a Cidade de Valadares, já
que os jornais cia Capital anunciam que os
diretores dessa companhia tern know how tao
extraordinário dentro do Pals, que foram con-
vidados para a implantacão de distritos in-
dustriais cm outras fronteiras, enquanto que
a cidade progressista do Vale do Rio Doce
reclama, por toda a sua populacão, desde o
mais destacado lider da regiao, ao mais sim-
ples operário, ansiosos pela implantacSo do
referido Distrito. Sabemos nós que não basta
essa implantacão para o desenvolvirnento in-
dustrial de Governador Valadares, mas já
serã urn passo inicial para quc in(iustriais de
outras regiOes, de outros Estados, ou mesino
do exterior, possam levar a Vaiadares as suas
indñstrias, pois aquela cidade, pelo seu cres-
r-n ento demogrãfico, exige urn desenvolvi-
mento rãpido e a irnplantação de inciOstrias,
para que possam Os operãrios residentes au
ter condiçOes de trabalho.

DIVORCIO

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ti-a-
go ao conhecimento da Casa urn assunto já
antigo em todos os paises civilizados do mun-
do, mas que, no Brasil, so agora vern sendo
discutido corn perseveranca pelo Senador N61-
son Carneiro e que, de uns meses para cO,
chegou as manchetes dos jornais e empolgou
a opinião pñblica brasileira. Chegou ao nosso
Pals, vindo das partes rnais desenvolvidas
do globo, o divOrcio, que jã tardava na pauta
(le nossas discussOes cotidianas. Passou a per-
tencer ao cotidiano, justamente corno resulta-
do cia "distensão". Foi preciso, na verdade,
que rodasse o mundo, ganhasse vulto na opi-
niSo pñhiica mundial, fosse aceito na terra
do Papa, iniciasse a "abertura", para chegar
a ser urn assunto nacional e, finalmente, ser
charnado ao interesse do parlamento brasiiei-
ro como urn assunto de fundamental impor-
tância para a nossa sociedade. Nos Oltimos
inescs, o divCrcio vem sendo manchete nos
jornais e estacöes tie radio e TV dc nosso Pals,

193
192



sendo motivo dc pesquisas e dedicaçio de
grande nárnero das mais brilhantes inteligên-
cias do Pals.

E anteontein, na cornissiio mista do Con-
gresso NacionaJ, sagrou-se vitoriosa a grande
luta do Senador Nelson Carneiro, quo já se
tornava urna tradição em nosso Pals. A co-
rnissio aprovou, por 11 votos contra 10, a
ernenda que possibilita o divórcio, após cinco
nos dc clesquite ou sete die separacão de

fato. A medida é a mais sensata e, portanto,
desejo parahenizar o nobre Senador pela bri-
lhante vitória de seu esforco Para o bern so-
cial e pela reformulaçäo de nossas institui-.
cöes.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, como
sabem V. Exas., o assunto foi declarado qucs-
to aberta Para arnbos os Partidos. E ques-
tao de foro Intimo, é questio de entendirnen-
to pessoal, da conceituação de cada cidadão,
cia virtude, da felicidade e (Ia harmonia. I
problema de cada casal tomar a sua própria
decisäo. Não é o politico, n5o é o padre, no
e ninguérn que deve decidir isto. Os politicos
so devem dar oportunidacle de o divórcio ser
usado por quern o desejar. Quem não quser,
que não o use. Quern tiver problernas dc
consciência, problernas dc moral, d? Ctica,
que dde não faca uso. No entanto, não po-
demos negar essa opcão, esse remé(lio Para
o casal que dde necessita e quer dde fazcr
uso. 0 fato dc se ser a favor da aprovaço
do divórcio não implica em querer Para s  o
divórcio. Se on cuero dar a urn casal a opor-
tunidade de se divorciar, isso no quer dizer
que eu queira me divorciar. 0 legislador tern
necessidade de dar esta oportunidade a urna
grande parcela da sociedade que dele neces-
sita. Não pode negá-la.

0 Sr. Deputcido Jesus Trindade Nobie
Deputado, V. Exa. niio foi daqueles quase 40
colegas que suhscreveram 0 documento de
minha autoria, já enderecado ao Sr. Presi-
(ientc da RepOblica, ao Congresso Nacional
e aos lideres das duas agremiacöes partid-
rias em Brasilia, documento esse em que se
manifesta àqueias aitas autoridades a posiç5o
dc Minas e dos minciros representados por
esta Assembléia, contra a introduçiio (10 iflS-
tituto do divórcio no (lireito positivo pátrio.

V. Exa. está, pois, corn autoridade moral,
embora isso nos entristeça, Para ir 0 Trihuna
defender a primeira rnanifestacao favoravel
que houve em Brasilia, on seja, Para aplaudir
a comiss0o mista do Congresso Nacional, que
ontem, por urn episódio circunstancial, apro-
you o projeto Nelson Carneiro. Alias, o pare-
cer do relator era contrOrio, tendo sido re-
jeitados outros projetos, inclusive o do pie-
hiscito e o do Deputado Dourado, que redu-
zia o prazo Para a instituiçOo do divórcio.
Mas, nobre Deputado, V. Exa. rnencionou,
ainda ha pouco, quo os politicos n0o podern
cortar o direito daqueles casais que eventual -
mnente desejem valer-se do instituto do divór-
cio. E al que on peço aparte a V. Exa. Para
dizer, se me permite, que o Direito, e V. Exa.
sabe disso apesar de näo ser bacharel, e sim
urn grande medico, que o Direito é uma ciên-
cia que existe Para resolver os problemas
sociais e hurnanos, jamais Para criá-los, nunca
Para agravar Os JO existentes.

Ora, o divórcio nOo é uma sOlucOo
urn problerna existente. Ele serO, isto SIIIagravamento de urn problerna atualmente 'v
rificado. EntOo, nós condenamos a Utjlizaç°
do Direito Para a instituiç0o do dliv6rci0, q
virO agravar urn problema social. 0 que est:
mos verificando, nohre Deputado, é que ei
todo o Pals rnuita gente se rnanifesta a favor
do divórcio, em termos de comparaçio Cfltre
O divOrcio e o desquite. 0 ideal e flecessOro
seria tambérn extinguir-se 0 instituto do des.
quite e, paralelarnente, tornarem-se providê
cias Para a solidificação da farnilia.

Von continuar ouvindo, corn atençOo
(lisdurso de V. Exa., porque nOo tenho 0 di.reito de interrompê-lo por muito tempo. Alas
quero ter oportunidade dc voltar a Pedir a
lionra dc urn aparte a V. Exa., porque esse
assunto tern, realmente, grande importância
Para o Pals.

Entendo que nós, brasileiros, dievdlnos
medlitar, devernos pensar, devemos dormjr so-
bre o problerna antes dc deliberar a respeito
Eu me lembro da frase die Rui Barhosa: "A
POtria é a farnilia ampliada". Ora, o divór.
cio mina a base da farnilia e, conseqüen(.
mente, abalarO Os alicerces da POtria. Ainda
ontem, em Brasilia, urn Senador dizia que o
divOrcio e rnatéria de exportaçOo dos paises
cornunistas. Eu discordo disso, porque nos
paises capitalistas também hO divOrcio, inclu-
sive nos Estados Unidos. Alas a verdacle é que
e matéria dc exportacOo dc paises die idec-
logia materialista e nOo daqueles dc uma for-
maçao familiar cristO quo proteja, sobretudo,
os filhos e o futuro da NacOo.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Nobre Deputado Jesus Trindade, e
urna honra Para mim receber este substancio-
so aparte de V. Exa. Por incrivel que pareça,
quase sempre estamos em campos opostos.
Isso não impede, contudo, a adrniraçao mui-
to grande quo tenho por V. Exa. e acabo
dc receber do nobre colega a certeza (le que
a reciproca C verdadeira. Vê V. Exa., come
os homens, corn urn minimo de inteiigência,
pode debater, no campo das idleias, scm fe-
rir, scm qualquer arranhão nas suas ligaçöes
pessoais, na sua admiraçOo mOtua e no sell
born entendimento. Nós estamos sempre dis-
cutindo em campos opostos. Alas isso sO faz
crescer a minha admiraç0o pela sua inteli-
gência, pelo son cavaiheirismo, e men apreco
por V. Exa. Agradeço a V. Exa. pod- essa
rnanifestac0o de seu ponto dc vista, ainda
que eontrOrio ao men. Mas que e fundamental
é que o nosso entendirnento é compictamente
diferente. Da nossa parte, achamos que 0 d1
vórcio consolida a famllia e cria a oportu
nidade a outras famIlias. 0 quc n0o se pode
mais conceber é que prossiga cornplctarneflt.e
desmembrada, compietamente scm possibill-
dade de reconciliaçOo uma uniOo, corno e 0

dosos desquitados hO mais die cinco anoS
e dos separados hO mais de sete. Essa é U1fl2
familia que estava desbaratada, que nOo tinha
nenhuma possihilidade de se unir dc noV0
0 divOrcio vai consolidar uma nova uniOo que
tenha surgido apOs o desquite on a s'pera-
ção. Homem ncnhum sabe viver isolado. Ele
vive acasalado e em uma sociedadc, a nao
ser raras exceçOes que confirmam a regra.

No decorrer do rneu discurso, V. Exa.
1icontrar cs resposta As suas argumentacöes tao
ri1ha1te5 c tOo oportunas.

0 Sr. Deputado Sylo Costa 	 Nobre
neputado, estou ouvindo atentamente a expo-
çOO de V. Exa., corno ouvi o aparte bri-si ante do ilustre Deputado Jesus Trindade.

O problerna do divOrcio é da maior im-
ortâncii1. Apcsar de o problema nao estar
sto neste parlarnento, pois se desenvolve no

00gresso Nacional, é natural que façarnos
anU urn debate Para conhecirnento dc todos
e para dar a nossa posiçOo referente ao as-
50nt0. 0 Sr. Deputado Jesus Trindade, urn
dos DeputadoS mais ciosos c brilhantcs desta
augusti Assernbleia, jO tevc oportunidade de
firmar a sua posicOo contra o divOrcio. Eu
sou a favor!

0 div0rcio é urn aprimoramento do des-
quite pois nOo é vOlido mais afirmar que o
casamerto não pode ser dissolvido por ter
sido o casal unido por Deus. Son católico
apostólico rornano. Alas acho quo os assuntos

iigios0s nOo se devern rnisturar corn os nc-
gOcios do Estado.

0 Brasil é o major pals catOiico do mun-
do. Talvez haja urn combate semeihante ao
que foi travado na ItOiia, quando se impian-
tou essa rnedida naquele pals. A ItOiia, alem
de ser urn grande pals catóiico, e a capital
da Igreja CatOlica, corn sede no Vaticano.

NOo acho que o divórcio seja uma desa-
gregacOo da farnilia. Acho quc dc vem faciii-
tar e aprirnorar a instituiçOo da familia. 0
casal que quer Sc separar separa-se rnesrno,
corn on scm desquite, corn on scm div0rco.
Quem quer viver junto nOo necessita de ca-
samento. Basta ser major dc 21 anos, nOo ha-
ver proibiçOo da lei, c o casal passa a con-
viver sob o mesrno teto .A lei nOo o proibe
como nOo prolhe a separacOo.

0 nobre Deputado Jesus Trindade terO
oportunid add de falar posteriorrnente sobre
esta minha afirmaçOo, e creio que o farO em
termos juridicos, como bacharel dc Direito
que e.

Eu vivo corn minha muiher porque qucro;
cia vive cornigo porque quer. NOo vivemos
Juntos devido ao casamento. NOo é porque
o padre falou quc estariamos unidos ate quc a
morte nos separasse, ate o fim da vida, quc
moramos juntos. Absolutamente!

Eu me mantenho casado porque quero,
e julgo que na vida nOo somos obrigados a
fazer nada em virtude de nada, nada ern de-
Irirnento dc nada. E a lei clOssica da natureza.
No dia em que on resolver a me separar de
minha muiher, nada me impedirO dc faze-b.
Nao tern sentido dificuitarmos a qucstOo, quan-
(10, na vcrdade, a Igreja, inclusive, deve fa-
Cliltar. Dc forma que sou favorOvel ao divór-
dO, mesrno porque nOo tenho aqueie mcdo que
caracteriza as pessoas dc formacOo reiigiosa
rigida, que pensarn quc, Sc favorOveis ao di-
vorcio, terOo como caminho rnais certo o in-
ferno. NOo tcnho este preconceito, e é dc men
entendcr que o Brasil jO vive urna fase em quc
ao precisa prender-se a esses prcconceitos,

flesm0 porquc, instituido o div0rcio, sC-b-a
legalmente, atrav6s de autoridades judiciOrias
quo tern discernimento pam-a decidir Os CaSOS

apresentados, em que o divórcio poderO ou
nOo ser conccdido.

0 divóreio, assirn corno o desquite atual-
mentc, nao e urna opcOo obrigatOria. Assirn,
apesar dc bacharel em Direito talvez on seja
•urna das pcssoas quo entcndam menos dc des-
quite, isto porque nunca me preocupei corn
cstc assunto. Quern nOo quiser, nOo precisa
se enquadrar nas cxigências da lei; quern
nOo quiser divorciar, quc desconheca quc
exjste o divOrcio.

Entrctanto, Sr. Deputado, pondero, nao
vejo, apesar de favorOvel ao divórcio, cornpc-
tencia nos atuais congressistas Para fazer a
Reforma Constitucional e implantar o divOr-
io ern nosso Pals. NOo sci de nenhurn con-

gressista, Deputado ou Senador, que tenha
pregado ern praça publica, por ocasiOo (las
eleicOes, sua posicOo favorOvel ao divórcio.
0 nobre Dcputado Emilio Haddad está a me
lernbrar quc existe urna excecOo, o Senador
Nelson Carneiro, aliOs, exceçOo que vern Para
confirrnar a regra geral quc acabo dc mencio-
nar. A posicOo do Scnador Nelson Carneiro
é conhecida por todos. Assim, nOo pode dizer
quc foi eleito scm avisar. S. Exa. pregou aos
quatro cantos quo, se eleito fosse, iria apresen-
tar emenda favorOvel ao divórcio.

Devido As implicacOcs sociais da maté-
na, acho que seria razoOvcl c inteligente que
se fizesse urn plebiscito, Para se ter urn co-
nhecimcnto exato da opinião do povo brasi-
leiro. Sc a resposta do povo for contra o di-
v0rcio, estarei corn a majoria; serei voto yen-
cido, rnas ohedccerei ccgamente a posiçOo
popular. Aiguns dizern que a influência (ia
Igrcja CatOlica pode prevalecer sobre o en-
tendirnento da maioria, quando de urn pie-
hiscito. Pcnso que nOo, porque nos, que somos
favorOveis ao divórcio, nós nos encarrcgarla-
mos dc fazer uma campanha (ie esciareci-
mento pOblico; seria uma campanha pr6-di-
v0rcio. Soria atravCs de dialética cm praca
pObiica Para que pudCssemos ter a onini0o
daqueles quc representarnos. Vox populi, vox
Dci.

Quero cumpnirnentO-lo pela oportunida-
de do assunto quc traz 0 haila na Reunião de
hoje. Sou favorável ao divórcio. Estou do
lado de V. Exa., rnas son dc opiniOo de quc
no Brasil deva ser feito urn plebiscito (IC Orn-
bito nacional Para apuraçOo da opiniOo p0-
biica.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Agradeco 0 intebigente e espirituoso
aparte dc V. Exa., quc coincide corn o mail
ponto dc vista. Tambérn sou favorOvel a urn
plebiscito. 0 povo deveria responder se
contra on a favor do div0rcio. Os divorcistas
aceitam corn satisfacOo o pbcbiscito. Eles que-
rem nina grande pesquisa de opinião pObii-
ca, pois cm todas as pesqusas feitas peba Ic-
ievisOo, r0dio, jornal, ernbora restnitas, ili
uma vantagem enorme a favor do divOrcio,
principalmente por parte das rnubheres.

Dc certa feita, perguntei ao Senador N61-
son Carnciro: "V. Exa. acha que existe c-
notacOo entre as pessoas quo votam crn V.
Exa. e as qiic são a favor do divOrcio?" Eie
disse: "Perfeitamente. A minha vitOria na
Guanabara representa urn verdadeiro piebis-
cito corn o resultado a favor do divórcio, pois
quern nibo C divorcista n5to 'rota em mirn - Sa-
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hem des que eu voltarei sempre corn a minha
emenda ern todas as oportunidades clue hou-
ver."

V. Exa. lernbrou muito hem quc os Depu-
tados não fizeram suas campanhas (liZefldO
se cram a favor on contra o divórcio. Por isso,
não tern autoridade moral para votar em nome
Uo povo sobre este assunto. Dc antemão es-
clareco, de pi:iblico, quc sou a favor do di-
vórco. Näo gosto de me mostrar ao eleitora-
(to (liferente do clue sou. Agora rncu eleito-
ra(lO sabe que sou a favor do divórcio, c ama-
nba votarã em mim consciente (us ;o. Mui-
los cidadaos (10 interior pocicm dizer quo
são contra o divórcio, porquc o hispo de suas
(idadcs nao Os apóia. Temos quc ser autên-
ticos.

E preciso mostrar ao povo nossa opinão,
para clue dc possa saber se este cidadao
é digno de representá-lo on não. E, dai para
a frente, esta Assembléia c o Congrcsso Na-
cional teriam, então, os representantes mais
legitimos.

0 Sr. Deputado Gyro Macic! - Sr. Depu-
tado Dalton Canabrava. Não falo como Lider
de Bancada, mas simplesmcntc como 1)eputa-
(10, para emitir a minha opinião pcssoal em
tomb do tema que V. Exa. traz a debate
liojc.

Assinci a mocäo apresentada nesta Casa
pelo Dcputado Jesus Trindadc, através (Ia
qual S. Exa. obteve o pronunciarncnto de
maloria expressiva da AssemblCia contra a ins-
tituição (10 divórcio no Brasil.

Entendo, Sr. Deputado Dalton Canabra-
va, c o dcclaro corn toda minha autonticida
dc, quc csta é, muito ao contrãrio (10 quo
tantos pensam, uma posicão rcligosa. Como
cristão, como catóiico, não admito o (livór-
cm. 0 casamento, para mim, é uma institui-
çãø divina c so secundariamente uma institui-
cão hurnana on urn contrato regido pela lei
dos homens, pela lei civil. Vcja V. Exa.
como nos encontrarnos cm cainpos (liarnetral-
mente opostos: não admito scquer a discus-
são do divOrcio. Acho que cstc não é urn pro-
hiema individual. V. Exa. se expressou as-
im: "Use o divórcio quem quiser; quem não

quiser, não o use." Ora, o divOrcio C uma
qucstão (Ia maior envergadura e cue interes-
a a comunidade, a todo o Pals. V. Exa. ye

isto muito hem pclo gran(lc debate quc o tenia
cstá provocando no Congrcsso Nacional e na
opinião pOhlica brasileira. Acredito que, antes
de ser uma questão purarnente individual, cia
C de interesse fundamental para toda a comu-
nidade. Não acredito, ainda, Sr. Dcputado
DOlton Canabrava, muito no contráro do clue
V. Exa. imagina, jue o Senador Nelson Car-
n'4ro j á tcnha ohtido urna vitória no Sena-
do Federal. A votaç go da comissão rnita, a
men ver, traduziu urn resuitado circunstan-
cial, episódico, eventual, conformc hem Ca-
ractcrizou, cm aparte a V. Exa., o nohrc
Dcputado Jesus Trindade. Estou convenci-
(10 de que o Congresso Nacional vai, ainda
dcsta vcz, rcjcitar o Projeto Nelson Carneiro.
Agradcco a atenção de V. Exa.

o SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Nobre Deputado Cyro Macid. Aprcciei
muito o scu aparte, e dc fez crescer cm mirn

o respeito que tenho por V. Exa. Qucro abs0
luta autcnticidade dos Srs. Deputados, e
Exa. faiou autenticamente, corno cristão, con
urn homem quo não abre mao dc seus prinel-
pios, em hipótesc alguma. 

A primeira providência que a
tomou foi scparar a Igreja do Estado. Ent
cu digo a V. Exa.: a Emcnda NClso0 Cari
neiro näo vai alterar o Evangelho; Ciii pre.tendc alterar a Constituição. Inclusive, Vamos
dizcr: os catOlicos, quc não se divorciern o
catOlico não poderá divorciar-se, porque a
Igrcja proibe. Então, aquele quc for católico
quc quiser cumprir corn cxatidão OS nianda
mcntos da Igreja, quo não se divorcic. E
outros que não são catOlicos e não acre(Iitam
no que V. Exa. acredita, e que estão (iCSqui.
tados c qucrem arranjar sua vda, Iegtulizar a
sua nova ufliao p0(1cm-se desquitar? Vamos
abstrair os católicos, Sr. Dcputado. Eu per-
gunto: e os outros?

NOs, Dcputados Estaduais c Fcderais, flo
devemos votar aqui e lá para atender Pro.

blemas rcligiosos, porque a Constituição do
Brasil dá Iihcrdade de rcligiao, c os que flão
são, como nOs, católicos são tambérn brasj-
leiros c tern de obedcccr a Constituiçao. A
Constituição não lhes permite fazet- nova união
quc (IC fato já cxiste, corn outra muilier. 0
que nós qucrcmos não é desunir, mes unir;
qucremos uma oportunidade para unii ciiiem
de fato jé cstá unido; legaiizar a situaçño da
scparacão (IC fato, do sete anos, on o desquite
(ic mais de cinco anos; querernos legalizar a
união corn outra mulhcr. 0 que nOs não que.
rernos é separar, mas unir. E cu pergunto:
por se tratar do intercsse de urn indivithio
não é importante? Então, o indivl(1u() não é
importantc? E muito importante no mcii en-
tender. A nacão é uma soma do in(tividuos
dentro do urn pals, corn cxtcnsão territorial
(ldlimitada, corn as rnesrnas leis, corn as mes-
mas idéias, corn o mesmo governo, a mesma
lingua, a mosma histOria e as mesmas aspi-
racOcs. 0 individuo é irnportantc (lefliaiS, C
a sua soma é quo faz a coletividade. C que
faz a rnaioria, é quc faz o todo. A feUcidade
do individuo C importantissirna para o do-
scnvolvirnento e para a independCncia de
urn pals. Urn casal desajustado é urn casal
que não produz, é urn casal infeliz, quo nãO
tern condicOcs para trahalhar, par prospe-
mr e para cducar os filhos quc tern. A feli-
cidade, nobre Dcputado, é uma aspiração que
não é do Brasil nern dos brasilciros, quc nao
é de hojc, ncm do ontem, ncm de amanha,
mas é de scrnprc e do todos, porque C uma
aspiracão da espécic humana.

0 Sr. Deputado Gyro Macic! - Nobre
Deputado, o indivlduo é importante, mas maS
importantc C a socicdadc. Eu entendo que 0
(IivOrcio afcta a sociedadc no scu todo. e SC
ha contradição entre o intcrcssc da socioda-
de 0 0 interesse do indivIduo, eu digo que
deve prevalecer 0 intercsse da sociedade.

0 Sr. Deputado Sylo Costa -- Nobre
Deputado Dalton Canahrava, o debate c 1fl

toressante e envolvente. A Opinião (10 DCPU
tado Cyro Alaciel e respcitávcl pclo que ele
represcnta nosse Plenário, como Deputado
brilhante, lider ha muito tempo e quc tern
dado o melhor de si para o api.imorameflto

de nossas leis. Mas eu fico contra o Depu-
tado Cyro Macid, porque o entendiinento (10
ilustre Deputado 0 (Ic quo o djvoicio nao
respeita 0 sentimonto cia sociedade, quando vu
,,ho que é o contrOrio, quc ole vein engran-
decê40. 0 divOrcio que vern cm sinil do
resPt0 a condicão da sociedade. Veja V.
Exa. quo farsa quo C esta "coisa" (Ic casa-
ruento so não cxisto amor, Sc não cxiste res-
0eito ontre mari(Io c niulher, d Os dois cstão
vivendo sob o mcsrno teto, porque o padre,
clue tambCm não sabe o quo e casamento por-
que 	 casou, quis dizcr que tern qu viver

ntos ate o final dos séculos, porque casa-
ram. Então, o padre, que não sabc o quo é
casamento, fala sobre isso, e a lei contnua
protegendo so Os quo são fclizes. Ora, c no
dia em que o nOmero dos infelizes constituir
a maoria? Tcrcrnos a lei protcgendo a mino-
na em detrimento dii maioria.

Nobre Deputado Jesus Trindade Barreto,
eu discordo de V. Exa., apesal (10 respeito
e da admiracão quo tenho pela sua cultuua.
Acho que o divOroio dove vir para 0 aprimo-
ralnento da sociodade; não tenho duvida.
Já tive oportunidade do dizer isso cm aparto
oferecido noutna OpOrtUfli(hade ao Dcputado
Dalton Canai)rava. 0 divurcio sO virO pal-a
quem quiser. NinguCin scrâ obrigado a (livor-
ciar-so, como hoje ninguCm é obrigado a des-
quitar-se, crnbora o desquite csteja incluido
no nosso Código Civil. SO desquita quern
quer. Eu, por oxempio, já clisso e you reaLm-
mar: corno bacharel em Direito, talvcz seja
o que menos entonde do desquite, nesta Casa,
porqUe nunca me prcOcupci corn isso; nunca
liz urn desquito, em minha carreira do advo-
gado. E sO estudoi esta rnatCria para ganhar
uns "pontinhos" noccssários na faculdacle - Na
prática, nunca tomci conhecrnonto (lisso.
Mas não tonho dOvida do quo no dia ein quo
eu resolver - o espero que isto nunca aeon-
teca - mas no dia em que eu cntendor do
me separar de minha rnulher, eu me scparo
corn desquite on scm dcsquite; corn divOrcio
on scm divOmcio. Tambérn não vivo corn mi-
nha mulhor porquc o padre falou quo devo
river, mas porque existe amor entre nOs. Alas
no dia em que não houver mais arnor, no dia
em quo aparecer urn sentimento de intolerân-
cia, eu me scparo de qualquor jeito, corn p0-
licia ou scm policia, corn arneaca do padre,
tic inferno, de ex-cornunhão on corn o quo quer
que seja. Como dizia, o divOrcio é urn apri-
moramento do dcsquitc e urna necessidado
pama nossa vida c pam a sociedade em quo
Vivemos.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
- 0 divOrcio vem ao encontro dii so-

cledade, porque, so não houvesso mespoito
pela sociedade, os casais continuariarn viven-
do Juntos scm se legalizarom. E justamento
Porque respoitamos a sociedado quo defende-
mos o (livOrcio.

o Sr. Depulado Haroldo Lopes - Ouco
corn atonção, o discurso do V. Exa., quo
trata, na rcalidadc, de urn assunto importan-
t0 e paipitantc, apesar de não ser da nossa
CompctCncia, eis que é assunto a ser resol-
Vido no Congresso Nacional. Mas não pO(le-
na deixar de analisar alguns apartes dados
a V. Exa. pdios ilustros Deputados, princi-
Daimente pelo nosso querido Deputado Jesus

Trindade, urn dos mais bnilhantes e inteii-
gentes homons dosta Casa, quo torn tratado
de assuntos serbs e do intoresse dii nossa co-
munidade. Mas ou discordo (10 S. Exa., quan-
do se coloca contra o (livOrcio. Nós, que não
somos bachamCis, entendernos menos dii ma-
tCmia, porque, coino diz S. Exa., o Direito C
uina ciencia quc procura resolver prohiemas
o não cniá-los. Como ficariam os casais quo
hoje já somam mais (Ic 50 mil no Brasil, quo
cstão dcfinitivamonte soparados? Isso é urn
fato consumado, corn Igrcja on scm Igreja,
corn policia on scm poilcia, como diz o Depu-
tado Sylo Costa.

S. Exa. diz quo o Direito não dovenia
peminitir 0 divórcio, nern o desquite. Conse-
qUenternento, não podenia haver a sepamacão,
a não ser quc, durante o casamonto, no ato
(10 mesmo, além das palavras do padre, haja
urn implante: o casal seria ligado para scm-
pro. Mesmo que brigassem, flSO so poderiam
separar, a não sen corn a monte, coino no
caso do siameses.

Veja, nobre Doputado, quo a rnaionia das
possoas fica contra o divOrcio pensando no
pnoblerna dos filhos. As pessoas quo conhe-
cern muito bern o probierna social sabern quo
ja existem filhos, por ai, do pais dcsqutados,
sepamados, aos milharos. Esses filhos não es-
tao em uma boa condição social. A situação
delcs é muito pior do que so fosscm filhos do
pais divorciados, quo jã ostaruain casados no-
varnente e, portanto, accitos por outras ía-
milias normalmente.

Faco parte daqueles favorOveis ao divOr-
co. Apesan do ser born casado, concordo
corn V. Exa. quanto ao divOrcio, pois acre-
dito quo do fl50 ira criar probieina social,
conforme disso o nobre Deputado Jesus Tnin-
dade. Pelo contránio, penso quc o (livuicio
podenia reafirmar lacos sociais, o quo soria
rnelhor para a Nacao.

Disserarn que o divOrcio é acoito aponas
nos pauses socialistas. Pelo contrário; foram
os paises capitalistas quern instituirarn o di-
vOrcio, his mais tempo, c 0 conservarn. Assm,
se usanmos aquilo quo usamos sempre, usan-
do parametro federal, se usarmos tambCm 0
parâmetro da Nacão rnais desonvolvida, teria-
mos que usar o divOrcio. Continuo ouvindo
V. Exa., pois, na realidade, o assunto e pal-
pitante e de interesso de todos nOs, apesar do
nSo panticiparmos da votacSo, que serO feita
no Congresso Nacional.

Quoro congratulan-me corn V. Exa. pela
posicão tornada, jis quo a minha posi(;ão foi
definidade anteriormentc, quando não assinei
o Requerirncnto (10 ilustro Deputado Jesus
Tnindade. Naquele mornento, coloquci minha
posicão diante do ilustro Deputado; agora
qucro confirrnis-la, extemnando este men ponto
do vista. V. Exa. estis de parabéns.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Nobre Deputado, ohrigado pelo sou
bnilhante aparte, quo veio ajudan a dcrrubar
os argurnentos daquelos quo são contra o di-
vOrcio, quo são contra a nossa opnião. Que-
rcrnos o divOrcio nSo pana nOs, mas para queln
dde neeossita. Ouco o briihantc Deputado
Fcrraz Caldas corn muita alegria.

o Sr. Deputado Ferra: Caldas - Nobre
l)eputado, quando do encaminhamento do Re-
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querimento do nobre Deputado Jesus Ti in-
(lade, tive a oportunicla(le de, além de nao
firniiá-lo, ir, também, a Tribuna externar rn-
nha opiniiio. Sabemos que, para encaminha-
mdnto de urn Rcqueririiento, ha necessidade
de deterrninado nülnero (IC assinaturas.

No entanto, quando da votacão do Re-
querirnento, estavam presentes no Pienário
apenas 20 dos 61 Deputados que cornpöeln
esta Casa. Então, n5o espelhou a votaçäo o
desejo (Ia Casa. Que me perdoem os Srs.
Deputados esta retificacäo.

Falou-se, nesta Casa, sobre os problemas
sociais (10 divórcio, relegando a piano infe-
rior os problemas do individuo. Mas verifi-
ca-se o seguinte: onde se dá major ênfase ib
sociedade, deixa-se o jndjvjduo relegado a
segundo piano.

E, quando se dá maior valor ao indivi-
(1UO, acontece justamente o contrário. Faz-se
mister pensar no probiema em termos que
superern este dualismo jndivIduo-sociedade.

Nobre Deputado Dalton Canabrava, 0 nos-
so nobre colega, Deputado Cyro Macid, falou-
-nos (Ic sua forrnação cristé. Minha forrnaçäo
também é cristã.

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - E a minha também, nobrc Deputado.

o Sr. Deputado Ferraz Caldcis Mas
cu nibo conceho (liZer-se que 0 que Deus
uniu, o homern jamais poderá separar. Per-
gunto Cu: será que Deus une urn indvithio
a outro quando essa união é feita na base
(le interesses, qUafl(Io näo existe 0 verdadei-
ro amor, que é o ñnico vInculo concebivel?
Será que Deus unc aqucle que, no dizer vul -
gar, quer dar o "golpe do ban"? Aquele ou
aquela que quer-se projetar a custa do pres-
tIgio daquele a quem pretende unir-se? Eu
crejo que não. Por i550 e por vãrios outros
motivos sou favorável ao divórcio. E a Emen-
(Ia Nelson Carneiro, como já fol dito, vebo re-
solver problemas existentes, veio solucionar
casos concretos.

Agradeco a gentileza (IC me conceder o
aparte, nobre Deputado Dalton Canabrava.

0 Sr. Deputado Joilo Pinto Ribeiro
Nobre Deputado Dalton Canabrava, a socie-
dade brasileira e a sociedade mundial estibo
em crise. Ha uma agitaçäo constante, corn atri-
tos entre OS pOVOs, entre as sociedades na-
cional e internacional. Essa crise (lificilmen-
te será controlada pelo homem. Ha guerras
no Vietnã; ha guerras no Oriente Médjo; o
Camboja foi tornado. Na America do Sul, es-
tamos vendo a Argentina e o Chile em con-
flito. 0 mundo está agitado. Está supermo-
vimentado. A maioria dos escritores afirmarn
que a famIlia é a base da sociedade. A famI-
ha surge corn a instituição do casarnento. Corn
o surgimento do divórcio no Brasil e em ou-
tros paises, a crise vai aumentar. E necessá-
rio que o Congresso Nacional busque uma
forma de eliminar as causas que motivaiii o
(Iivórcio. Por exemplo: é necessârio que todos
Os casais façam urn exarne pré-nupcial, mas
a maboria nibo o faz. 0 Congresso poderia
votar uma lei exigindo do casal, principal-
mente nos grandes centros, este exame. Qua-
se ninguérn que se casa tern conhecimento da

atitude que vai assumir. A maioria asSi0contrato de casamento sern conhecimento
gum das suas responsabilidades, assinan
instrumento juridico scm conhecê-lo 	 es
cessário quc se inclua nos currIculos
res - não corn fins rehigiosos - uma CXpsicão de argumentos que ajudariain o Casal
a conhecer a importância desse ato JUrjdj0
V. Exa. diz que nos paIses desenvolvid05
o divórcio. Entretanto, em outros Paises de.
senvolvidos tambérn, flab ha 0 1v6r
nestes, exige-se que Os contratantes tenha

0 e
base econômica sóhida. Para encerl-ar o
aparte, quero dizer que os casais
sam ser ricos, mas é necessário que Se
dos mesrnos urna base econômica. 	 exija

O SR. DEPUTADO DALTON CANABR.
VA - Eu gostaria de debater corn V.
o seu aparte, bern eomo o do nobre l)eputa(I
Ferraz Caldas.

Como 0 meu tempo está es gotado, vo
prosseguir o men discurso, por especial de.
ferência do Sr. Presidente.

A vitória vem ser motivo de or gulh 0 esatisfação do espirito de liberdade do Povo
brasileiro, e ninguém como o nobre Senador
soube empunhar - (IC forma tao lUCi(la e per.
severante - a bandeira desta luta por rn.
lhores condicOes sociais.

Ficam, assim, nossa instituiçöes estrutu.
radas sobre bases mais sóli(las e reais (Ia Sa-
bedoria, do bern social e dos estados de sa-
tisfacão e harmonia sexual e ética dos casajs

A escravidao, essa coisa odiosa, já foi
ética. No entanto, hoje näo é mais admitida
por ninguém.

Naquela época Aristóteles a admitiu. Ten
que haver evoiucäo da ética cristã e social.

0 Sr. Deputado Jesus Trindade - Nobre
Deputado, embora saiba de sua exiguidade
de tempo, queria aduzir o seguinte: V. Exa,
fala em moral cristã c cita AristOteles, que i
anterior a Cristo. Também a Igreja nunca foi
favorável a escravidão. Não quero tornar o
tempo de V. Exa. e reservo-me para urn pro-
nunciamento na semana próxima, quando es-
pero ter o prazer de dialogar corn V. Exa

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Agradeço a correção que me faz, per.
que V. Exa. tern muito mais conhecirnentoS
de história do que eu. 0 cristianismo, de fato
nunca admitiu a escravido, e larnento que
Aristóteles a tenha admitido, embora tenha
sido considerado em seu tempo e ate hoie
urn dos maiores filósofos da humanidade-
Apesar disso, hoje ninguém mais admite a
escravidao. Temos que admitir a evoluca°-
Que nada fique estacionado, que tudo continue
em seu caminho corn o objetivo de alcancar
o ideal do aprirnoramento.

Este assunto 6 tao sério, que tern levado
a criar sobre si as mais complexas teorlas-
Honiens corn o hrilho e a intehigência de Freud
a dc dedicaram sua vida. Os problernaS SC
xuais e seus reflexos e conseqüências no psi-
quismo do hornem deveriam ser encarado5
corn major seriedade, desprendirnento e cOr
gem por parte das representacoes populares
pois trata-se de interesse püblico na mais pro-
funda acepçao da palavra. E (10 intereSSe do

.dUdibo, ic cada urn de nós, naquilo que te-
os de inais intimo e de snais nosso.

j cornurn tratar-se de diversos assuntos
saltai' este corno se dc não interessasse, ou

P.10 sj inplcs medo de abordá-lo e tocar, assini,
a intimidade dos problernas do homem.

erru dos hornens pñblicos terncrein ir ao
1ntimo (lb povo. Abertura se faz ouvindo c
falafido ao povo antes, (lurante C depois (las
elel0es.Cuidando daquilo que o povo sente,
discute reclama, mesmo que seja o mais in-
thn° ili cada urn, o que vale dizer, de todos.

E, portaflto, incido e verdadeiro de nossa
parte encarar os probleinas sociais como o do
div6rcio de forma a associá-los corn os pro-
blenias intirnos dos casais, pare iii compreen-
dermo s sua real irnportância e pO(lermOs aria-
lisa-los livres de tabus e precoficeitos que fibs
podCfll vedar os olhos e nublar a clareza da
situacib o. Precisarnos ter a coragem e a alti-
vez de enfrenta-los. Coin a force necessária,
para não termos inedo (le tomar decisöcs que
forem necessarias para a fehicidade do hornein
brasilCiIo, naquilo que dc tiver (Ic mais real
e maiS autêfltico.

Sahemos, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
que problernas corno este, tao importante, não
podem ser vistos sob o prisma dos tradiçoes
e da Ctica religiosa ou moral, fixadas num
passa(I0 tao rernoto e téo (listante das reali-
dades do presente.

Einbora cornpreenda a força da relbgião
católica e suas influências na construcão da
famIhia, não p0550 admitir que cia seja urn
empecilho a real fehicidade dos cônjuges. A
Ernenda Nelson Carnciro não abriga nm-
guérn a divorciar-se; C urna opcão para
quem não lhc faca restriçöes religosas ou
éticas.

Todos os problernas levantados e discuti-
dos na argumentacão dos contrarios ao divór-
cio são de origem religiosa ou (IC uma moral
compulsiva e, na verdade, não se fala dos
assuntos mais diretamente higados ao fato, quc
são: a felicidade, a harmonia c os problernas
da plenitude da satbsfacão sexual quc p01-ven-
tura aflijam os casais em vias de divOrcio.
Das suas conseqiiências, so se fala dos pre-
Juizos (le uma moral catOhica ou de caráter
econôniico, mas nuflca se toca no ponto da
moral e da honra de cada cônjuge, suas aspi-
racibes e ansiedades. A muiher, do ponto de
vista econômico, e tratada como urna incapaz,
o que jã não é verdade nos nossos dias, já
que constitui cia hoje uma grande força (IC
trabalho e cada vez mais adquire uma posição
relevante, ao lado dos bomens, na construção
do seu progresso. Ou pensam em desastrosas
ConseqiiCncias em relação aos filhos do casal,
O que não passa dc urn pensamento ingênuo,
ha que urn casal que não é plenarnente fehiz
flao po(Ie trinsrnitir abs filhos seflibo os frutos
dessa elesarmonja no lar e - isso sim é
que po(le provocar (listOrbioS emocionais e
morais em sua formacão. Alem disso, consi-
(lerar o pci como inilispensavel no criacão dos
ti lho.s é urn conceito l)u1annt(' patriarcal,
Ia que algumas formas de matiiarcado elimi-
11am esse fundamento, que so se justifica por
nina dependência econômica da mulher e dos
Iilhos, que é apenas uma caracterIstica insafla
do pati-iarcalo -

Urn parlamentar, Sr. Prcsidente, não se
pode apegar a prcfcrCncias pcssoais; cabe a
dc a capacadade dc pesquisa e constante Co-
nhecimento da vontade pOblica, para repre-
senta-la autenticarnente perante 0 Parla-
mento.

As posicOes conservadoras sempre inspi-
raram rnaioi seguranca e sempre se amarra-
i-am a elas aqueles que ternem desagradar a
maioria. Mas, no caso do divórcio, Sr. Pre-
sidente, Srs. Deputados, apesar de não cxistir
nenhurna pesquisa de grande profundidade
na opinião pObhica, como a experiência do
plebiscito itahiano - pals em que, como no
nosso, Se imaginava que 0 povo não queria
o divórcio - o Deputado não ficaria contra
a rnaioria.

Pode-se ter a certeza, pelas rapidas pcs-
quisas em que a opiniibo püblica se manifes-
tou, que o liornein brasileiro é, scm davida, a
favor do divórcio, c a rnulher muito mais.

Os jovens, mais da meta(le cia populacão
deste Pals, não sO o aprovam em massa, como
estimularam a sun legalizaçao. Os homens
que se dedicarn ao assunto estamos convictos
de que ele constitui a aspiracibo da grandc
rnaioria (10 povo brasileiro. Por que então
haveriamos de privã-lo dessa vontade legi-
tirna? Dc urna ampliação major das iiberdadcs
sociais, oferecendo ao povo, corno solução dos
SCUS problemas con lugais, esta razoavel opção?
Por que iriamos julgar, de forma pretenciosa,
que nos, rnais do que des, sabernos dar solu-
cão aos seus problemas intimos? Por que iria-
mos afirmar que 0 divórcio não resolve, ao
invés de oferecer ao casal a opcão (lesta so-
lucão e deixar a dc o mérito desse julgamen-
to? Parece-me errado fazer, em nome do povo,
o que o povo não qucr, como me parece Cr-
rado privar o povo da liberdade para tomar
suas próprias decisOes no destino de suas vi-
das amorosas e conjugais.

O divórcio não é uma obrigação pare
quem não o desejar ou dde não necessitar. E
apenas mais urn recurso colocado a serviço
da felicidade do homem, e não aceitá-lo se-
ra uma decisão quadrada e clesatualizada.
Porque imphicaria, simplesmente, no puro des-
conhecimento de toda a rcvolução social e
sexual que abalou o mundo nas Oltimas déca-
das. Fechar-se a isto é simplesmente negar
a cvolução e condenar o povo e o Pals A es-
tagnacão social. A fehicidade e a realização
pessoal dc cada urn são condiçOes indispensã-
veis ao trabalho e a luta por urn mundo mais
justo, mais humano e menos sofredor.

O que eu desejo provar corn isso, Srs.
Deputados, é que o divórcio está presente no
pensamento do homcm moderno, e negã-lo
e como negar a própria realidade. E quc as
rcstriçOes feitas a dc se distanciaram muito
dos probiemas diretamente ligados a questão.
Prenderam-se a dialética (IC outros proble-
mas de carater moral e religioso, sO indire-
tarnente higados a dc e que atendem muito
mais aos interesses dc institUiçOes (10 que as
necessidades populares.

Mesmo assim, as interpretaçães bibhicas
de fato são rnuito polêmicas: "Baste her São
Paulo, o mais dogrnatico dos apOstolos, pare
se (lescobrir que o divOrcio jamais foi taci-
trn(nto l)iOil)idc p(lUS sagrulas escrihtiras -
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7
A I3Iblia Nüo Disse Ndo - Francisco Antonio
Doria - (OPIN!AO, do dia 28/rnarco/75).

Todos os fundamentos cia neurose e das
doencas mentais em geral, i exceçSo cias (le
caráter fisiológico, tern corno origern a pri-
vação e a ausência da plena satisfaçbo sexual.
A plena satisfaçSo do casal independe, porérn,
do simples ato sexual. Estrutura-se nurn corn-
plexo ernaranhado de satisfacOes psicológicas
provenientes do arnor e da harmonia, pela to-
tal aceitaçSo e cornpreensbo.

Os casais assim separados, se não podein
buscar novos relacionamentos mais satisfató-
rios, estSo entregues a açbo das (ioenças men-
tais, 0 histeria e 0 neurose, corn a cleteriora-
cOo da saOde e o firn da felicidade.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Euclides Cintra, soli-
citando desarquivamento do Projeto n.0
954/73, de sua autoria;

da Deputada JOnia Manse, solicitando
voto de congratulaçOes corn o Sr. e Sra.
José Ncder pelo transcurso de silas bodas de
ouro;

do Sr. Deputado JoOo Navarro, solicitan-
do voto de aplausos ao Sr. Marinho Luiz cia
Rocha;

do Sr. Deputaclo AntOnio Dias, solicitan-
do voto de congratulaçOes corn o jornalista
Oswaldo Nobre, de 0 Debate;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, soli-
citando voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Longhino Paulo Costa, em Carmo da Ca-
choeira;

n.9 21, do Sr. Deputado Olavo Costa, so-
licitando informaçOo ao Sr. SecretOrio de
EducaçOo sobre critérios de matrIcula ern uni-
dades escolares do Estado;

n.0 39, do Sr. Deputado JoSo Navarro,
solicitando transcriçOo, nos Anais da Assem-
bléia, do opisculo PopulaçOo Rural Brasileira
e o Goverzio do Campo, de autoria do Sr. Dul-
cidio Monteiro da Fonseca, de Juiz de Fora;

n.0 65, do Sr. Deputado SehastiOo Nas-
cimento, solicitando seja enviado ofIcio aos

Srs. Ministro da Agricultura e das
Energia, sobre instalaçOo de indOstrja
neficiamento de fosfato em Patos de Alilla e -

n. 9 66, do mesmo parlamentar, solicitau
do interferência do Sr. Governador do .
tado junto aos Srs. Ministro da Agric00
e das Minas e Energia no sentido (la instaI
cOo da indOstria de beneficiamento dc fosfto em Patos de Minas; 	 a

ainda do Sr. Deputado SebastiSo Nasei.
mento, n.° 67, contendo apelo ao Sr. Sccretári
da Agricultura, no sentido de apoiar a insta.
IaçOo de indüstria de fosfato de Patos de
Minas;

n.0 68, do Sr. Deputado Olavo Costa, erfl
que solicita ao Sr. Governador do Estado Pro.
vidências no sentido de que as viOvas de
oficiais da Pi\I percebam os vencimentos 'ate.
grais de seus falecidos esposos;

n. 9 70, do Sr. Deputado Genésio Berna,
dino, em que solicita seja feito apelo ao
Executivo no sentido do prosseguiment0 dos
serviços de energia elétrica em Martins Soares;

n.0 71, do Sr. Deputado Ronaldo Canedo
solicitando a ligaçOo asfOltica de Recrejo
Rio—Bahia;

n.° 72, do mesmo parlarnentar, solicitando
a IigacOo asfOltica de EugenOpolis a Muriae;

n.° 110, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
solicitando abertura de inquérito para apu.
rar denOncias feitas pelo jornal A Monlanluo
contra arbitrariedades policiais;

n.9 123, da Sra. Deputada Jünia Manse,
solicitanclo pavirnentaçOo das alarnedas do
Bairro Dom Cabral, em Belo Horizonte.

Pareceres

De redaçOo final dos Projetos n. 0s 4 e
9/75.

PROJETO

N.1 46/75 (ex-Projeto n. 0 1.266/74, de-
sarquivado), em 1. discussOo, do Sr. Depu-
tado Ronaldo Canedo, que autoriza o Poder
Executivo a fazer reverter imOvel ao dominlo
do MunicIpio de São Pedro dos Ferros.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoOo Ferraz, Wilson Tanure, Licio de
Souza Cruz, Said Arges, Carlos Eloy, Chris-
tovam Chiaradia, Cicero Dumont, Delfim Ri-
beiro, Emilio Haddad, Euclides Cintra, FObio
Notini, F0bio Vasconcellos, Joiio Marques, JoSo
Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Santana,
Kemil Kumaira, Luis Baccarini, Mendcs Bar-
ros, Neif Jabur, Nunes Coelho, Rairnunclo Al-
bergaria, SebastiSo Nascirnento e Sbrgin Fer-
rara.

Abertura

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Dc acordo corn a convocacao,
destina-se esta ReuniOo Especial a comerno-
rar a data da Inconfidência Mineira, conforme
Requerirnento aprovado na Reuniiio OrdinO-
na de 16-04-75.

Nomeaco de Comisso

A Presidência nomeia os Srs. Deputados
Emilio Haddad, Lider do MDB, Carlos Eloy,
Lider da ARENA, Christovam Chiaradia, Sc-
bastiOo Nascirnento, Luiz Baccarini, JoOo Mar-
ques e Jorge Caronc para, em comissOo, intro-
duzirem no recinto do PlenOrio as autoriclades
e demais convidados.

Composiço da Mesa

A Presidência convida a tomai- assento 0
Mesa Os Exmos. Srs. Dr. MOncio Manoel Gar-
cia Vilela, DD. SecretOrio de Estado do Go-
verno, rcpresentando o Exmo. Sr. Governador
d0 Estado; Gen. Antonio Bandeira, DD. Ca-
maridante da 4. 4 RegiOo Militar; Dr. Luis Ye-
rano, DD. Prefeito Municipal de Belo Hori-
ZOnte; Gen. Sérgio de An Pires, DD. Cornan-
dante de Artilharia Divisional da 4.' RegiOo
Mihtar; Gen. Silvio OtOvio (10 Espirito San-
to, DD. Comandante da 4.' Brigada de Infan-
taria; (hen. Milton Campello, DD. Chefc do
Servjço Nacional de InformaçOes, AgCncia de

Belo Horizonte; Dr. Genival Alves Ramaiho,
DD. Prefeito Municipal de Ouro Preto; Dr.
BonifOcio José Tamrn de Andrada, DD. Secre-
tOrio de Estaclo do Interior e Justica; Ccl.
VenIcio Alves da Cunha, DD. Secretário de
Estado de Segurança POblica; Dr. Dario de
Faria Tavares, DD. Secret0rio de Estado da
Sa0de; Dr. Lourival Brasil Filho, DD. Sc-
cretário de Estado da AdninistraçOo; Dr.
Fernando Jorge Fagundes Netto, DD. Secre-
tário de Estado da ViacOo e Ohms POblicas;
Dr. MOno Assad, DD. SecnetOrio de Estado de
Trabaiho e Açao Social; Ccl. Carlos Augusto
da Costa, Comandante Geral da PolIcia Mi-
litar de Minas Gerais; Prof. José Coppoli So-
brinho, DD. Diretor da Escola de FarmOcia
da Universidade Federal de Ouro Preto; Ye-
reador Le0ncio Bartolomeu GuimarOes, DD.
Presidente da COmara Municipal de Ouro
Preto; Deputado Lñcio de Souza Cruz, DD.
1.9-SecrctOrio da Assembléia Legislativa do
Estado de Minas Gerais.

Oradores

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o nobre Deputa-
do JoOo Marques, prirneiro signatário do Re-
querirnento que deu origem a esta ReuniOo
Especial, que falarO cm nome da Alianca Re-
novadora Nacional.

O SR. DEPUTADO JOAO MARQUES -
Exmo. Sr. Deputado JoSo Ferraz, DD. Pro-
sidente da Assernbléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Exrno. Sr. Dr. MOrcio Ma-
noel Garcia Vilela, DD. SecretOrio de Estado
do Governo, representando o Exmo. Sr. Go-
vernador do Estado; demais autoridades aqui
presentes, Srs. Deputacios, senhoras e Sc-
nhores:

"Tal dia faco o rneu hatizado" - era a
scnha.

"Viva a Liberdade"! - era a grito pelas
ruas desta Vila Rica.

A senha nOo se usou, entlo: tinha havido
inconfidência e traidores.

O patihulo do Campo (IC Lampadosa es-
ganou o grito.

A senha encorajava urna vigilia cIvica,
urna expectativa nacional.

o grito reclamava a atmosfera dcsejada.
E, mais de 180 anos depois, o episódio,

Os protagonistas, o mártir, a senha, o grito -
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redivivos nos falarn de Pátria e (IC Liber-
(lade --. (lois amores deles, dois amores nos-
SOS: a Pãtria, a nossa rnãe-Pátria, que des,
entranliadainente, conceberam C geravain em
esperanças e ilores; e a Liberdade, sempre
arnbiência vital, aspiraçio coinurn. . amante
doCe C lIcita (le to(los nós...

Sr. Presidente, Srs. Deputados

Grande liço dos Inconfidentes foi a lição
(IC nacionalismo: a Nação brasileira, nas terras
(IC Santa Cruz, quis a soberania. Nacionalis-
mo oriun(lo (10 liberalismo da Revo1uco Fran-
cesa e haurido nas arcadas de Coimbra, ou
em Inglaterra. Nacionalismo que o Dr. José
Alvares Macid, em agosto (le 1778, incons-
cienternente ate, destilou na alma inquieta e
einpreendedora (10 Alferes. Nacionalisino que

e concor(larnos corn Gabriel Passos e corn
Luis Adolfo Pinheiro - é a mais forte cor-
rente politica (Ic nossos tempos, nos quais a
ação polItica niio inais se (leve realizar em
norne (le Deus, OU (10 rei, ou (IC Roma, mas
em nome da Nacao.

0 Estado moderno pode ser sintetizado
comb urna naçio soherana C politcarnente or-
ganizada, que vive em (leterrninado território.
Tal a Repiibiica Federativa (10 Brasil: a Nacão
brasileira, corn sua estrutura politica C sua
autonomia, Ca nestas paragen S.

E a Naçäo brasileira?
E a comunidade dinârnica de 100 milhöes

de brasileiros, caldeamento espontâneo (IC
hrancos europeus, ncgros africanos e indio;
que se comunica na iiltirna flor do Lácio, ado-
cada nos rigores do Trópico; que professa, a
sua maneira, o cristianismo; que tern urna his-
tória: legados, heróis, tradicão; que reveren-
cia a mesma bandeira verde e arnarela; (Tue
participa de uma empatia e de urna consciên-
cia grupal; que vern plasmando urna persona-
lidade coletiva que se entrernostra no folclo-
re e nas aspiraçöes coletivas; que é MacunaI-
ma, Pedro Malasarte e Jeca Tatu; que veio
construindo a Vila Rica colonial e a Brasilia
(IC JK; que anseia por urn Brasil qiie seja cada
vez menos comnunhão so (IC alguns e cada
vez mais cornunidade dc todos; que procura
salvar-se a si rnesrna, em revoluçio, graças aos
céus, tao diferentes (las de outros povos; co-
munidade de brasileiros sensuais, cobiçosos,
tristes e românticos, no dizer de Paulo Prado;
(lesorganizados, conforrne Adolfo Pinheiro; so-
fredores, dizern alguns; mas, por certo, tam-
hem inteligentes, versáteis, generosos, liberais,
arnantes de liherilacle e propensos, por indole,
a democracia.

Nação brasileira C a gente brasileira, corn
o "jeito" brasileiro. E, insisto, é coletivhlade
dinâmica, em permanente processo dc redes-
coherta e de auto-afirmaçao.

E nacionalismo, 0 que C?
E nacionalismo i)rasileiro, o que deve ser?
E a intensa e prioritãria preoctipação corn

Os interesses e valores nacionais.
Nacionalismo brasileiro sera a permanen-

te disposiçao de todos, governantes e governa-
(los, o hilbito a se formar, a virlude a SC ad-
quirir - de se viver, sentir, pensar. agir. jul-
gar, resolver cm funçiio dos especIficos inte-

resses (la genIe 1)rasileira. Será ulna POSE0ama atitude de fé. 	 ra,
Tal virtude nacionalista orientará

critérios e julgamentos no sentido (la rnaj'
vantagem para o Brasil e sen povo, sern or
na linha do major apreço pelo que C bra
leiro. Trará consigo o zelo pela lingua, p'
USOS e costumes; peifurnará de respeito
história comum e o culto dos maiorCs; infulla
(!ira amor pelos compatriotas em geral; aril.
p!iará os horizontes (las aspiraçöes coletjvas
singularizará, din contornos e
inuito nossos, as nianifestacöes de bOSSOS Ar.tistas; levar-nos-á a ufania e ao orgulho
grandes feitos individuais e grupais e a afI.
cao comum nas adversidades; orientará a su.
peração de nossas lacunas e (IefiCiCflCias , e a
descoberta de nossas potencialidade latentes
na luta (liuturna e paciente em busca de fbi-
SOS destinos meihores.

0 nacionalismo brasileiro não será xen0.
fobia; sahcrá que homem algum C uma ilha
mas que, após afirmar-se em sua reaIidad
existencial, expandir-se-á em circulos concên.
tricos, participando, progressivamente, de scu
grupo, dc sua nacão, (IC sen continente, da
humnanidade, ate confundir-se mesmo corn a
grande Eternidade ... AccitarA o convivio corn
outros povos, será generoso nas permutas e
aberto is influências, assimilando-as, entre-
tanto, a si mesmo. E, OS fronteiras ideológicas,
O nacionalismo brasileiro preferira 1-esguardar
aquelas dilatadas pe!as handeiras e por riossos
primeiros expkradores; aceitará o capital es-
trangeiro, mas disciplina-lo-a, (IC forma que
ele renda aos inversores, mas, prioiitariamen-
te, redunde no enriquecimento do Brasil. 0
nacionalismo brasileiro nao ye o homem bra-
sileiro como urn emparedado, mas ere que
ninguCm curnprirâ seus compromissos corn a
humanidade, Se antes nao o fizer corn a sua
própria nacão. Nosso nacionalismo sera a
busca de "urn modelo hrasileiro", scm falsas
ufanias, scm anancios e milagres, scm esta-
tIsticas manipuladas, scm messianismos; corn
a seriedade e a sinceridade do atual Gover-
no; sem subserviCncias a capitalismnos e sern
histerias anti-socialistas ou socialistas; scm
mcdo de romantismos libertãi-ios, mas corn
muito medo dc montagens liherticidas: sem
totaPtarismos (IC direita on de esquerda -
que pretendam homogeneizar o que é hetero-
gêneo. Nacionalismo que considera a empresa
privada nacional o fulcro (IC floSSo (lesenvol-
vimento, em que pesem OS 60% dc participa-
cab do Estado. Nacionalismo inflectidos sobre
Si mesmo e em permanente intuspeccão e rea-
valiação dc Si mesmo; que é contra ditaduraS
de minoras ou dc grupos, embora reconheca
a validade transitória (IC regimes fortes, se
hem-intencionados, como o atual; nacionallS-
mo que desconfia da prematura ênfase tecflO
crática em nossa terra, por julgá-Ia temporofl2
fria e teórica; nacionalismo (lemocratico, na
preocupaçiio atuante c concreta corn o reco-
nhecimento, corn o respeito e corn as garan-
tias (lbs direitos da pessoa humana.

Como Alberto Torres e tantos outros, uI
gamos que o nacionalismo é necessidade ele-
mentar para o Brasil, terra jovem c cm face
(IC auto-afirmaçao. Permite dc diagnostic
as potencialidades latentes di Ntrio cxpIO
rá-las; adivinhar as lacunas e deficiCnciaS fl
cionais e sanC-las: pvrccher as legit imas aSP

I rac6 (la comunidade nacional e atendC-las;
ajUi' a se estabcleccrcin prioridades c a Sc

(lcfinllem pianos de açao.
Tal inexistirá, entretanto, scm a partici-

nacão de todos. A construçäo da Patria co-
um nao é tarefa para alguns, para urn grupo,

nara urn poder so. Executivo, Judiciário e
gislat0, interdependentes e atuantes, sao

coresPOflSá'5. E tarefa para os trahalhado-
res estudantes, intelectuais; para as igrejas,
OS artiStaS, OS militares, para escolas, para
OS ernpresãrios, irmanados todos.

E hA grupos e atividades quc, por sua
próPdia natureza, são antenas sensiveis e p0-
derOsas que captam c traduzem a mutãvel e
trePi(lante realidade cxiStencial (Ia nação:
ASSlfll, por exemplo, as uniVerSi(la(ICS, a irn-
prcnSa o Poder Legislativo.

Estamos convencielos de que as universi-
dadeS devem scr, tambCm, o cadinho ondr
fervilhcm prcocupacöcs civicas, polIticas e
econôm au , não perdcremos, assim, a imcnsa
boa vontade e idealismo dos mocos, nem sua
criatividade, despojada ainda dos jargöcs se-
rôdioS e de convicçOes enveihecidas.

Cremos, cada vez mais, na compieta ii-
berdade de inforrnacão par os jornais, radios
e telcvisão: liberdade corn rcsponsahilidadc.
E imprescindivel a opinião pñblica livre e
bern formada - sob a orientacão dos homens
ic escol, das elites, das uni yersidades, dos
comicios populares e (las manifestaçöes pübli-
cas espontâneas - hem informada e rcflc-
tida numa imprensa livre, sadia e objetiva.

E sentimos que devemos rever, corn sin-
ceridade e corn humildade, os diplomas Ic-
gais que disciplinam a vida dos partidos e a
competência dos podereS, (lando autcntici-
dade aqueles e reestudando as funcoes destes.
Está na hora de se levantar o véu da reticente
suspeição, de restricão e cerceamento que en-
volve o Poder Legislativo - explicável, por
certo, cm primeiras horas dc revolucão, mas
já agora injustificável e prejudicial a Naçäo.
Os legislatiyos representam, isto é acaciano, a
comunidade nacional. Vamos reconquistar,
pela evidência de nossa reta intencão, pela
seriedade de nossas manifestacöes, a plenitu-
de de nossas prerrogativas.

E querernos manifestar nossa confiança
em que nossos governantes encontrarão, no
contexto de sua capaci(Iade e de sua vonta-
de de acertar, aquela acuidade (IC sentidos
exteriores e interiores quc lhes perrnitirá,
auscultando as manifestaçöes cada vez mais
hvres da Nação, interpretar-Ihe a realidade
e os anseios melhores e dar-lhes afetivacão.

A Pãtria brasileira, nacão - territOrio -
govem-no, assim será servida.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Frei Rai-
mundo de Pennaforte, rnorto Tiradentes, falou
ao povo, inspirando-se no vcrsiculo 20 do ca-
Pitulo 10 do Eclesiastes: In cogilalione ma
te.qi ne detrahas ("Não atraicoes o teu tel
fern em pensarnento").

Parece-nos ouvir, parodiando, nesta Vila
Rica, vindo do tempo e do cspaço, mansa,
COflVincente e fraterna, a voz dc Tiradcntes,
recitando Iitania dc civismo: In cogitatiOne
Ina, Pat-joe iie detralios (Não atraicoemos
bbs5 0 Patria, n ciii em pensaiiiento)

As a yes (10 eCu po(lcrao ignorai-.
Mas a História e a \Ti(Ia saherão.
Disse.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o nobre Deputado
Jorge Carone, que falara eni nome da Ban-
cada do Movimento Democrátjco Brasileiro.

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Exmo. Sr. Presidcnte da Assembléia Legisla-
tiva do Estado de Minas Gerais; Exmo. Si-.
Dr. Márcio Manoel Garcia Vilela, DD. Sc-
cretário de Estado do Governo; Exmo. Si-.
General AntOnio Bandeira, DD. Cornandante
da 4.' Região Militar; Exrno. Sr. Dr. Luis
Verano, DD. Prefeito Municipal de Belo Ho-
rizonte; Exmo. Sr. Gen. Sérgio de Ari Pi-
i-es, DD. Comandante ia Artilharia Divisio-
nal da 4.' Região Militar; Exmo. Sr. Gen.
Silvio Otãvio do Espirito Santo, DD. Cornan-
dante da 4.' Brigada de Infantaria; Exmo. Sr.
NIlton Campello, DD. Chefe do Serviço Na-
cional de InformacOes, Agência de Belo Ho-
rizonte; Exrno. Sr. Dr. Genival Alves Ra-
malho, DD. Prefeito Municipal de Ouro Pre-
to; Exmo. Sr. Dr. Bonifácio José Tamm de
Andrada, DD. Secretário dc Estado (10 Inte-
rior e Justica; Exmo. Sr. Ccl. VenIcio Alves
da Cunha, DD. Sccretário de Estado da Sc-
guranca POblica; Exmo. Sr. Dario de Faria
Tavares, DD. Secretário (IC Estado da Saide;
Exmo. Sr. Dr. Lourival Brasil Filho, DD.
Sccretário de Estado de Administração; Exmo.
Sr. Dr. Fernando Jorge Fagundes Netto, DD.
Secrctãrio de Estado de Viaçiio e Obras P0-
Micas Exmo. Sr. Dr. Mario Assad, DD.
Sccretário (IC Estado do Trabalho e Acão So-
cial; Exmo. Sr. Ccl. Combs Augusto da Cos-
ta, DD. Cornandante Geral da PolIcia Militar
de Minas Gerais; Exrno. Sr. Prof. José Cop-
poll Sobrinho, DD. Diretor da Escola de
Farmãcia da Universidadc Federal (le Ouro
Preto; Exmo. Sr. Vereador Leôncio Barto-
lomeu Guimarães, DD. Presidente da Cârnara
Municipal de Oumo Preto; Exmo. Sr. Deputa-
do LCcio de Souza Cruz, DD. 1.-Secretãrio
da Assembléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais; demais autoridades, meus scnho-
res, minhas senhoras, Si-s. Deputados:

Ouro Preto, na data do aniversãnio (Ia
morte de seu major herOi, volta a ser ainda,
por urn dia, a capital dc Minas Gerais. Jã
se contarn tantos anos que a veiha Vila Rica
perdeu o seu titulo, quc sornente as velhas
pedras dos muros ainda guardam lembrança
do fastIgio e riqueza que ostentou no passado.

Talvez, em algum sombnio porão ainda
ressoe, fracamente, o som das bateias lavan-
do a areia do rio e revelando riquezas, o rolar
(las suntuosas carruagens e o alanido dos es-
cravos ne feira. Talvez ainda ccoe nos cam-
panários destas legcndánias igrejas o grito do
bravo inconfidente, Tiradentes, o destemido
alferes que conspirou pela liherdade, o hornem
popular quc suhia estas rnesmas ladeiras, gri.
tando contra o dizimo do ouro e contra o jugo
português.

São estas mesmas Ingrernes e poéticaS Ia.
dciras sinuosas que nos conduzem hoje por
intre Os mesmos vctustos casaröes e auste-
ii5 iF(j1S	 1iiCCe (ILIC (I lenipo Piiiflhl naquc-
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le século. Vislumbramos, na neblina que envol-
ye cacia rua pela manhã, urn marco cia nossa
História c, em ca(Ia esquina, urna nova dire-
çiio quo guiou Os nossos passos.

Ouro Preto, entre todas as (i(Iadcs, é a
quo meihor nos reveste (10 espirito cia liber-
(ladle e da (lemocracia. Foi das entranhas do
suas serras quo cclodiu o grito nunca oxtin-
to: LIBERTAS QUAE SERA TAMEN. Foi deste
chão quo so eievou 0 Icina quo se inscreve em
nossa bancleira não corno ornaindnto, mas
corno aspiracäo maior (Ia gente montanhesa:
a liberdade aifl(la quo tarclia. E é coin a iiient
firme nesse ideal quo devernos, agora, assu-
inir nosso papel na História, desejando res-
taurar a completa e legitirna democracia em
nossa Pátria.

A (lernocracia é, scm dUvi(la, a meihor
forma dc governo: urn governo do represen-
tantes do povo, dc servj(lores do povo, do ho-
mens escoihidos pelo povo, coin 	 expressa
recomendação: Vós, que sois Os mais sil-
bios e abnegados dentre nós, fostes oscoihi-
dos para orientar nosso caminho, organizar
nossa vida e (lecidir coin justica sobre o nosso
hem comurn.

Esta nossa querida Pátria (starnos cer-
tos - está reencontrando o scu carninho para
a verdadeira democracia. Não (lizemos pa-
iavras ao vento, nern exprcssamos icléias scm
nexo. Basta-nos olhar para trãs e vermos
quanta coisa já muclou nos (has dc hoje: a
ahertura poiItica se faz major, restaura-se a
autonomia dos três po(Iores, retrai-se a con-
sura sobre a irnprcnsa, as perseguiçöes poll-
ticas se extinguern. Acalina-se o ódio e o
rancor.

o (Ioverno (10 preclaro Presidente Ernes-
to Geisel, quo garantiu eleicdcs livrcs ein todo
0 Pals, quer o retorno das garantias constitu-
cionais, quer preservar as liherciades funcia-
mentais da pessoa hurnana, porquc so assim o
Brasil se afirrnará como uma nacão realmente
democrática perante o concerto do iflUfl(i()
livro.

A nossa própria prcsenca como orador
nesta soleniciade vein demonstrar que a von-
tade popular é soherana, que o voto é livre,
quo a justica eleitoral foi imparcial, apuran-
(10 a verdade e agindo coin

Olhemos ern reclor e vejamos a Torre de
Babel em quo so transformou este mesmo
Portugal quo outrora nos levava 0 ouro. E
urn pals que adormcccu sob meio século (IC
ditadura e quo acorda violento e conturhado.
Vejarnos a Argentina, quo so desinantela após
a inorte do PerOn, scm estrutura de governo
para superar a crise. Vejamos 0 Chile, coin
seu derramarnento do sangue em conflitos el-
vis. Irlanda do Norte, Camboja, Oriente Médlo
são sinônirnos do guerra e tome, são exern-
pbs (lesta jnsanida(le fratricida quo assola
o restantc do mundo.

A nossa POtria marcha em paz, cm ordem
o progresso. Marcha soberana por uma estra-
cia rota para o desenvolvirnento. Já so divisa
o (ha da revogacão dos atos institucionais, jil
(lesnecessarios. Podernos agora esperar uma
anistia quo venha restaurar OS (lireitus do
nossos ii'mãos, quo venha reunir faiiiIl ias o

possibilitar a volta do brasileiros quo des&a
realmento contribuir para o progresso e
(leza (Ia nossa terra. 	 Ii.

E preciso manter sempro o povo c o
0verno informados (10 quo acontece emnosso

irnenso territOrio. E preciso gritar, corn0
ra(lentes, contra a expoliaçOo do nossos recur
sos minerais. Hoje já não saern mais dcsta
Minas Gerais aquelas filas do jurnentos Carre
gados (IC ouro. Saem enormes comboios d
vagOes carregados coin 	 (10 minéride ferro, quo vão encher não frOges carave.
las, mas forrnidávcis navios cstrangeiro5

Por quo exportarrnos matériapri,
Por quo não industrializarmos nós rnesmos
nosso ferro e o vendermos polo preco just0,
Ha quo lombrar quo as nacOes que nos coal.
pram o minério por baixo preço mantêm in.
tactas suas próprias jazidas, para Utilizá.las
quando se esgotarein as nossas. Então ri
nos coderao urna grama sequer, mas nos yen.
dorão o produto final, o bern (10 consumo
polo proço quo quiserem impor.

"Minério não dO duas safras", como disse
urn ex-Governador (10 Minas. Nós nOo faze.
mos o jogo cia esquerda 0(1 (ha direita, nem do
(101ar, nern (10 rublo. Fazemos o jogo do cr11.
zeiro, mesmo desvaborizado, justamonte para
valorizO-lo. 0 nosso nacionalismo é auriverde.
0 nosso patriotisrno nOo mascara ifltenc6es
malévolas. Querernos, coin ma's profunda
honestidade, lutar para construir uma nacäo
ineihor, urn gigante nOo sO no tamanho, mas
nas realizaçOes, na potência (las suas fontes de
norgia, na riqueza do seus recursos, no apro-

veitamento do sua matOria-prima, na farta pro-
ducOo do alimentos, na multiplicaçOo do su
parque industrial, na perfeicão do seu siste-
ma hospitalar, na adequacOo de suas escolas,
na administração pOblica impecOvel, na jus.
tica social, na proservação indefinida dos va-
bees inalienOveis da democracia.

Palavras do Sr. Presidente

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Meus senhores. Esta poregrina-
cão olvica quo so renova anuahmente a veiha
o gloriosa Vila Rica, catodral histOrica de
Minas, testemunha a fidolidade de nosso culto
O rneinória dos horOis (ha Inconfidência, em
cujo edificanto exemplo haveremos sempre de
buscar as inspiracOos necessOrias ao desen-
vobvimento harmOnico e construtivo do Bra-
sil, quo hoje, mais do que nunca, precisa de
afirmar-so no concerto dos povos civilizadoS,
como nacão livre, forte e democrática.

Cerirnônias corno esta, calando profunda
monte no mais intimo (ha alma, bevam-nos a
reconhecer quo os postulados estabeleCidos
peba Inconfidência nao encontrararn seU ter-
mo final na morte e na expatriacOo de sells
mOrtires; polo contrOrlo, permanecern vigoro
samente roafirrnados no espirito das geracoes
quo so sucedem ati-avés da histOria. Pr0Y
teino-la na proclamaçao da In(hependencla. W
ahobição da oscravatura e na institucioflabii
cão do regme republicano.

E ainda na consagracOo do ospirito da
Tnconfidencia, ungido no sangue deFraIrn0
pclo supremo sacrifleio do Tiradentcs, quc (l
veinos fortalecer OS ideais do Uberda(lc, UC

arnor e do justica, essencials 0 preservacOo da
(ha unidade, da segurança e do progresso

a fanhllia brasileira.
Teve razão Rui Barhosa, quando dsse quo

o san° do Tiradentes, plantado no alto
das montanhas de Minas, é o berço cia RepO-
blica, peba amplidOo hospitaloira do suas por-
tas abe15 ao debate e a garantia (10 todas
as opifliôes.

Por isso, talvez, cuniprindo ulna deterini-
nacOo liist6rica, nos momentos crucjais do
nossa naoionabidade, Minas sempro foi o pri-
peiro Estado a liderar, como guardiOo da de-
niocraci a, as campanhas civicas em prol das
aspiraco es e dos (lireitos do povo. Foi assiiu
nos movimentos politicos da primeira RepO-
blica, ate quo, em 1930, ao lado do Rio Gran-
de do Sul e da Paraiba, manteve-se fieb a
esses priflciplos.

Tornou a sor assim em 31 dc marco do
1964, quando, idontificado coin 	 sentimontos
e tendências do povo montanhês, dcu ao Bra-
sil a grandeza e a ahnegaçOo do seu exemplo
na luta empreondida em clofesa do regime,
ameacado pelas forças nogativistas da desa-
gregacOo social, restahelecencIo, clesso inodo,

primado cia lei sohro a closordom.
Desta forma, nOo podornos deixar (10 re-

conhecer quo as liçOes da Inconficlência, tea-
duzidas na coragom, no idoalismo c no espi-
rito do sacrificio do Tiradontes, o santo (be
nossa ernancipaçOo politica, no dizor do Pro-

fessor Luis Viana Filho, transcendem Os L-mites di época eni que viveu 0 em quo vivemos,
porquo constituem a sinteso histOrica (ha prO-
pria evolução nacional.

Quo a Naçao l)rasileira o a nossa go-
raçOo estejam em condiçOes do atender ao
chamado do mundo para salvar a oivi!izaçOo
ocidental, amoaçada agora polo avanço (has
ideias cxtrernistas.

E empolgados pelo fervor olvico desta
imponente solenidade, aqui estamos, autori-
dades civis, militares, oobesiásticas o o próprio
povo, nOo apenas coin propósito do renovar,
sob as inspiraçOes da Inconfidência, os ideais
do esporança e do fé nos destinos do nossa
POtria, mas ainda pal-a dar ao Brasil o tos-
temnunho de que o Estado (10 Minas Gerais, di-
rigido pelo eminente Sr. Govornador AntO-
nio Aurebiano Chaves (he Mondonça, estO plo-
nainente solidOrio corn o ilusti-o Sr. Presidon -
to da RopOblica, o preclaro General Ernesto
Geiseb, cujo Governo, do ação clesenvolvimen-
tista, vem-se afirmnando cada vez mais digno
(10 respeito o do reconhecirnento dc toda a
Nacao.

Cumnprido o e!evado ()bJetivo da convo-
cação, a Presidência vai encerrar esta Reu-
niOo. Antes, porém, manifesta As autoriclades
civis o rnilitares e demais conviclados preson-
tos Os agradecimentos do Poder Legishativo
polo compai-ecimonto a esta sobenidade.
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29." REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 22 DE ABRIL
DE 1975

pRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E JUNIA MARISE

Comparecimento

Joan Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
lanure, Lixcio de Souza Cruz, Said Arges, Jii-
ia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padovani,

kfltÔflio Dias, Carlos Eloy, Carlos Lemos,
Christo v am Chiaradia, Cicero Dumont, Ciro
Macid, Dilton Canabrava, Delfiin Ribeiro, Dê-
njO Moreira, Domingos Lanna, Elmo Braz,
Einhlio Gallo, Emilio Haddad, EucUdes Cm-
tra, Euripedes Craide, Fáhio Notinj, Fábio
VascOflCCllOS, Ferraz Caldas, Genesio Bernar-
dino, Gerardo Renault, Gomes Moreira, Ha-
roldo Lopes, Humberto de Alineida, Jesus Trin-
dade, Joo Bello, Joo Marques, Joo Navarro,
Joo Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José Boni-
fácio Filho, José Laviola, José Honóro, ,José
Santana. Kemil Kumaira, Luiz Baccarini, Men-
des Barros, Milton Salles, Morvan Acayaha,
Narcélio Mendes, Neil Jahur, Nilson Gontijo,
Olavo Costa, Pedro Narciso, Raimundo Alber-
garia, Sebastio Nascimento, Sérgio Ferrara,
Sylo Costa, Telêmaco Pompei e Vicente Gua-
biroba.

Expediente
OFICIOS

Do Sr. Sebastio Anastácio de Paula, Pre-
sidente do Tribunal dc Contas do Estado, en-
caminhando cópia do relatório do exame do
Balanço Geral da FRIMISA, relativo ao exercI-
cio de 1969;

do Sr. José Arthur de Carvalhn Pereira,
comunicando sua posse no cargo de Procura-
dor Geral (10 Estado.

do Sr. Menelick de Carvalho Filho, pres-
tando informaçoes sohre a Cooperativa de Ele-
trificacäo Rural de Betim Ltda. 	 CEIIUEIBE.

CARTAO
Do Sr. Reitor da Univcrsidadc Federal

de Minas Gerais, agradecendo convite para a
SOlenidade die entrega do titulo (IC CidadSo
11fleiro ao Prof. Tabajara Pedroso.

Proposiç6es

PROJETOS
PROJETO DE LEI N.° 64/75

(Ex-Projeto n.° 954/73 - desarquivado)

Dispöe sobre a composicdo e a no-
lfleacao de Conseiheiros para o Conseiho
Esladual de Educaçao.

A Asseinbléia Legislativa do Estado dc
'flas Gerais decreta:

Art. 1.0 0 Conselho Estadual de Educa-
c5o será constituido de 24 membros de not6-
1-jo saber e experiência em matéria de edu-
cacao, nomeados pelo Governador do Estado
entre representantes das várias regiöes do ter-
ritório mineiro, dos diversos graus do ensi-
no e do magstério oficial e particular.

Art. 2.0 A nomeação dos representantes
do magistério particular e ofical e dos di-
versos graus do ensino será feita pelo Gover-
nador do Estado, entre nomes indicados em
listas triplices por entidades sindicais ou as-
sociativas de âmhito estadual legitimamente
reconhecidas, que legalmente as reps-esentem
ou congregueni.

§ 1.9 As listas serSo enviadas ao Go-
vei-nador do Estado ate 30 (has antes de ex-
pirar 0 mandato do Conselheiro a substituir,
ou quando solicitadas.

§ 2.° - Caso os nomes indicados nSo
reinam os requisitos do artigo primeiro desta
lei, o Governador podcrá solicitar as entida-
d?s que indiquem outros nomes.

Art. 3•9 Em qualquer época, entre os
snembros do Conselho Estadual de EducaçSo,
havcrá: 8 representantes das vãrias regiöes
do Estado; 4 representantes (10 magistério pa-
blico; 4 representantes do magistério parti-
cular; 4 representantes de estabelecimentos
partjculares que ministrem ensino de 1. 9 c 2.9
graus; 4 representantes de estabeleciincntos
particulares que ininistrem cnsino de nivcl
superior.

Parágrafo snico - A medida em que ten-
minarem os mandatos dos atuais membros do
Conseiho Estadual de EducaçSo, 0 provjmen-
to dos lugares deverá ohedecer aos critérios
aqui fixados.

Art. 4•9 - Revogadas as disposiçSes em
contrário esta lei entrará em vigor na data
die sua publicaçSo.

Sala das Rcuniöcs, 10 (he outubro de
1973.

Euclides Ciiilra - Vicente Guabiroba --
Edgard de Vasconcelos 	 Morvaii Accryaba

Said Arges - Ibrahim Abi-Ackel.

PROJETO DE LEI N.° 65/75
Dá a denoxniiiacdo de Desembargador

Correia de Almejda ao Forum da Comar-
Ca de Bueno Branddo.
A Assemhléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:
Art. 1.0 Fica denoininado h)esernbar-

gador Correia de Almeida o Forum da Comar-
ca de Bueno BrandSo.

Art. 2. 9 	Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3•9 	 Bevogain-se as disposiçöes em
eontrario.
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Sala das Reuniöes, 22 de abril (le
1975.

Euctides Cixitra Nilson Gontijo - Ci-
cero Dumont - Dornixigos Lanna - Curios
Lemos - Pablo Vasconceilos - Emilio Gallo.

.JUsTIPIcACAO - Dc Geraldo Correia (IC
Almeida, pode-se dizer: bonuni cerlunien cer-
tacit - combateu o born combate. \TjVCU ele
tuna vida volta(Ia para 0 bern; a Justica foi
sempre a sua grande inspiradora, e a Verdade,
a meta sernpre procura(Ia.

Na magistral oraciio proferida por Lélis
Silvino : "0 Magistrado - sua voLt sua
gloria", assim se expressou o grande advoga-
do: "0 Magistrado traz, dentro de si mesmo,
todo o drama da Hurnanidade. Vive mil vidas
numa sO vida. Atormentam-no ml destinos di-
versos. Acendc-se-lhe o espIrito em diutur-
nas c diurnais inquietudes. Escravizado no
labor incessante, nOo conhece ócios nern la-
zeres. Quando se apagam as luzes (Ia cidade,
e "a treva, espiO de Deus, imensa, indefini-
tia 	 vein espreitar a vida" , como descanta
a ma jor inspiraçiio poética, em lingua por-
tuguesa, uma iâmpada mantém-se acesa:
é a lârnpada votiva da Justiça, que arde, noite
a dentro, enquanto 0 Julgador se dehruça so-
bre os textos hirtos e inânimes do Lei, para
extrair-lhe a exegese consentAnea c hurnana."

( ..............................)
"0 Juiz é o "(lireito tornado homem"

o hornern (IiVifliZO(l() pela funçOo

Correia de Alnicida dnCaFflOU o n1o(lC10
do verdadeiro magistrado dgno, amante da
Lei e (Ia Justica, reto (IC carOter, independen-
te, capaz de sacrificios em prol do Dircito.

Após exercer a judicatura em vârias Co-
marcas do interior, ten(lo pernianecitlo muitos
anos na Comarca de Ouro Fino, foi prornovi-
(10 para a CaptaI e, em seguida, teve acessO
ao Tribunal (IC Justiça e, como Desembarga-
dor, do alto daquela Corte, dcixou jorrar sua
eultura juridica e hurnanistica.

Foi, durante dois anos, Corregedor (IC
Justica (10 Estado e, (lurante a sua permanen-
cia no honroso cargo, rehrilhararn sua ame-
na capacidade de conviver e a sirnplicida(IC
própria dos verdad eiramente grandes.

Bueno Brando, a pitoresca cidade Sul-
-mineira, muito deve a Geraldo Correia de Al-
ineida, porque foi o ilustre magistrado urn dos
que trabaihararn, corn empenho C desinteres-
sada dedicaçiio, pela manutcnçiio da Cornarca,
quando ocorreu a Oltirna divisao judiciOria (10
Estado.

Seria injusto o povo daquela terra, se flao
prestasse agora essa homenagem ao hrilhan-
te juiz, ao erninente jurista, ao homern probo
e forte que foi Geraldo Correia de Almeida.

Dando ao forum da Cornarca 0 SCU nome,
0 povo bueno-brandense bra urn ato de jus-
tiça a quern sempre viveu voltado para a Jus-
tica.

Euclides Cintra

A Assembléia Legislativa (10 Estado de
Minus Gerais decreta:

Art. 1. - Passa a denominar-se Escola
Estadual Segismundo Pereira a Escola Estadual
(le 1 . grau 1.2. do Bairro Vila Santa Mo.
nica, da Cidade de Uberlândia.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposicoes em
contrário.

Pedro Gustin - Nilson Gontijo - Humber.
to de Almeida - Sebastido Nascirnento
José Laviola - Curios Lemos.

JUSTIPICA cÁO - Segismundo Pereira e
urn norne a quem a coletividade de UberlOndja
muito deve e muito preza. N5o é natural desse
Municipio, porém, é seu fitho adotivo. Nas.
ecu em Uheraba. cm 29 de setembro (Ic 1892.
TOo logo transferiu-se para UberlOndia, co
rneçou a dar mostras de scu valor, de seu es-
pinto realizador de hornem prIttico e de sua
preocupacOo constante em promover e apoiar
os empreendimentos voltados para o aprimo.
ramento educacional c cultural do povo.

Tendo-se adaptado ao torrOo adotivo e Se
integrado no seio da sociedade local, despo.
sou D. Almerinda Resende Pereira, moca de
destacada farnilia daquela sociedade. Desse
matrimônio feliz, teve o casal os seguintes
filhos, hoje figuras importantes em Uberlân-
dia on em Belo Horizonte: Haul Pereira de
Resende, ex-Prefeito (IC UbenlOndia, duranle
o perio(IO 1963-68, sendo ainda influente e
prestigioso politico em toda a regiOo trian-
gulina; Dr. Homeu Pereira Hesende, medico
radicado em Belo Horizonte, figura ativa no
campo (Ia medicina e do comércio; Ruhens
Pereira de Resende, comerciantc altamente
situado no cidade de UherlOndia; Lincoln Pe-
reira de Resende e José Pereira de Resend,
moradores em Belo Horizonte, oncle estOo Ii
gados a grupos financeiros e companhas cons-
trutoras de estradas: D. Celia Pereira Gui
marOes e D. Edith Pereira, ambas casadas, a
primeira residente cm UberlItndia e a segUfl
(Ta em Belo Horizonte.

Homem de acOo, dotado de espirito Cria
tivo, Segismundo Pereira foi fundador da Cia.
Urbanizadora Segisrnundo Pereira S.A. e pro-
prictOrio do loteamento denominaclo Vila S

an

-ta MOnica, em UherlItndia. Prcocupado em
xiliar o Governo nos seus projetos edUcacIO
nais, doou o terreno e o prédio onde se acha
localizada a Faculdade Federal de Engenh*
(IC UberlOndia, instituicOo que tern trazidO?&
neficios inestimOveis ao povo de toda a regia°

Corn esse rncsrno espIrito benemérito, 0

ilustre ci(ladao doou ao Governo Estadual 0

terreno, situado no loteamento da Vila Sant
MOnica, ondc se instalou a unidade esCOl0
de 1.0 grau objeto deste Projeto, a qual serf
a urna imensa coletividade de jovenS,

dores nos arredores, que buscarn ali os pre-
C 	

ensinamentos e a educaçOo que lhcs
oporcionem condicão de asp irar por urn fu-

tiro risonho.
egismundo Pereira faleceu em UberlOn-

dia em 1970, causando grande pesar e dci-
san'do urna irnensa saudade no seio da so-
jedade local. Diante desses fatos, nada mais
05t0 clue a homenagern proposta, dando-se a
c1enomlacao de Segismundo Pereira It Esco-
Ia EstalUal de 1.0 grau situada na Vila Santa
Monica, na Cidade de UberlOndia.

Pedro Gustin

REQUERIMENTOS

N.0 130, do Sr. Deputado JoIto Navarro,
nedindo seja formulado apelo ao SecretOrlo
da Educacibo, no sentido da prornocOo de cs-
tudos sobre a cnise que atinge o ensino par-
ticular brasileiro, em vista do dificuldade
de irnplantacOo dos curriculos profissionali-
zafltes

131, do Sr. Deputado Pedro Gustin,
em que rcquer sejam solicitadas ao Exmo Sr.
Governador do Estado providêncas para as-
segurar 0 rendirnento no corte de madeiras
na regiOo de Tupaciguara, transferindo pana lá
urn departamento do Instituto de Defesa Flo-
rest al;

n. 9 132 - do mesmo parlamcntar, soli-
citando seja enviado apelo ao SecretItrio do
EducaçOo, no sentido de promover o enqua-
dramento dos portadores do registro D no
quadro dos professores efetivos do ensino
oficial de 1.0 e 2.0 graus;

n.0 133, do Sr. Deputado Nilson Gontijo,
em que pede sejam solicitadas ao Diretor do
DER/MG providências para quo os ônibus da
linha Passos—Belo Horizonte e outros que pas-
sern pela cidade de Elói Mendes facam para-
da na estaçOo rodoviItria daquela cidade;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, pedindo
votos de congratulacOes corn a Diretoria do
INATEL e corn o povo de Santa Rita do Sa-
pucai, pelos 10 aims de fundacOo daquele
Instituto;

do Sr. Deputado JoOo Navarro, requenen-
(10 Voto (IC pesar pelo falecimento do Sr. An-
tonio Lopes da Costa, em Barbacena;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, solid-
tando voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Jose Maria da Silva, ex-Prefeito de Carmo
do Cajuru;

do Sr. Deputado Gomes Moneira, pedindo
'Oto de congi-atulaçOes corn o povo de Itaüna
e de Itabira, pela escolha de suas cidades para
COnstituirem as duas cidades educativas de
4m05 Gerais;

do Sr. Deputado Curbs Eloy, Lider (Ia
tRENA, requerendo a norneacOo do Deputa-

Antonio Dias para substituir o Deputado
abo Vasconcellos, efetivamente, como su-

rente da ComissOo de AgropecuItria e Poll-
lea Rural;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, Lidend MDB, em que requer a suhstituiciio (10eputado Nilson Gontilo pelo Deputudo Jor-

ge Carone no ComissOo de SindicOncia para
venificar a extcnsOo e apurar a responsabili-
dade do rompimento da Barragem do Acaba
Mundo.

COMUNICACOES

Do Sr. Deputado Emilio Haddad, parti-
cipando o falecinento do Sr. Altamiro Avelan,
em Oliveira, e do Sra. Ocanlina Horta Perei-
ra, em Belo Horizonte;

do Sr. Deputado Mendes Barros, comu-
nicando o falecimento do Sr. Salatiel Tomes,
ocorrido em Ouro Preto.

Pareceres

Receberam parecen favorável:
da Mesa da Assembléia, os Requerimen-

tos n.°s 56, 83 e 87;
do ComissOo de ConstituiçOo e Justiça o

Projeto de Lei n.° 60/75. Essa ComissOo opi-
non ainda pela aprovaçOo da Mensagern n.0
18/75, na forma do seguinte:

PROJETO DE RES0LUA0 N.° 67/75
Aprova Termo Aditivo de Convénio

celebrado entre o Estado de Minus Gerais
e o Ministério dci Justica para a constru-
cüo de urn estabeleciniento prisional.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais oprova:
Art. 1.0 Fica aprovado o Termo Adi-

tivo de Convênio celebrado entre o Estado de
Minas Gerais e o Ministério do Justiça para
a construcOo de urn estahelecirnento prisio-
naT, de que trata a Rcsoluçibo Legislativa
1.093, de 14 de maio de 1974.

ParOgnafo ünico - 0 Termo Aditivo de
Convênio previsto no artigo passa a fazer par-
te integrante desta resolucOo.

Art. 2. 0 - Esta rcsolucIto entra em vigor
no data dc sua publicacOo.

Art. 30 - Revogam-se as disposicOes em
contrItrio.

Sala dos CornissOes, 22 de abril de 1975.
Narcéiio Mendes, Presidente e Relator -

Euclides Cintra - João Navarro - Ferraz
Caldas - Cicero Dumont.

Oradores

CIDADES EDUCATIVAS
0 SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA -

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Os jovens que
se dedicam, de conpo e alma, ao aprimoramen-
to (Ia cultura enfrentarn dificuudades de to-la
ordem, preparando-se para dar valiosa e im-
prescindlvel contribuicao ao desenvolvimento
cultural e cientIfico de nosso Pals. Nenhuma
missOo e mais importante para o nosso Pais do
que ampliar e melhorar as oportunidades edu-
cadionais de nosso povo, oferecendo igualda-
de de oportunidade a todos. 0 pressuposto de
que todo cidadOo brasileiro merece oportuni-
(bade de galgar o mais elto nivel (be edueacao

PROJETO DE LEI N. 9 66/75

Dd a denominacâo de Escola ESIOdU0
Segismundo Pereira a Escola Estudual
1.9 grau 1.2. do Bairro Vita Santa A16.
nica, da Cidade de Uberldndia.
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de que seja capaz não é novidade Para nm-
guém. E urn tradicional ideal da democraeia.
Mas é hora de carninharmos rurno a concre-
tizacão desse ideal corn mais vigor e menos
demora. A educacão é nao somente a base,
rnas tambérn a forca unificadora de nosso sis-
terna dernocrático de vida; é a mola propul-
sora de nosso progresso econômico e social;
é a mais elevada expressão da conquista de
nossa sociedade, enobrecendo e enriquecen-
do a vida humana. Em essência: é o mais
lucrativo investimento que a sociedade pode
fazer.

Hoje, mais do que em qualquer época de
nossa história, necessitamos desenvolver ao
máximo nossos recursos intelectuais. Alas a
verdade é que milhares dos nossos jovens não
recehem o máximo de educacSo que sua ca-
pacidade comporta e, portanto, não prestam
a contribuiçSo maxima de que são capazes a
si mesmos, as suas familias, as suas comu-
nidades e a Nação. As faihas educacionais por
carência de redursos criarn a delinqüência, o
desespero e a dependência. Aumentam os
custos do desemprego e do bern-estar social.
Negam os beneficios de nossa sociedade a
grandes parcelas de nossa população. Sola-
pam a nossa capacidade de, como NacSo, cum-
prir obrigacöes internacionais. Não devemos
permitir tal situação; ao contrário, devemos
meihorar nossas escolas. Nosso sistema edu-
cacional tem fracassado em acompanhar os
problemas e necessidades de nossa complexa
sociedade tecnológica. Ha urn ndmero exces-
sivo de pessoas analfabetas que recebem uma
educação de qualidade deficiente em mithares
de municIpios que não podem suportar o onus
de instalacöes modernas adequadas, de pro-
fessores hem rernunerados. Ha urn rnimero
excessivo de estudantes que deixam os estu-
dos antes de cornpletarem o curso secundãrio,
o minimo que se pode exigir Para urn regular
inicio na vida profissional. Ha também, da
mesma maneira, urn mimero excessivo de es-
tudantes que, ao concluirem a primeira etapa
da educação - podemos chamar de primeira
etapa a conchisão do durso colegial - mesmo
dotados de talento e de aptidöes, são obrigados
a se estagnar, não prosseguindo os estudos na
universidade, por falta de condiçöes; e 40010
dos que ingressam em universidarles as aban-
donam antes de se formar. Concluindo, mui-
to poucos realizarn os cursos de especializa-
çãø que a sociedade moderna exige.

Não poderia deixar de louvar, apesar de
pablico e notório, o esforco sobre-humano dos
ilustres Prefeitos de Jtañna e Itabira, hem
como dos magnificos Reitores das universi-
dades de ambas as cidades, que foram esco-
ihidas como as duas cidades educativas do
mundo, o que me honra sobremaneira por ser
itaunense. Vejo, com orguiho, quo minha ter-
ra natal tern dado valiosa contribuicão a cul-
tura de nossa gente!

CONGRATuLAçOES COM A INATEL
o SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA

- Sr. Presidente, Srs. Deputados. A pros-
pera e culta cidade de Santa Rita do Sapucal
viveu, no dia 5 do corrente, urn dos seus
grandes dias, quando ali se realizou a festa
comemorativa do prirneiro decênio de ativi-
dades do Instituto Nacional de Telecomunica-
cOes, escola de nivel técnico, curso superior,

cujo êxito, nestes prirneiros dez anos, 6dos
maiores, tendo ja conseguido firmar-se Coentidade de ensino tédnico, corn urn mer0
do de trabaiho dos meihores e dos mais
pbs do Pals.

o INATEL foi idealizado pelo saudo°
Professor José Nogueira Leite, da Escola Fe.
deral de Engenharia de Itajubá. Mestre co.-
surnado, devotado ao ensino, conhecedor p
fundo do setor educacional, o Professor j056
Nogueira Leite ha cerca de 15 anos (lava o
prirneiros passos Para a instalacão do INATEL
a fim de, posteriormente, v6-lo implantacjo
Santa Rita do Sapucal.

o acontecimento, corno não poderia dej-
xar de ser, prOvocOu a maior alegria Cm toda
a região Sul-mineira, que aliinenta, corn seus
filhos, o mencionado estabelecimento de en.
5mb.

Santa Rita do Sapucai, corn a implanta
cão do INATEL, ganhou, comno cidade Unjver.
sitária, urn padrSo elevado no ensino, pas-
sando a ser destacada entre aquelas cidacjs
onde se forrnam técnicos de alto gabarj0
onde Se formam profissionais capaditados par
O exercldio dos mais altos misteres. Assim e
que, dos bancos do INATEL, já sairam pro-
fissionais que hoje ocupam, em vãrios Pon.
los do Pals, lugares de destaque, não apenas
corno profissionais no exerdIcio cia ativida-
de, mas ocupando altos cargos de chefia, o
qmie bern comprova o alto padrSo de ensino
que é rninistrado naquela escola de nIvel su.
perior.

Por todos esses motivos, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, seria justo e razoável que nos
aqui comparecêssemOs Para levar ao povo san-
tarritense, a congregação do INATEL e ao sen
ilustre Diretor os nossos aplausos, as nossas
felicitacöes pelo transcurso de tao grata efe-
méride.

EM DEFESA DOS PORTADORES DE
REGISTRO D

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Desejamos
voltar a urn assunto que, por diversas vezes,
já abordamos. E a aberracão que atinge o pro-
fessorado mineiro. Os professores nao tern
condicöes de meihorar sua remuneração den-
tro do enquadrarnento, porque possuem o re-
gistro D. Aqueles professores quo fizerarn 0

concurso e tern o registro D estão impedidos
pela lei de alcançar o enquadramento. Nao
deixa de ser urna aberração, porque o EstatU-
to do Magistério Pñblico, pebo son art. 81, per-
mite o enquadramento. Alias, não poderia ser
de outra maneira, pois a Lei 5.692, que se
refere ao problema no âmbito federal, per-
mite também que os professores sejam enqU
drados. Sobre esse assunto, apresentamos hoje
urn Requerimento a Mesa. Sr. Presidente, SrS.
Deputados, essa aberracão ja vem de ionga
data, e já é tempo de sanar esse defelty,
mesmo porque o Sr. Secretário da Educacao
já afirmou que pretende rever o EstatutO do
Magistério Primario. E nada mais 16glC0 e
certo do que, revendo o estatuto, conceder 0

enquadramento a todos os professores pO1

dores do registro D. Fica, portanto, 0 I1O°

apelo e o nosso pedido, no sentido de clue
seja sanada essa irregularidade.

AprcsefltamOS também urn segundo Re-
uerimcnb0 relativo ao Municipio de Tupaci-

La se pretende a inundação de urnnjara. 
;onlero muito grande de alqueires de chão,

ao Inesmo tempo, os homens do Governoe, e sqUecem de que é necessária, a essa at
tura, a derruhada de ãrvores naquela beau-
dade Aguardarnos, portanto, providências
para aquebe Municipio.

INCONFIDENCIA MINEIRA
o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -

Sr. Presidente e Srs. Deputados. 0 Pals co-
inemorom ontem, urna vez mais, urna dc suas
randeS datas, a data cia Inconfidência.

Jnconfidência Mineira, o primero gri-
jo (ic IndependCncia desta Nacão, quo mo-
tjvOU depois o 7 de setembro de 1822, conti-
nua sendo a grande efeméride civica da his-
tOria do Brasil. E todos os anos o Governo
de Minas, apropriadamente, inspiradamente,
promove na vebha Vila Rica, antga Capital
deste Estado, cenario daqueles econtecimen-
tos, a grande festa nacionab, a grande festa
civica de homenagem a figura do protornar-
fir cia Inconfidência - o Tiradentes.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, a As-
sembiCia Legislativa de Minas all compareceu
tambérn, por iniciativa de son Presidcnte e
deste Plenario, promovenilo uma honita Ses-
são Legislativa, mm qual falaram. alérn do nos-
so presidente, Deputado João Ferraz, os ibus-
tres colegas, Deputados João Marques, pela
ARENA, e Jorge Carone, pebo MDB. Os pro-
nunciamentos desses nossos cornpanheiros sai-
rao publicados, naturalmente, nas pãgnas do
Didrio do Legislotivo. Mas, Sr. Presidente,
Srs. Deputados, entendendo quo também o
disdurso do Sr. Ministro da Justica, Armando
Falcéo, e o do ilustre Governador de Minas,
Sr. Aureiiano Chaves, devarn fgurar nos Anais
desta Assembbéia, polo conteddo civico quo de-
monstram, pelo significado que tern nesta
hora em que vivemos, comparecernos a Tn-
buna desta Assembléia Para requerer a trans-
cricão, nos nossos Anais, dos pronunciarnentos
feitos ontem em Ouro Preto pebo Sr. Cover-
nador do Estado de Minas e pebo Sr. Ministro
da Justica.

Corn esse gesto, Sr. Presidente, Srs. Depu-
tados, queremos, além cia hornenagem que pres-
tamos a essas duas altas autoridades do Es-
tado e da Nacao, deixar consignados nos nos-
SOS arquivos, Para a posteridade, Para exame
daqueles que nos sucederem, esses pronun&a-
mentos, que são do mais alto significado nesta
hora da nossa vida. As paiavras do Sr. Go-
vernador do Estacbo e do Sr. Ministro cia Jus-
tica deverão ser bidas e meditadas, por serem
Palavras de tranquilidade, de civismo, de or-
dern, de esperanca no futuro deste Estado e
do Brasil. Por isso, nós, na impossibiidade
de ler na Integra esses pronunciamentos no
decorrer do Pequeno Expediente. requeremos
que sejam considerados como lidos, Para que,
Passados a taquigrafia, sejam publicados no
UIOIO do Legislativo e fiquem, assm, fazen-
do - parte integrante dos Anais desta Assern-
ulesa

- Nesla oportunidade, aproveitamos o en-
eJo Para car os nossos parahéns a diiigência

ilUstre Presidente desta Casa. o Doputado
Oao Ferraz. quo estC, eada VCZ mais, Tcmons-

trando a sua vocacao Para presidir esta Casa,
como tambérn a sua capacidade de faze-b, in-
troduzindo inovaçöes em nossas solenidades.
Trata-se de inovação agradáveb, objetiva e
oportuna. Está, pois, de parabCns a Assem-
bléia Legisbativa do Estado de Minas Gerais
e son Presidente, naturalrnente, apoiado pebo
Pbenãrio.

São essas as palavras que querlamos tra-
zer a esta Assernbbéia.

Discurso do Sr. Aureliano Chaves,
Governador do Estado

"Nesta hora de pensarnentos e sentimentos
civicos, ganha novas dirnensOes a medtação
que nos propornos em torno da grandeza irnor-
tab da Pãtria, consubstanciada na figura de
Joaquim José cia Silva Xavier. Este é urn ri-
tual da inteligência c do coração. E teremos
o prazer de ouvir, nas coordenadas desta so-
lenidade - quo é urna celebração das mas
ricas - a pabavra de V. Exa., Sr. Ministro
Armando Ribeiro Falcão, conferindo a este
ato de congraçarnento a ênfase do mais clan-
vidente patriotismo.

Tiradentes é urn simbobo, sem deixar de
ser urna reabidade. Simbolo, quando so deixa
sacnificar peba sua terra, realidade, quando
nos transfere a inesquecivel proclarnacão que
constitul, a urn tempo, aviso e convite: "Se
todos quiséssemos, poderiamos fazcr do Bra-
sil uma grande Nacão". Ora, de Minas, que
so orgubha de ser uma sintese do Brasl, parti-
ram sempre Os movimentos generosos de re-
composicão do bem comum, especialmente
quando ameaçado.

E não foi sera profundas razOes subjacen-
tes que, destas montanhas, descerarn nossos
antepassados em 1710, corn Antonio de Albu-
querque, Para repelir ousados invasores; em
1930, corn Antonio Carlos Ribero de Andra-
da - quo ja dera a Minas o voto secreto nas
ebeiçOes - e então declarava, a face do Pals
convulsionado, que "urgia restaurar 0 regime
republicano e restabelecer a ordem juridica";
e, finalmente, a 31 de marco do 1964, quando,
em comevedora mobilizaciio geral, se desfe-
cha daqui a "marcha da liberdade" Para reco-
bocar a Nacão nos parâmetros de suas tradi-
cOos, nos ordenamentos autênticos do pro-
gresso dentro da ordern.

Mas, que é urna Nacão afinal? Vaiha-nos a
lição do Rub Barbosa, segundo a qual "a Pa-
tria não é ninguém, porque todos. Patria é
o céu, o sob, o povo, a tradiCão, a cons-
ciência, o bar, o berco dos filhos e o tñ-
mulo dos antepassados, a comunhão da lob,
cia lingua, cia biberdade". E, não menos inspi-
radarnente, doutrinou Ronan quando escre-
veu que "a Nação é urn plebiscito cotidiano"
- quer dizer, urn exarne do consciên&a per-
manente, Para não trairmos Os nossos ideais
de hoje e não desmerecermos os sonhos anti-
gos daquebes que nos antecederam na luta pela
construcao do nosso eclifieio social, que é a
Patria. Nas binhas do forca da naturalidade,
temos perseverado a abtura dos obstinados
impulsos do nossos maiores, que imaginaram
o Brasil como potência não Onto pela afirma-
cão do poderio bélico, mas sim pela vocação
dc uma Pacifica presenca no mundo t5o per-
plcxo dos nossos dias -
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E Minas, dentro do Brasil, vem sabendo
ser fiel aos anseioS dos pró-homens que fize-
ram do movimento da Inconfidência urn iti-
nerário de liberdade e, sobretudo, urn progra-
ma de progresso e de cultura. Não está, 06Ls,
todo esse roteiro fixado no bronze do monu-
mento a civi1izaço mineira, onde se lê: Mon-
toni sem per liberi? Corn isso, Minas passou a
construir-se no Brasil da duração, da perma-
nência e dos valores eternos. Não se quer,
porém, uma conscrvaco estática no passado.
Pede-se uma atuaco dinâmica no presente,
Para oferecer a Pãtria comurn aquele modelo
corn que, guardadas as proporcbes e as dis-
tâncias, desejavam os inconfidentes imprimir
nova fisionomia a face sócio-econômica de seu
tempo e dos tempos futuros.

Na verdade, incluiram os heróis de Vila
Rica em seu piano de governo a interioriza-
ção da Capital da futura Repñblica, P ara quo
desaparecessem os largos cspaços geogrñficos
vazios e se lançassem novos bandeirantes a
conquista e no enriquecimento do imeiso
território nacional. Preconizavam já a abo-
iico e idealizavam a universidade como ins-
tromento de sincronizaço corn a época, quo
então vivIamos, de elevação do tônus do en-
sino e da pesquisa Para a incorporacão de no-
vas fontes de bern-estar.

Numa impressionante anteviso do Brasil
de hole, dos projetos de desenvolvimento de-
sencadeados pela Bevoluçiio de 31 de marco
de 1964, as Minas Gerais queriarn, já na In-
confidência, deixar de ser apenas de ouro, de
diamante e de ferro, Para entremostrarern, na
diversificacio, todas as fases e perspectivas
do progresso nacional - tembtica e proble-
matica que tern preocupaclo as operosas admi-
nistraçöes anteriores, e hoje constitui a to-
nica fundamental de nosso programa de Go-
vorno, que conta, nesse desaflo, corn a soli-
dana cooporação de nossa gente generosa.

Voltando os olhos agora - 183 anos pas-
sados para o cenário da tragédia do campo
de Sio Domingos, no Largo da Lampadosa,
podemos afirmar, apOs o martirio de Tiradon-
tes, que n5o soFia a traicibo de Joaquirn S-
vério dos Reis, nem a delaçibo de Basilio de
Brito Maiheiro do Lago ou de macjo Correia
Pamplona que iriam obstruir Os caminhos de
grandeza desse Pals, hole preparado Para as-
sumir poseibo inconfundivel no conceito das
naçöes e nos registros dinâmicos da Histó-
na Universal. Nos tempos espessos em quo
mergulharn os povos, soa nItida, corno urn es-
timulo, a frase de Kennedy aos seus compa-
triotas: "Nibo pergunteis o que a Ptria pode
fazer per vós, mas sim o que vOs podeis fazer
pela Pátria."

Era essa também admirável advertência
que ao Brasil do entibo faziam os 26 condo-
nados pela g1orosa oiisadia de querer sua
terra livre. E os brasiieiros compreenderam
o aicance dessa convocação. E, como Nacão
que faz da hospitalidade o scu código do
honra, também foi aceita a colaboraçiio de
vuitos eminentes das ciências e das letras es-
trangeiras. Assim, ap°nas Para exemplificar,
acoihemos Guilherme Luis Eschwege, que veio
Para as Gerais "abrir minas e construir fá-
bricas metalOrgicas, principalmente de ferro";
o Joo Monlevade, quo, em relatório a Fran-
cisco Diogo de Vasconcelos, jâ profetizava

Para a provincia urn posto de vanguarda entre
as regiOes desenvolvidas do mundo. Per
lado, ninguém ignora quo Augusto Saintflhiaj
re, o cientista apaixonado pela nossa nature
za, não apenas se debruçou sobre os seCs
magnificos "achados" de botânica, mas Se
deteve largamente na avaliacão da hospitl1
dade mineira, observacão que, modernarnente
levou Sérgio Buarque do Holanda a deseobr
no hornem brasileiro em geral, come no mi.
neiro em particular, aquele "homem cOFdiaI
que a civilizacão do flosses dias estã recia.
rnando Para outras terras e outras gente5

Nesta altura, quando celebramos, corn j.
bile cIvico, a passagem do mais uma data
Inconfidência, dentro da efetiva cornunhão de
idéias e ideais entre governantes e governs,
dos, o quando as administracOes municipais
estaduais e federais conjugam esforcos Para
devolver a Naçäo, em forma do equilibrj0
social, aquele clima indispensável Para a fe-
iicidade do cidadão, é profundamente agra
dável vorificar que as solonidades que presen.
ciarnos e nos emocionarn tern tido, ao longo
dos anos, o seu inicio na Escola de Minas
antigo Palãcio dos Governadoros.

Tomomos, pois, Henri Gorceix, seu fun-
dador, as palavras corn quo sintetizou as vir-
tudes de nosso povo: "Minas é urn coração
de ouro nurn poito de ferro". Goreeix aludja
aes produtos de nossa terra Para assinalar as
qualidades do nossa alma. E foi perfeito iia
sua definição. Esta Minas do lume o do pão,
da ordem e do progresso, da seguranca e do
desenvolvimento - patrimônio per cuja aqu-
siçibo lutamos todos - podomos corn orgulho
proclamar hoje quo fornos procedidos pelos
heróis da Tnconfidêneia, e tomes a certeza de
quo sereiflos ainanlia sueididos p?laS novas
gorncoes do urn Brasil ainda mais giorioso a
feliz."
Discurse do Sr. Armando Pal(-no, Ministro

do Justica

"No dia em quo o povo e o Governo de
Minas Gerais comemorarn uma das maiores
datas do cabendãrio civico nacional, venho,
na qualidado do representante do Prosidente
Ernesto Geisel, trazer-vos a vós, mineiros, a
mensagem da presença solidária do poder fe-
deral, quo, revorento, se associa as homenagellS
tributadas a memOria do Joaquim José da Silva
Xavier. Os anos so sucedem, passam Os séculoS.
Mas não desrnaia nunca, permanece viva e
palpitante a lembranca luminosa do Tiradefl
tes, que morreu polo ideal de omancipace da
Pãtria, deixando exemplo que jamais pode ser
esquecido. Desafiando na conjuração a Corte,
adivinhava Tiradentes que destine iinediato
podoria aguardá-lo. 'Alas come disse Montai g

-ne: "A premoditacãe da morte é premeditacao
da libordade; quom sabe morrer nãe saheSer
escravo". São os idealistas genulnos, sob a iflS
piracibo alta do hem impessoal, quo acende
a chama da ação objotiva, claroando os caml
nhes da vitória das causas quo ompolgam , a
alma do homom. E no sofrimonto dos mar-
tires e no sacrificio dos heróis que os
tantas vezes conquistarn e diroito da ind
pendência e afirmarn a capacidade de 5Cr 1i
vres.

Tiradontes assumiu sozinho responSal)'
dades a quo outros, quo so tinham per melhO

reS, efugiram. Deu-se em holocaust0 ao Brasil,
foi imolado Para que nascesse a Nação mdc-

ndonte. Sua morte ão se perdeu no nadaPe onsoqüênc1a, seu sangue n50 Se derramou
sern o Não vacilou no sacrificlo, nãe teveCød(lO martirie. Primeiro, a Nacao liberta.

ujais seria acréscimO na subljmidade do
0or i o Brasil. E e supreme destine dos pa-

triotas: viver pela Pátria, merror pela Pátria,
UI fidelidade dosintoressatla 0 total, acimade c,n1inOncias 0 CircunstâncjasTiradentes

fo' urn c-os mutes prO-hemens que Minas dcu
ao Brasil ibosde antes da Indopendência CpeloS tempos em fora.

Legado de l\Iiflas
O vosso legado ao Pals, minoires, não
solucão do centinuidade Bendita terra

s Minas Gerais, fecunda e generosa, rica
do metal do suas entranhas o do insuperável

ior dos seus filhos, que, na brasilidade da
ocaVibe nacional, aqua Vlu nascerem e so pro-
tarom em amplos horizontos estadistas e ii-

IerCS, quo sempre oncontram sucesseros. Na
Coiônia . no Impérie o fla Rcpiibiica, Minas
nunca doixou do ser prosonca Viva e marcan-
te Nunea permitiu ficasse vage 0 lugar dematriz do homens pOblices, tie politicos e de
conduto1'cS quo honraram e honram as tra-
dicibeS sodimentadas, geração a geração.

Não ha fato histórice de rolevo, não se
registra acentecimento tie reflexos profundes,
no curse da vida pelltica nacional em quo a
participacao, a centribuicao, a iniciativa
precursOra de Minas Gerais nae esteja presen-
te

'
 brilhanto, oficaz e decisiva Minas quis

e quer e Brasil uno do cerpo e alma, indiviso
e igiial per tedos os tempos a si mosmo.A
Inconfidéncia foi a es pontânoa e superioroferta, no supremo sacrificie ties mártires,
a causa da lihertacao do l3raSjhCol6niaA
incenforrnacão aborta ante o dominjo estran-
geire, a ruptura das algomas de alérn-mar so
transformaram aqui em atitude pienoira irro-
versivel. Era a dernonstracibo altiva do quo nãe
aceitãvamos tipe algurn do cativeiro. Não nas-
cêramos Para esoraves do flin guém. Em 1789,
Minas temeu posiçãe avancada no indesviâ-
vel itinerãrio da nossa ifldcpondência politica.
No procosse histórico quo culrnineu cm 1822,
o selo do Minas Gerais é urna nota de pore-
nidade patriótica inserida na alma do Brash.

Mais do sécule e meie depeis, em 1964,
Minas dou o prirneiro passe, o passo c jvico dasublevaçao armada, legItima e necossária, Para
lbS garantir a continuidade da indepondén -cia ideolOgica, isenta de influências estra-
nhas a nossa civjlizaçao nacienal 0 cemu-
flismo era uma ameaça oStensiva, quo chegava
a proclamar já dispor do peder, sO faltando
conquistar o Governe. Infiltrado nos parti-
dos domocráticos, nas Câmaras Municipais
nas Assembléias Estaduais e no Con gresso Na'Cional; ascendende a pesicibos de cemando, na
administracao civil e militar, OS marxistasCresejam em ousadia e manipulavam escanda-
loSamente OS agentes scm mascara e a linha
auxiliar da maquinacão Vermeiha, preparando
ID assalto final, perfeitamente igual a tantes
°ntros golpes que subjugaram naçöes o povos,
que não mais puderam libortar-se.

Entro 1961 e 1964, o Brasil quase ja havia
Derdido a esperança do redencão, semidomi-

nado polo desatino de muitos, humlhado pela
irresponsabilidade do tantos e sustontado so-
monte, pola inabalávol fé do tao poucos quo
nao fugiam a compromisses nacionais bási-
cos, que não capitulavam, nom admitiam ser
socies da catãstrofo. A resisténcia so ergani-
zou dentro do Congrosso Nacional na cons-
ciência das Forcas Armadas, no espIrito do
pevo, na comunhäo da alma democrãtica tin
Nacão. Haja scmpro, em Minas e no Pals
intoiro, vezes roalistas, do alerta e do adver-
tCncia, Para refroscar a memOria ties quo os-
quecem 0 passaclo tie pesadclo e nara apontá-
-lo claramente aos mocos, aos filhos que não
viveram o drama dos Pais, cern vstas a quo
procurem conhecor, em extensão e profun-
didado, o Brashl quo a Hevelução encentrou,
falido o acuado pola subvorsão.

E muito importante quo a juventude,
fruindo a ordom, a tranqihilidade o o pro-
gresse do hoje, so interesse em certificar-se
da melancOlica verdade do ontem, quando a
estagnacão e a anarquia infelicitavam a Na-
cibo quo o Movimento do Marco redimiu. Do-
brucem-se es moçes sohrc es anais da histó-
na rocente do seu Pals. Não se Ihes pode
que aceitem, de piano, a palavra dos mais
volhos. Concitames a mocidade a pesqiiisar,
a perquirir, a anaFsar nuimeros e fatos. Não
so acredute per ouvir dizer. Empenhem-se os
mocos na verifioacão direta e ohietiva. Sabam
o quo era o Brasil do 1964 o o comparem corn
o Brasil do 1975, cm tedas as frentos: na eco-
nemia, nas financas, na administracão. no pia-
no social, na educação, nas realizaçoes mate-
riais, no crédite c no concoite externo. A ju-
voiitude são inerentes a boa fé e e idealismo,
o essas duas forças do ospIrito ihe inspiraribo
o dover do fazer justica.

No territOrio politico propramcnte dito,
a Hevoluçãe, per impérlo das circunstâncias
emergontos, teria cue colocar em nivel prio-
ritaro a restauracão da Paz interna e a im-
plantacão da estahilidade do regime, pois
scm uma 0 eutra nada sera possivel cons-
truir do duradouro. A agitação sem controle
eficaz e a liberdad e scm responsabilidade
consciente geram a desordem o são o melhor
caldo do cultura da suhversão. Num quadro
do tranqflhlidade geral, a Rcvolucão garantlu
ao pove brasiloiro segurança Para o dsen-
volvimento, que a guerra subversiva tentou
compremoter, em açibes criminosas suhiuga-
das corn a necessária onorgia. Vivomos, mercê
do Deus, num Pals em quo e ódio não conse-
gue sobrepujar a vocacibo do pevo Para a har-
monia e a concórdia. Nessa regra irrecusá-
yel é a Paz, a Paz da maiori, so for utópca a
Paz de todos. Proservarnos nossa filosofia tie
vida o estamos, felizmonte. fora do fogo tin
violência cruel, quo transferrna em tracCdia
diana a vida tie indivIduos e de comunidadcs
em quase todo 0 mundo.

Scm dOvida, ha tie procurar-se aperfeiçoar
a prática do regime do 1964, adaptando-o aos
estilos da evelução, quo scmpro sugere as for-
mulas de aprimoramento da domooracia. De-
vemos faze-b, perém, corn ânimo roalista e
esplrito ldcido, scm jamais colocar em ponto
de perigo o direito do o povo brasileiro eon-
tinuar vivendo em Paz, conselidando, na esta-
bilidade das instituiçöos pollticas, o desenvol-
vimonto econOmico e social da Naçãe. Eveluir
e não involuir, rasgar horizentes Para a fren-

212	 1	
213



te e nunca pensar em retroceder. 0 passado
no voltará, de maneira alguma, por vias di-
retas ou obliquas.

A Revolução niio foi uma simples tentativa
de salvacäo nacona1, passageira e breve, a
ser abandonada agora ou depois. Corno disse
o Presidente Ernesto Geisel, a Revolução con-
tinuará. Ela é urn sistema atuante de afirma-
cão poiltica permanente, de raizes aprofun-
dadas e aprofundando. E reforma ininterrup-
ta, é modernização continua, é desenvolvimen-
to integrado, sob o cornando firrne e clarivi-
dente do Presidente da Repiiblica.

Todos os anos, a 21 de abril, nesta Cida-
de de Vila Rica de Nossa Senhora do P1ar
de Ouro Preto, reuinern-se os mineiros e cha-
mam os seus patrIcios de outros rincOes para
reverenciar a rnemória de Tiradentes. E born
que assirn aconteça, pois se mostra que Os
feitos coletivos vivem e sobrevivern, partes
que siio de nossa individualidade e de nossa
fisionornia. Minas Gerais cxerce corn c'ste
culto cIvico o papel integrador que ihe deu
a sua geografia e revive ensinamentos quo fo-
ram de ontern e siio de hoje, pois a história
se encarrega de reproduzir, sempre em piano
mais alto, situaçöes quo de nós exigem as
virtudes de coragern e de temperanca, quo
foram as de Joaquim José da Silva Xavier.
E a Tiradentes quo hoje estamos aqui para,
rnais urna vez, tomar como exemplo da vitali-
dade da nossa idéia nacional e de quo a sua
sobrevivência depende do sacrificio quo sai-
bamos fazer, para que a Naçio mude scm se
desfigurar e crcsça conservando a sua per-
sonalidade iinica e inconfundIvei.

Neste momento, em que para Minas se
volta o pensamento de tO(ia a Naço, em nome
do Presidente Ernesto Geisel, transrnito aos
mineiros, na pessoa do Governador Aureliano
Chaves, votos fraternos de paz, bem-estar e
progresso. Que o Altissirno insprc sempre
os filhos de Minas Gerais, no esforço scm pau-
sa pela felicidade do Brasil."

AGRADECIMENTO PELA MEDALHA DA
INCONFIDENCIA

o SR. DEPUTADO EMtLIO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Estou de pie-
no acordo corn o Requerimcnto apresentado
pelo nobre Deputado Ronaldo Canedo e, no
momento oportuno, a dc darei o rneu voto fa-
vorável.

Sr. Presidente, é rápida a minha passa-
gem por esta Tribuna. Estou aqui em nome
dos Deputados Federais Renato Azeredo e
Padre Nobre, em men próprio nome e do
colega Said Arges, para agradecer a V. Exa.
a honraria que nos foi conferida na rnanhã de
ontem, na Cidade de Ouro Preto, quando rece-
bernos das rniios de V. Exa. a Medaiha da
Inconfidéncia.

Recebernos essa hornenagem, Sr. Presi-
dente, não como uma homenagern especal
a cada urn de nós, mas corno uma homenagem
ao Movimento Democrático Brasileiro. Regis-
tramos, pois, desta Tribuna, para quo cons-
to dos Anais da Asscrnbléia, o agrailecimen-
to da nossa Bancada pela homenagem rece-
bida. Temos certeza de que V. Exa. foi ins-
pirado pelos mais altos ideais de convivência

entre a ARENA e o MDB nesta Casa. V. Exa
ac conferir essa homenagem a quatro Deputa'
dos do MDB, dois federais e dois estaduaj
presta profunda homenagern ao flosSo Pa'
tido, homenagem que calou profundan01
em nossos coraçöes. Esteja certo de que
MDB e grato a V. Exa. por essa homenageln
prestada a quatro de sons Deputados.

OCUPANTES DE CARGOS DE CONFJANCA

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Ao mid 0 de
minha fala, desejo registrar o meu profunclo
pesar pelo falecimento do ex-Presidentc da
Repiiblica, Dr. Ranieri Mazzilli, homem que
conheci pessoalmente, ligado a rnirn por so.
lidos laços de amizade. Rendo rninhas home.
nagens, neste instante, não na qualidade de
Vice-LIler do MDB, mas em meu pIóprjo
norne, hornenagens estas as mais sentidas
ãquele que foi urn grande homem püblico.

Desejo também congratular-me corn o
Comendadores Deputado João Ferraz, Presi.
dente desta Casa, Deputado Emilio Haddad
Dedutado Said Arges e demais Deputados agra-
ciados corn a Comenda de Honra Tiradentes
na solenidade civica de Ouro Preto.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, relatjva-
mente ao assunto de que passamos a tratar,
queremos dizer a V. Exas. que temos prepa.
rado este pronunciamento ha muito tempo.
Entretanto, outros assuntos trouxerarn-nos a
esta Tribuna, impedindo-nos de apresentar
este trabaiho, que jâ se encontra elahorado
ha alguns dias, intitulado:

Sua Majesicide

Sempre possuiu o homem a queda irre-
sistivel de subjugar. 0 homem moderno pros-
seguiu acalentando, através dos tempos, a roes-
ma tendência carsmátca. 5cr o senhor feu-
dal, a meta sernpre almejada. Tornar-se o ab-
soluto custe o que custar, corn pesados sacri-
ficios on simplesmente guindado pela Mä
Fortuna. No interessam as vias, os cami-
nhos on os ataihos, se no horizonte visado en-
contra-se 0 palácio.

Usa-se também o Rei, para a sua sombra
adquirir majestade. Ser urn simples comen-
sal na ponta da toalha dos banquetes, mesmo
em conta do subrnissão e servilismo. confere
algumas migaihas. 0 ñltimo dos cortesãOs
usa tambérn o palácio, não importando em que
condiço, não importando em quo estâgio, de-
safiando que situaçäo. Interessa, sim, penetrar
pela mesma porta dos prIncipes, debrucar
nas mesmIssimas janelas da estrela do pala-
cio, divisando os mesmos horzontes do olhar
prinsipesco. No meio cornum, o ñltimo pa-
laciano é realeza. As migaihas que recebem
não so vistas, no cornprornetern. Essas cons
ciências ja esto amalgamadas a todos os P
sadelos scm esboçarem qualquer rcstrlcao
A suhmissâo velada já em si encontra boa des:
culpa. Interessa permanecer ao lado do flel
a qualquer preco, mesmo que represente a fa-
lência do caráter e da dignidade.

Sombra protetora permanecer no pod
e a ele pertencer, quando dc se concentra Ns
mãos ñnicas de urn 56.

0 ABSOLUTO

Que o exerce scm lirnitaçöes ou reservas,
exc1hind0 a participação on o controle de
outros órgãos em assuntos do Estado.

Entre os séculos XVI e XVIII, o absolu-
tismo, sob a forma monãrquica, instalou-se na

aioria das nacöes européias. Suas Majesta-
des pintararn o sete. Nomeavam, expulsavam,
decaP1taam, abençoavam, amaldicoavam.
ponoS da iinica sentença, celebrizaram-se tris-
terflent C , corn raras excecöes, pois a História é
iinP1a(a\& Quase sempre o todo-podcroso dc
oje transforma-se no bufão de amanhã. Se-

via talvez a vinganca da massa.
A fase absolutista caracterizou-se pelo con-

flito da burguesia ascendente corn a nobreza
em declinio. A primeira ainda pura demais
para assumir o poder, a iiltima, viciosa, já
scm condicöes de preservá-lo, surgindo o Rei
cOfl0 porno, dcsequilibrando-se entre as duas
classes em luta.

0 absolutismo teria correspondido a fase
de traflSicão da época feudal para a socieda-
de moderna, não fosse a vivência atual de
nossa classe politica e das nossas figuras a
quem se delega o absoluto, marginalizando to-
talmente a vontade popular.

Nas mãos do soberano concentravam-se
ento toclas as funçöes do Estado. A dc corn-
petia legislar, prestar justiça (quando se tern
urn Rei Salomão chega a ser saudavel), arre-
cadar impostos, manter urn exército permanen-
te, nomear funcionários, delegar poderes,
acrescentando vice-reis. A frase de Luiz XIV:
"0 Estado sou on" define corn exatidio a im-
porUincia do Rei dentro do regime absolu-
tista.

Numerosos pensadores procuraram jus-
lificar o absolutismo, sendo as charnadas don-
trinas do direito divino as que mais concor-
reram corn argumentos ideológcos para con-
solidá-lo. Segundo estas, so a Deus o Rei de-
veria prestar contas de seus atos. A sua auto-
ridade não cabia nenhuma restriço legal, p015
ele era a prOpria lei, sendo o juiz absoluto
de suas patotadas. Brotava-lhe pelos poros jn-
risprudéncia toda particular, não pelo sangue
azul, rnas pelo suor incolor. Ate depois de
morto reinava, quando invariavelmente lega-
Va o trono a sea descenclente preferido, le-
gando-Ihe a imposico suspeita, sobre todo
urn povo ou uma geraciio, que recebia a sua re-
velia o chefe, sen guia espiritual, sen prote-
tor, seu benfeitor. Todos os reis julgavam-se
principalrnente benfeitores e protetores. Guar-
da-costas perfeitamente dispensável e caro -

Outra corrente sustentava que era o
proprio povo quern concedia o poder absolu-
to ao monarca, recebendo em troca o grande
dom da segurança. Essa afirmacio dixa
clara a necessidade sentida pelas novas clas-
ses produtoras de contar corn estabiiidade e
Proteciio para o desenvolvimento de suas ati-
Vidades econômicas.

Foi na Franca que o absolutisrno se reali-
ZOfl mais completamente, tendo atingido o

aximo de sua expressäo na pessoa de Luis
o Rd-So!. Este pode ser considerado o

model0 tipico do soberano absolutista. Em
Seu extenso reinado foram dchcladas as t'ilti-

mas tentativas de rebeldia ate por parte dos
nobres, criando-se urn sistema administrativo
complexo e burocratizado, no qual o Rei to-
maya parte ativa e detinha cfetivarnente as
redeas. Os ministros, que em periodos ante-
riores tinham sido os governantes de fato
passaram a desempenhar papel de meros auxi-
hares, scm nenhuma autonomia. E Luis XIV
era urn homem inteligente e hãbil e, agindo
corn sutilcza, diminniu as prerrogativas da
nobreza, partilhando as funçöes de adminis-
traco entre esta e a bnrguesia e mesmo re-
servando os postos mais importantes a ñltirna,
que compunha a classe social menos conside-
rada. No fim, ncrn uma nem outra classe ic.
vava quaiquer cousa mais substanciosa. Con-
Seguin, assim, scm romper corn as tradiçöes
da veiha sociedade feudal, inaugurar uma nova
era, na qual assegurava o poder irrestrito do
Rei c, no piano do Estado, a unidade, a orclem
c a hierarquia.

Na Inglatcrra, o absolutismo nunca conse-
guiu firmar-se de maneira duradoura. A ten-
tativa mais séria de implatâ-lo ocorren no pe-
riodo dos Stuart, que procuraram governor
scm o Pariamento, arrogando-se o direito de
legislar. Na administracão da justica, esqut-
varam-se de prOticas consagradas, corno o
habeas-corpus. Uma simples ordem real tor-
nava-se suficiente para justificar a prisão de
uma pessoa. Ccrto que havia agentes para
esse tipo de empreitada, na figura de nonics
palacianos famosos, refinadamente submisses
A vontade real. Homens que, a despcito da
cultura c inteligência, esqueciam-se, nurn re-
lance, de sua dignidade, pois que importavarn
rnais, e a esta sobrepujavam, as benevolências
do Rei e sons favores.

0 grande entrave aos impulsos absolutis-
tas dos Stuart foi de ordcm financeira. 0
Rci precisava dc rccursos para manter a Corte,
a administracbO, o exército, mas no podia
Iançar impostos scm a aprovacão do Par-
lamento.

0 Sr. Deputado Emilio Haddad - Nobre
Deputado Olavo Costa, desde os prim&ros
dias de trabaiho nesta Legislatura, a Casa se
acostumou corn a presenca de V. Exa. na
Tribuna, cuidando de assuntos da sua região
- Juiz de Fora - bern como de trabaihos da
maior profundidade, da maior seriedade. V.
Exa., ao fazer esse cuidadoso trabaiho, esse
trabalho de pesquisa que demandou horas e ho-
ras de estudos, cumpre uma das etapas do pro-
grama de aco do MDB. Nosso partido luta para
que a tripartição dos poderes seja integral-
mente cumprida de nossa parte. Que o Legs-
lativo c o Judiciário niio sejarn apcnas, no
texto constitucional, Poderes da RepOblica,
mas que, na prática, tenham eondicoes dc exer-
eer, corn independência, corn harrnonia, seus
atos e sua nobre rnissão.

Dentre os assuntos ahordados por V.
Exa., permito-me chamar a atençiio para urn
que e atualissimo, que é dos nossos clias, que
é aqnele que diz rcspeito ao problema da jus-
tica - do Jndiciário. Não podemos entender
urna Nacäo verdadeiramente democrática,
quando se priva da apreciaco do Judicário
alguns atos e alguns fatos. 0 JusticiOrio, nobre
Deputado, precisa ser forte e, para ser forte,
precisa ser livre. Não pode ter sobre a sua
eabeca a Mo Tnstiturinnal n. 5 c nutras exec-
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çOes que exisleni an flossas
juiz - seja o mais alto ministro do Supe-
rior Tribunal da nossa Rcpithlica on seja o
mais humilde dos juizes do interior deste Bra-
sil - não fizer aquilo que os homens que man-
dam nesta Nacão desejarn, pode ser sumaria-
mente aposentado, scm ter (lireto algum.
Como é que esse homem pode ser livre, pode
ter independência e liberdade de consciência
para julgar, se ele sabe que, sobre a sua Ca-
beca, ha constantemente uma espada que pode
dccepá-la, corn urn simples ato assinado p,,-lo
mais alto mandatário da Nacão. Tern razão
V. Exa. ao lembrar o inicio dos tempos,
quando o rei era o órgão de execucão da arre-
cadação judiciária. Era ele quem inandava
e mais nnguém. E preciso que sejarn repar-
tidas as responsabilidades institucionais e,
para que hoje baja essa reparticão, essa divi-
são, é preciso que os Poderes sejam indepen-
dentes entre Si C quc possam ter liherdade
para decidir a matéria de sua atribuiçiio.

Portanto, parabenizo V. Exa. pelo extra-
ordinário trabaiho que vern apresentando nes-
ta tarde, corn a nossa atenção e a de toda a
Casa. V. Exa. segue a tradição do honrado
nome do seu pai, homem pdhlico dos niniS
integros e capazes, que ocupou neste Estado
cargos da mais alto responsabilidade.

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA -
Nobre Deputado e Cornendador Emilio
Haddad, V. Exa. acaba de descortinar urn
horizonte granilioso neste nosso modesto pro-
nunciarnento. V. Exa., pela br1hante inte-
ligênca de que é possuidor, apesar de não
termos ainda alcançado o final de nosso pro-
nunciamento, já prejulgou, e corn toda a pro-
priedacle, o raciocInio do nosso pronunciamen-
to nesta tarde.

Mas, continuando, Sr. Presidente, Comen-
dador João Ferraz, e Srs. Deputados, anda
não se havia inventado o IPI, o 101, o INPS,
o FGTS, o PIN on outras siglas diabóUcas.
Não havia elaboracão, não estava engendrarla
ainda a Taxa Rodoviária Unica para as car-
ruagens, que não seria nem ünica nem soli-
tária, se fosse inventado. naqucla altura, o
pedâgio, o que ficaria ridIculo. Se bern que
jã havia a taxa sobre o imposto e o imposto
sobre a taxa.

A luta que se travou então, voltando ao
nosso estudo de História, so vai ter solução
corn o triunfo do "Revolueiio Gloriosa" (assim
mesmo cognominada) de 1688/89, a partir da
qual o soberano, no Inglaterra, pnssará a
ocupar urna posicão pouco mais do que deco-
rativa.

Na Espanha, o representante máximo do
absolutismo foi Felipe II, que pode ser con-
siderado como precursor do sistema na Eu-
ropa. Sob seu reinado, os palses ihéricos atm-
gem o máximo do poderio e riqueza. Segue-
-Se urn perIodo de lenta e progressiva deca-
dência, no qual a monarquia absolutista é man-
tida scm que nenhum dos ocupantes do trono
se destaque por qualidades pessoais.

Austria, PrOssia e ROssia vão conhecer, no
século XVIII, regimes absolutistas. São pal-
ses atrasados cm relação aos demais da Euro-
pa Ocidcntal; por isso rnesrno os soberanos
vão ter diante (le Si grandes tarefas a rea-
lizar.

Fiedurico II ([a I 'iissin, \Iai'ia 'I'Cj'C°
José II da Austria, Pedro, 0 Grande, e cala.e
rina II, da Rñssia, prornovern em seus res 
tivos paises profundas reformas, transfor
do-os em potências que vão desem penhar '
pci irnpoi-tante na história do Europa p
maneira lOcida de administi-ar, inaur,ure

muma nova fase do absolutismo, conl'ej
como "Despotismo Esciarecido", scm terern
contudo perddo o hábito (le se transformar e
verdadeiras divindades. 	 In

Desejo esciarecer que qualquer Seifleihan
corn fatos passados, presentes on futures 9mera coinciclência.

Peiiitencio-me por este intróito ou arr
zoado, quando passo ao pensamento pr1n1.
pal do presente trabaiho. Quis situar a fl..0.
ra do podr corn toda a sua sombra aeOn(e.
gante. Referi-me em ahundAncia 'ti cortes.
ticsejando dernonstrar todo o fasclnio que era
dado aos cortesãos, obcc'cando-os pos Scijs
encantos. t certo que ate fugi no teIT1i inj
cialmente proposto, ahsorido que fui pela
pujança (Ia HistOria.

Desejci referir-me a tantas figuras enga.
jadas nas administracöcs executivas C piin-
cipairnente na nossa adniinistracão esduaI
que ocuparn ainda cargos de confiaaça. Pol.
pudos e rendosos cargos, vindos de mile bei.
jada e quase sernpre por influência pülitica
sendo seus ocupantes representantes de alguni
norne polItico, que os transformam eat c,r-
tesãos prcstimosos, subscrvientcs e Ieai. i
necessário que a suhserviência seja leal e
total. E ponto capital. Mas scmpre . encon-
tram corn fartura tais elernentos. Homens ins.
talados ao lado dos principes, sorvendo, sem
nenhum mérito, as benesses do pocler; sern
possuIrem sequer o minimo, on seja, a dig-
nidade bastantc para colocar os seas cargos
A disposição de outro governante quc, certa-
mente, pela sua própria personalidaie, tern
os seus nornes preferidos.

Ninguém tern a confiança perpétua de
todos os governadores, e, por urn princtpio
ético, aqueles engajados naquelas adrn'nistr'i-
côes recém-terminadas, por uma quesilo ate
de educacão, deveriana deixar livres os novoS
governantes, para quc estes provessela corn
nornes de sua confianca todos aqueles cargos
polpudos e desejados.

Vaj aqui portanto urn Oltirno apelo a
essas figuras, agarradas de unhas e clentes a
corte - como é o caso existente Cal rninha
cidade, Juiz de Fora, quando já se encerroll
ha muito o Governo passado - para que . por
decência e educação, peçam a sua dernissao.

Matria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.0 24, do Sr. Deputado José Santana, so,
licitando seja feito apelo ao Governador do
Estado, para que determine aos órgãos com'
petentes a elaboração e cxecução de urn P1afl0
tie Dcsenvolvimento Regional dos Vales do
Mucuri c do .Tcquilinhonlia

n.Q 74, do Sr. Deputado Ronaldo Canedo,
cdifldo seja indicada ao Govcrnador do Es-

lado necessidade de ser iniciada a ligaçiio
asftC Palma—Rio—Bahia;

n.° 128, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
que pede seja formulado apelo aO Cover-

nador do Estado e ao Secretário do Fazenda,
flO 

sentido de que seja curnprido o art. 4•0, em
eU 

§ 1., da Lei n.° 6.194, de 26-11-73;

do Sr. Deputado Gomes Moreira, pedindo
yotO tic congratulacöes corn o povo de Itafi-
na tie Itabira, pela escolha de sua cidades
para constituirem as cidades educativas (Ic
linaS Gerais;

do Sr. Dcputado Euclides Cintra, pedin-
do voto de congratulaçöes corn a Dirctoria do
INATEL e corn o povo de Santa Rita do Sapu-
cal, pelos 10 anos de fundacão daquele Ins-
tituto;

do Sr. Deputado João Navarro, requeren-
do voto de pesar pelo falecirnento do Sr.
Antonio Lopes da Costa, em Barbacena;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soIl-
citafl(l0 voto de pesar pclo falecirnento do
Sr. José Maria da Silva, ex-Prefcito tie Ca-
juru.

PAR EC ER

Parceer tic Reclaçiio Final (10 Projeln tic
Lei nY 26/75.

Palavras do Sr. Presidente

DECISAO NORMATIVA DA PRESIDENCIA

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Considerando que o § 2.°, do
art. 134, do Regirnento Interno, faculta o pa-
reccr oral cm requerinlentos e em elflen(la a
redacão final;

considerando que o citado dispositivo não
discrirnina as conthçoes em que se dcfcriräo
os pedidos de parecer oral sobre requerimcn-
tos;

considerando que os debates travados em
Plenarso a rcspeito do assunto suscitaram a
conveniencia e a nccessidade tie ser discipli-
nada a questão;

considerando, ainda,
que os parccercs devem scr ernitidos, após

cuidadoso exame da matéria, pelas comis-
soes competentes, que dispOern, para isso, do
prazo regimental de cinco dias;

que a atribuicão tie cmitir parecer deve
ser reservada As cornissOes, salvo em casos cx-
cepcionais, de i-econheeida premência;

que o deferimento indiscriminado tic pe-
didos de pareccr oral sobre rcquerimentos des-
virtua as cornpctCncias fixadas no Regiinento;

considerando, afinal, que ao Presidente,
colno fiscal da ordern (art. 68, RI), cabe to-
mar as providências necessOrias ao anda-
rnento normal das reuniOes, c que o Regimen-
to da COmara dos Dcputados é ornisso ncsse
ponto,

ESTA PRESIDENCIA DELIBERA:

I --- Os pedidos tie parecer oral deverão
se fundamentar na premência do objetivo a
(I nc se vise alcançar.

2 - So se defcrirão tais pedidos quando
a providência solicitada, por sua intrInseca
urgência, a juizo da Presidência, tiver de ser
ultirnada cm prazo inferior ao de que dispOe
as cornissOcs para cmitir parccer sobre reque-
riinentos.

3 - 0 parecer oral deverO restringir-se as
normas estipuladas pam parecer escrito, con-
tidas no art. 136, do Regimento Interno.

4 - Proferido o parccer, o rcquerimento
serO incluido no Ordcrn do Diii da reuniSo Se-
guinte (Decisão Norrnativa da Presidência,
tie 1.0 tie novembro de 1973)

Belo Horizonte, 22 de abril tie 1975.

Depulado Jodo Ferraz
Presidcntc do Assemhléia Legislativa do

Estado tic Mnas Gerais
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30. 9. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 23 DE ABRIL
DE 1975

pBESIDRNCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FEBRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Lñcio
tie Souza Cruz, Said Arges, Jünia Manse, Pe-
dro Gustin, Amilcar Padovani, Antonio Dias,
Carlos Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chia-
radia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Ddlton Ca-
nabrava, Delfim Ribeiro, Dênio Moreira, Do-

ingos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
ho Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Crai-
tie, Fâbio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Gene-
sio Bernardino, Gerardo Renault, Gomes Mo-
reira, Haroldo Lopes, Humberto de Almeida,
Jesus Trindade, João Bello, Jodo Marques,
João Navarro, JoSo Pinto Ribeiro, Jorge Ca-
rone, José Bonifácio Filho, Jose Lavo1a, José
Honónio, José Santana, Kemil Kumaira, Luiz
Baccarifli, Mendes Barros, Milton Salles, Mor-
van Acayaba, Narcélio Mendes, Neil Jabur,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, Raimundo Albergaria, Ronal-
do Canedo, Sebastião Nascimento, Sérgo Fer-
rara, Sylo Costa, Telêmaco Pompei e Vicente
Guabiroba.

do Sr. Diretor Geral da Secretaria do Tri-
bunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, co-
municando sua posse no refenido cargo;

do Sr. José do Carmo Neves, Presidente
do Instituto Estadual de Florestas, cumprimen-
tando a Assembléla pela promocSo do Ciclo de
Estudos sobre os Problemas de Preservacão e
Meihonia do Meio Ambiente;

do Sr. SCrgio Oscar Lopes, Delegado Re-
gional do DENTEL em Belo Horizonte, pres-
tando informaçôes sobre a interdicSo de ca-
nais de televisdo no Sul tie Minas, a propó-
sito do Requerimento n.° 8, do Sr. Deputado
Nilson Gontijo.

TELEGRAMA

Do Sr. Deputado Célio Borja, Presidente
da Câmara dos Deputados, encaminhando c6-
pia do Requerimento n. 0 22, que Irata do di-
vórcio no Brasil.

Proposiç&s

PROJETO DE LEI N. 9 68/75

Institui o Dia do Suinocultor

Expediente

OFICIOS

• Do Senador José Esteves, encaminhando
copla da Proposta de Emenda Constitucional
n.9 6 por dc apresentada no Congresso Na-
cional;

do Sr. José Resende Ribeiro, Presidente
da Caixa Econômica do Estado de Minas Ge-
rais, esciarecendo que a criacSo de urn agên-
cia daquele estabelecimento em Paineiras, su-
gerida pelo Sr. Deputado Lourival Brasil no
Requerimento n.° 18, não é possIvel no mo-
mento, por ter o Banco Central do Brash sus-
tado, ate fins de 1976, o exame do assunto;

(10 Eng. ? Celso Claro Horta Murta, Presi-
dente do CONTRAN, esciarecendo, a propósito
do Requerimento n. 0 1.497, que aquele 6rg5o
Colicluiu p1a desnecessidade dc ser regula-
rnentada a potCncia dos farôs de veiiulos
Utornotores

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 Fica instituldo no Estado de
Minas Gerais o Dia do Suinocultor, a ser co-
memorado anualmente na data de 30 de abril.

Art. 2. - 0 Poder Executivo, através da
Secretaria de Estado da Agricultura, promo-
vera comemoracSo apropriada ao sentido da
data, preferencialmente em colaboracão corn
as associaçôes criadoras de suinos.

Art. 3•0 - Revogam-se as disposicOes em
contrário.

Art. 4•0 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publieacão.

Sala das Reuniöes, 10 abril de 1975.

Sebastiäo Nasciniento - DominjOs Lannu
- Dell im Ribeiro - Joâo Bello - Curios Le-
mos - Ftibio Vasconcellos - Gerardo Re-
nault -. Emilio Gallo.

JusTIFIcAcA0 - A suinocultura em
Minas C urna atividade importantISsima. 0
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nosso Estado é urn dos maiores produtores
do Brasil, que por sua vez se insere entre os
quatro maiores produtores mundlais.

Desnecessárjo Se torna dizer o quanto de
justiça se encerra nessa hornenagem que se
pretende prestar ao suinocultor, trathizida
na formalizaçao de urn dia a etc consagrado.
A criação do Dia do Suinocultor tern corn prin-
cipal escopo patentear a importância dessa
atividade para a economia do Estado.

A escoiha da data de 30 de abril se pren-
de ao fato de ser este o dia quc corresponde
A data de aniversário da fundacão da Asso-
ciação Mineira dos Criadores de Suinos.

Por esses motivos, estou certo da apro-
vaçSo da Casa a presente proposição, bern co-
mo de sua acoihida favorável pelo Executivo,
numa homenagern conjunta dos dois Pode-
res ao suinocultor de nosso Estado, atendendo
aos anseios dessa laboriosa classe.

Sebastiäo Nascimento

PROJETO DE LEI N.° 69/75

Declara de utilidade páblica a Asso-
ciacão do's Ex-Combatentes.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Flea declarada de utilidade
piiblica a Associaçao dos Ex-Combatentes do
Brasil - SeçSo de Governador Valadares.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicacSo, revogadas as disposi-
cöes em contrãrio.

Sala das Reuniöes, 23 de abril de 1975

Luiz Baccarini - Emilio Haddad - Ola-
vo Costa - Gomes Moreira - Pedro Narciso.

JUSTIFICAAO A Associacão dos Ex-
-Combatentes do Brasil presta relevantes ser-
viços a comunidade. Mas é, acirna disso, urn
patrimônio dos que foram enviados a Europa
para nos livrar das botas nazi-fascistas.

Em Governador Valadares, a Associação
está prestando pleno amparo aos ex-comba-
tentes, as suas familias e a tantos quantos, Ca-
rentes, buscam o seu amparo.

A fim de que se ihe possa ajudar em al-
gum ponto, é necessário dar-ihe a condicao de
utilidade püblica, cujo projeto tcnho a honra
de apresentar, juntando os documentos neces-
sãrios ao processo.

Mendes Burros

REQUERIMENTOS

N. 11 134, do Sr. Deputado OIa'vo Costa,
pedindo seja feita indicacão ao Sr. Gover-
nador do Estado, no sentido da imediata re-
forma ila Escola Estadual (IC Formiga;

n.0 135, do Sr. Deputado Genésio 11ernardino, indicando aos Srs. Governador
Estado, Secretário da Educacao e JJireto d
CARPE a necessidade de reconstrucao do pr
dio onde funciona a escola estadual do Povoa.
do de Furtado de Campos, em Rio Novo;

n.° 136, do Sr. Deputado Olavo Costa e
que pede seja feito apelo ao Sr. Secretário da
Educação, no sentido da construcão de floyas
instalaçöes para o Grupo Escolar Deputado
Olavo Costa, em Juiz de Fora;

a.0 137, do Sr. Deputado Ernlijo Gallo
solicitando seja indicada aos Srs. Governado
do Estado, Secretãrio de Viacao e Obras p.
blicas e Presidente da COPASA a fleCessida
de de ser colocado no piano prioritárjo o ser.
viço de Aguas e esgotos nos seguintes Aluni.
cipios: Marliéria, Antonio Dias, D jonlsio, So
José do Goiabai, São Dorningos do Prata, Ja.
guaruçu, Nova Era, Belo Oriente, Mesqujt
Joanésia, Braünas, Dom Silvério, Bela Vista
de Minas, BarSo de Cocais, Morro do Pjlar e
Ferros;

138, do Sr. Deputado José Santana
solicitando seja formulado apeio ao Sr. Go.
vernador do Estado, no sentido de que deter.
mine providências para a criacão de uma
comissão para consolidacão das norrnas esta.
tutárias e para a adoção de flovo estatuto;

a.0 139, do Sr. Deputado Nilson Gontijo,
pedindo seja feito apelo aos Si's. Advaldo Car-
doso de Barros, Presidcnte da Einprcsa de Cor.
reios e Telégrafos, e Moacir de Paula e Silva
Jumnior, Diretor Regional da Empresa em Mi -nas Gerais, no sentido de solucionar a si-
tuação do ex-Departamento (IC Correios no
Municipio de Campanha;

n.9 140, do mesmo parlamentar, solicitan-
do seja formulado apelo aos Srs. Governa-
dor do Estado e Secretário da Sadde, no sen-
tido de que, no processo de implantaçiio do
Quadro Permanente do Estado, seja dada prio-
ridade a Secretaria da Saüde;

n.° 141, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
em que pede seja enviado ao Sr. José Resen-
de Ribeiro, Presidente da Caixa EconOmica
Estadual, pedido de informaçoes a respeito
das providências daquele órgão em relacao
A urbanizacao do Bairro D. Cabral;

do Sr. Deputado José Santana, pedindo
voto de aplausos para os Ministros do Plane
jamento, Agricultura e Interior, peia criaçao
do POLOCENTRO - Programa de Desenvoi-
vimento dos Cerrados, e pela indicação dos
Economistas Geraldo Alencar, Otto Jacob e
Rubens Queiroz Cobra para o grupo de cOor-
denação do referido Programa;

do Sr. Deputado José BonifOcio FilhO,
solicitando voto de pesar pelo falecirnento do
Dr. Ranicri Mazzilli, ex-Presidente da Repu-
blica;

do Sr. Deputado Euripedes Craide, em
que pede seja constituIda uma comissão pa1
representar a Casa na Exposicao AgropecUa
na de Uberaba;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, pedindo
voto de pesar pelo falecimento do Sr. Bu
hens da Costa Lima, Prefeito de Nova Lima.

COMUNICAOES

Do Sr. Deputado Luiz Baccarini, sobre
o falecimento da Irma Catarina, ocorrido no
dia 20 (Ic abril ñltimo, em São João del-Rei;

do Sr. Deputado José Honório, partici-
pando a inauguração do busto do poeta José
pantas Motta, na cidade de Aiuruoca, no dia
22 de marco próximo passado;

do mesmo parlamentar, dando conheci-
inento a Casa do falecimento do Sr. Mario
de Souza Andrade, em Valença, no Estado do
Rio;

do Sr. Deputado Carlos Eloy, comunican-
do o falecimento do Sr. Felix Mendes de Frei-
tas, ocorrido em S4e Lagoas.

Pareceres

Receberarn parecer favorável:

da Comissão de Salade e Açäo Social, os
RequerimentOs n. 0s 60 e 69;

da ComissSo de Agropecuária e Poiltica
Rural, o Requerimento a. 0 116.

A Cornissão de Salade e Ação Social, a
respeito do Requerimento a.° 53, opinou pela
audiência da Cornissão de ConstituiçSo e Jus-
tiça.

Oradores

BAIRRO DOM CABRAL

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Não me po-
deria passar desapercebida a brilhante atua-
ção da Deputada Jlania Manse nesta Tribuna.
Em nosso século, caracterizado pela maior
participação feminina nos diversos setores de
atividades humanas, a presença da nobre par
adquire a coloração de simbolo para os ideals
da muiher mineira.

Mais recentemente nos chamou a atencão,
de manejra especial, a continuidade imprimida
pela Deputada em sua luta em prol dos hair-
ros de Belo Horizonte, luta iniciada quando
em exercicio de mandato na Câmara dos Ve-
readores de nossa Capital. Uma grande cam-
Panha não se esquece corn facilidade, e JOnia
darise continua levantando problemas dos
bairros n5o mais na Câmara Municipal, mas
neste Plenãrio.

N50 podemos nos furtar ao dever de acres-
Centar subsIdios a discussão iniciada, nesta
Trihuna, a respeito da situação de três ala-
ifledas do Bairro D. Cabral: Alamedas Bacu-
rau, Tinguacu e Uirapuru.

Em primeiro lugar, 3.294 eleitores que
"Os sufragaram em Belo Horizonte nos obri-garn em relação a problemas da comunidade
uelo horizontina. Em segundo lugar, solicita-

cão de men secretário, residente no bairro can
questão, chamou-me a atenção para os cru-
ciantes problemas que afligem aquela loca-
lidade.

Inicialmente, queremos fazer ver a no-
bre Deputada a necessidade de que nossos es-
forços visem, além das três alamedas, também
As outras alamedas do bairro e principalmen-
te sua praça central. Depois, levar ao conhe-
cimento desta Casa os seguintes documentos e
fatos que nos chegaram, fornecidos pelo
Revm.9 Pc. Pedro de Souza Pinto, Vigário do
Bairro. 0 Pároco dirigiu carta ao Exmo. Sr.
General Ernesto Geisel, DD. Presidente da
Repliblica, a 23 de abril de 1974. Desta carta
é o texto que passamos a icr:

"Aqui vivem cerca de 900 familias. Ha
8 anos o bairro é habitado e ha sete anos
sirvo a essa popuiacão. Tenho sentido e vivi-
do corn esse pOVO Os mais sérios e diversos
problemas. Como sabemos, quem constrói urn
conjunto habitacional tern por obrigaçao ur-
banizar o mesmo. Nosso Bairro, porém, nao
foi terminado. Depois de todos esses anos en-
contra-se, hoje, em situação de verdadeira Ca-
lamidade. Eis urn quadro demonstrativo do
situação atual do Bairro Dom Cabral:

1.0 - Das 27 vias pliblicas, 19 ficaram
scm calcamento e em cornpleto abandono, sem
condicöes de transit0 para veiculos e, algu-
mas, ate para pedestres;

2. A praca da comunidade, uma gran-
de area, está completamente invadida pelo
ruato, onde proliferam ratos e ate cobras;

39 - Pagamos a taxa de coleta de lixo,
mas como as ruas não oferecern condicoes
para o trânsito dos caminhOes coletores, o p0-
vo se ye obrigado a fazer grandes monturos
de lixo, sobretudo no mato que invade a pra-
ca, corn as conseqübncias sérias que dal sur-
gem;

49 0 esgoto geral do bairro corre aber-
to, causando uma série de problemas e doen-
cas, sobretudo para as criancas. Além do rnau
cheiro, esse esgoto tornou-se urn foco de mos-
cas e pernilongos. A canalizaçao desse esgo-
to foi iniciada ha 8 anos e paralisada desde
o inicio;

50 - As obras que forain prometidas e
planejadas, tais como: supermercado, cinema,
praça de esportes, posto de salade etc., ficaram
apenas no papel, e a Caixa Econômica não
cede o terreno para que outros executem tais
obras.

Poderia citar ainda outros problemas."

0 problerna foi enviado pela Presidência
ao Ministério do Interior e posteriormente
ao BNH. 0 pnesidente desta instituição en-
viou ao Padre Pedro de Souza Pinto carta
datada de 21 de junho de 74, da qual extral-
mos o que se segue:

"0 assunto foi examinado pelos setores
competentes do BNH e, tendo em vista a atua-
ção deste Banco em segundo linha, a soluçäo
direta dos problemas apontados escapa a al-
cada do BNH, em que pese a necessidade da
adocão de providências que o caso está a
exigir."
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li.iii	 WIIU 	 R ..J 	 1WnLi)I dc
1973, 0 Sr. Oswaldo l'icruccctti, entäo Pre-
feito de Belo Horizonte, responde a uma con-
sulta do Sr. Paulo Vicente Leal, Presidente
do Conseiho da Cornunidade (10 Bairro Dorn
Cabral.

Nesta carta encontra-se 0 que transcre-
vernos:

"A Secretaria Municipal de Comunicaçöes
e Obras, a que corneti 0 exame das reivindica-
cöes, vern de me esciarecer clue, por se tratar
de conjunto habitacional, o onus da urbani-
zacão cabe näo a Prefeitura, mas, no caso, a
Caixa Econômica do Estado."

Já a 28 de dezembro (le 1973 0 Revrn.9
Vigário da cornunidacle (10 Baii'ro D. Cabral
obtérn, (10 chefe (10 gabinete da Prcsidência
da Caixa Econômica (10 Estado de Minas Ge-
rais, carta que transcrevernos na integra:

"Sr. Pároco,
Atendendo a sua solicitacão de 10-10-73

sobre a urhanizaçiio (10 Bairro Dorn Cabral,
de ordem do Sr. Presidente, teinos a infor-
mar-Ihe o seguinte:

Está sendo feito urn novo estudo da area
a que pretendernos dar as (lestinacoes inicial-
rnente previstas. Entretanto, somente após
esse reestudo, poderemos (lar urna solução sa-
tisfatória a V. Revm.'."

Pelo exposto, parece-nos claro que gran-
de parcela da responsabilidade pela resolu-
co dos prohiemas rclacionados corn a urha-
nização do Bairro D. Cabral cahe a Caixa
Econômica (10 Estado de Minas Gerais. Alias,
a ánica instituição que näo se eximiu da res-
ponsabilidade, pelos documentos que citamos,
foi esta ültirna.

0 caso porém se encontra em estudos des-
de 1973, sem qu' a presidência da Caixa Eco-
nôrnica do Estado de Minas Gerais tenha ni-
ciado qualquer atuac5o no sentido da urbani -
zaç5o do Dom Cabral.

Corno I)eputado oposicionista, respon sá-
ye! pela tarefa de colahorar corn o Governo
através (Ia critica construtiva e saudável,
zeloso pelo hem do povo de men Estado, não
querendo que o caso em questSo venha a se
tornar (in deslustro para a gestSo do atual
Governador, apresentamos S Casa urn Reque-
rimento sobre o assunto, que esperamos seja
aprovado.

CONGBATULAçOES COM 0 1)EPUTAI)()
CICERO I)UMONT

() Sli. 1)El-UTAI)() AMILCAII PA1)OVANI
Sr. Presiclente, Srs. Deputados, querernos,

('ill OOSSO flome C no (Ia l3ancada (10 MI)B, en-
viar congratulaçSes a urn colega, nosso corn-
panheiro (IC Asscinbléia, re!onhccidarnente in-
teligente C por to(los nós tab e havido (0010
nina (las maiores (abe(as pensantes quer desta
Assernbléia, quer (10 Estado (Ic Minas Gerais,
porque, mais unia vez, conquista uma vitória
Is;o, Para a Casa, é muito importante, por-
(Illailto us (ICmefltos que Collipoern a Assern-

•	 • 	
( UI II 	 •.U.	 i 	 Ic4Iaiflle illaioiia, honiens hcIrl-dota(11)s

haritaclos iara 0 clesempenho dos mais V ga-
 cargos, Para as ativi(lades que (lernanda

intelecto, estudo e carinho. Ent5o, cabe a
nesta oportuniclade, em nome da Bancada (l°
MDB, trazcr nossa palavra dc apoio, cariflh0e entusiasmo c as nossas congratulaç6e5 Par
corn o nosso companheiro, DeputadoCiceroa
Dumont, por haver conquistado, brilhantemnete, o segundo lugar no concurso rcaliza(bo na
sernana passa(la, Para o provilnento (10 car0
de Assistente da Cadeira de 1)ireito Constj
cional da Faculdacle de I)ireito (Ia Ufliversj
(lade Federal (le Mnas Gerais. Temos obriga.
cao dc tornar pñblico CSSC flO5SO procedjmen
to e 0 flOSSO entusiasino, porque temos cm Ci-
cero Dumont nSo so urn companheiro, nSo so
.1111 iIiflig(), illaS, acillla de tudo, 11111 hoinem

II) 	 III 	 i.1all( 	 iii	 [I 1 inci:i

	

I)iseiiiso J1 jUl10 a ('i(u/a	 (lo ,Seizudor
Franco

Sr. Presidente, Srs. Deputados, aprovei.
to a oportunidade Para fazer a leitura de urn
discui'so pronunciado, em 18 de marco de
1975, pelo Senador Itainar Franco, a respejto
(10 problenua do fosfato em Patos de Minas.
Esse (liscurso esteve CIII hubS (i0 nohie I)epu-
ta(bo SebastiSo Nascinnento, clue o examinou
(letidamente c, sobre dc, externou 0 seu P00-
10 (Ic vista. HS fleCcSSj(Iade dc qUC façamos
a leitura (leste documento, para clue fique re-
gistrado nos Anais (testa Casa:

"Sr. Presidente, Srs. Senadores. Posso
afirinar que Minas Gerais hoje amanheccu eu-
fórica. As noll:'ias que tornam as pritneiras
pSinas dos prilicipais jornais (10 Pals e con-
substanciam os editoriais e artigos (le fundo
(Ic suas respectivas editorias econômicas con-
firiuuani os )rognosticus levantados pelo arti-
go Urn Tesoiiro (IC Fosfalo, (Ia revista VisSo,
(le 27 (Ic Janciro do (orrcnte ano.

Sun, Sr. Presidente, Srs. Senadores, ha
raiSes fundadas pai'a que, na manh5 (be hoje,
0 minciro reative suas esperanças. 0 Sr. Mi-
nistro das Minas e Energia, Shigeaki Ucki, as-
scgurou, ontem, ao Exmo. Sr. Presidente Gei-
s ,,], que, em decorrência da avaliac5o do (1C-
posito (IC fosfato de Patos (I C \I n:ls. o Bra
sit serS auto-suficiente cci Icl-Iilizantes flum
futuro quc começa em 1977.

A notIcia antecipa, ciii tics afl(r;, II 1)reVC
silo do ii PND e se ombrcia, ciii iiuiportan-
cia, coin a (10 descobrimento dc J)etroleo cm
Campos. Os estudos preliniinarcs indicam ser
(Ic 155 nnilhSes de toneladas 0 (bcposito (Ic fos
fato de Patos (be Minas, o que autoriza prevcr
cmprcendinnentos econiinicos (be grande vullo.
tefl(IO-Se ('ill vista o CtlSt() (Iii toflehi(ba FOB
(IC 70 (blares; a reserva (be conccntra(lO los'
fático, transformada cm dólares, atinge a C-

pressiva cifra (Ic 5 hilhScs de (lólares.
levantarnentos mostram que, em onseqUCT
cia das rc.servas ate agora quantificadas. S

rSo possiveis empreendimentos, nos prOxifl)oS
30 rneses, (be uma uni(Ia(Ic para a producao de
900 mil toneladas por ano (IC concentrado fos-
iStico. ('0111 300 mil toneladas de nutriente,

,,,Paz (IC ser ampliada Para 1 milhSo e 800 mu
100 !ada5 por ano, em 1980, do mesmo con-
centrado.

No decurso de minha campanha, exerci-
tei assiduos debates corn produtores rurais,
00t ii damd1 t e da Zona da Mata, do Sul e do
,çjangulo Mineiro, nos quais notei a sentida
nreOcuPac'o dos ruralistas de men Estado,
quafitO a elevaçSo dos insumos que atingiam,
CID 197 4, urn indice de 400% de aumento so-
bre os precos de 1973. NSo se Poole negar,
Sr. Prcsidente, Srs. Senadores, que a prin-
cipal dcterminante de tao alto percentual dc
custo se (leve ao fato de que 81% do fosfa-
to consumido na fahricaçSo de fertilizantes
provem de importaç5o especialmente dos Es-
tados Unidos e do Senegal. Em 1974, o Brasil
gastou cerca de 237 milhöes de dólares em
fertilizantes fosfatados, scm considerar os ni-

ogenC(l05 e potassos, o que elevaria essas ci-
fras a 540 milhOes de dólarcs. Esses 230 mi-
lhSes de dólares scrviram Para importar cer-
ca da metade das 800 mil toneladas de fosfa-
to absorvidas pclo Pals. 0 consurno brasi!ei-
ropor hectare é, atualmente, da discreta me-
dia de 20 kg/ha, contra 45 kg/ha de Portugal,
81 kg/ha da ItSlia, 82 kg/ha dos Estados Uni-
dos, 234 kg/ha da Franca e 400 kg/ha do Ja-
pãO. AvaliaçSes técnicas apontain clue o nI-
vel de consumo satisfatSrio Para o Brasil
seria de 80 kg/ha, o que agora sera plena-
mente yiSvcl, a precos compativeis corn a rca-
lidade rural brasileira, em futuro muito pro-
ximo.

Vale, entretanto, observar, Sr. Presidente,
Srs. Senadores, clue, segundo o Estudo Nacio-
nal de FertiPzantes cia Projetos e Desenvol-
vimentos SEITEC S.C.L., par atender ape-
nas S demanda de Scido fosfórico, serSo neces-
sárias quatro plantas industriais, que exigirão
urn investimento de 19 mi!hOes de dOlares.
Para cobrir toda demanda de amônia, impSe-
-Se mais 16 plantas a urn custo total de US$
7,7 milhSes. Denota-se, todavia, que apenas
a descoberta do minério de fosfato, por Si
so, nao assegura atingir a desejada auto-sufi-
ciência. A par da mineracSo, pelo menos
US$ 27 milhOes terSo ainda que ser investidos
na area industrial. Conforta-nos, entretanto,
poder afirmar que, no caso dos fosfatados,
praticamente quase todo 0 equipamento indus-
trial poderá ser produzido no Brasil.

Sr. Presidente, Srs. Senadores, em meio
a euforia da auspiciosa notIcia, preocupa-me
saber que dividendos reais Minas, especial-
Inente a regiAo de Patos de Minus, dal aufe-
nra. E, desde iS, tomamos a liberdacle de ma-
nifestar nossa esperança ao Poder Executivo,
no sentido de que tao logo se cogite dos pro-
letos industriais que irSo absorver o fosfato
ora descoherto. se dê preferência, em sua im-
PlantacSo, ao Estado de Minas Gerais, sobre-
tudo ao Municlpio de Patos de Minas.

Defendo, Sr. Presidente, uma tese de Se-
torlzacao da indñstria, que serS ohieto, ainda,
de pronunciamento nesta Casa. Em sintese,
entendo que as industrias devem instalar-se,
Preferencialmente, por m otivos sOcio-econôrni-
COS, nas regiöes das jazidas e nas de consu-
mo. E o caso: o potencial produtor encontra-
-Se em Patos de Minus, e o pragrama dos cer-rado5, recentemente lancado pelo Governo Fe-
deral, abrange exatamente a regiSo poloeen-

tro, onde está 0 TrSngulo Mineiro e de onde
Patos de Minas permitirS ao Brasil uma eco-
nomia anual da ordem de 5 milhöes de dOla-
res de importaçSo.

Pelo exposto, Sr. Presidente, Srs. Senado-
res, neste momento de jübilo nacional, no qual
o Ministério das Minas e Energia abre novas
e promissoras perspectivas, como urn dos re-
presentantes de Minas Gerais nesta Casa, ca-
be-me expressar o regozijo de minha terra e
de minha gente, scm deixar escapar a opor-
tunidade de solicitar aos mais altos escalöes
governamentais a implantaçao, nas Minas Ge-
1-ais, de indüstria de transformaçao para os
rninérios que produz e corn os quais pretende
assumir sun cota de participacSo no desen-
volvimento nacional. Muito obrigado."

Esse é, pois, 0 discurso proferido pelo
Senador Itamar Franco em 18 de marco de
1975, no Senado Federal, quando abordou o
problerna do fosfato em Minas Gerais e os
nroblemas da regiSo de Patos de Mina;!,.

PREFEITOS PARA AS ESTANCIAS
HIDROMINERAIS

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Corn o ad-
vento da era tecnológica, o homern, pelo menos
de certas camadas sociais, ye o seu tempo
livre aumentar. 0 preenchirnento do tempo
livre é disputado por divemsas modalidades
de lazer. Numa sociedade que se caracteriza
pelo consumo e pela concorrência, a luta para
se impor ao mercado consurnidor torna-se Ca-
da vez mais acimrada entre aqueles que se de-
dicam ao que poderiamos chamar de in-
dustrialização do lazer. Dessa maneira, nib
se concebe que o turismo seja explorado de
maneima empirica, scm planejarnento e scm o
suporte de uma adequada infra-estrutura ur-
banistica e sem cobertura publicitSria. Dal a
nossa preocupacSo em relacao a escolha dos
prefeitos das estOncias hidrominerais.

Enquanto estamos vendo urn desenvol-
vimento muito grande do turismo nas cida-
des histOricas de Minas, o clue temos observa-
do em relaçSo as estSncias é urna situacao de
paralisaçSo ou mesmo de involucSo no setor.
0 turismo, nessas cidades, além de ser, em
potencial, poderosa fonte de riqueza para o
Estado, é urn dos pilares clue sustentarn a
economia da região. E acrescentamos que
muitas pessoas dependem dessa indistria scm
chaminés, par sua própria subsistência. Se
a frente do Executivo dessas comunidades não
forem colocados elementos capazes de dinami-
zá-las e de reivindicar, por todas as formas,
as condiçSes necessSrias ao pleno desenvolvi-
mento turistico, nSo sO a econornia da regiSo
se ressentirS, como se criaro problemas so-
ciais graves.

JS fizemos vSrios pronunciarnentos na
Assembléia Legislativa do Estado no sentido
de que as estâncias hidrominerais tenharn os
prefeitos de que necessitam. Sempre nos ha-
temos pela tese de clue todos Os prefeitos
devem ser eleitos pelo povo, devern ser pessoas
da terra, depositSrias cia confianca dos ci-
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dadãos e sensiveis aos problemas peculiares
(le cada municipio.

Sempre nos preocupa qualquer tendên-
cia tecnocrática que deseje substituir pela
frieza e aparente neutralidade (Ia técnica a
sensibilidade aos problemas hurnanos. Alas,
quando não é possivcl a solução mais derio-
eratica, (lOS males preferimos o menor: antes
a solucão técnica que a solucão fruto de pa-
liticagem, protecionismo e apadrinhamento.
Se o povo não pode escoiher, confiamos ro
born senso do Sr. (iovcrnador. Rememoart
do a atuação que tern tido o Sr. Aureliaiio
Chaves como homem pñblico, crescem as
nossas expectativas em relação a alequação
(Ia solucão proposta por S. Exa. para as pre-
feituras das estãncias hidrorninerais.

AUMENTO DE' YENCIMENTO

o SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, reputamos Ic-
liz a iniciativa (10 ilustre colega Elmo Braz,
quando in(lica a S. Exa. , Sr. (;ovci'nador do
Estado, a justiça c a conveniencia (IC Sc esten-
(icr magistratura mineira o aumento de yen-
eimcntos que 0 Executivo acaba de conceder
aos Secretãrios (IC Estado. Nós, da ARENA,
achanios realmente defensãvel a meihoria so-
lanai para Os juizes C outros SerVi(IOreS des-
Ic Estado. A magistratura inineira é tida,
CDIII nTluita justica, como dos grandes (leste
Pals. Renomado tern sido os mineiros que
dignificarn os trihunais, alguns deles alcan-
ando a mais alta corte de justiça, qual seja

0 STF.
Entendernos que a elevacSo do custo de

vida, que ocorre menos per falta de provi-
(lencias (to Governo brasileiro (10 que por urn
reflexo (IC situacoes internacionais, principal-
;nente aquelas que decorrem da alta do pc-
trolco, quc está afetan(lo n5o so o Brasil, mas
tO(IOS OS paiSeS, esta elcvacao, clizia CU, preci-
so ser neutraizada . E neces:;ãrio urn aumento
(IC salários, de vencirnentos para o operário,
para Os trabaiha (lore s, para todos aqueles que
ViVCITi (IC salãnios, vencimentos, SUI)Sl(IiOS, ho-
norhrios, para todos aqueles que tiram 0 scu
sustento dc urn salarso mensal e precisam (ICS-
a meihoria

Desejaria, Sr. Piesidente, que Minas, quc
todos os Estaclos (Ia FcilcracSo pudessem, mais
hoje, mais amanhib, encontrar aquela formula
qUc sabernos existir iia legislaçibo francesa,
(I UC posUi uiiia lei nui10 sibbi:, niint() bern fei-
Ia, segufl(lO a qual o salãrio do trabalhador, 0
vencirncnto (to funcionário, o provento (laque-
les que trabaihain e rccchern uina mcnsandade,
to(lOs esses pagarnentos são automaticamente
riojorados em 5% a mais (10 quc o indice de
inflaçao verificado. EntSo, provavclniente, 0
(joverno frances tern li o scu rneio dc pesqui-
sar peniodicaniente, (1 iganlos semestralmcnte,
anualmente, o indice da inflacão, para, entSo,
através (Ic seu inceanismo estatal, aplicar a
lei, (lanclo urn aumento de ve.ncirncntos 5%
major do que a inflacSo verificada. Suponha-
mos, em termos concretos, que, no prirneiro
triniestre dc 75, a inf!açao tivesse siclo da or-
(1cm de 55c: então o aumento salanial ncsse
j)nimeiro trirnestre seria da ordem de 10%.
Corn isso, to(los os trabaihadores, todos os as-

sa!ariados, to(los, enfiiii, que rcce!)(IIs
inensalidadc pam sobrcviver teriam SCU POd,aquisitivo 5% niaior que a inf!açOo. ISSO
parece tirna provirincia que so PO(ICI'ia sifl..gir no pals inais inteligente (10 mundo, 0flde
estã o povo mais inteligente do mundo, o

scm (16vi(la, reconhccido por todos nós,
ciuc pese a grande inte!igência (10 POVo bra,sileiro, que nós reconhecemos scm falsa modes.
tb. Isso so poderia surgir, repito, (10 franeCs
tido como cérebro do mundo, a grande inte.
IigC.ncia mundial. Quern sahe nos encontra
i-cmos urna formula aqui cm Minas Gerais,
atraves da quai urna lei sabiarnente
do colocas.sc Os venciineiitos dos operibrios
rtos funcionOrios C (IC todos aqucles que rece
hens pagaincntos para viver, 5% rnaiores que
a inflaçSo verificada.

Corn o nosso respcito., COlfl 0 nOSSO elo.
gl() a niagistratura iii in cira, dainos o UOSSO
0 1 )010 , Cni fl()fliC (la ARENA, cia qual sonsos
vice-lidcr nesta Casa, a esse Rcqueiiiiiento de
autoria do ilustie Deputado Elmo Biaz, colO
Os nie!horcs descjos dc que dc encontre gua-(((la flOS escaloes slipenioreS

GRUPOS ESCOLAHES

o SR. DEPUTADO OLAVO COSTA Sr.
Prcsidcnte e Srs. Deputados, aprcsentamo 5 a
Mesa deste panlainento, nesta tardc, um Reque-
riniento clue cuida (IC urn grupo escolar em
Juiz (IC Fora. Trata-se (10 Grupo Escolar Depu.
tado Olavo Costa, grupo que tern o nome de
rneu saudoso isai. Ocorre que esse grupo fun-
ciona num bairro dos mais populosos e dos
rflais huinildes daquela comunidadc, o Bairro
(IC Monte Castelo. Naturalinentc, ali estudam
criancas careiitcs dc recursos, que vSo ao gnu-
po escolar mais para rcceber a sua racão diã-

ou. mclhor cxphcan(Io, niais para receher
a sua sopinha (10 que para estudai.

Esse grupo funciona precariarnente em
duos ve!has e hurnildes residências, corn crian-
ças espaihadas por to(Ios os cômodos, verda-
deiros cuhiculos. Nós JO visitainos aquele gru-
p0 escolar em muitas outras oportunidades,
porque aquele cstabelccirnento, mcicccndo 0
norne dc men pal, recehe urn caninho especial
(IC minha partc. Sempre procuro lazer alguma
Coisa por aquelas criancas, seja atiaveS de
fornccirncnto (Ic material escolar, seja atraves
do própnia Prefeitura Municipal (Ic Juiz de
Fora, que, apcsar de nSo sen administradOra
lie grupo, pois cte pertence ñ rede escolar do
Esta(lo (Ic Minas Gerais, tern feito alguma CO!-
so por aquele estabcleciniento.

Estainos pedindo, neste Requerirncnto, a
otencao (10 Sr. SecretOnio cia EducacOo, pan
CIUC possa sen feito urn riovo cstabelecimefltO
naquelc Bairro, onde nSo existc urn grupo es-
color dc fato e sim urn cstabelecinsento de en-
sino funcionando precariamente.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputados, "
jam V. Exas. o disparate da situação. HoJe
apresento este Requenimento e, arnanhã, apre
sentaici outro, propon(Io a modificaçSo da dc
nominacibo (IC urn grupo cscolar dc Belo H?:
nizonte. Trata-se do Grupo Escolar Pandia
Calógeras. Pretendo modificar o SCU nom',
corn tO(IO 0 respeito que tenho pelo nonie 11nor-

tal dessa ilustre figura pablica, que a esta al-
tura, de'e5e sentir constrangido em dar o Sen
00me Oquele estabelecirnento. Pelo men Reque-
rimb0, o grupo passará a sen denorninado
parais() dos Lordes", uma vez que ele nao

atende iisua finalidade precipua de dar condi-
cOdS de estudo aos ulunos carentes de recursos
fjnaflCeiros. Assistimos all, diariamente, a urn
(lesfihe continuo de autornOveis de luxo; nun-
Ca vemoS entrar no grupo alunos que tenharn
iiIU aspCcto mais pobre. Se Os senhores per-
manec m nas imediaçOes do grupo, entre
i c 12 horas, veribO que, realrnente, dc se

transfo 1ma nuns paraiso de hordes. Mudando o
00me (10 grupo e levando PandiO Calógeras a
0omea r urn estabelecirnento que de fato cum-
pra OS scus objetivos, estarernos pnestando-lhe
realmCn te a homenagern merecida. Trocando
o noniC do atual PandiO CalOgeras para Pa-
ralsO dos Lordes, faremos corn que as farnilias
abaSta5 que levam Os seus filhos a estudar no
estabClC mt0 nOo fiquem constrangidas, por-
que este flao serO mais urn simples grupo esco-
tar e darO o status necessOrio ao chefe de Ia-
india que nSo pertence O classe media. Os
alUno s daquele grupo pertencem a classe mais
favoredida, 0 classe A, pois, raramente, ye-se
all urn Volkswagen on outro carro mais sim-
ples, mas sempre Dodges Dart, Mavericks, urn
ou outro Opala que ainda conscgue romper
aquele cerco acintoso.

Portanto, naturalmente, a CornissOo pro-
pria do Casa que mO cxaminar o Requcrirnento
transformarO o Grupo Escolar PandiO CaIOge-
ras em Grupo Escolar Paralso dos Lordes. Fl-
ca, portanto, na dependência daquela augusta
romissibo dar o scu parecer sobre o assunto.
Deixamos registrada a nossa cnitica. Muito
obrigado!

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
(Profere discurso que, per ainda não ter sido
enviado pelo orador, serO publicado em outra
ediçSo.)

O SR. DEPUTADO JOAO MARQUES -
(Proferc discurso quc, por ainda nOo ter sido
enviado pelo onador, scrO publicado em outra
ediçSo.)

VOTO DE CONFIANCA AO GOVERNO
BRASILEIRO

O SR. DEPLTTADO DALTON CANABRA
VA - Sr. Presidente e Srs. Deput-ados, nos
ultirnos (has o Brasil fob abalado por urna (Ic-
CiSao (IUC chocou todos os democratas (leste
Pals, tanto (Ia ARENA, quanto do MDR, aque-
hes quc tens firme conviccSo deniocrOtica e
que insistem em ter esperanca de urn dia ver
este Brasil nurn estado de direito c numa de-
mocracia plena.

Sr. Presidente, faltou no assessonia (IC S.
Exa. o Sr. Presidente da RepOblica, aquela
Sabedoi . ia iiiincira que faz corn que as partes
Sc entendain (lepois (10 diOlogo, do discussOo,
da tnoca de pontos de vista para depois, preva-
lecer a incihor soluçOo, a mais harmonica. NOs,
Sr. Prdsi(Ientc, quc estOvainos esperancoSos e
entusiisinacIos, que acrcditOvanios nas mien-

cOes do Sr. Presidente da RepOblica e que
passarnos a ten por S. Exa. uiiia certa venera-
cao e respeito, tanto que teino-nos afastado da
Tribuna (Ia OposicOo nesta Casa, estarnos de-
cepcionados. S. Exa., o Sr. Presidente do
Repübliea, causou ao Brasil, 0 consciência ci-
vica e (leinocratica do povo brasiheiro, unsa
grande (Iecepcão. Acredito ate que Os meus
correhigionOnios de Rio Branco cstivessern er-
rados; acre(lito ate quc des abusararn urn pou-
co do direito de vetar urn nome escohhido
peho Sr. Governador. Mas, Sr. Presidente,
dai a usar os atos de exeeção e urna interven-
cOo na Prefeitura de Rio Bronco, causando um
impacto dessa ordem em todla a NacOo, val uma
distancia muito grande. Sc a Oposicão deve
ten rnaior cuidado; se a OposicOo deve fazer
prevaleccr na sua cOn(Iuta a maior cautela e a
rnaior atencão, o Governo muito mais atencão,
muito trials cuidado deve ter em não ferir as
suscetil)ilidades dernocrOtieas do povo brasi-
leiro.

0 Prcsidente Gcisel perdeu uina ótima
oportunidade de nOo usar o Ato Institucional
n Q ). Mal a consciencia dernocrOtica do povo
mineiro havia-se restabelecido daquele ato de
força, (Iaquela agresshbo 00 estado de direito,
e acontecc CIII Belo Horizonte inais urn ato (Ic
forca quc abalou as nossas Csperanças e a nos-
so confiança nas atitudes (10 Governo Geisel.

Sr. Prcsidlente os órgãos die scguranca do
(joverno scqiiestrararn oficialmente uma pes-
soa, scm mandado de prisibo e sem flagrante,
por simnplcs suspcita; urna pessoa (10 mais alto
gabanito, da major respeitabilidade, de famIlia
los lilais tra(licionais c no desenspenho (Ic urn

(- i ll-'go iiiiportante coiiio é o (Ic Presidente do
Sindicato dos Construtores Civis (Ic Minas Ge-
rais. Ncin isso, nem o fato (Ic o lndhividuo ser
engenheiro e peiteneer a urna faiiiihia impor-
tante, impediu que fosse seqüestrado pela po-
licia e ldVa(IO, (10 maneila conlo foi, para o
DOPS, numb agressao aos nossos foros de civi-
lizaçhio. Isso niiio po(le continuar, porquc, do
contrarlo, nOo adiantii o Presidcntc Gcisel fa-
lar em distensão poiltica, falar em voto de
confiança no sua pessoa, porque os radicais da
(lireita e (Ia esquerda, do MDR e (Ia ARENA,
nos dirSo, a nOs quc acrc(IitanioS no Presiden-
te Geisci: "Idiotas, corno podcrO haver dis-
tensad), imperando os ales institucionaiS, ins-
perando as leis (Ic exccçOo no Pals? Cretinos,
como vOo acreditar que o Presidente, corn a
arma no nsOo, nOo vai PUX1II o gatilho quando
for necessOrio aos seus interesscs?"

Sr. Prcsidente, foi cxtrcmarnentc cons-
trangedora cssa ültima semana para nOs que
acreditOvamos quc este Pals carninhava celere-
miidntc para o rcstahelecimento do estado de
(lireito e (Ia plena dernocracia.

Por isso, faço aqui urn apelo a S. Exa., o
Sr. Presidente da Repñblica, apelo nOo do
Deputado ncns do representante do Pantido (Ia
OposicOo, mas apelo de urn democrata que jâ
estava acreditando em S. Exa., apelo do ho-
mem quc via COIl OS meihores olhos a acão do
Presidcnte da Repübhica, que confiava que urn
(Ija dc dcvolveria o Pals ao pleno estado de
direito, que cornbatia aqueles radicais que in-
sistiamn em nOo acreditar em S. Exa. e que se
sente hoje desamparado, contrafeito e ate
constrangido ao fazen este pronuflciarnefltO.
Talvez fosse rnelhor o silêncio, a rninimiZacaO
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de atos grosseiros como fora a intervenço
em Rio Branco e a prisão de urn elernento da
mais alta categoria aqui na Capital de Minas
Gerais, berco de Tiradentes e da Liberdade,
logo após o Dia da Inconfidência. Quero de-
sabafar a mágoa da confianca traida... Os in-
teressados em perturbar a ordem institucio-
nal venceram urn round.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, acredito
que a falha tenha sido dos assessores do Pre-
sidente Geisel. Ele foi mal-assessorado. E,
aqui, os órgSos de seguranca agiram arbitra-
riarnente, isto é, näo agiram em consonância
coin os seus superiores. Näo pode haver dis-
sensão tanto na Oposição, corno no setor do
Governo. Vamos passar a borracha, vamos es-
quecer tudo, varnos restabelecer a liberdade
para os presos politicos. Varnos permitir que
voltem ao Pals os que estão banidos. Vamos
dar ao (ioverno urn voto de confiança; vamos
ter ordem disciplinar, espIrito pdblico; varno
pensar mais no Pals do que nas nossas posi-
çOes pessoais ou partidárias. Vamos exercer a
democracia, restabelecer o direito neste Pals
para que ele possa ser, dentro em breve, uw
dos grandes paises civilizados da America e
do mundo. Enquanto houver agressöes dess
ordem, podemos "tirar o cavalo da chuva"
uorque não passaremos de urn Pals subdesen
volvido, onde impera a vontade do ditador.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, faco essay
criticas ao Sr. Presidente Geisel, muito cons-
trangido, porque tinha enorme confianca no
acão de S. Exa. e acreditava nas suas inten-
cOes. E, por isso, sinto-me decepcionado, aca-
brunhado.

Aelo portanto, mais uma vez, ao Sr. Pre-
sidente, para que nSo cause uma decepcao
geral ao povo brasileiro e faça qualquer coi;
para que depositemos confiança nele, uma ve
clue, nesses diax, a decepçao foi enorme. Tal-
vez seja tarde demais para que S. Exa. res-
tabeleça a confianca através de suas acSes.
Confiro, portanto, mais urn voto de confiança
a S. Exa. e espero que ele não decepcione ou-
tra vez o povo brasileiro.

COMENTARIOS SOBRE DISCURSOS

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Aproveilo a
oportunidade n5o apenas para responder as
palavras do ilustre Deputado do MDB, Dalton
Canabrava, nosso prezado amigo, mas também
para referir-me ligeiramente a elas. Isso, por-
que a Liderança da ARENA está-se niovirnen-
tando, neste instante, para colher elemento,
positivos, concretos, a fim de, certamente ama-
nba, oferecer uma resposta a critica on mesmo
A observacSo feita pelo ilustre Deputado
Dalton Canabrava.

Primeirarnente, S. Exa. larnentou a inter-
ferência presidencial, corn base no Ato Insti-
tucional n. 9 5, na Capital do Estado d 0 Acre,
onde a Assernbléia Legislativa, duas vezes con-

	

sultada sobre a nonieacSo do Prefeito 	 essa
ssernhléia, coin oposicionista re-

eusouse a aprovar o norne indicado. 0 prO.
prio Deputado Dalton Canabrava, que afirmo
n50 ter S. Exa., o Sr. Presidente da Repdbli
ca, revelado neste episódio a prudência mi

neira - expressão do iiustre Deputado
Oposicão acrescentou que os seus °Orr
gionários do MDB acreano não tiveram a ek.rUdência necessária no exame da materja l)
tendo que este ilustre Deputado rnineiro
voltou., pretendeu criticar o Sr. Presicje0t0' e
Repdblica, mas tarnbém reconheceu queda
preciso criticar sua própria Bancada
tao, acho que urna coisa anula a outra, e o
nós percebemos é que houve prudêncja
parte da Presidência da Repüblica quJ
näo agiu ex-abrupto, não agiu incontinent.
Urna Mensagern do Governador a Assee
foi recusada, outra Mensagem foi feita e b'
também recusada. Então, a partir dal, eu en.
tendo que qualquer mineiro na Presidêncja d
Repdblica agiria do mesmo modo, tal 
fez S. Exa., o Presidente Ernesto Gejselcoin,

Coin 	 a urn outro cornentárjo do Sr.
Deputado Dalton Canabrava, sobre assunt0
da minha area funcional 	 Secretaria de Se.
guranca que diz respeito a prisSo de Urn
ilustre engenheiro desta Capital, estamos co.
ihendo dados para uma explicação formal, que
será dada a imprensa na noite de hoje ou de
amanhS, quando muito. Ma's podemos adian
tar que, por elementos extra-oficiais que conhe
cemos, sabemos que a policia foi levada a
agir contra urn chantagista e estelionatárjo
que tentou conseguir dinheiro de urn prefei
to do interior, ameacando exterminar4he a
farnllia, caso nSo o obtivesse. 0 prefeito cha.
rnou a policia e revelou a tentativa de chan-
tagern. Esse elemento, levado a interrogato
rio, fez outra falcatrua e disse que o dinhejro
era para urn piano subversivo e quc dentro do
grupo subversivo figurava o nome do Eng.'
Mauricio Róscoe. EntSo, a policia agiu preven-
tivarnente. Nós, que somos Delegado de Poll-
cia, desde o inlcio larnentamos que urn homem
dessa estatura moral, desse relacionamento em
Belo Horizonte, tivesse sido vItirna dessa cir-
cunstância. Mas, por outro lado, quando a po-
lIcia faiha, a sociedade a critica; assim, hi
sempre uma critica: on contra 0 excesso on
contra a omissão policial. Portanto, deve o
nobre Deputado aguardar a palavra do ilustre
Secretário da Seguranca, que deverã esclare-
cer 0 assunto.

Quero referir-me também, ligeirarnente,
ao discurso aqui proferido pelo ilustre Depu-
tado Amilcar Padovani, prirneiro para, securl-
dando-o, enviar desta Tribuna os nossos man
calorosos aplausos, os nossos mais efusivos
parabéns ao ilustre Deputado Cicero Dumont,
uma cias figuras mais brilhantes do Plenario
rnineiro, pela conquista intelectual do grande
significacão que S. Exa. acaba do obter qua]
seja a classificaçSo em brilhante concurso, corn
sete companheiros, para roger a cãtedra de
Direito Constitucional da nossa ljniversidade,
em Belo Horizonte.

Parabéns ao Deputado Cicero Dumont,
cuja atuacão nesta Casa é por todos reconhe-
cida e elogiada como uma das mais brilhafl
tes e cuja atuaçSo intelectual também é re-
conhecida por todos. Como ainda ha pOUCO
dizia o ilustre Lider do MDB, Deputado EnTh
ho Haddad, é uma valorização a mais, para 0
PlenOrio e para a Assembléia Legislativa, qUe
o Deputado Cicero Dumont traz, coin bri-
Iho e inteligência, como tambérn é o caSO de
outros colegas que, eventualmente, co,nquista1
vitórias, todos eles contribuindo para o bri-

J 
lha0tfl0 do nosso PlenArio e da nossa As
se0ble1

Ainda corn referência ao Deputado Arnil-
car. Padovafli, S. Exa. lou urn discurso pro-
ferid0 pelo Senador Itamar Franco a respeito
do f0sfato em Patos do Minas. Quereinos con-
gratula1Os coin Exa., o Senador, pela
jernbrangade reforir-se ao assunto, que foi tarn-
bern objeto de discurso do urn no'sso colega da

nesta Casa, o estirnado e eficiente
Deput0 Sebastião Nascirnento, que repiesen-

a regiãO de Patos de Minas.
São essas as palavras ligeiras, a respeito

dos comentãrios dos nossos colegas Dalton Ca-
nabrava AmIlcar Padovani.

a angOstia que ronla os hares (10 inilhare's
do servidores.

Apolo par-a V. Exa., no sontido do quo
não faca esta Casa funcionar como rollia
quando são tratados assuntos do grande im-
portancia, irnpedindo-a do ouvir a parocer
oral da cornissão técnica própi-ia. Assim esta
Casa torã condiçöes do so nianifestar a favor
de milhares de famIlias que apelam para
Os seus representantes, como oste orador
quo ora ocupa a Tribuna e, inclusive,
como V. Exa., que dir-ige os trabalhos
desta Casa. Formulo a V. Exa. o mais
caloroso apelo, em questão de ordem, a
fim de que verifique o mérito do as-
sunto, o interesse cohetivo, o interesse de
iiiilharos do farnihias. I-4eforrnulo, portanto, o
mou Requerimento, pois o seu tear não fere
a docisão norinativa do V. Exa., pedindo que
o mesmo soja incluido na Ordeni do Din do
ainanhã, scm anuência prévia da comissão
técnica especializada no assunto. De outra
forma, 0 atraso na votacão do Requcrimento
virá adiar por quatro on cinco dias a niani-
festacão desta Assembléia ein favor dos sorvi-
dares do ex-DCT na diretoria'sedada n-a Ci-
dade do Campanha, no Sul do Minas. Os sor-
vidores do ex-DCT pe(lCili apeflas justiça; po-
(1cm aos Deputados aniparo, para que ado h-a-
ja piejuIzo, disponibihidade, disponsas etc.
Querem trabaihar scm mnedo, seal pânico, scm
pavor, scm ternor: muitos desejarn contratos
na forma da CLT. Quoreni trabaihar coin

 0 tranqiiili(lade, coma sempre fizo-
ram.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Prcsidência infornia ao nobre
orador que acompanhou coin bastanto aten-
cão as alegaçSos do seu Requcriniento, mas
mantCm a sua checisão, porquanto, a juizo da
Presidência, a Rcqucrirnento do S. Exa. nSa
tern a preniência que so pretendc.

A decisao normativa (Ia Mesa foi no sea-
tido de quo não se esvaziassom os trabaihos
(las cornissSos técnicas. E, mais ainda, tra-
tando-se do problema de iniportãncia e role-
vância, como é o caso do Hequerirnento do
Deputado Nikon Gontijo, é importante a apre-
ciacão da inatéria pclas comissSes, para que
as mesrnas possam dar-lhe, realmente, 0 valor
(he quo oho se revoste. Assim, a Presidência
mantém a sua decisão e remote o Requeri-
rnento, dentro do prazo rogulamentar do cia-
co dias, as re-spectivas comissScs, para que
os Srs. Deputados possam tratar do impor-
tante assunto quo o nobre Deputado,nesta
Reunião, levou a opinião pdhhica e as auto-
ridades competentos.

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidento, quero dizer a V. Exa. quo,
scm intercs'se de diahogar corn a Mesa, scm
intercsse (he estabelocer po1êmnica coin Pre-
sidência, quero deixar registrado rneu formal
protesto peha interpretacão dada a casos como
este. Veja V. Exa. que, pehas suas próprias
palavras. pela •sua decisão normativa, quando
fica a criteria exchusivo da Presidência resol-
ver urn assunto reahmcnto relevante 0 urgoilte

como este, a Presidência vern tomar uma de-
cisão politica quo podera ate, no futuro, ser
urna clecisão do ordern partidãria, se a Pre-
sidência entendor quo os assuntos trazmdos
pela ARENA são aquehes rehevantes e urgen-

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. presidente, Srs. Deputados, os funcioná-
rios do antigo Departarnento dos Correios e
elégrafoS de todo o Pals, especialrnente os

(IC Minas Gerais, estão apreensivos coin re-
centes medidas tornadas pela direção da Em-
presa Brasileira do Correios e TelCgrafos.
inda agora, Os servidores do ex-DCT, coin

sede 0 diretoria na cidade de Campanha, no
Sul do Minas, apreensivos, preocupados e em
pânicO, pedern a pronunciamento desta Casa.

Assirn, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
ao apresentar este Requerimento, cujo assun-
to considero urgente e relevante, requeiro an-
tecipadarnente a V. Exa. que, ouvidas as duas
Liderancas - pam atender a praxe adotada
pela Mesa - seja indicado urn relator para
que, através do parecer oral, a Casa tenha
condicöcs do incluir na Ordorn do Dia do
amanhã o Requerirnento que apresentarnos,
repito, por cnnsiderá-lo assunto (10 urgência
e do alta relevância.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência indefere o pedido
(to Sr. Deputado Nilson Gontijo, que requer
parecer- oral para o scu Requerimento, por-
quanta isso contraria a clecisão norrnativa da
PresidCncia em casos seinehhantos.

0 SR. DEPUTADO NiLSON GONTIJO -
Sr. Presidonte, a decisão normativa citada
por V. Exa. faz oxcoção para os casos do re-
levância o urgência, como é o caso do nosso
Requerirnento. Não pretendemos infringir nor-
mas rogimontais, rnas essa decisäo normativa,
fla reahiclade, não atinge o Requerirnento por
fibs formulado. Lainentarnos quo V. Exa. (he
adecisiio por antocipacão, antes mesmo de y e-
rificar a assunto ventilado no Roquerimento,
Isto é, a sua urgência e relevãncia. Solicita-
nos a V. Exa. que atente para a teor do nos-
SO Requerimento, para 0 assunto ache contido,
Para o interosse pdhhico, para o intoresso dos
funcionãrios do cerca do 230 agendas do ox-
-Departamento do Correios o Tehégrafos. Na
iliretoria do Campanha, 160 servidores ja fo-
ram cohocados em disponibilidade o mais do
300 correm o mesmo risco. Esta Casa, como
reproc i tantc hegitima do povo, de divorsas
Camadas sociais, das mais aitas as mais humil-
des, inclusive desses funcionãrios do ex-DCT,
deve ter sensihilidade suficionte para sentir
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cs ciiqU iito que Os SSti abs I cal abs pch
MDII são considerados de pouco interesse.
Estã claro que o caso que acaba de scr trazi-
do a baila, qual seja aquele que decide a sorte
de niilharcs de farnilias de servidores do an-
tigo DCT, foi resolvido pela vontade e livie
arbItrio de V. Exa., como Presidente. Quero
deixar registrado nos Anais da Casa o men
mais formal protesto contra tal atitude; quc
fique registrado que milhares de familias
do ex-DCT estão ameacadas de entrar em dis-
ponihilidade por questao de cinco ou oito dias.

0 assunto poderia sec resolvido (IC outra
forma, coin apelo desta Casa ao Ministro das
Comunicaçöes, ao Diretor Geral da empresa
eni Brasilia, no Diretor Regional cm Minas
ou ao Diretor do setor de Campanha c de ou-
tros setores. Assirn, pelo menos, tentar-se-ia
livrar essas faiiiIlias do pânico e do 'sofrirnen-
to, conforme jã está rcgistrado em pronuncia-
niento clue fiz por escrito, corn a devida jus-
tificacão, cia Requerimento apresentado a esta
Casa.

Essa decisão napoleônica deve pesar na
consciência de V. Exa. e na claqucles que
levaram V. Ex-a. a torná-la. Assirn, (leixo re-
gistrado este proriunciamento, mosirando que
eu, pelo menos, cumpri fielniente a minha
rnissão (Ic hornem publico; Cuflipri corn o
rneu devcr. Estou defendendo os direitos (Ia
lahoriosa classe dos servidores do ex-DCT e,
para tanto, encontro dificuldades ate ein V.
Exa., Sr. Presidente!

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Não ha questão de ordern a re-
solver.

o SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presiclente, na forma regimental, e zelan -
do pelo cumprimento do Regimento Interno
desta Casa, quero formular a V. Exa. algu-
mas perguntas.

Inicialmente, quero saber se pode e deve
a Mesa inclicar suplente (IC suplente de comis-
são técnica na hora da votacão da coinissão
técnica da Casa, corn a presença, na Casa, dos
Deputados efetivos e também dos suplentes re-
Inejonades c indicados na oportuni(Iade certa.

Sr. Presidente, devo justificar urn fain
ocorrimlo. São mnembros efetivos da ComissSo
(Ic Assuntos Municipais e Planejamentos Re-
gionais: Cyro Macic! (Vice-Lider do Governo
e da Bancada da ARENA); Artur Fagundes,
ausente do Plenãrio no din (le hoje; José La-
viola, quc, salvo engano. teni presença anota-
(Ia nesta Casa, no (ha do hoje; João Gomes
Moreira c Mendes Barros, do MDB. São su-
l)Iefltes : José Bonifãcio Filho, Jesus Trindade
e Christovain Chiaradia. presentes a Reunião
de hoje. São três suplentes da ARENA e dois
do MDB, também presentes: Eurinedes Craide
p ArnIlcar Padovani. No entanto. Sr. Presi-
(lente, a Comissão de Assuntos Municipais so
reuniu as 15 horns, corn os Deputados citados
porno presentes na Casa, no Plenário c no pré-
(ho, e V. Exa. indicou o nobre Deputado Sc-
bastião Nascimento para substituir efetivos e
suplentes que estavam prese.ntes. Sc existe a
composiço cia cornissão corn efetivos e su-
pIcnics, a suhstituição de membros presentes
por urn membro do Plcn(irio me parace que
fl(O C in coisa muito regimental.

IS  jcori'cu cool o Piojebo a ser
ciado pela Comissão (IC Assuntos
corn 'a presença dos dois Deputados efe ms
(10 MDII. Na hora, corn o suplente do ef
na Casa, surgiu, corn a assinatura (Ic V
a indicacäo do norne (10 nobre Deputado Xa
bastião Nascimento, salvo engano, o
Deputado que não havia assinado o ProC0Jet0negando o seu apoio. Logo, pareceme 	 ,

quefoi feita alta manobra, que não se enqu
bern nos termos regimentais, contra o p
jeto que ia ser apreciado. Poilante, tio

uve0 empate de dois a dois na Comiijssão jcompareceram quatro Deputados, entre sup
tes e efetivos. A indicação do .ncnbre Dept
do Sehastião Na'scirnento., por quern ter
especial estima, respeito, arnizade e ConsideraçSo, parcce-rnc unia manobra (Ia
rança do Governo, coin 0 apoio dc V.
numa atitude poUCo regimental. Para que'
corno V. Exa.., é urn zeloso cumpridor do 11e
irnento nesta Casa.

Sr. Presidente, V. Exa. foi Cnvolvjd0 Por
uma manobra de Vice-Lideranca, -o sei se
(to Deputado Cyro Macid, do Deputado Jo0
Navarro on do próprio LIdei, Deputacjo Car-
los Eloy. 0 into é quo, presentes efetjvos
suplentes, foi ifl(hiCadO umDeputado que n5o
é efetivo nem suplente para participar da vo-
tacäo. o Deputado Sebastião Nascinmento.

Trata-se do Projeto que tira o Municipi0
(Ic Patrocinio do rot das estâncias hidrornine
rais. Como pode, Sr. Presidente, acontecer
isso a Patrocinio, Municipio corn grande area
de extensSo, onde so realizou, rccentemente,
corn a presenca do eminente colega Sebastjo
Nasciniento e do Governador do Estado, urna
Exposiçäo Agropecuãria, quan(Io., dumante uma
semana, Ai se fez exposici'io da pro(llicao da-
quela lahoriosa gente, daquele griniide Munici.
pio mineiro, do qua] temos a honm,i de ser urn
de seus represdntantes, como 0 l)eputado Se.
bastiSo Nascirnento. Graças a Deus, tivemos
urna votaca() consagradora naquelc Municipio.
Isso nos obriga a ocupar a Trihuna para cui
dam dos interesses da terra. E pr'ciso qUe se
diga que, desde 1955, Patrocinio cta 1flCIUI(I0
no rol (las estSncias hidromincrais por lei.
Quando surge a oportunidade desta Casa cas-
sar a autonomia municipal, cis que, em vota-
çSo, colocou-se Patrocinio entre os MunicipioS
que dcveriamn ter Prefeibos nomeatlos. Não Sc
faria isso, Sr. Presidente, SC 0 Dcputado Se
hastiSo Nasci p.icnto fosse can(ljdat() a Prefcitu
rn daquela grande cidade do Alto Paranaiba.
0 Deputado SebastiSo Nascimento é urn cida-
duo em quern depositanos grande confianca
c, inclusive, jã foi Prefeito de Pains de Minas.
grande Prefeito. Eis que surgiu, naquela opOr
tuflida(Ie, urn cafldi(iato a Prefeito daquele
Muna-ipio que, certo on errado, tinha flO
meios arenistas sua ciciçao, através (10 vobO
popular, apontada antecipadamente como l•i-
quida e certa. Então. colocou-se PatrocinlO
como estSncia, para ntcnder a interesseS de
grupos minoritãrios (ha ARENA, jñ que Ia nao
existe MDII. Colocou-se Patrocinio cornO es-
tSncia hidromineral, par efeito dc cassar a
sun autonomia. 0 povo de PatrocInio nao tell
mais o direito de eiegcr o Semi Prefeito..&g0y
Sr. Preside.nte. verifica-se que o obJCt1sO
atinginho não corresponde a realid:ide.

Nosso Projeto visa devolver no cleitorado
(I p Patrocinin (I (lireitO di' cscolhcr c eJege

pm-efcito; restituir ao povo a autonomia-C Mun j ( i P io, quc é de produção agropecuã-
jO 	 tern, atualmente, conclicöes para sec
fi áncia Iiidroniineral, não oferecendo acorno-

c'onforto e atrativos para veranistas
u;urist(s Municipio do grande producão não
^estAue'a lmi(lromineral. 0 Governo, a
IliNAS c a Secretaria de Turismo nada fizei-amn
r Patl'dcinio. Apenas nornearam o atual
efeito c nada niais. 0 povo de PatrocInio

t0ç iscomcm sea (tirigente; basta a experiên-
ia qtmc se fez corn a nonieação de Urn deter-

C 
flaiO cngenheiro para a direçao daqucie

0njciP bo, contrarian (10 a vomitade popular.
poVO laquele Muncipio .não o apóia como
m admniniStradOr, porque aquele engenheiro

1e01se r velado urn homem que não se coadu-
a corn população .NG atencle, näo resolve,

cria taxas, onera a populacäo corn taxas e liii-
postos aitissirnos

Assimli, men Projeto é para devoiver no
nOV0 dc Patrocinio o (lircito dc e'scolher 0 seu
prefeito. Esse Municipio é zona dc grande
producão. Au se produz, em abundãncia, o
café, 0 aI'0Z, 0 feijão, 0 irmilho e a soja e so-
breSSai a inddstria calcãmia. Temos au, tarn-
bErn, a fniosa agua mineral Serra Negra, em
local (Ic'liOmliiflado Serra Negra, a 28 km do
tujliCiPi( . [ma crnpresa particular é clue
expiora 0 engariafamento e a industriaiização
da agua mineral. A propósilo, existe ali urn
hotel mnuito mno(Iesto, que não correspoiide as
elpeCtiltivas die veranistas e turisas. Na sede
do Municipio, a admninistração nada fez pam-a
incremnciltar 0 turismo ou ate rnemo o vera-
nismo, pcm'dendo umna boa oportunidade de cx-
plorar as capacidades naturais. Näo se ye
quaiquer iniciativa nesse sentido, seja por
parte do Governo., cia HIDROMINAS, dm Sc-
cretaria (10 Commiércio, Inddstria e Turismo,
iii de qua Iquen entidade. Nens mnesrno a cons-
trucão di urn hotel pam-a aqueles que gostamn
de sair nos fins-de-semnana, pal-a os 'em-anis-
[as quc qneii'ani fi-eqiien tar a cstância hidro-
mineral, é cogitada - Não ha qu-aiquer in-
centivo no turismno na terra natal do ilustre
colega Sehastião Nascimnento - Amparo ao tu-
rismo nan ha, nias existe, sim, urna taxa de
promoçSc rural, que é cobrada pela Prefeitui-a
Ii Patr('Wi n io dos fazendeiros, dos sitiantes,
taxa esla qUe consideramos absurda e incons-
itUcional. Vejarn V. Exas. : nunma cstância
hmdroniinem-aI, corn grande extensão rural, é
cobrad:i ama taxa quc (leveiia ser dc inteira
e0mpelm1ja do Governo Federal c não do
iiUfliC j [) j (( Dc-ssa forma, fazc-ndeiros c sitian-
tes conhi'ibuern, forcosarnentc, para a Prefei-
bra, atm-a y es de unma lei inconstitucional, ile-
gal, inju5 1 c escorchante -

0 fato é que o Municipio é consi(Ierado
estancma iiidrominerai apenas pam-a efeito p0-
itiCo, Para ev j tai- que o povo tenha o clireito
e escoihi . r, pelo vobo dircto e secmeto, o seu
irmgent ( - Hoje, tivemos, na Comissão de As-

5untos Municipais, a opomtunidade dc ouvir
ronuncm (menlo favorãvel a autonornia daque-

le 	 Mas., por urna mnanobra politico
flao S('i se a Prcsidêncja foi levada a fazer

550 Deputad() não-memrmbro efctivo do
'i.Jmmssao, quando a Pi-esidência (lesta Casa
1sPUflhia Ic suplentes e de efetivo's, fob mdi-
cad0 Pnla finnejonar no monmento da votacão
do Pro 1d to, votan(lo contra dc, vencendo aR flcada (Ia ARENA por três a dois. Is so at-on-

teceu, porque o nobi-c Depulado Scbastião
I\ascirnento, o unico que não subscrcveu o
Pm-ojeto pam-a desenvolvet- a autonomnia ao povo
de Patrocinio, indicado por V. Exa., saltan-
do Os efetivos assim corno os suplentes numna
forina que não considcro regimental, ou, comno
dimia ci noljre Deputado Bonifácio Andrada,
Lidem- do Governo na Legislatui-a passada:
"nurima forma inais ou menos regimental", ha
apareceu e teve a oportunidade de desempatar
a votacão, tirando a possibilidade de devol-
vem it autonomimia ao povo de Patrocinio e o di-
reito de eleger o seu Prefeito.

Sr. Presidente, esse Projeto vim-a ao Pie-
nãrio e Os Srs. Deputados poderão manifestar-
-Se sobre dc. Os Srs. Deputados irão votar,
Os Anais da Casa m-cgistm-am-ão o voto de cada
aiim, e o povo de Patrocinio ira conhecer quem
votou contra e quem votou a favor; quern lu-
ton contra on a favor. Mas é preciso que se
registm-e nos Anais da Casa que houve tam-
béimi uma rnanobra, como diria 0 Deputado An-
di-auinha "nlais ou nienos anti-regimental on
mais ou mne.nos regimental, mais ou menos in-
constitucional on mnais on mnenos constitucio-
nal", do nobre Deputado filho da ten-a, nos -so
ilustre colega, que teve o voto de desemnpate
na Cornissão de Assuntos Municipais, pessoa a
quern rendo as minhas, homenagens peho cava-
iheirismo, pelo coniportamento, pelo coleguis-
mao, pela ilianeza lie trato, pela sua figui-a
humimana. Nada, absolutarnente nada, contra
nosso colega Sebastião Nascimento. Expresso,
entm-etanto, macu protesto, Sr.  Presidente, con-
tra a mnanobra encetada, fei-indo o Regiiiiento
Interno cia Casa. 0 povo de Patrocinio precisa
conliccer a manobra feita possivelmentc por
urn dos Vice-LIderes da ARENA, .rião sei se
pelo Deputado João Navarro, se pelo Deputa-
do Cyro Maciel on se pelo Lider Carlos Eloy.
o cemto é que a nianobra foi feita - 0 Deputa-
(10 Sehastião Nascimacnto não era rnemnbi-o efe-
tivo nenm suphente da Coinissão de Assuntos
Municipais e ali comnpareceu, na liora H, pal-a,
coma scu voto, dar o cicsernpate contra a auto-
nomnia municipal de Palrocinio, zona rural,
grande pm-odutora de café, de feijão, de soja,
mnilho, arm-oz, de calcário, lie gado lie com-te
e leiteiro, inns quc hoje é estância hidromni-
neral - Parece ironia do destino que urn Mu-
nicipio corn lantas riqueza's continue, corn 0
voto do nobre Deputado Sebaslião Nascirnen-
to, conio estância hi(Im-oniineral. Enquanto isso
o Sr. Nascimento, todo-poderoso dono das bi-
cas dc ãgua c do hotel dc categoria modesta,
pcmmiianece dando as car-ta's no Municipio de
Patrocinio. Dizem que tudo isso foi pam-a cvi-
tar a elcição do Sr. Jorge Elias - quc também
e (Ia ARENA par-a Prefeito do PatrocInio. Por
isso, colocnram aquela cidade como eslãn-
cia hidrornineral. Saiham quantos quiserern
e dde tomarern conhccimnento quc o Projeto
(levolvendlo an povo dc Patrocinio 0 dircito dc
escolher sen Prcfeito foi (lel-rOtado na Comis-
são de Assuntos Municipais corn o voto de de-
scnmpatc do nohme Dcputado Schastmuio Nasci-
menlo. Estou cunmprindo urn dever, lutando
pela aprovacão do Projeto e denunciando_a
manobra dos intcressados em que o povo nao
tcnha o clireito dc escolher o Prefcito de Pa-
trocinio.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) --- Respondendo a qucstäo do or-
dciii do nobm-c Deputado Nilson Gontijo, a Pre-
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sidência informa que as Liderancas da Casa,
na ausência dos suplentes das respectivas
Comissöes, lancarn mao do art. 99 do nosso
Regimento, para o funcionamento das mes-
mas.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

do Sr. Deputado José Bofljfãc0 F'ilh
que requer voto (IC pesar pelo faIecjen?
do Dr. Ranieri Mazzilli, ex-Preside
Rcpñblica;

(10 Sr. Deputado Luiz Baccarinj, SO1jj
tan(Io voto de pesar pelo falecirnento d0 Sr
Rubens da Cost a Liina, Prefejto
Lima. 	 de

14. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 23 DE ABRIL
DE 1975

N.9 1, (10 Sr. Deputado Gerardo Renault,
solicitanclo do Sr. Governador a equipara-
çSo dos vencimentos dos Comissários de Vi-
gilãncia de Menores coin dos Delegados de
Policia, inicial de carreira;

n.9 30, do Sr. Deputado Elmo Braz, so-
licitando ao Sr. Governador o envio de Men-
sagem estendendo a magistratura mineira o
aumento concedido ao.s Secretãrios de Es-
tado;

fl. 9 32, do mesmo parlamentar, fazendo
apelo aos Srs. Governador do Estado e Se-
cretário do Interior, no se.ntido de serem to-
madas providências para o aumento dos
serventuãrios da Justica;

n. 9 40, do Sr. Deputado Olavo Costa, in-
(licando aos Srs. Governador do Estado e
Secretãrio da Educacao a nece'ssidade de as
serventes (IC grupos escolares perceherem o
salário-minirno;

n.° 57, do Sr. Deputado Domingos Lan-
na, dirigindo apelo ao Sr. Ministro dos Trans-
portes, par que sejarn realizados servicos de
terraplenagein no trecho Ponte Nova - Mon-
I va (IC e out ins:

PROJETO

N.9 50, do Sr. Deputado Christovani
Chiaradia, que dá a denorninaçao de Traja.
no Procópio de Alvarenga Silva Montejr0
escola de 1. 1 grau (le Itahir'a (expo1jvaIen
te)

Nomeaçâo de Comissöes

A Mesa norneia:

para representar a Casa na Exposjcao
Agropecuária de Uberaba, a seguinte Cornjs.
são: Si's. Deputados Sebastião Nascjment
Cicero Dumont, EurIpedes Craide e Neil Ja.
bum;

para representar a Assembléia nos fune.
rais do Sr. Rubens da Costa Lima, Prefej.
to de Nova Lima, Cornissão formada pelos
Srs. Deputados: Fábio Vasconcellos, J&sus
Trindade, Gerardo Renault, Dnio Morejra,
Luiz Baccarini., Haroldo Lopes e Sergio Fer-
rara.

pRESIMA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wil-
son Tanule, Uicio de Souza Cruz, Said Arges,
Jünia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padova-
j, Antonio Dias, Carlos Eloy, Carlos Lemos,

Christ0Va 1u1 Chiaradia, Cicero Dumont, Cyro
Maciel, Dalton Canabrava, Delfim Ribeiro., Do-
minges Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo, Emi-
lio Haddad, Euclides Cintra, Euripedes Cmi-
de, Fãbio Nottini, Fãbio V isconcellos, Ferraz
Caldas, Genésio Bernardino., Gerardo Renault,
Gomes Moreira, Haroldo Lopes, Humberto de
Almeida, Jesus Trjndade, João Bello, João
Marques, João Navarro, JoSo Pinto Ribeiro,
Jorge Carone, José Bonifácio Filho, José La-
viola, José Honório, José Santana, Kemil
Kurnaira, Luiz Baccarini, Mendes Barros, Mil-
ton Salles, Morvan Acayaba, Narcélio Mendes,
Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho., Ola-
ro Costa, Pedro Narciso, Rairnundo Alberga-
na, Ronaldo Canedo, Sebastião Nascimento.,
Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Telêmaco Pompei,
Vicente Guabiroba.

O SR, DEPUTADO OLAVO COSTA Sr.
Presidente, Srs. Deputados, nada mais men-
tório do que o presente Projeto de Resolução,
que trata de convênio objetivando o desen-
volvimento do Programa Nacional de Controle
do Cancer em Minas Gerais.

Nós nos estarrecernos quando o proble-
ma da meningite nao é atacado e solucionado
coin mesma disposicão que norteia o presen-
te Projeto de Resolucão. Veja V. Exa., e desta
Tribuna ja se falou dernasiado no assunto, que
Minas Gerais enfrenta corn todo pesar e ago-
lila o problema da meningite, sern ver uma
soluçao a curto prazo. Temos ouvido falar de
algumas possiveis diretrizes sobre o assunto
e de algumas providências que seriam torna-
das, mas vejam V. Exas. que, no caso da me-
flingite, nao temos ainda nada de palpável
Para apresentar ao povo de Minas Gerais.

Na regiao de Juiz de Fora e cidades vizi-
nhas, a incidência de rneningite jã é gritante.
Sao centenas de casos e, ha algumas horas,
live conhecimento de mais alguns, em determi-

nada area de Juiz de Fora, exatamente onde Se
encontra o novo Distrito Industriul.

A meningite já está progredindo na dire-
çSo do território rural de Juiz de Fora e adja-
cências. Porta.nto, urge que o Govemno do Es-
tado tome medidas como o presente Projeto
de Hesoucao, que merece todo nosso aplauso
e consideraçao, porque se preocupa coin mom-
te, corn o problerna do cancer, coin proble-
ma da mendicância; e corno a meningite e
também urn problema de morte galopante, de-
ye tambéni merecer toda a atencão dos pode-
res p6l)hie0-s do Estado. E preciso que os Go-
vcrnlos Esadual c Federal se conscientizern
de que a Europa está fabricando em abunuân-
cia vacinas contra a meningite. E preciso que
não se considere nenhuma area como priori-
tária, e sirn, todo o Pais, para que Minas Ge-
rais e os demais Estados que não receberam
vacinas possam recebê-las coin a urgên-
cia, sern necessidade de se designarem areas
prioritárias.

Portanto, fica aqui o meu aplauso ao pre-
sente Projeto de Resolucão, ao qual votarei fa-
voravelnicnte, ficando, também., aqui o apelo
e a advertência para que se tome idêntica me-
(lida coin 	 ao problema da meningite.

Matéria Aprovada

PROJETO DE RESOLUGAO

N.° 31, da Comissão de Justica, em discus-
são iinica, que aprova Terrno Aditivo ao Con-
vênio firmado em 1973 entre o INCRA e o
Governo do Estado;

n.9 32, da Comissão de Justiça, em discus-
são Onica, que aprova o Convênio e o seu
termo Aditivo celebrado entre o Ministério da
Sadde e 0 Governo do Estado.

Palavras do Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A Presidência convida os Srs.
Deputados para receberem amanhä, no Salão
Nobre, as io homas, o Exmo. Sr. Secretãrio
do Planejamento, Sr. Paulo Carnilo de Olivei-
ra Pena, que fará uma visita a Assembléia Le-
gislativa.
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31.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 24 DE ABRIL
DE 1975

.Joao Ferraz, Fernando Junqueira, \Vil-
on Tanure, Ldcio dc Souza Cruz, Said Arges,

Jünia Manse, Pedro Gustin, ArnIlcar Padova-
p.i, Antonio Dias, Carlos Eloy, Curios Lemos,
ChristoVa11 Chiai'adia, Cicero Dumont , Cyro
Macid, DOlton Canabrava, Delfim Ribeiro, Dê-
nio \Ioreira, Doniingos Lanna, Elmo Braz,
Emilio Callo, Emilio Haddad, Euclides Cintra,
EuripedeS Craide, Fabio Notini, FOhio
VasconcdlloS, Fcrraz Caldas, (ienésio Ber-
nardino, Gerardo Renault, Gornes Morei-
ra, Haroldo Lopes, Humberto de Al-
meida, Jesus Trindade., JoSo Bello, JoOo Mar-
ques, Joao Navarro, Joilo Pinto Hibeiro, Jorge
Carone, JosC BonifOclo Filho, José Laviola,
José IlonOnio, José Santana, Kemil Kurnaira,
Luiz l3accarini, Mendes Barros, Milton Salles,
Morvan Acayaba, Narcélio Mendes, Neif Jabur,
Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa,
Pedro Narciso, Hairnundo Albergania, Ronaldo
Canedo, SebastiSo Nasciinento, Sérgio Ferrara,
Sylo Costa, Tclêmaco Ponipei, Vicente Guabi-
roba

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N. 9 70/75

Autoniza o Poder Executivo a rever-
ter ao patrimônio da Prefeitura Munici-
pal de Joaima imóvel havido pelo Estado
em doacão.
A Assernbléia Legislativa do Estado de Mi-

na Gerais decreta:

Art. 1 . 0 -- Fica o Poder Executivo autori-
zado a reverter ao patrimOfliO do MuriicipiO
de Joaiiva imOvel reCel)idO em doaçSo da Pre-
feitura Municipal e objeto da Lei fl. 9 32, de 30
de junho de 1952, registrado no Cartório de
Paz e Registro Civil daquela cidade e Cornarca
de Jequitinhonha, no Livro dc Notas n. 9 26
follias 181 e verso e 182 c verso.

1.9 -- 0 imóvel a que se refere o artigo
e sltua(l() no perinietio urhano da cid'ade de

Joalma, na Rua Frei Samuel, e tern a area de
12.800 m2, sendo 160 in comprimento por
So in de largura, confrontando., dc urn lado,
corn o Posto de Saddc do Estado e, dos de-
mais lados, corn terrenos vagos do patrimônio
Ia liefeituia Municipal.

2. -. A reversão autonizada dar-se-á
pelo fato (IC nOo ten sido cumprida pelo Esta-
do a connlição da doaçSo, constante de cláu-
sula expressa.

Ant. 2. - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacão.

Art. 3•9 -- Revogam-se as disposiçoes em
contranio.

Sala (las ReuniOes, 23 de abril (Ic 1975.

José Iio,iário - Dornixiqos Lanzia - Rai-
mIzn(/o Albergaria 	 Teléniaeo Ponipei
José Srnztaiiu 	 Morvaii Acoyaba - Lácio de
Souza Cruz.

Juslificacão - Em 2 de outubro de 1953,
o MunicIpio dc Joaimna doou ao Governo do
Estado de Minus Gerais vasta Area de terreno,
nonforme escmitura passada no Cartório (Ic
Hegistio Civil e dc Notas, do escrivbo José
Murta de Castro, em Joairna, Comarca de Je-
quitinhonha, Livro dc Notas n. 9 26, folha's 181
c verso e 182 e verso.

Dc acordo coin a condicão expressa na
Lei Municipal n. 32, de 30 (Ic junho dc 1952,
a doacSo foi por cscnitura pdhlica, contendo
(lausula (IC se construir no irnóvcl - cuja
area cornprecnde 12.800 rn 2 - uma praca de
(Spoltes.

Verificado quc o Poder Exccutivo nao to-
tHOU providencia a1gufl1a a respeito, descum-
pl'lli(lO, assiln, a finalidadc da doação, nada
mnais justo que se incorpond a area ao patri-
mnbnio do Municipio, ainda rnais porque a
Piefeitura (leScja construir, dcsde logo, a pra-
ça tie csportes.

Solicitamos 0 Casa seu apoio 0 presente
proposicao, por sen justa C oportuna.

José Jloiiório

PROJETO DE LEI N.° 71/75

Autoriza o Poder Executivo a never-
ten ao patrimOnio da Prefeitura (IC Joai-
ma irnOvel havido pelo Estado em doaçiio
A Assembléia Legislativa do Eslado de

Minus Gerais decreta:
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Art. 1.0 - Fica o Pocier Executivo autori-
zado a reverter ao patrirnônio do MunicIpio
de Joalma imóvel recebido em doaç5o cia Pre-
feitura Muncipal c objeto (Ia Le ! n.° 322, de
22 de agosto de 1964, regis4rado no Cartório
de Paz e Registro Civil (laquela cidade e Co-
marca de Jequitinhonha, no Livro de Notas
n.9 44, foihas 3 e verso a 4 e verso.

§ 1. 1? 0 imóvel a que se refere o artigo
é situado na zona urbana da cidade dc Joai-
ma, nas confluências das Ruas Oswaldo Cruz
e Bui Barhosa, e tern a Area dc 1 . 000 rn2.

§ 2.9 - A reversSo autorizada deve-se ao
nSo-curnprirnento, pelo Estaclo, das finalida-
(les da (Ioaçao, constantes de cláusula expressa.

Art. 2.9 	 Esta lei entra em vigor na data
(Ic sua puhlicaçao.

Art, 3. 	 Revogam-se as clisposiçoes em
eontrário.

Sala das Reuniöes, 23 de abril de 1975

José !lonório - Dominqos Larina	 Rai-
mizndo Albergaria 	 Morvan Acagaba	 Te-
lérnaco Pompei	 José Santana - Licio de
Souza Cruz.

Justificacdo - Pela Lei Municipal n.Q 322,
de 22 (Ic agosto de 1964, a Prefeitura dc JoaI-
ma foj autorizada a (bar ao Estado o imóvel
dc que trata este Projeto, corn a destinac5o
preestabelecicia dc nele Sc construir uma ca-
(Ieia pñblica.

A doacao consubstaneiou-se em escritura
pñblica, passada no Cartório (IC Rcgistro Civil
e dc Notas, do escrivão .José Murta de Castro,
em JoaIrna, Comarca dc .Jequitinhonha, Livro
de Notas fl •Q 44, folhas 3 e verso e 4 e verso.

0 imóvei doado nSo serviu a sua finalida-
(be, (lescumprindo o Estado a condicao expres-
sa em lei, sendo, pois, justo que seja ele in-
corporado ao patriniônio municipal, justifican-
(10 mais que a Prefcitura deseja construir no
local os anexos do hospital da cidade, caren-
te, ha tempo, dessa arnpliaçao t5o necessária
ao melhor atcndimcnto da cornuniclade local.

Solicitarnos a Casa scu apoio b prcscntc
proposiçbo, por ser justa e oportuna.

José Honório

REQUERIMENTOS

N.s 142, do Sr. Deputado Jobo Navarro,
solicitan(bo seja feito apelo no Sr. Arnaldo
Prieto, Ministro (10 Trabalho e AcSo Social,
no sentido (be quc seja levado a tcrmo 0 pro-
cesso dc aprovaçSo bo Sindicato Patronal do
Comércio Varejista de Barbaccna;

fl. 0 143, do Sr. 1)cputado Dorningos Lan-
na, pedindo seja solicitado ao Sr. Admardo
Terra Caldeira, President (' do Banco (10 Estado
(be Minas Gerais, a instalação, em Alvinbpobis,
'be uma agência daqucle Banco;

n.s 144, do Sr. Deputado Pedro Gustin,
em que pecbe seja feito apcbo aos Srs. Minis-
tro da EducaçSo, Superintendente da SUNAB,

Presidente do Instituto Nacional do Cinema
Secretãrio da Educação c Delegado flegioflj
da SUNAB, para que sejam tomadas providê
cias quanto a pretensão do Silidicato das E.
presas Exibidoras Cinematogrbficas de Minas
Gerais dc obtcr a cxclusividadc da confecç0
clas carteiras (IC identidade estudantil;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, soi.
tando a retirada do Requerimento n. 35, de
sua autoria.

COMUNICAçOES

Do Sr. Deputado Pedro Gustin, particj
pando 0 falecimento (10 Sr. Lauro Coelho dc
Oliveira, cm Uherlândia;

do Sr. Dcputado Euclicles Cintra, sobre
0 falecirnento do Sr. Delfirn Rennó Moreira
em Santa Rita do Sapucai;

do Sr. Deputado Delfim Ribeiro, de idên.
tico teor;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, dando
ciência a Casa do falccimento cia Sra. Ana
Gabizi c do Sr. Bcrlinguc Araüjo Neto, em
Itapecerica.

Pareceres

Receheram parecer favorbvcl:

da Comissão de Economia e Obras Pãbli-
cas, 0 Projeto fl9 46, em 2. 4 discussSo, e os Re-
querirncntos n.°s 106, 112, 115, 117, 120, 121,
124 e 125;

da Comissão de Constituiçao e Justiça o
Projeto fl.9 50, em 2. 4 cliscussao;

cia Comissilo dc Reclaçao, 0 item 2 do Re-
querimento n.9 29;

da ComissSo de Serviço Pñhlico, os Reque-
rimentos n.ss 108 e 109;

do Sr. Dcputado Morvan Acayaba, oral, a
Rcquerimento n.o 144.

Receherain parecer contrãrio:

(la Comissão de Assuntos Municipais e
Planejamentos Rcgionais, o Projeto dc Lei
Complemcntar n.° 1;

da Comissão (be RedaçSo, os itens 1 e 3
(10 Requcrimento n. 0 29.

Oradores

PROBLEMAS NO SETOR HABITACIONAL

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ocupo esta
Tribuna, pela quinta vez, para falar sabre 0
mcsmo problema e, dcsta vez, muito alegre,
inuito satisfeito, porque .não cram infundadas
as nossas crIticas no Banco Nacional (IC Habi-
tação.

O Presidente Mauricio Schulmann., Corn
quern tivemos oportunidade de dialogar por

1 niais de duas horas no Rio, levando hurnildes
inutuarbos, de vãrios conjuntos de Minas Ge-
rais, para fazer apelos, parece que chegou mes-

a conclusão de que o sistema não fun-
ciofla.

Se os senhores abrirem os principais jor-
nais de São Paulo, irão observar criticas do
próprio Presidente do BNH, Dr. Mauricio
Schuliclanfi, a polItica antiga daqucic órgão.
o presidente ouviu-nos no Rio, conversou.,
obsel'VOU naturalmente que a coisa é grave e
viu tainbém que não éramos os ünicos a re-
clarnal', poique o Brasil inteiro procura urna
solUcSo para esse grave problema.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, valeu a
pena sofi'er as agressöes do Sr. Paulo Gaetani,
Gcrcntc da 5. Região do BNH, de Belo Hori-
zonte,, que quis defender urn sisteina que o seu
superior, agora, passou a criticar, dadas as evi-
dências dos argumentos. E cnquanto nSo
houvel' uma solucão, conforme disscmos, aqui
estaremos, na Tribuna, quase quc diariarnente,
para tecer considcracöes e procurar solucbes,
junto ao Governo Federal, para o BNH. Mas
parece que, felizrnente, a coisa caminha para
urn acerto. Vejam o que publicou o Eslado de
Sao Paulo dc ontcm, a respeito das declaracöeS
do Presidente do BNH, Dr. Mauricio Schul-
mann:

"A Tragéda do BNLI

larmente importante da atuacSo do BNH jã
foi por nós comentado, em outra oportunida-
de, e é justamente essa a perda que a nos-so
ver mais temos a lamentar diante do malogro
cia politica habitacional da Revolucão.

Se os confessarnos surpreendidos corn
as cifras apresentadas pelo Sr. Mauricio
Schulrnann e corn a grave situação por
elas definida, isso nao significa que dei-
xavamos de ter motivos para severas restri-
cocs a politica seguida durante os iiltimos
anos pelo Banco Nacional dc Habitacão e que
é cniticada pclo próprio Presidente dessa en-
ticlade de tanta importância 'sócio-cconôrnica
para a coletividade brasileira. Ens primeiro
lugar., é preciso reafirmar que o BNH resistiu
sempre as pofldtcracOes de que a classe econo-
micamente ativa convocada para participar
de seus pianos mais acessiveis não dispunha
cia capaciclade da poupanca indispensãvel para
saidar seus débitos para corn a entidadc Ii-
nanciaclora, de acordo corn os termos rigo-
rosos de uma operacSo financeira que incluIa
a correcaO monetãria, principalmente se con-
siderarmos que esta não foi acompanhada,
durante muitos anos, por urn correspondente
aumcnto do pO(ler aquisitivo dos salãrios em
geral. Seni conscguir saldar seus débitos,
inuitos coinprornissanios compradores acaba-
ram abandonando as easas financiadas pelo
BNH e partindo para uma nova experiência
habitacioflal consentânca corn suas rninguadas
posses, seja nas favelas, scja em casinholas
e barracos dc aluguel barato. Em segundo
lugar, reconheca-Se a péssima qualidade das
construcbes financiadaS pelo Banco Nacional
da Habitacão, muitas delas erguidas corn ma-
teriais tao frbgcis e corn tanta incüria profis-
sional que não seriarn capazes de oferecer
condicOcs de habitabilidade durante o prazo
de vinte anos, ofcrecido para amortizacãO da
(livida assurnicla pelos seus infelizes proprie-
tãrios. Finalmente, mencionc-se a falta de fis-
calizacão das obras financiadas pelo BNH e
também as nurnerosaS irregulanidades apuradas
em contratos feitos corn empresas constru-
toras inescrupUlosas, que obtinharn polpudos
lucros a custa dc ec000mias de materiais e de
mSo-de-obra incompativeiS corn o projeto que
tinharn por obrigacão observar. Todos esseS
fatores negativos, atuando em conjunto, acaba-
ram por dclinear a situacão constrangedora
quc o Presidente do Banco Nacional de Habi-
tação se viu na contingência de confessar
publicarneflte.

Pelo menos é cste urn ponto positiVo em
favor do Governo Federal: "a sinceridade de
uma exposicão., que, se tivesse partido de ad-
ministradores rnenos escrupulosoS, podenia,
pelo menos, ter omitido as cifras mais desa-
bonadoras. E isso nos convida a ver na atitu-
dc do Governo Federal uma firme deterrnlfla-
ção de reparar os erros ate aqui cometidOs
na polItica hahitacional e de encontrar o ru-
mo que fl05 con(IUZa a esperada solucaO dos
nuinerosos problemas que desafiam a nossa sa-
gacidade e o nosso born senso na dificil tare-
fa die oferecer condicöes decentes de moradia
e dc convivência social a todos os brasileiros.

Qual senia esse rurno? Tal é o assunto de
urn dos nossos comentãrios de amanha."

A opiniao pñblica brasileira foi duramen-
tc surpreendida corn a divulgacão feita pelo
próprio Pi'esidcnte do Banco Nacional da Ha-
bitaçSo de situacbes c de cifras que configu-
ram o malogro da politica habitacional instiul-
(Ia no Pals depois da Revolucão de 31 de mar-
ço. Ate mesmo este jornal, quc em varias oca-
siöes chegou a elogiar a imaginacSo e a capaci-
dade dc inovar deinonstradas pelas nossas au-
tori(IadeS ao implantarem a feliz correlacão
entrc o Banco Nacional de Habitação e o Fun-
do dc Garantia pelo Tempo de Serviço, confes-
sa-se coihido de surpresa pelo alcance das re-
velaçOes feitas em Brasilia pelo Sr. Maunicio
Schulmann, segundo as quais .nada rnenos de
20% dos conjuntos habitacioflais construidos
pelo BNH jamais chegararn a ser ocupados,
elevando-se es-se percentual a 50 0/c nos Esta-
dos do Nordeste, cifras essas que "demons-
tram uma polltica habitacioflal definida fora
da ralidade iia esperanca de formar novos pó-
los dc ocupacSo em areas onde nao existia de-
manda de habitacöes."

Está al uma das mais graves denáncias já
feitas por urn governo revolucionário contra
governos anteriores, igualrncnte revoluciOná-
rios, que teriam faihado no planejainento e
na gestão de urn dos mais importantes empre-
endimentos tentaclos no campo social apóS
1964, desti.nado a eliminar o imenso deficit de
casas e dc apartamentoS que atormenta a 50-
ciedade brasiieira, ofcrecendo-ihe de urn lado
a moradia e de outro uma perspectiVa de con-
vivncia social, além dc uma esplêndida opor-
tuni(lade para que se configuraSse, na pro-
ecSo mais ampla da iniciativa, a consolidacSo
de urna numerosa classe de pequeno pro-
prietarios urbanos, cuja influência, na fixação
(IC nossas diretrizes politicas., senia decisiva
para o futuro do Pais. Este aspccto particu-
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Sr. I'resI( elite, COIltillUa () EsIodo (IC Sao
Paulo a tecer consideraçöes em tomb das de-
claraçOes prestadas pelo Presidente do Banco
Nacional da Habitaçao, Sr. Mauricio Schul-
mann:

0 RUMO DO BNFI

Na edicão de ontem tivemos oportunidade
de inanifestar no'ssa (lecepcSo lace ao confes-
sado malogro (La politica hahitacional iiistitui-
(Ia pela 11evoluçao (IC 64, que lanientavelinen-
te não conseguiu 'ain(Ia encontrar 0 melhor
ruino para a entidade que tantas esperanças
cheou a suscitar nos ulais vaiiidos setores
(Ia coletividade brasileira, ou seja o Banco
Nacional (Ia HabitaçSo. Dc a(uruo COIl decla-
racöes (IC próprio Presidente (10 BNH, Sr.
MaurIcio Schulrnanu, o 6rg5o que dirige se-
guiu unia polItica que 'coristituiu Ulna iiiácu-
Ia dentro (10 sisteijia habitacionid do Pals",
cujas conseque.ncias ai eslSo pala seldfli aiia-
lisa(Ias po1 Ulila opTnia() pui)lica surpresa e
estarrecj(Ia cliante (Ia gravi(I.I(ie das faihas
apontadas: 20% do ,., conjulitos (Ic casas popu-
lares construidos pelo BNII jainais chegarain a
ser ocupados, elevanuo-se cisc percentual a
na(Ia Ilieflos (IC 50/c nos Estados di Nordeste,
"situacSo que constitui, alcin de onus financci-
Co para 0 Banco Nacional (Ia Habitaçiio, urn
Onus politico para 0 (joverno Federal". Dc
fato, se os apiessados intrpretes (Ia COfljUfl-
tura politica brasileira deii;onstrassein urn pou-
Co mais de interesse pela objetividade nas ob-
servaçOes que fazem e iias coiiclusoes que ti-
raw, certaniente atribuii jam a fragorosa der-
rota sofri(la mis urnas pelo Partido situacionis-
ta, nOo as trainas eleicoeiras, as siinpatias on
antipatias dos eleitores por este on por aquele
candjdatc, aos azares de uma campanha oem
seinpre compreendida e apoiada por quem de-
veria faze-b, inas sun a causas concretas e por
isso mesmo tocantes. 0 julgaiuento (las coleti -
vidades é sempre muito mais simples do que
supOem is seus meInbros julados. E, na sua
simplicidade, o povo brasilciro ja sabia e já
sentia, a 15 (ic novembro passado, coisas tOo
graves e ao mesmo tempo tOo evidentes corno
essas qUc o Sr. Mauricic Schulmann acaba
de revelar, passados cinco rncses do pleito.

Mas Continua no ar a pergunta: o que fa-
zer? Que rumo tomar para quc o Onus fi.nan-
CClO do Banco NaCional do HabitaçOo c 0
6I1US politico (10 Governo Fcdei al sejafli mini-
rniza(loS? Conio alcancar a alnleja(Ia eficiên-
Ciii ibos pianos habitacionais?

E evidente que teriamos, em primeiro In-
gar, de levar avante o planejamento que ja-
itlais se fez em relaçOo 0 politica definida pa-
rit esse iniporlante setor con6mico-socia1, be-
Van(IO (ii) conta os parainetros que nos carac-
terizarn 116 no Brasil, C preCiso rcconliecC-Io.
lola nunlerosa classe proletaria - scm condi-
ç5.s (Ic arcar corn as rcsponsabilida(Ics finan-
(ci ras que 11w tentou atrihuir o Banco Nacio-
nal (Ia HabitaçOo - CUjas necessidades bOsicas
(le inoradia nOo podein ser satisfeitas 0 dusta
de compromissos (Ic compra e vencla. Quando
muito, esses contingentes (Id baixa ren(Ia, que
somaru alguns inilhoes (IC familias, pO(Ieriarn
alTar corn m alugucl inódico, conio ocorre
eni inuilos poises on de a politico haliitacion al

coJlsU[iii cilIa iulisLtnkj preocupaçau dos re_
pectivos govemnos e onde JO se realizaram ex
periCncias interessantes no setoi (Ia coflstr0
cOo, venda c aluguel dc moradias.

Muito a propósito, urn de nossos redatores
visitou recenteiliente a Rcpdbiica Federal da
Alemanha, on(Ie teve ocasiOo de participar de
sinipOsios relacionados cciii a hu!llanjzacão
(las cidades alenias c de percorrer Cidades on-
de se realizain iinportantes empreendiment05
no setor habitacional, entre as quais \VuIfe0
Lubeck, Berlin, \Vurzbuig e HeiUelberg
certo que as peculiaridades sócio-econOmicas
do Brasil e (Ia Alenianha s5o Illuito (liferentes
mas ha iflegaveirnente pontos de interess
commis que deveriam, no Ininirno, ser exami.
nados cuidadosainente pebos es pecialistas en-
carregados pelo BNH de estudar o grave pro-
bienia. Coin base nas observaçoes feitas na
Aleirianha e no conhecirnento que ternos da si-
tuaçOo brasileira guardando 'sempre as devj
(las proporçOes e levando em conta uS desni.veis existentes entre Os probiemas alimOes e
brasileiros 	 C oportuno consignar alguns
conic otOrios

Prirneirainente, diga-se quc Os pianeja
(lorcs da Alernanha nOo alijararn, como aeon-
teccu no Brasil, Os arquitetos C urbanistas dos
estudos e (Ia reahzaç5o dos pianos (IC constru-
cOo de inotadias . Pelo contrOrio, esses profis
sionais foram convocados, coin pri-
mordial, pelos órgOos phblicos e pelas empre-
sas priva(Ias encarregadas dc levar avan-
te a tarcfa de reconstruir as cidades
antigas, de erguer novos conjuntos ha-
hitacionais e de criar, em todos esses
centros uibanos, Con(licOes die vida que não
sornente integieni o individuo ao mcio em
clue, se fixou, mas também Hie ofere-
cam a oportunidade de elevar-se socialmen-
te. Enquanto us conjuntos construiubos pelo
Banco Nacioiiab da HabitaçOo nOo passam de
monótonas e frias succssOes de abrigos, Os
conjuntos habitacionais aleniOcs produram ofe-
recer, rnercê da colaboraçOo (Ic arquitetos e
urbanistas, Os benefjcios c as vantagens pecu-
hares abs hares, integrantes todos des de urna
comunic1ude onde 1100 faitam centros de con-
vivio social, creches, canipos de espoites, es-
colas de fOcil acesso, centro coniercial, posto
(Ic sa0de e todos os (Iemais ebemcntos indis-
pensaveis a ulna coniunidade independente.
E evidente que urn empreendirnento dessa na-
tureza custaria mais caro do que qualquer con-
junto habitacion q i construido pelo BNH, was
cabe per,,untai- 5C 0 onus - financeiro e poli-
tico - - seria iflaior on menor (10 que aquebe
reprcsenta(bo pelo abandcno de 50% das ho-
i'a(IiliS ate hoje construidas peha entidade bra-
sileira.

Vile a pena mencionar também os pianos
(Ic construcOo simuitOnea (IC Casas pal-a ven-
der e de casas para ahugar. 0 bucro obtidO
coin 	 vcn(Ia (Ic uma unidade amortiza, de
acordo coin pianos alemOes, uma par-
te do custo de uma moradia identica. desti-
nada ao programa social, que visa a propOr
cionar aluguel mO(Iico As familias de baixa
renda.

No caso brasiheiro, poderia ser estu(lada
tambCm a conversibilidade dos contratos de
compra e venria em contratos (Ic aluguci, sem
plc clue o compromissOrio comprador nOb COn'

seguisse saldar sells débitos para coin en-
tidaic financiadora, prevendo-se tambérn 0
COSO da convers0o de simples contratos de ahu-
web em comproniissos de compra e vendn,
uaaIo o iocat0rio deinonstrasse interesse e

capacidade financeira para tanto.
Eis, cm tracos muito rOpidos, algurnas

jdeias sobre problernas habitacionais, publi-
cadaS nesta pOgina nOo coin pretensão de re-
solver Os graves problemas enfrentados pelo
Banco Nacional de HabitaçOo, mas unicamen-
te corn o objetivo de demonstrar que e na
busca assidua de novos caminhos que podere-
mos finalmente reaiizar algo de concreto e
ic reabinente Otil no importante setor habi-
tacional."

Sr. Presidente, Si's. Deputados, estO al
pintado urn quadro desoba(lor pelo Es/ado (IC
São Paulo, que acornpanha, decididamente, o
prolile(fla do BNH, e pcla revelaçOo estarrecc-
dora do próprio Presidente Mauricio de Schul-
manhi, coin tiveinos oportunulade de con-
versar per mais de duos horas. Quando esti-
eIflO5 na Tribuna, para revelar o terna de

flossa conversa no Rio, disseinos que voitOva-
nios coin grande esperança, sentindo quc o
Governo Federal estava realmente convictui
(Ic que o BNH 1100 Ci'a 0 sistdnia ifl(liCa(IO para
realmente ineihorar a situaçOo das farnilias
brasibeiias Coin esse pronuncianiento do Sr.
Mauricio Schuirnann, criticando a pobitica an-
tiga do BNH, certos estarnos de que haverO urna
ieforinubac5o para acabar corn a intranqilili-
dade (be irihhares e rnilhares de familias bra-
siieiras, que esperam ansiosas por unia (TeL-
niçco do Banco Nacional do FlabitacOo, dando-
-Iliw, Cofl(IiçOes (Ic ter urn lugar para morar.

COMBATE A MENINGITE

() SR. DEPUTADO MENDES BARbS
Sr. Presidente, Srs. Deputados, no (ha 3 de
niarço, desta Tribuna, apresentarnos uin Reque-
riniento 0 Casa, en(Ierecado ao Sr. SccretO-
rio (Ia Sadnle, pc(bifldO proVi(lêflCias urgentcs
para a vacinacao contra a meningite no Vale
do Rio Doce., principalmente em Governador
Valadares. Depois desse Requcrimento, outras
provielCncias forain tomadas pelo Sr. Ministro
(Ia Sandc. entrcgando o probbema (Ia vacina-
cão 0 SUCAM - Superinten(ICncia do Campa-
nba ia A'ssistencja MC(Iica. Entietanto, atC
hoje, apesar do apelo de diversos cohegas (les-
Ia Casa, essa repartiç5o nOo tomou providên -
cia alguma, principalmente em Minas Gerais.
Sahemos, atravCs (Ia imprensa, quc a vacina-
çao inicjoll-se cm SOo Paulo e que o Minis-
terio do Saüde esta cstu(Iannlo a possibilidade
de conti p tiar a vacinaç5o nos trechos ro(Io-
Viarios, corno se a docnça se propagasse so-
mente As margens do asfalto, corno bern disse
0 Deputajo Harol(10 Lopes. Pelo contrOrio,
essa e uma doença quc atinge, principalincntc,
apo pulaçoo carntc de abirnentaç5o e (Ic con-
(Ilçoes hahjtacjonajs, sendo inais freqdente
no interior.

Ontem, recebi urn telegrania (Ic urn Ve-
reabor be Governador Valo(Iares, elcito 1)110'e9en(I 0 do MDB. Si-. Jorge Luis Donde, atra-
es do quah nos transmitia a triste notIcia doiiidIbCnja do mn'ningite em Governador Va-

(ariares MITMI mCI iii (Ic 60 casos por inCs. in-

O SR. 1)EPUTADO CICERO DUMONT -
Sr. Presiulcntc e Srs. Deputa(Ios, en) primeiro
hugar (Iesejo agradecei- as palavras generosas,
prounciadas ontem pelos Deputados ArnIlcar
Padovani e Jesus Trindade, referentes ao nos-
so csforço coroado de exit0 no concurso para
Professor (IC Direito Constitucional (Ia Facul-
(Ia(Ic de Direito (10 Estn(lo (Ic Minas Gerais.
As palavras, en as recebi como urn estimulo;
essu' esforco vu ernpreen(Ii, sob)retu(Io, pen-
ianului (b ud e oiiia forina (Ic nos instrumentar

cidência esta agravada, na sernana passada e
no in jcio desta, em virtude de estar a tempe-
ratura ambiente mais baixa do que o normal,
jO que a cidade é de clirna quente. No inicio
(Iesta sernana, foram registrados 15 casos. A
imprensa, entrevistando o médico-chefe da
FundaçOo de Serviço Especial de Sa0de Pdbli-
blica (F.S.E.S.P.), revelou que este ainda
nOo tern conhecimento de quahquer piano de
vacinaçOo contra a meningite naquele Muni-
cipio, nem no Vale do Rio Doce. Os hospi-
tais daquela cidade estOo scm condiçoes de
receber os doentes, por fahta de quartos de iso-
hamento, uma vez que se trata de doença in-
fecto-contagiosa.

Assim, nós, que representamos aqueia re-
giOo, estarnos, atravCs desta Tribuna, solici-
tando a quern de dircito, principalmente ao
Sr. Ministro do SaO(Ic e ao Sr. SecretOrio de
Sai.Ide do Estado (IC Minas Gerais, providên-
cias urgentes, no sentido de que seja corn-
batido esse surto elevado de meningite em
Governador Vahadares e na Regiao do Vale do
Rio Doce. Sendo Governa(Ior Valadares a
cidade mais importante do i'egiOo, para là con-
vcrgern es habitantes das pequenas cidades,
ficando, assirn, sujeitos ao contOgio. E preciso
que a sailde piiblica e as (Icmais autori(Iades
toniern pro':idências niio sO para ampliar o
nOrnero (Ic quartos de isolarncnto que possam
receber (Ioentes contaminados pela meningi-
te, mas principaimente para a aplicaçOo (Ia
me(Iicina preventiva, cnvian(lo para todas as
ci(ba(les (Ic' Minas as vacinas contra cssa ter-
rive] mobCstia. 1)essa maneira, po(Ierernos pre-
venir o contOgio, principabmente de criançns
cm ida(Ie escobar, que, (bevidO ao fato de se rcu-
nirem ciii nOmero mahor nos grupos escolares,
ficam mais sujeitos 0 contarninaçOo. Estamos
sujeitos, mas pedilnos a Deus que is-so nOo
aconteça, 0 paralisaçOo (Ias auhas din Gover-
na(lor Vahadares, por causa (10 ndmero cres-
cente (Ic casos de meningite naquela cidade.

Espero, portanto, Sr. Presi(Iente, que a Sc-
crctaria do Satide do Estado (Ic Minas Gerais,
reconhecendo a gravi(Iade do problema, pro-
cure o mais rOpido possivel providcnciar va-
cinas pal-a a F.S.E.S.P., a fini (Ic que nOo
so os moradores (he Governacloi- Vahadares, mas
os de to(la a regiOo, possam, in(Io 0 cidade, scm
vacinados, evitan(Io a contaminaçOo. Espero
que essas providCncias, ao ahcance do Esta(Io
atravCs do MinistCrio (Ia SaO(Ie POhhica, pbs-
sam ser toma(Ias coin a major rapidez p05-
sivel, a fim de que n0o aconteca novarnente
o que aconteceu na semana passada e no prin-
cipio (Iesta na cidade (Ic Governa(Ior Valada-
i-es.

AGRADECIMENTO E TBANSCBIAO DE
ARTIGOS
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rnelhor Para cumprir o nosso mandato e de
ser mais iiti1 ao Poder a que servimos. Na
medida em que essa nova atividade do magis-
tério puder ser ütil a nossa Assernbléia, eu me
sentirei profundamente gratificado. Sou pro-
fundarnente reconhecido as palavras de apre-
ço que tenho encontrado não so nesses dois
oradores, mas em todos colegas desta Casa.

Em segundo lugar, desejo dar corno lido
urn artigo de autoria do Professor Nansen
Araiijo, publicado no Estado de Minas do dia
22 de abril deste ano, relativo ao Governo
Rondon Pacheco. Esse artigo é o retrato da
fi1osofia, (10 trabalho e dos resultados da ad-
ininistração Rondon Pacheco. E urn depoi-
mento feito por alguém que está fora da area
poiltica, portanto corn condiçOes de major
isencão Para fazer urn julgarnento da adminis-
traçäo Rondon Pacheco.

Quero tarnbém considerar corno lido urn
outro artigo, intitulado Bernardes e os Recur-
SOS Minerais, de autoria do Professor Paulo
Kruger Correa MourOo, em que este conheci-
do historiador de Minas Gerais dá preciosas
inforrnacOcs sobre as atividades (10 ex-Presi-
dente. Esse artigo, como outros (Ic autoria do
rnesrno escritor, certamente fornecerâ dados
preciosos Para a comissão incumbida de pro-
mover as hoinenagens a rnernória do Presiden-
te Bernardes, ao ensejo do ce.ntenário do seu
nascirnento.

"0 Governo Roxidon Pacheco

Nansen Araájo

0 ilustre Governador Rondon Pacheco
transrnitiu suas funcOes politicas ao sucessor,
cercado por urna aura de respeito e de adrni-
raçäo rararnente assinalada na história de Mi-
nas.

Realrnente, o inicio de sua gestão coinci-
diu corn a presenca de urn mornento politico
delicado, onde, velha de tradicão, predomina-
Va a tarde de urna decadência, que quase lan-
cou a noite sobre estas montanhas. Mas já
era o firn de "algurna coisa", traduzida por
urna enferrnidade, que apenas perrnitiu a gran-
des e capazes antecessores a obra notável de
rnanter a unidade de Minas e conservar o Es-
tado a tona da ãgua.

E dispensavel engrandecer o trabalho de
Rondon Pacheco., metodicarnente organizado
Para anular cada urn, entre as deze.nas de ía-
tores que freavarn o progresso de nossa terra.
Toda a obra executada, não a ignora o povo.
No capitulo da industrializaçao, as rnetas atm.
gidas foram espetacu1ares, näo obstante o te-
naz e herdado desânirno, interpondo-se entre
o Governo e a tarefa a realizar. A circunstân-
cia psicológica interferiu corno ingente esfor-
co na coIocaçio de cada pedra que fosse ajus-
tada a arquitetura do edifIcio. 0 problerna
do toilo djsseiuinava-se em centenas de outros,
continuos, irritantes. convergentes Para a fun-
ção dc fatigar e desmoralizar.

Bern-dotado pelas qualidades dos reali-
zadores, Rondon Pacheco cercou-se de uma
equipe a sua irnagern. Transformou-a em ma-
quina poderosa, cujus rodas motoras, usina-
(las em ago, rangiarn ante o vigor dos obstá-

cubs e os varriarn do carninho, no lent0 einflexIvel avancar Para a execucão dasinetas
estabelecidas. 0 combustivel era essência

'mada de confianca e de fé sobre o merecuneo.
to de uma terra, que fora grande e quase ador.
rnecera corn a evasão dos estIrnubos, enco0

-trada em épocas pregressas. 
Sobretudo - cumpre acentuar bern

rnérito, consubstanciado como o maior serv
ço prestado a Minas por Rondon Pacheco
consistiu na imposição de mentalidade nova'
Falou ao hoinern cornum, ao funcionárj0 ao
trabaihador. Integrou-se no campo empresa
rial, dde extraindo a apatia crônica e o desa.
lento Para novos investirnentos. Nenhum de
seus antecessores tornou-se mais freqUente ao
convivio corn os industriais.

Quando tive a honra de saudá-lo, em sua
primeira visita a Federacão das Indüstrjas
deve ter-ihe irnpressionado o espirito a cjta
cão que ihe tran.smiti., proferida pelo Presiden.
te da co.ngênere alernã: "Ha entre o gover0
e a inddstria urn parentesco espiritual. Cum-
pre unirern-se corno se fossem farnilia ajusta-
da Para a ilustração de seu norne no futuro",
Rondon Pacheco comparecia a Casa (Ia Inds
tria ao menor pretexto. Falava aos industriais,
estimulava-os corn o apoio dos incentivos, des-
figurava o pessirnisrno e o desânirno. Ern Palá_
cio, recebia-os coino se fora o membro ntimero
urn da c1asse. Afastava-os das (lificuldades e
insinuava-se entre des corno concorrente vi-
torioso, mostrando-ihes fotografias., exibindo
ndrneros, desenhando aspiraçOcs, no trabaiho
de criar 0 espirito competitivo corn a inicia-
tiva particular. 0 otirnismo era contagiante e
lihertador de energias adormecida, mas laten-
tes.

Arrefecer e enveihecer, e quern permite
a coabitacão corn a velhice é urn rnorto poten-
cial. A inddstria cornprec.ndeu o alcance des-
sa filosofia. Compreendeu-a corn Rondon Pa-
checo, alerta aos probiemas desde as primeiras
horas da rnanh, scm aperceber-se da lenta
corrmäo produzida pelo cansaco, apenas re-
velado pela rnudanca gradativa, operacla na
or de seus cabelos.

Reagindo a urna injusta resolução pout1-
ca, que the arnputou os espacos finais desti-
nados a conclusao dos cronogramas, rnuitipli-
cou por dois cada hora alie,nada ao trahalho.
As obras iriadaptadas ao artificio, encaininhoU-
-as a scu brilhante sucessor = urn espIrito a
sua imagern - certo de que as acabaria e as
engrandeceria no tempo. E a conviccão do
princIpio democratico: plantar Para a colhei-
lii (Ia coinunidade contemporânea c, ainda,
sernear Para o futuro.

A grandeza da Democracia não foi bern
cornpree.ndida por Platão. Na imagem de urn
candelabro, suas luzes podern jr-se arnorteCeI
do, urna a uma, contudo urna delas nao se del-
xara extinguir, e a chama que Ihe concede 0
brilho, em urn século, em urn ano, em urn dia,
reacendera todas as outras, Para reaver 0 es-
plendor do larnpadário.

Corn todo direito, assirn foi, em Minas,
coin Ron don Pacheco."

Bernardes e os Recursos Minerais
Paulo Krügeir Correa MoUrão

Em 8 de agosto deste ano, passa-se o cefl-
tenário (10 nascimento do grande mineiro que

foi Arthur da Silva Bernardes. Honesto, aus-
tero e inflexIvel, Bernardes ocupou sucesi-
yOS elevados postos na politica, clesde a
municipal de Vicosa, sua terra natal, ate a
05cional, culminando corn a sua conquista de
ontade do povo brasileiro.

Secretário das Finanças do Presidente
Bueflo Brandão, em 1910, começou Bernardes
corn acerto e segurança, a gerir os dinheiros

iibbicos e a equilibrar orcarnentos.
E seu nome e prestlgio foram-se firmando

na sUa carreira polItica fubgurante conseqüen-
te aos servicos prestados a Minas, reprodu-
jjdos depois, corn grande patriotisrno., no Go-
verno da Repdblica, onde fez urna adminis-
tracão austera e sensata, sob o irnpério da lei,
flao obstante 0 periodo de incontestada an,or-
malidade.

Tomando posse do Governo do Estado,
em 7 de setembro de 1918, iniciou Bernardes
uma administracão proficua que defenderia os
interesses de Minas contra a pressão estran-
geira, que pretendia apos'sar-se do nosso rni-
nério de ferro por urn preco vii. Alias, nesse
particular, diga-se de passagem, Minas con-
tinua espoliada e "ate quando'i" - como in-
dagou o ilustre Senador José Augusto. Aqui
ainda nao se instabou a central do ago, corno
deveria ser, pela's suas irnensas jazidas de cx-
celente rninério.

A famigerada Itabira Iron ebaborou urn
contrato corn a cláusula infan,til de que a
Companhia "poderá" fundar urna usina side-
rOrgica em Minas Gerais. . . rnas Arthur Ber-
nardes vetou a espoliação on o ingênuo en-
godo.

Em setembro de 1921, a politica nacional
estava agitada pebo lancamento da candidatu-
ra do Sr. Arthur Bernardes a Presidência du
RepOblica. Em Minas, a noticia foi recebida
corn entusiasrno, porérn outros Estados pro-
curavam veta-la lançando o nome de Nib Pc-
canha Para o Catete. Então usaram de rneios
inconfessáveis Para irnpedir sua cleiçäo: a
intimidação, a violência e ate a ignominia da
calünia, culminando corn o infame episOdio
das cartas falsas, corn insulto ao Exército.

ClOvis Salgado, prefaciando urn livro de
Paulo Amora sobre Bernardes, diz deste: "Não
se elegeria, berravam Os adversários: elegeu-
se Näo tornaria posse, ameaçavam Os mimi-
gos e insinuavam as próprias autoridades:
tomou posse. Näo governaria 24 horas, ru-
giam os inconforrnados corn a derrota: go-
Vernou todo o tempo corn autoridade incon-
testável, honrando o mandato que do povo
recebera

E reljentaram quarteladas; e perturbararn
a ordern; e inventai-arn coisas deprimnentes.
\las Bernardes rnanteve a autoridade, o impé-ri0 da lei, e foi forcado a usar do remédio
constitucjonal do estado de sjtio, votado pebo
Congresso Para conter a mazorca.

Saneou as finanças; den providências pa-Falncrementar o comércio; protegeu o ensino.
"ao fez governo leviano acima das possibi-!mdades nacionais Para cortejar a populari-dade.

Esse ilustre mineiro tornou atitude em1 930, quando entendeu que se governava cornarbitrio e fora da lei.

Desiludido corn a continuação da dita-
dura, ficou corn Sao Paulo na Revolução
Constitucionalista de 1932, o que ihe valeu o
exilio imposto pebos poderosos da época. Mas
o povo confiou-lhe depois mandato legisla-
tivo.

Arthur Bernardes preservou as nossas ri-
quezas de cair em rnãos estrangeiras. Alérn
do rninério, negou-se a entregar a Hiléia Ama-
zônica aos de fora do Pals. Essa tese foi mais
tarde vencedora no caso do petrOleo.

A este grande mineiro não se fez, ate hoje,
a justica de dar seu norne a import-ante logra -douro pdblico da Capital, enquanto outros,
muito rnenos expressivcys, tern tal homenagern.

Serão ódios antigos de interesses contra-
riadc s que ainda hoje procuram obscurecer o
nom aureolado de Arthur Bernardes?"

CONTRA AS MULTINACIONAIS

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, faleceu, na
rnanhã de hoje, o Sr. Ruhens Costa Lima,
dignissimo Prefeito da Cidade de Nova Lima,
que, lid poucos dias, esteve nesta Casa Para
prestar esciarecirnentos a Cornis'sao Parlamen-
tar de Inquérito. Morrcu urn ilustre mineiro e,
acima de tudo, urn nacionalista em potencial,
que, nos ültimos anos de sua vida, vinha lu-
tando, como nós, contra as rnultinacionais que
devoram o que temos em nosso subsolo. Mor-
reu urn homem que, tenho certeza, levou con-
sigo o verde-amarelo de nossa bandeira, que
levou consigo o sonho de ter urn Brasil total-
rnente nacionalizado; urn hornern que, duran-
te os ditimos anos de sua vida, procurou ar-
rancar as garras de uma exploracão indecen-
te, irnoral, que o Governo Federal teima em
taxar de irreversivel e boa Para a economia
de nosso Pals., rnas que tern arrasado OS dO-
fres pdblicos de Minas Gerais. Ainda no dl-
tirno dia 21, o Sr. 1binistro Shigeaki Ueki dis-
se em Ouro Preto - e isso eu tenho gravado
corn as palavras de S. Exa. que Aguas Cla-
ras era urn projeto altarnente necessário e
born Para a Nação hra'sileira e que corn a sua
renda poderiamos dar 10 kg de farinha Para
cada brasileiro. E o Estado de Minus Gerais,
nobres colegas e Sr. Presidente, onde fica
nisso? Ele não fica, o Estado de Minas vai
Para o beleléu.

Fica aqui, Sr. Presidente e nobres Depu-
tados, o rneu voto de confiança ao Exrno. Sr.
Governador do Estado, Dr. Aureliano Chaves,
que foi a Brasilia e vem lutando Para a implan-
tacäo da A cOMINA S em nosso Estado, indds-
tria essa que, tenho certeza, devolverá a eco-
nonlia de Minas a normalidade e a tianqilili-
dade. Alas, infelizmente, S. Exa. e seu exce-
lente Secretario da Induistria e Comércio te-
rOo fortes barreiras Para transpor, tentando
impedi-los de tal propósito. Mas tenho certe-
za de que se esta Casa unida ajudar o atual
Governo, dc tera condicOes de trazer essa in-
ddstria Para Minas Gerais.

Fica aqui, Sr. Presidente, em poucas pala-
vras, o sentirnento da Bancada do Movimento
Dcrnocratico Brasileiro peba perda do brilhan-
te politico que foi o Prefeito de Nova Lima.
E. em men nome pessoal, os meus pêsames PC-
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las palavras do Sr. Ministro Shegeaki Ueki,
quando disse que Aguas Clams e ótima Para
o Brasil. Ao dizer essas palavras, S. Exa.
deve ter-se esquecido cia miséria em que vive
nosso Estado; S. Exa. deve ter-se esquecido
que se den autorização forjacla e forcada Para
que aqueles bandoleiros norte-americanos di-
narnitassem a nossa serma e derruhassem a
Mata do Jambreiro, quanclo o próprio cOdigo
florestal assim não o permite. Quando o Pre-
sidente Geral das Mineracöes Brasileiras Reu-
niclas vein (lepor nesta Casa, teve o clescara-
menlo (IC dizer que tinha autorização oficial
Para desmatar a Mata (10 Jambreiro, o dnico

rnpulão coin de 200 kill dentro da Gran-
(IC BH. I'sso ocorre, Sr. Presidente, Srs.
Deputados, pela compra (IC individuos a po-
(ICr (lIe (101am., pela compra do nacionalismo
eni dólar. E, no rneu discurso, Sr. Prcsidente,
no din 21 (IC 'abril, em Ouro Preto, CU dizia
que aqui nao fazemos o jogo do ruh1o, nern
(10 dolor; nós aqui fazemos o jogo do cruzei-
ro (leSvaloriZado. Se V. Exa . niio sahe, 0
iinico Pais do America Latina em clue o c101ar
sobe, graclativa e mensalniente, C o Brasil.
Nos demais palses e no Mercado Comum Eu -
i'opCU, 0 (lolar e a quinta mnoeda mais valori-
zada. Por que dc aunienta aqui? Porque tudo
aqul funciona em volta (10 dOlar, porque nun
sabemos valorizar 0 que é nosso, porque, in-
felizmente, (lirigentes ineptos, como SO Os
da Rede FerroviOria Federal, derarn conces-
sOo a MBR Para transporte dnico e exciusivo
(IC SCUS nhinério's. Corn isso, o pequeno mine-
ra(ior que quer utilizar aquela via fCrrea Para
transportar seu nhinério, tern que peclir auto-
rizacão 0 MBR. A Relic FerroviOria Federal,
que fez urn terminal (Ic 17 km Para a MBR,
iplegoa aos quatro ventos que estil trabaihan-
(to par o "bem-comnurn" de urn giupo dc
bandoleiros C estrangeiros que estO dinami-
tan(to C solapando nossa econornia mineral,
E, (lepois que tudo estiver acabado, nossas
inontanhas serao Ulna trenienda ci'atera, que
serO abandonacla. Nem inesmo a recomposi-
cio do solo seru feita.

Portanto, Sr. Presidente, ficam aqui es-
SOS ininhas palavras., quc representam, acima
(IC tuclo, 'as palavmas dc revolta de urn jovem
brasileiro que, graças no voto popular, pre-
tende fazer coin que sejani nacionalizadas as
nossas riquezas, que se ,jam feitas exploracOes
('iii nosso solo, iTmas exploracoes partidas de
patrirnonio, de (linheiro brasileiro, e •nao aque-
las que visern sornente ao luero- e ao horn apro-
veitamento, por empresas multinacionais, de
nossas economias, que, dia a (ha, estão-se tom-
nancho mais escassas.

FALECIMENTO DO SR. DELFIM RENNO
M ORE lB A

O SR. DEPUTAI)O EUCLIDES CINTRA
- Sr. Presidente e Srs. Deputados. A cida-
de dIe Santa Rita 10 SapucaI., assirn corno
grande porte da região Sul-mineira, foi ontem
al)ala(la pelo falecirnento do Sr. Delfim Mo-
resmu. pesson larganiente relacionada em to(Ia
região e que, durante toda sua vida, dedicomi-
-se, corn interesse e empenho, a um trabaiho
notOvel em favor dos gmandes movirnentos fi-
lantrOpicos, culturais C S0cIa1S.

0 extintu, descendente de familia d
mais tradicionais (Ia regiOo, C0flsegui,as
Ic toda sua vicla, formar urn vastissimo 

Cir.culo de ainizades, em virtude (IC SCU trato aifle.
no, de sua vocacOo de servir e de Sm empenho em todas as causas em que CStivesse
em jogo os interesses coletivos. Naturalmt
que a morte dc pessoa portadora de tao altos
(lotes morals, sociais e espirituais terja qu
causar profundo impacto em toda a regi0
Sente-se urna consternaçuo geral ('10 toda apopulacOo Sul-mineira pelo ocorrido. Hoje
pela manhO, quando se verificou o sepulta
menlo (lesSa ilustre figura, ficoti latenteada
fliais unia vez, a alta estima em que o mesm0
era ti(lo. Eis que, Para Santa Rita (10 Sapucaj
acorreramn representaçOes as mais ilustres
nunieroSas.

Por esses lflc)tivOs, Sr. Presidente e Sri.
Deputados, querernos, em 110550 nOifle pessoate tambCrn em flOflid do nosso ilu-stre colega
Deputado Milton Sables, pedir urn vot0 ,
pesar do Casa pelo infausto acontecimento

PROBLEMAS DO AGRICULTOR MINEmO

O SR. DEPUTADO DOMINUOS LANXk
Sr. Presidente, Srs. Deputados, compare.

('cmos nesta tarde it Tribuna, pam'a dirigir
umn Hequerimento, deviclamente apoiado, ao
Presidente (10 Banco (10 Estaclo (Id' Minas Ge-
rais, no sentido de set instalada na Cidade
cleAlv inOpolis uma agenda do BEM(E.

AlvinOpolis, situada no Zona Metahirgi.
ca , é uma das comunas de grande eXpresslo
do regiuo, não so pela sua pujan ,'a econômi-
ca, conlo tambCrn pelo desenvolvimnento edu-
cacional de que é (lotada. Carece entretanto
AlvinOpolis de inais estabelecimemi tos bancá-
i'ios, pOis lii so t'mos uma agCncia da Caixa
EconOniica Estadual. HO neccssidade, Para o
aniparo de seu comérdio e de sua indOstria,
(IC que se instate all urn banco coniercial, Para
facilitar as operacöes de crédito necessárias
no desenvolvirnento da regiao.

Se este pedido for aprovado por esta Egré-
gia AssemhlCia Legisbativa e aten (lido pelo
Banco do Estacio, ahrir-se-äo novos horizontes
Para a Cidade de Alvinópolis e Para toda
aquela regiuo.

Sr. Presiclemite e Si's. Deputados, coflio é
(ho conhecirnento da Casa, no decorrer (Ia pro-
xirna sernana, através do Federaçuo da Agri-
eultura do Estado dc Minas Gerais, sera rca-
lizado em Ponte Nova o I Encontm'o Sindical
Rural cia Zona (ha Mata, que sei'O (IC grande
iimiportimncia Para a megiOo. Estaruo preSefl-
tes, alérn do Secreturio, Dr. Agripino Abran-
ches Viana, outras figuras da agricultura mi
neima. Assuntos do major interesse scraO de-
hatidos nesse encontro, principalniente aqueI(
que se referem ao PRODEMATA, atraveS dii
orientaçuo do prOprio Secrctñrio da Agri,
cultura C (ha RURALMINAS. TambCrn o Insti-
tuto (ho Açdcar e (10 Alcool estaru preseflt:
expondo a sua meta, no Seflti(hO de qUe Ili
seja criada uma estaciio experimental de cafl
pmoduzin(ho as varieda(les próprias Para a le'
giao.

TanThém o Sindicato Rural terO a op0l

tunidade de abordar o palpitante asSunto de

tm'niemesse do agronomia de Minas Gerais, ou
eja 0 caclastramento rural, que deve ser tom-
do 5(111 efeito por Projeto de autoria do no-ji,

Depulado Sylo Costa. Teinos ceiteza (he
tic esse Projeto encontrarO, nesta Egrégia
sscm 0, o apoio total dos Srs. Deputados.,
orque sabemos que a iniciativa de se criar

,,se ea(Iastramento teve o fun exclusivo de
nopk1m ao (iovemno a ordem de grandeza
dos seus rebanhos bovinos, suinos etc. Dc
forma algutna esse cadastrarncnto rural deve-
na set' utilizacbo no senti(ho (he que as opera-
çöeS entre fazendeiros, que nOo gemamn tn-
blitos .g erassem multas.

Tenios em mãos algurnas notificaçöes
do quc vein ocorrendo continua(laniente no
IuniciI1io de Ponte Nova e nas regiOes vizi-

phas, (JUlinto 00 ca(Iastramnento rural. Esse
cadastr0 111t0 mostra apenas as operaçOes que
foralli rd'aliza(taS e n5o que hO falta ou excesso
de gado nas pastagens. Isso, pela falta de ha-
bjlidadc dos pessoas encarregaclas de manu-
sear Os daclos e as gums, que deveriamn sen
prePara(Ias quando, no ano seguintc, fosse
frito novaniente o ca(hastmalmlento rural.

0 Sr. SebastiOo Pires Ribeiro, proprietO-
rio no Municipio de Amparo da Serra, corn
ulna pequena propniedade corn a qual não te-
ria condicOes de fazer uma venda no valor de
Cr$ 37. 600,00 em urn ano, foi autuado, atra-
yes da ADF de Ponte Nova, além do 1CM, por
uma operaçOo que näo existiu.

Ent.-to o Sr. Sehastiuo Pires Ribeiro, scm
ter cofldiçOd's (IC pagam urna multa tao vio-
lenta, nstu slqUi autua(Io emia Cr$ 27. 167,00,
importuncia csta que ira fazer coin dc
disponlio (le semi gado on tenha que se desfa -
icr (IC SIlO proprieclade

Mas, fclizrnente, em breves dias esta Cam,
atravCs (IC votaçiio madiça dos Srs - Deputa-
dos que compOern a ARENA e o MDB,, tenho
a certeza, irO dar ao agmicultor mineiro a al-
forria que dc espema afisiosamente.

Nuo C possivel que o Govemno venha me-
tirar (10 agmicultor urna parcela iniportante dc
sua subsistCnciii, através de multas sobre (ape-
racOes que nOo existern, devi(Io a ermos (le
cadastro, que fazcmn apareeer limo (hifel'efl -
ca enli'e o caolastro do 000 atual C (hO ano an-
terior.

Assirn,, chesejo trazei' no conheciinento do
Casa este assunto, na certeza (IC que toclos nAs
estarernos ufli(los eni tomno (105 interesses (10agrmcultoj' (he Minas Gerais.

BEMGE EM ALVlN6lOLI5

O SR. DEPUTADO JOSE SANTANA -
Sr. Presidc'nte, vaiho-me do ensejo porn dis-Cordar (10 Deputacho Domingos Lanna, cujotrabalho em favor do desenvolvimento mi-
neiro mnais e mais eleva esta AssemblCia, eCOfliumum. ar que a solicitacOo feito por S. Exa.,flesta tam' le, precisa de ligeiro reparo.

O pedjcho dc cniaçOo (IC uma agência do
aneo do Estado de Minas Gerais em nossa

Cidade -_AlvinOpolis - chega corn ligeiro
atraso (haute (Ins prOVi(hCflcias torna(las hO
mais (Id' trés anos e jO ordenadas pelo Banco

iltral, concretizadas ha quase trinta dias,

corn a automizacOo do carta patente Para fun-
cionamento cia refcricba agéncin. Sua instala-
cOo já estO mnarcada Para o dia 17 dc maio
pi.oxinlo.

Nesta liora, em que passanios Para a me-
mona do AssemublCia Legisaltiva este fato in-
dicador cho progresso dc uma cidade e de toda
a regiOo, qucro registrar minha Ilomenagem
ao ilustre Prefeito de AlvinOpolis, Sr. Adair
Alves Rob, que, coral scu trabaiho orcbenaclo
e nietódico, coin o esforço concenti-ado dc unia
aclministração Weida, possibilitou, a vista das
inspeçOes feitas e da pesquisa operacional rca-
lizada, que se concretizasse 0 fato agora me-
clamado. Durante todlo esse peniodo, estive-
taos semanalmente no Banco do Estado e no
Banco Central, ein Brasilia, acompanhados
pelo ilustre Deputambo Paulino Cicero e pelo
Prcfejto dc minha terra.

EM DEFESA DOS ESTUDANTES

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidentc e Sm's. Depuados. Inicialinen-
te, (tesejo que conste (to Ala 11111 voto die pro-
fundo pesar pelo faleciniento (10 Prof. Lou-
1 .0 Coelho (be Oliveira, homemn exemplar em
to(loS Os aspectos cia vida huinana, confor-
mue Rcquerimcnto (IUC apresentei flit tarde de
hoje.

Eni segundo tugam, fain-se em deniasia que
o jovem, o estudante, "estO por fora", desli-
gado (Ia politica brasileira. Ma-s o problema
que, (IC ecito mnamleim-a, tern prejuclicado 0 CS-
tU(Iaflte C o referciie As carteit-inhas dc cine-
ma, pain o qua], ate o niomnento, não live-
moos nenhuma soluçOo.

O Sindicato (has Emiipresas CineinatogmO-
ficas de Belo Horizonte esta exigindo que as
carteirinhas dos estudantes sejam feitos pebo
proprio Sindicato - E unia abemraçOo. Chega
a sen uma desoncstidade, porque, coin di-
nheiro ciue essos carteininhas cinemnatogrOfi-
(as ren(leni, Os estudantes têmn montido seus
liretOrios

Assim sendo, apresentamos urn Requeri-
mento que visa dam unia soluçOo porn o pro-
blema.

APOI() AO DEIUTAD() PEDRO GUSTIN

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO -
Sr. Presidente, uso a pabavra apenas Para
congmatulam-me corn 0 Deputodo Pedro Gustin
poe esto luta que inicia a favor da classe es-
tudantil. Isso, porque C fato que a juven-
tU(Ie, unia vez anais, estO sendo espoliada em
seus legitiinos chireitos. NOo entendemos as
mnedidas que foram tomiiadas e nOo venios Para
c'las ncnhumaaa justificativa - EstO a AssociacOo
dos Exibidbores CinernatogrOficos a usufruir
de urn dincito que ate entOo era da classe es-
tudantil. Essa espoliaçao estO trozencho gran-
de prejuIzo aos dinetórios estudantis das ci-
tlades (10 interior, que tinhom como Onica
fonte dc menda a confecçOo dos carteirinhas
(he estudante, quc passanarn a ser feitas por
companhias que realmente n5o precisarn dis-
so. Todos sahcm que os exibidore-s de cinema
silo hastante nicos.
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Estaremos do seu Fado, nobre Deputado

Pedro Gustin, e, neste instante, em nome da
representacão dos estudantes Norte-mineiros,
louvo a atitude de V. Exa.

IDENTIFIcAçA0 ESTUDANTIL

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO - Sr. Presidente, quero congratular-me
corn o nobre Deputado Pedro Gustin por apre-
sentar, nesta tarcie, urn Requerimento de apelo
a S. Exa., o Sr. Ministro da Educacão, ao Sr.
Secretário da Educacão e ao Superintendente
da SUNAB, enfim, as autoridades ligadas a
expedicão de carteira estudantil em todo o
Brasil. Também eu já havia redigido Reque-
rimento ne'ste sentido, mas se adiantou o no-
bre Deputado Pedro Gustin, e seu Requerimen-
to deve chegar o mais rápido possivel as mãos
das autoridades responsáveis, para que se dê
solução enérgica a esse impasse.

Já participei de diversas entidades estu-
dantis, tendo sido presidente de diretório aca-
dêmico, vice-presidente de entidades de estu-
dantes secundários e, corno estudante de Direi-
to da Universidade Federal de Minus Gerais,
participo ainda dessas atividades. Conheço
de perto o problerna, pois sou também diretor
de estabelecimento de ensino.

Na prática, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tado's, ha urn corre-corre tremendo. Existe
uma crise violenta nas entidudes estudantis,
uma vez que o Sindicato das Empresas Exibi-
doras Cinematogrãficas do Estado de Minas
Gerais quer usurpar delas o direito que têm
de identificar Os estudantes.

Na realidade, é necessãrio baixar nor-
mas de crdem nacional regulamentando o as-
sunto e definindo quem deve identificar o
estudante. Mas, se näo existe essa norma, quem
dove faze-I são as entidades que legitimamen-
te representam os estudantes. Apesar disso,
essas empresas querem explorar Os estudantes,
contratando, inclusive, firmas do Estado de
São Paulo por alta soma, para fazer a identi-
ficacão dos nossos estudantes. Isso tern tra-
zido enorme prejuizo para as entidades estu-
dantis, que têm, na elahoracão dessas cartei-
ras, sua dnica fonte de renda, e tamnbém para
Os colégios, principalmente os colégios peqe-
nos da periferia e do interior, que estão pas-
sando por sérias dificuldades para sobrevi-
ver, uma vez que tinham no fornecimento des-
sas carteiras uma fonte de ronda. Entendernos
que a oficializacão des.sas carteiras deveria
ser feita pebo próprio Ministério, ao qual o
a'ssunto está afeto e nunca por empresa par-
ticular.

Por esse motivo, cumprimentamos V.
Exa., nobre Deputado Pedro Gustin, pelo Re-
querimento apresentado em defesa dos interes-
ses estudantis e esperamos que as autoridades
respo.nsCveis dde tomem conhecimento.

SOBRE 0 VALE DO JEQUITINHONHA

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nestes
dias em que o Governador Aureliano Chave

estã escoihendo o segundo e'scalCo de se ''°
verno, estamos preocupados nós quo tarn.
bern representamos o Vale do
somos, inclusive, majoritCrios em Diamant ae
- corn o nome que S. Exa. indicará para
presidência da CODEVALE. 	 a

Muitas vezes, no segundo escalão, preval
cc nCo o critério da meihor qualificaçeo espe.
cifica para o cargo, mas as naturais pressôes
politicas on de relacionamentos pessoajs 
que o Governo se submete, prejudicando a ef
ciência que se espera de urna autarquia.

O Vale do Jequitinhonha está preocupa
do, e dab tambérn a nossa preocupacão corn
escolha a sec feita pelo Governador. S. Exa
data verzia deverá Se ater precipuarnente ao c
nhecimento que o candidato possa ter da rea-
lidade do Vale e As suas qualificacCes pessoais
para estruturar os planos e executC-bos.

Ha poucas horas, tivemos a honra de re-
ceber a visita do Dr. Paulo Camilo Pena, dig-
nissimo SccretCrio do Planejamento. Falou.
-nos S. Exa. sobre o planejamento harmo
dentemente, referiu-se ao aproveitamento das
nico e integrado de toda Minas Gerais e, evi-
potencialidades do Vale do Jequitinhonh
Esse Vale tao decantado, quo é a região mais
pobre e subdesenvolvida do Estado e talvez
do Pals, constitui urn foco do desnlveis e sofri-
mentos que precisam ser erradicados, num Es.
tado que pretende atingir o pleno estágio de
desenvolvimento.

0 MDB, quando participava da Diretorja
da CODEVALE, deu muito de si para a estrutu-
ração da mesma, principulmente através da
eficiCncia do seu Diretor, Sr. Divaldo Jar-
dim, filho da região e cidadão de grande vj
vacidade e experiência.

Não negamos alguns bons resultados no
crescimerito da infra-estrutura energéticu da
região, desenvolvida corn grande eficiência
polo DAE, embora corn onorme sacrificio dos
executivo's municipais. Também no setor de
sad(Ie reconheceimos terern sido criados cen.
tros regionais de sadde e diversos postos, corn
melhoria (10 atendimento C população regio-
nal. Também não seriamos justos se deixás-
semnos de nos referir ao Campus Universitmi-
rio dc Aracuai, que merece os aplausos da
Oposição.

Longe, porém, Sr. Presiden,te, está o Vale
(Ic alcançar as condiçOes mInimas do desen-
volvimento, para se equiparar As outras re-
giOes de Minas Gerais.

No setor viCrio, a interrupção do asfal-
tamento da antiga MG-I, de Diamantifla a
Salto (Ia Divisa, e a retirada dos trilhos da Cen-
tral do Brasil - de Corinto a Diamantmfla -
constituiram urn retrocesso no setor. A falta

(Ic entendimento corn o Governo baiano para
a construcão do Porto de Coroa Yermeiha e
tambérn lamentCvel.

A Cidade do Serro, esse grande poteflCh1
de turismo., do pecuCria e de mi.nerais, ate ho
je aguarda a sua ligacCo asfCltica. TodOS S

hem, todos conhecern a potoncialidade do
dio e baixo Vale, corn as suas pastagens uC

cobonião e o sal natural da terra, que poSS•

bilitarn uma pecuCria do melhor porte p01

vol e quo so encontra prejudicada por do I

ciência do setor viCrbo. Essa região e eXP1 0

rada pela area da SUDENE, que, corn seuS in

centivos e o Banco do Nordeste, rouba-lhe re-
baflhos enormes de rnatrizes que irão fortalocer
a pecUa de outras regiCes. 0 leite nCo teimi
,, I i o mnlnirno significado econômico.

0 Professor Gorcex dizia quo "o Vale é
nfl) museu mineralógico". NCo tenho conheci-
mento de prospecçCes sisternCticas e tecnica-
juente mais desenvolvidas das potencialidados

ineralógicas pelo BADAM. 0 quo aconteccu
elfl Patos de Minas, coin a descoherta da gran-
de jazida do fosfato, poderC acontecer corn
mnuita probalidade no Vale, desde que explo-
ra(l0 ef cientemente. As oleaginosas encon-
tram possibilidades francas na regiCo, como
tamnbérn será possivel cobrir de eucaliptos as
camnpinas de terras mnais fracas do alto do rio,
corn uma possIvel industrializacao da celulose.

Agora mesmo, o Vale sofreu uma grando
frustracão, por nCo ser incluido no Projeto
de BecuperaçCo do Cirrado, quando 80% de
SUaS terras silo de cerrado.

Sr. Presidente. A atenção quo charna-
mos do Sr. Governador não é urn trabalho
de oposicCo que quer apenas criticar ou des-
trail. 0 que pretendernos, Sr. Presidente, é
alertal' S. Exa., para que examine corn o major
cu dado os nornes do novo quadro de dirigen-
tes (Ia C01)EVALE, (IC cuja diretoria o MDB
foi alijado pebo Sr. Rondon Pacheco. Que-
renlos, Sr. Presidente, quo não se norneie
para ali pessoas 'Iesvinculadas da problemC-
tica C (Ia realidade do Vale, parentes, amigos,
on politicos em disponibilidade. 0 Vale é
muito sério, muito sofrdo e exaurido e não
pode (tar-se ao luxo dc sustentar sinecuras.
Acreditarnos, no entanto, no alto descortino
do Sr. Governador e temos a certeza do que
darC o meihor dos esforcos do seu Governo
no sentido de propiciar ao Vale o deslanche
para uma era de maior desenvolvimento, corn
a correção dc grandes desniveis econômicos
que fazem dde uma região onde os ricos são
muito poderosos e os pobres muito sofredo-
res.

Terminando, Sr. Presidente, quero solida-
r zar-me corn o Deputado Pedro Gustin pebo
seu pronunciamnento. Nada mais justo quo a
sua prctensão de possibilitar As faculdados,
através do DAs, emitirern a carteirinha corn-
provante da condição de estudante, porque a
Companhia dc Cinemas e Teatros pode ernitir
Carteimas (IC cornprovaçCo da condicao do seus
funcionCrios, mas não de estudantes - este
e UIfl (lire to que assiste As faculdados ou C
re presentacao estudantil nos diretórios aca-
(Iernicos. Não é justo que se retire do dire-
torio aca(ICmico a sua ünica fonte de renda,
quo tern si(lo a ünica mnanejra do atrair parte
da fliocidade indiferente a participar (105 dre-
torl()s Por isso, considero o trabalho do Sr.
DCp0t((10 Pedro Gustin como dos mais opor-
tunas mnerecen(Io o apoio de todos os Srs.
Deputaos

CRITICA A EDITORIAL

0 SR. I)EPUTADO JESUS TRINDADE -OUv imos, ainda ha pruco, o dinCrnico Depu-
tado SCrgio Ferrara voltando ao assunto do
airro Ias NaçCcs Unidas on seja ao proble-

ma do despejo dc mutuCrios do BNH. S.
Exa.. que tern s'do felix na condução desse
problema em teumnos parlamentares e eleito-
rais, foi, digamos assim, apoiado por urn edito-
rial (10 grande jornal mnineiro, quo é o Estcxdo
de Mirias.

Traz ao nosso conhecirnento osto Depu-
tado da Oposição o editorial de poucos dias
atrCs, sob o tituto: APENA Omissa, Pelo res-
peito que o editoralista nos morece e pela
atenção que o ilustre Deputado tambérn nos
mnerece, vimos agora C Tribuna colocar os pon-
tos nos H. Não tern razão o editorialista. A
ARENA não se omitiu no problema do Bairro
das NaçCes Unidas. Digo isso agora e antes
jC o dissera. Antes das eleiçöos do 15 de no-
vembro dc 1974, na qualidade do candidato e
não na tranqüilidade de Deputado eleito on
reeleito, compared, corno candidato da ARE-
NA, ao Bairro das NaçCes Unidas. Ali compa-
reci ao lado dos rnutuCrios, solidCrio corn ebes
e ate mesmo paternal para corn des. No rno-
mento em quo o BNH, através da ECONOMI-
SA, ameacava-os de dospejo, sal em sou socor-
ro o fui a SabarC, ao Bairro das NaçCes Uni-
(las, em nome da ARENA, para hipotecar-lhes
inte ra solidariedade.

Não, senhores mutuCrios, não permitire-
mos que a policia, scm uma ordem judicial,
flOs termos tranqQilos da processualistica ju-
rIdica em vigor, faca esse despejo. Nós aqui
estarernos e voltaremnos ao Bairro quando no-
cessCrio, corno voltamos, inclusive, nurna das
vezes, acompanhado da esposa do então candi-
dato a Deputado Federal Raul Bernardo N61-
son dc Senna, que, n5o podendo ir, por moti-
vo de sua carnpanha poiltica, fez questao de
qUe sua própria esposa ali comnparecesse em
scu name e em minha companhia. Nós da
ARENA não nos omitimos nesse ponto, nem
nos omnitirernos ein ponto algurn na defesa dos
interesses dos rnutuários do BNH e em defesa
dc todos os problernas sociais que existom.
Temos notado que no BNH, quo é órgao do
Governo, existem servidores adeptos do MDB,
solapando, muitas vezos, a atuacão governa-
mental e debitando somente C ARENA os fra-
cassos da polltica habitaconal.

Sabemos que o funcionCrio pCblico, em
geral, neste Pals, votou na Oposicão. No en-
tanto, é o Govorno quo leva a crItica. Rece-
bemos, inclusive conlo funcionCrios quo tam-
hem 5011105, urna corrcnte que parsou do mao
em mao, polo Pals afora, a favor do voto dos
funcionCiios nos candidatos da Bancada di
Oposição. E urn fenômono que ainda não foi
pesquisado e analisado. Sabemos que a reparti-
cibo C (10 Governo, mas, muitas vexes, o funcio-
nário é da Oposicão e isso influi na eleicão.

0 que o editoriali'sta precisa acrescentar
em outro editorial é que nós, qulndo da so-
gunda ida ao Bairro das NacCos Unidas, de-
pois do exaustivos estudos, propastas e con-
trapropostas - que inclusive so fizeram em
minha sala na AssernblCia - observarnos quo
rictade ou mnais (Ia rn.tade mlaqucles mnorado-
rcs, horncns humnildes, :idadãos honestos, n.-to
Sc opunhamn ?i solurao normal, legal, humnana
e justa, mas uma outra pane, quase a outra
mncta(Ic, não queria solurão nenhurna, queria
apcnas (liZer que o born era ficar corno estava,
isto é, invadindo as casa scm pagar nada a
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ninguéln. E., nesse instante, o candidato, as
vésperas das eleicôes, teve a ombridade de di-
zer a essas pessoas que nesse caso não pode-
riam contar coin 	 meu beneplácito, coin
minha ajuda, porque preferia perder as dci-
coes do que apoiar tal imoralidade, qual seja
a invasAo de casas. Dispenso o voto de quem
quer assirn proceder as custas de urn candida-
to. Isso não foi dito polo editorial. 0 que
precisamos é de dignidade na condução das
eleiçöes, da poiltica e de todas as atividades
humanas. Eu me envergonharia de estar dci-
to prometendo o que näo poderia fazer: pri-
meiro, porque não ia jamais conseguir isso e,
segundo, porque estaria prometendo contra a
lei, contra a moral e contra a justica. Cheguei
a propor que iria pedir ao BNH o perdão do
débito anterior e o reinIcio das prestacöes, a
partir daquele instante. "Sr. Deputado, não
queremos", diziam alguns, que somente queriam
permanecer ccmo estavam: sem pagar nada.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, essas ernm
as explicacöes que devia dar em nome da ARE-
NA., que modestamente represento, a esse edi-
torialista.

Jnjustica contra seruidores dos Correios
e Telégrafos.

Sr. Presidente, valendo-me do mornento
em que me acho nesta Tribuna, quero focali-
zar outro assunto, que é a grave injustica que
se está fazendo em •nome da Empresa Brasilei-
ra de Correiros e Telégrafos, talvez ate do Mi-
nistério das Comunicaçöes em Brasilia, coin
funcionários daquela entidade, antigo Depar-
tamentos dos Correios e Telégrafos. Votou-se
uma lei, em Brasilia, que permite ao servidor
da Empresa Brasileira dos Correios e Telé-
grafos, livrernente e näo sob pressão, optnr pe-
la CLT.

0 que Se passa, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, é que esses funcionários estão sen-
do presSi011adoS a optarem pela CLT, sob pe-
na (Ic serem dispensados daquela emprcsa,
ficando a disposicão do DASP ou do Minis-
tério das Cornunicaçoes.

Protestamos contra essa injustica quo so
faz coin servidores dos Correios e Telégra-
fos. End ereramos, nesta data, o seguinte tele-
gramna ao grancle Doputado Federal de Minas,
uma das glórias do parlamento nacional, que
é, scm duvida, 0 ex-Lider Geraldo Freire:

"Deputado Geraldo Freire 	 Câmara dos
Deputados - Brasilia - Distrito Federal.

Obséquio levar conhecimento Ministro Co-
rnunicacOes profunda mágoa servidores Em-
presa Brasileira Corrcios Telégrafos vitirnas
grandes inju'sticas respeito problemas opcão
CLT. Muitos pressionados, dispensados, pre-
judicado'. Todos fazemos veemente apelo Mi-
nistro e Diretor DASP sentido revis?io proble-
ma para sun meihor adequacão e humanizaço
d as soluçOes. Atenciosas saudaçöes.

Deputado Jesus Trindade 	 Vice-Lider
ARENA"

Sr. Presidente, já nos manifestamos, na
Legislatura passada, contra a instituiço do
regime da CLT no servico piiblico brasileiro,
estadual e municipal. Primeiro, porque esse

regime fere o princIpio constitucional que co,,.
sagra o concurso püblico e o regime estatut4.
rio. Depcis, porque vemos., na CLT, urn grab,
de perigo para o funcionário pñblico, pols
de ser dispensado mediante uma simples iflde
nização, que n5o sal do bolso do (10cm vajdispensar, mas dos cofres pñblicos. Irnagjfl
mos urn prefeito, urn governador, urn presi.
dente da Repdblica, que amanhã (JU(ira dis-
pensar todos Os servidores. Sob o regime do
CLT, podcrá faze-b. Por isso, condenamos
esse regime no servico pdblico.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, não ye-nhani pensar que apenas a Bancada da O po-sico tern a coragern civica de levantar Pro-
hiemas como este, porque nós, do ARENA,
vamos dizer, como temos dito, urn imilo As
justicas e urn sim as coisas nobres, justas, a
favor do povo. Alias, é esse também, o iut0
pe.nsarnento presidencial.

APOIO A0 DEPUTADO JESUS TRINDADE

0 SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ouvi, corn
muita atencão, o discurso do Vice-LIder do Go-

I)eputado Jesus Trinclade, 0 gravei
inica1mente, algurnas de silas palavras. Quan.
(10 S. Exa. (liz quo rnuitas vezes a reparticao
o do Coverno, mnas o funcionário é do Oposi.
çibo, talvez quisesse (lizer, em lugar de muitas
vezes, todas as vezes.

Sr. Presidente c Srs. Deputados, é injus.
to a consideraçao que faz o ilustro Vice-Lider
do ARENA, nosta Casa. 0 funcionámio mal pa-
go, mal rornunerado, é sompre urn (umpridor
(lOS seus (lcveres. Tern 0 direito (10 so filiar a
qualquer Partidc, do votar em qualquer Par-
tido. em qualqucr candidato, no mnornento em
quo so one aminha para as urnas, cumoprindo o
(lover civico de votar.

0 nobre Doputado Jesus Trindade no
pode julgar, no po(le adivinhar, na minha
opiniio, o quo so passa no coracibo (10 servi-
(br pibblico. Não (love, portanto, S. Exa.,
comno Vice-Lider (10 Governo, Valon(lo-Se do
nome (10 Govorno e do ARENA, consurar mo-
(lestos servi (lorcs, modestos funciormãrios mal
romunerados (la amliiiinistraçao puhlica

Coin reforOncia ao assunto, 	 i.que0 trazer
dosconhocimonto os nobros pares que 0 IIUS

tro 1)eputado Jesus Trindade conipareceu ho-
je a Trihuna portando cópia de tebegrarna que
enviou ao Deputado Federal Geraldo Freire,
protestando contra o tratamonto qu( \'ern don-
do 0 ex-DCT aos antigos servidores daqUch
orgao (Ia administracao federal. Também flOS:

preocupaclos, ostarnos tratando do assunto aqU'
(lesta Tribuna ha alguns dias.

Ontom ou ocupava a Tribuna pira trazer
C considoraçao do Cosa, chegando mimesmo a
podir regime (be urgCncia e parecer oral do
ComnissCo Técnica, urn Requcrimento en) favor
dos funcionCrios do ex-DCT. 0 rneu pedido
teve 0 objotivo (10 aprovar o Roquemlmflonto n
tardo de hoje. Esporava quo o nobre DePU
tado .lésus Trin(Iado so referisse do niodo CS

pecial aos servidores (10 ex-DCT da Diretoria
do Campanha, onde 160 servidores foram COlO

cados em disponihilidade e 400 outroS, che

feS do farnIlia, vivem em ostado de pCnico,
Cill terem a certeza de quo são regidos pola

CLT ou se estarão em (Iispofljbiljdade.
V. Exa., Sr. Presidente, não quis conce-

der o parecer oral ao Requerimento e pode-
rib ver agora, (lepois (10 ter ouvido o nobro
Vice-Lider do Governo, Deputado Jesus Trin-
dade, quo o assunto é relevante e urgente. Na-
qucba oportuni(lado, eu dizia que a conscirn-
cia (IC V. Exa. haveria (le pesar e que V. Exa.
teria urn drama do consciência Se, dentro do
fl1 curto prazo, nCo houvesse manifestaçCo

desta Casa junto a S. Exa. o Sr. Ministro das
comunicacoes, junto a Diretoria Geral, a Di-
retoria Regional e C Diretoria de Campanha,
em favor dos servidores do ex-DCT. Peco
a Deus para que V. Exa. não seja bevado
pelo drama de consciência. Que injusticas
não sejam praticadas, porque não quero vol-
tar a ter de responsabibizar diretamente V.
Exa, pela fabta de providências do Poder Le-
gisbativo, do Poder que pertence ao povo ml-
neiro, porque aqui estCo os Deputados eleitos
pelo povo para fabar em nome do povo, para
defender os direitos do povo, pa pa defender
todas as classes sociais, aquebes que sofrern,
gernem e se dirigem a esta Casa clamando por
justica. V. Exa. ontem foi injusto, sumamen-
te injusto corn os servidores do ex-DCT, corn
os servidores das 230 agências coin 	 na
Cidade de Campanha.

Hoje, Sr. Prosidento, arnargura(lo, apre-
ensivo, ocupo a Tribuna para aplaudir o to-
legramna (10 nobro Doputado Jesus Trindade,
para aplaudir o nobro cobega pela iniciativa,
quo chegou mesmo a suplantar a (lecisibo (10
V. Exa.

Desejo ainda, Sr. Presidente, consubtar
V. Exa. so n5to seria 0 caso de a Presidên-
cia desta Casa tebegrafar ao MinistOrio das Co-
municaçöes, podindo justica para os servido-
res do ex-DCT dos 230 agências subortlinadas C
Diretoria coin 	 na Cidade de Campanha.

Mas, tom-no a repetir, a iniciativa do nobre
Deputado Jesus Trindade, embora rão so re-
fira a Diretoria de Carnpanha, merece Os nos-
SOS aplausos - principalmente porque parte
de urn Deputado do Governo - ao dizer, da
Tribuna, quo não e privilégio dos Deputados
da Oposiçao roclarnar em nome do povo, com-
bater injusticas, fazer crIticas, apelar, reivin-
dicam- e reclamar. Reconheço que não é rnes-
1110 privilégio do Deputado da OposicCo, pois
e, antes do tudo, 0 (lever de todos os Depu-
tados desta Casa, mesmo daqueles que apóiarn
O Governo, isso porque todos assurnil-am pe-
rante 0 povo o compromisso (10 representC-lo
coin e honestidade. Muitos so acorno-
dam o (loixani (be ser begitimos representantes
rio povo, para apenas serem representantes do
Governo, porta-vozes (10 Govorno. Vez por
OUtra urn Deputado rio ARENA comparece C
Trihuna, conio o fez o nobre Deputado JOsus
Trmn(la(le -

Sr lresidento, mais uma vez, quero dci-
lar registm-arba a nossa confissão de tristoza e
arnargur i pela rlocisao proferida por V. Exa.,retar(lan(IO o Roquerimento por nós apresen-l4d0 no tarde de ontem.

SOBRE CONFECçAO DE CARTEIRAS
ESTUDANTIS

0 SR. DEPUTADO JOAO PINTO RIBEI-
RO - Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 Re-
querimento do nobre Deputado Pedro Guslin,
quo visa transformar a 2. 1 Cia. (Ia PolIcia Mi-
litar de Minas Gerais, coin sede em Uberbân-
dia, em BatalhCo, merece ser aprovado. E
necossCm-io quo se dê major amplitude Cquela
unidade militam-, para atender a grande comu-
nidade do Uberlândia.

Mas, Sr. Presidente, gostaria de focabi-
zam, neste instante, o problerna da identidade
estudantil. Ha quase urn mês, venho promo-
vendo estuiios sobre o probbemna e tenho em
niaos unma pasta conte.ndo documentos a res-
peito (Ia expediçao do carteiras do identidade
estudantil. 0 que ocorre, Sr. Presidente, é
quo urna entidade reivindica para si uma
1unç5o quo a eba não foi entregue polo poder
pdblico ou polo representante dos estudantes.
A Portaria n. 9 18, de 20 de abril de 1970, da
SuperintendOncia Nacina1 de Abastecimento
é quo concede a todos OS estudantes brasilei-
ros, regularmente matriculados em estabele-
cirnontos oficlais do ensino, o direito do pa-
gal somnonto 50% nas casas de diversOes e nCo
apenas em Ciflolilas. Ocorre, Sr. Presidente c
Srs. Deputados, que não ha, especificamente,
norma quo estabeleça quern deve identificar
Os estudantes. Como muito bern sabientou o
nobic Deputado Morvan Acayaba, somente
pode expodir identificação do estudante o es-
tabebecirnento ou entidade que o reprosente.

Essa entidade, que I-civics Coo para si a
expedição do carteira estudantil, nada tern a
cr Coil! Os estudantes, pois trata-se do Sindi-

cato das Emnpresas Distribuidoras Cinernato-
grCficas do Minas Gerais. Esse Sindicato tern
a vor é coin cinema e não coin estudan-
tes. Não é justo, alias é rnuito injusto quo essa
entidade, esse Sindicato irnpeca as entidades
ostudantis e os colégios do idetnificar OS abu-
nos.

EntCo, Sr. Prosidente, é necessCrio que
as autoridades tomem medidas urgentes, a firn
do imnpedir mais esse absurdo contra OS estu-
dantos do Minas Gerais e de todo o Brasil.
Em Belo Horizonte, a maioria do estabeleci-
mentos do ensino, quer secundCrios, quer su-
periomes, não admitirarn, não aceitarem as
imposicOes desse Sindicato. Apenas uma
minoria, quase que por imposicão dos Sin-
dicatos dos Emprosas Distribuidoras Cinema-
togrCficas do Minas Gerais, n5o estC fazendo
as carteiras, e aproximadamente 200 estabebe-
ciniontos de ensino da Capital expediram as
suas. Vern, agora, ossa emprosa, quo não tern
00(10 a ver corn o assunto, dizer quo essas car-
teimas, essas identificacOes nao tern valor. E
uni absurdo, Sr. Presidente! Ainda irei apre-
sentar urn estudo cornpbornontai- quo estou ela-
horando sobre osso assunto, max, nesta hora,
quero fazer urn apobo a todas as autoridades,
juntamonte coin nobro Deputado Pedro Gus-
tin, que muito hem lembrou o assunto, para
que, uma vez mais, os estudantes não sejarn
cerceados nos seus direitos.
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POLITICA TECNOLOGICA DO PLANEJA-
MENTO EDUCACIONAL

O SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Pi'cflioinar-
monte, devernos toiriar consciência (Ic que, em-
bora aiguns hornens piiblicos cia atualidade
combatarn veernentemente a ação polItica na
educação e defendam o banirnento dos politi-
cos dessa atividade cia adrninistraçao, substi-
tuindo-os pelos tecnóiogos, o la) poiiico é
natural (10 ser hurnano, que, por excelência
dc sua natureza, é de ação consciente exigi-
dora do urn grau do liberdade manifestado na
decisão. Portanto, a ninguém é licito tentar
ve(Iar a acão contribuitiva (10 scr no seu rela-
cionaiiionto cOma o bun (10, sendo importante
esciarecer que não aprovo a politicagern,
comno também não aprovo a "planejamania" da
tecliocracia dos "tccnomãnicos". E prociso
quo sajljanios - a ativiciade politica existirá
enquanto oxistir o ser hurnano, porque cia é
0 pocier tie decidir e o meio do rclactonamon-
to do hornern coil) 0 mundo, e nenhurn Poder
existirã semi cIa

Ensina-nos 0 mcstre I3ACCIIETO: "0 Po-
(lei , é a con(licao dc rcalização (10 homem,
cjuando Sc relaciona corn 0 niundo e as coi-
sas do nlun(lo, o ole pock vir a sec condição
dc dostruição (10 homnorn, quarido so rclaciona
coin 	 homens."

Teronios, conseqiientcmente, quo nos Va-
Ur do fatom' politico. Embora o ILW mais abs
intcrc'ssa seja a eclucação, não podemos, por
sor impossivcl, ficar alheios as perspoctivas
1)011 ticas projctadomas (10 grupo humano

"Urn técnico, por mais erninente que seja
em qualquer campo profissiona1 nunca terá a
ciirnensão exata das conseqüências de seu tra-
i)aihO, so n5o participar, conscientcniente, das
(lecisOos Sociais ojide o Poder se divide esca-
lofla(lamontc no complexo social global."

Urna las nobres tarefas da educação é
OX I) lic it ar conmo uma socieclade se organiza,
toimiando conhcci(las suas instituiçOes politi-
cas e ensinando-nos a necessida(ie dc que 0
homemn, seja qua] for a sua coniiiçSo on sb-
bits social, alcance unia participaçSo vãlida na
djmimensSo politica da sociedade, para quo não
so aliene (IC SUa plOpria con(liçSo (IC homemo.
Obvianicnti, ninguém pode, em sS consciên-
cia, eximir-se de responsabilidacles polIticas,
nein reivimidicã-las do Estado, scm estar, por
consoqiiência, dcspojando-'se de caracteristi-
cas que the são natas por essência: "Despo-
Jan(io-se do sua hurnanidade."

Nasce ai a politica educacional para fixar
as diretrizos do uma formaçao educacional,
indcpendentemnonto do nIvel, tornando por ba-
se a mnotivaçSo Para a respon'sabilidade da
participaçSo política. Essa participaçSo po-
utica é urn dover e urn direito dc cada pes-
soa, enihora nas épocas do cornocSo social a
participaçSo tenha quo ser mnilitância. Logo,
as cstruturas sociais, econômicas e politicas
sao mobs in(lispensSv eis a concretizaçSo da
eomnunicacSo C da própria roalização huma-
na, porque estas necessitarn daquelas, por for-
(a (10 emcrgência do mundo humano exitonte
i.ncicpeni]cntern p nte dii vontado teenocrãtjca.
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A acSo educacional tim omigemmi e sup0e
na atividade polItica, quem pela cssêneja d
natureza hurnana, como vimos., quer Pela jr,
posiçSo da ordom jurIdico-constitucjonai doEstado, como podernos constatar se fizern0
rpida e superficial análise dos textos COHStj
tucicnais.

Grande controvérsia na politica educa
cional é sempre a sua incficácia por cscassez
tie recursos que proporcionem a gratuida(L a
to(Ios, fato digno de rnenção, uma vez que apolitica educacional do Império consagrou 

HaCon'sti tuicSo rno(Icrada dc 1824:
"A instruçSo primária é gratuita a todo5

Os Ci(ladaoS" (art. 179., § 32)
E, corn a instalacão da Rcpáhlica, esse

aspecto da gratuidade vern sofrendo uma meta.
immomiose umuito dobatida e (lis(ut0ha 1)()r fliui-
los o renomnaclos especial istas.

A carta liberal de 1934 c()mmsa4mou e cofl
solidou a integraçao da UniSo, Estados c Mu-
nicipios em urna politica educacional, defi-
nindo a educaçao corno urn direito do todo5
C (lover do Estado, somido, 0 l)iiIiiârio inte-
gral grabuibo e de fre qdéncia obriga(6i'i0 ex-beimsivo uos adulbos (artigos 148, 149 o 150),
coin aplicaçSo (Ic recursos conjugados. A
UniSo e Os Municipios participamn coin quan-
tia nunca inferior a 10% dos impostos, e OsEstacios e o Distrito Federal nunca corn me-
nos dc 20% . Esses rocursos seriam aplicados
fla rnanutcncSo 0 desenvolvimento (ia educa-
cab, born corno 20% das quotas cia UniSo se-
riamn aplicados na educaçao rural, além de
paite dos seus patrimnônios territoriais rever-
teiem, juntamnente coin sobras das (lotacöeS
orçamcntSrias, para ors fundos do eciucacao,
senclo parte (losses fundos aplicados no auxi-
ho nos alunos necossitados (art. 156 e 157).

". . . ensino primário integral gratuito e
dc frequência obrigatória extensivo aos a(lUl-
los."

A constituicSo polaca (Ic 1937 tnaça uma
politica educacional em quo a UniSo é corn-
potonto Para fixar as diretrizes da educacOo
nacional, tondo 0 (lover do contrihuir Para
scu desenvolvirnento, prover recursos para os
educandos que não os possufrem, Para dar-
lhes urna educacao dentro de suas aptidöes e
vocaçOes, dando ênfase a educaçao pré-voca-
cional. Estabelece também que é dever das em-
presas criar escolas do aprendizes, poreni,
oxige a solidarieclade dos oducandos., coin

 dos mais nocessitados, através do urna
contribuição daqueles para estes, feita a cam-
xa oscolar (artigos 128, 129 e 130).

"0 casino primãrio é ohrigatório o gra-
tuito. A gratuidade, porérn., nao exclui o dever
(10 solicuariodacic dos menos para co in mals
necossita(los; assirn, por ocasião da matrlcuia,
serã exigjcia aos que não alogarem, on notO-
riamonte nSo puclerem alegar escassoz de re-
cursos, ama contrii)uiçao media e mensal Pa-
ra a caixa escolar."

As diretrizes da politica educacional, C0fl
substanciadas na Constituicão social (Ic 1946,
consagranam a educação corno urn iliroito de
to(]os, devendo ser dada no lam- e na escola.
0 ensino primãrio é ohrigatorjo, sendo que
as ornpresas coin 	 (10 100 pessoas serlam

0nigatiaS a manter ensino prirnãrio para os
empm0 d0s e seus filhos.

0 SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES
v. Exa., Deputado Gomes Moreira, que se tern
deSta( d0 como urn dos mais brilhantos par-
lamentms da Casa, traz hoje ao nosso conhe-
imnento umil assunto do real importância quo

e a pohitica educacional do nosso Estado.
Quero apenas acrescentar ao discurso de

V. Exa. quo, no mornonto em quo nos preo-
cupani 05 coin problema oducacional, vamos
enconti1r urn problerna triste o ate mosmo
grave para os destinos de Minas, que diz rca-
peilb ao onsino medico quo é ministrado 

eillosso Estado. Minas Gerais jã luta coin proble-
mnas na area de sadde, uma vez quo rnais do
50% dos inunicipios do Minas carecern do
édicos para a devida assistência. Hoje, ti-
nios conheciinento de quo a Congregacao

da Faculdade de Medicina dii Universidade
Federal estuda rneios dc reduzir o nümcmo do
matrIculas no próxirno vestibular. Atuahmnen-
to, o inumnero do vagas é do 320, e jã so fala em
apenas 160 vagas Para o próxirno vcstihular
de miiedicina. No mornento em quo precisarnos
não aponas do quanticlade, mas também de
quahidade no setor profissional, encontnarnos
a Faculciado do Medicina da UFMG, mantida
polo Governo Federal, falanclo cmii reduzjr o
námcro de rnatrIculas do 320 para 160. E
mais urn absurdo quo so cornete contra aque-
les quo querem, na realidade, formar-se den -
tro (lii especialiciacle que é a sadcle.

Quoro, quando V. Exa. discorre sobre o
probhemna e(iUCacional, registrar a nossa re-
volta e indignação diante desse ostudo quo so
faz Pararecluzir o nümero dc vagas para o
próximo vestibular cia Faculdadc do Medici-
Ha.

0 SR, DEPUTADO GOMES MOREIRA
Nobre Deputado, quero deixar consignados os
meus mais sincoros agradecimentos pelo seu
bnilhante aparte, que veio dar mais colorido
a oslo modesto trabaiho quo apresentarnos nesta
hora V. Exa., jovem inteligente c medico
eniénito, deve tor, na sua época do ostudante,
exporirnentado dificuldades para chegar ao
término do scu curso superior do medicina.
E roalrnone constrangedor venificar que, nurn
Pals em quo 2/3 da populaçao é constituida de
jovens -- todos cbs desejando prcgredir e es-
tudar - as autoridades educacionais, ao in -
yes dc implantar novas faculdades, procurani
reduzir as vagas existentos, quo são muito pou-
cas em relação ao grande nirnero de jovens
quo as disputam.

Veja V. Exa. quo o problema é trernenda -
mente grave. NSo podemos silenciar quando
deparamos corn probloma de tal natum-eza,
quo, scm diivida algurna, constitul urn retno-
cesso na cultura o na educacão do nosso povo.
Ouço o aparte do eminento Deputado Jesus
Tm-in ciado

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Muito obnigado, ilustre Deputado Gomes Mo-
reir i , pcla oportunidade do aparte. Queria,
fleste mornento, congratulando-me coin Exa.
Por este execelente tnabalho, pedir vênia ao
ilustre colega Haroldo Lopes para discordar
d0 S Exa., quo, em seu aparte, permitiu que

o seu desejo do oposicão fosse major do que 0
sen senso de justiça.

Quero dizer ao ilustre colega e amigo,
Deputado Haroldo Lopes, que S. Exa. não
foijusto ao cniticar o (loverno Federal coin

 a sua capacidado de conceder, digamos
assim, maior nümnero do matriculas a maior
nUmero de estudantes. Na realidade, o Gover-
no da Revoluçao elevou o nUrnero de universi-
tarios do 200 inil para 1 milhão, do 1964 ate
hojo. Reconhecernos quo Inuitos deixam de
chegar as universidacles. Mus näo é por falta
de esforço do (ioverno Federal, pois este tern-
: s0 esforçado enormnemnento Para levar toda a
Juventude doste Pals, quo é fabulosa o extra-
ord jnária, merecendo, portanto, todo o nosso
apoio, as universidades. Reconheca-se, portan-
tO, 0 esiorço do Governo Para ampliar nossas
Univers jdades 0 quo todos precisarnos, corn
miiocleraçSo e prudencia, e aguardar coin pa-
Cielicia, pois tudo so fará no seu devido tem-
po. 0 Governo torn rnujto jnteresso no desen-
Volvamflonto intelectual da juventude e quer
dar a ela as gm-andes oportunidades que exis-
toni no nosso imenso Pals.

O SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA -
Muito obnigado, Deputado Jesus Trinchade, pe-
lo aparto quo V. Exa. acaba do proferir. Res-
Peitarnos a opiniSo do V. Exa., conio lidimo
i op..esontanto do povo mineiro nosta Assem-
bleia Legislativa, mas pormita-nos discordar
do V. Exa., porque o problerna educacional
Cmli nosso Pals ainda ostá muito aquérn do do-
sejado, muito aquérn do quo deveria sor. In-
fehzmente, no Brasil, deparamos coin
plCiache do estuclantes universitãnios que en-
trontain todo tipo do dificuldados a partir do
Vestibular, quando tern que disputar coin
gnand 0 ntimiiero do jovons as poucas vagas que
a universidade oferece, e da carência de re-
cunsos financeiros, ate mesmo Para aquisição
do lmvros, quo custam hoje urna fortuna. 40%
cIa Juventudo quo inicia urn curso superior nao
choga ao seu término, porque não torn con-
dicoes financeiras Para continuar estudando.

E lamnentãvel a nossa situacão, é lamentá-
vel a smtuação do sistemna educacional brasi-
loiro. Respeitamos o ponto de vista de V. Exa.
Pbrque, como Vice-Lider do Governo, V. Exa.
dove procurar defender, coin as suas for-
vas, o nosso Governo, colocando nesta defesa
a sua rntoligéncia o a sua cultura brilhante.
Compete, porém, a nós, Deputados da Oposi-
çao, fazer cniticas a todos os setoros da admi-
nistnaçao pdblica onde olas so façarn necesSá-
nias, uma vez quo o próprio Presidonto Gem-
sob, no seu discurso de 31 do dezembro, neco-
nheceu quo a Oposiçao torn prestado rebevan-
tes servlços A Nacão. Muitas faihas da admi-
nmstraçiio pñblica não foram sanadas polo Go-
venno., porquo não chegaram aos seus ouvidos
Os ehementos necessérios pam-a quo houvesse
essa solução. Cornpeendemos as dificuldades
qUo o Govenno torn, pnincipairnente porque nao
e possivel quo urn Presjdente da Repñblica
On urn Governador do Estado soluciono ado-
quadamone os problernas do sua adrninmstra-
cao, scm que a Oposicão faca as criticas no-
Cessãnias, sugerindo medidas que sanem OS
p robbemas quo afhigern a populacão. Felizmnen-
to, no Brasil, não tornos o regime socialista OU
comunista, onde existo aponas urn pantido,
que liz amém a tudo quo o chofo do govornO
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illan(Ia apiovar. Aqui, graças a Deus, temos
iirna (IcifloCiacia, ainda fraca, mas que nos
permite lcvantai a voz nas tribunas dos pal-
lanientos pam criticar as faihas adrniiiistrati-
vas.

o SR. DEPUTADO HAROLDO LOPES -
Nobre Deputado Gorncs Moreira., queio apenas
(lizer, quanto ao aparte do Deputado Jesus
Trindade, que respeito a opiniäo de S. Exa.
Na verdade, sornente uin Deputado corn a in-
teligCncia c 0 biilliantisnio (I UC S. Exa. pos-
sui., poderia, nos nioiiie.fltos atuais, defender
a politica (10 Govcrno Estadual.

Na realidade, ilustre Deputado Gomes Mo-
reira., cia 1954, quando tiveinos a felicidade
de nos foriiiar ciii Medicina, forinavarn-se ou-
tros 120 novos medicos. E, hoje, 20 anos de-
pois, coin o gian(IC (1tsenvo1virnento social c
populacional, temos oportunidade de ver que
CSSC flUi(iCi 3 O aiiiiiritoil P ara 160, oil seja, ape-
nas 40 medicos a nIais.

Lanientanios a atuação, na Faculdade (IC
Medicina, da parte que pertence ao Governo.
Lainciltarnos taiiilieiii que o Hospital das Cli-
nicas, quc foi ci'iado para it pratica dos alu-
rios (Ia Faduldd(IC de Medicina, cia prédio
anexo, tcfl(IO a sua constiucao calculada para
900 leitos, atcnda apcnas a 200 pacientes dia-
riarnente . E ain(la inais, que o próprlo ambu-
latório (10 hospital (las Clinicas, que é onde
se atende aos indigentes, pare de funcionar
cxataiiiente por lalta (he Ve11)U ila univerSi(la-
(he on dos órgios federais cncaiiegados (Ia
nianutencio daquele hospital. Veja V. Exa.
(IUC o prilprio Governo é ø prirneiro a dimi-
nuir a verba, a diminuir o atendirncnto ao in-
digentc. Ilustre Deputado da Oposição, per-
gunto a V. Exa. quein scria o rcsponsdvel
pelo atendimento dos in(Iigentes que estäo
afastados ito INPS? 0 proprio Gcvcrno, que
tern essa obrigaçao, conio V. Exa. acaba de
afimniar, fogc a essa respon'sabilidadc. 0 pro-
prio Hospital das Clinicas atcfl(le aos pai'ticU-
hires c aes convêflios firmados corn o Insti-
tuto (Ic Previdência, nurn scntido ernprcsarial,
ileixando (IC lado o sentido social.

Parahins, nobrc Deputado. Continuare-
mos, aqui, oUvifl(IO V. Exa tratar de urn pro-
blenia quc muito nos interessa.

0 SR. DEPCTADO GOMES MOREIRA
Agradcço a V. Exa., nobre Deputado Harol-
do Lopes, que vem, corn scu aparte, abrilhan-
tar nosso discurso.

o SR DEPUTADO JESUS TRINDADE -
\'C V. Exa. que cu tinha razOo qua.ndo afir-
maya que o itesejo (IC oposiciio do ilustre
Deputado Haroldo Lope's ohscurcceu o scu jtii-
zo o seu senso (IC justiça. S. Exa. (lizia que,
qtl ^ j n do se formou na Faculdade de Medicina,
hO 20 anos, 120 medicos graduavam-se. Agora,
20 anos depois...) 160 Os medicos graduados.
Dizendo isso, S. Exa. se esquece de que, ha
20 anos, nio havia, como hojc, indrneras Fa-
culdades de Medicina instaladas em vilrias
eiiiades deste Estado. Silo muitos os medicos
qiie se formarn anuimimente.

Quanto 0 observaçao de V. Exa. em rela-
cão ao men aparte, desejo dizer que não estou
aqui obrigado a defender o Govemno. porque
este nan esta cam cond icOes de scm defendiclo,

iiias sim (IC SCV elogiado. No setor da educa
cOo o saldo C n)ujto favorOvel.

o SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA
Muito obrigado a V. Exa., Sr. Deputa(jo .Jesus Trindade, por mais este aparte que
Exa. trouxe con-lo suhsidio ao men (liscurso

Anualmente, a UniOo aplicaria nunca me.
flCS de 10% e OS Estados e Municipios
ca imienos (Ic 20% (IC SCUS impostos fla ma.
nutençilo C (Iesenvolvnnento (10 ensino (arti.
gos 166, 168 C 169), cabendo a Uniiio fixar as
diretrizcs c bases da educacOo nacional C man.
ter iin urn scrviço (Ic assistCncia c(lucacjoflal
pal-a prover recursOs para OS alunos flCCC5
a (los.

"0 ensillo prirnOmio oficial e oI)rigatj0
para todos." Coin o arlvento revolueionOrj0
tiv(100s uma nova diretriz na politica C(IU.
cional, dita(la pela ConstituicOo castelista de
1967, ernbora conservando a cornpetCncia da
t.niao para fixar os pianos nacionais da edu-
c:içao C tonmando-a corno urn (lireitO de todos,
corn igualdade de oportunidades. 0 seu texto
estabelece que a educacão, dos sete aos qua-
torzc aims, é ohrigatória e gratuita mis esco-
las pilblicas, e obriga as empresas cornerciais,
industriais e agricolas a clarern o en'sino pm-i.
niOrio griituito nos empregados c aims filhos
(testes.

Abram-se parCnteses para esclar( , eer que
o Projeto Constiucional da Comissiio dc iii-
ristas normiemula pclo Presidente Castelo Bran.
co rezava:

"Art. 73

a)
1)) o ensino oficial é gratuito nos graus

I)i'ilml 1IiO C ScCIi.fl(Iario
NOo se cogitando de idade, o texto upro-

va(lo (onsagrou: "0 ensiflo., dos sete a&s qua-
toi'ze afloS, é ol)rigatOriO para todos e gratui-
to flOS (stabelecimentos primOrios oficiais."

E jrnl)ortantc verificar a inovaçOo de bol-
sa (le CStUdOi no ensino ulterior no prirnOriO,
,im recniholso, e, no dnsino superior, corn
iCCIUbOIS() (artigos 168, 169 e 170)

Corn o episOdio histórico da ascensãO
da Junta Govemnativa Militar, a Chefia do
Potter Executivo Nacional, atraves mia Cons-
tituiçm dm Rcpdhlica Federativa do Brasil
de 1969,  estat)elcceu urna politica cduCaC1

nas ditada pela União, inspirada no prIflCI
pio de unidade flacional, idcais de liberdade
sol i(larieda(Ie humana, tomando a educacilo CO-
mo 11111 (I jrcitu (IC tO(loS C (lever (10 Estado, corn
0 dfliifl() primnOrio ohrigatório para todos, dos
sete aos quatomze anos, e gratuito nos estabe-
lecimentos oficiais. Estaheleceu uminda 0 efl
sino rnCdio e superior gratuito pama quem P'.°-
var carência (be recursos, na forma de bolsa
de estudos corn on scm reembolso. Os Esta
dos e o Distrito Federal tern sistema de en-
sino próprio, corn assistência tecnica e fna-
ecu-a da UniOo, corn servico dc assistenc ia

educacional pal-a prover recursos para. OS
alunos carentes. As empresas cornCrcia,
agricolas e industriais são obrigadas a Man'
ter o ensino prirnOrio gratuito para seUS eim
pr(gados C os filhos (bc'Stes, de sete a quabom-

COOS, bern como são obrigadas a assegurar,
m1 eooperacão, condiçOes de aprendizagern

c a prornOVei 0 preparo de seupessoal quali-
iicado (artigos 176, 177, 178) . São conver-
didOs recurso's pelos impostos integrados e Os
.nuniciPiCs são obrigados a aplicar 20% de
sua receita tributOriri no casino primOrio (am-
tigos 15 C 16)

'O ensino primOrio é obrigatOrio pam
10(05, dos sete aos quatorze anos, e gratuito
nos cstabeiecinientos oficiais."

A politica educacionah exige, alCrn dos
s., os tcxtos lcgislativostextos constitucionai 

que, era épocas diferentes, são sempre cog-
11011 iu10 pela sua iinportOncia luistorica e
oim1muci1o s coiiio as "rcforinas educacionais";

Ciii L)01, tivemos a Refoiiiia EpitOcio Pessoa;
cm 1911, tiveinos a Rcfomnia RivadOvia; em
191. tivenmos a Refomnia Carlos MaXiIuihiaflo;
CIII 1925, tivernos a Heforma Capanerna; em
1961, tivenmos a 4.024 -- Lei de Diretrizes e
Bases da EducacOo Nacional - e, em 1971, foi
flos lcgada a Rcfomnia do Ensino, na qual se
traciani os novos muinos da poiltica educa-
cional brasileira.

Vivemos entOo sob a égide (ha Hcforma
RcvuuCionOria, consubstancia(la ima Lei 5.692,
de 11 de agosto (Ic 1972. Como 0 que nos in-
tcrcssa é a politica educacional c .nOo apenas
sua singularidade no Brasil, apenas (lois as-
peclos da politica vigc.ntc abordanios, sinteti-
zada e ligeimarnentc: o priineiro 6 a gmatui-
dade e obrigatoriedadc, esclarecdfl(IO porern
quc a Mensagem original (10 Presidente Médi-
ci, cm seu art. 41, previa quc "nos estabeleci-
ijiejilos of iciais, o eiisiiio serd giuluito da 1.
0 6. ,. série do escola de 1. grau'. Sein cogitar
(he jdade, o texto aprovado dispôs de maneira
diversa, destoando da ConstitumcOo, pois diz o
ivaudamcnto COflstitUciOfliil (IUC "0 casino pri-
inOiio 6 obmigatbrio dos sete aos quatomze
anos". Veio entOo a Lei 5.692 c definiu que
"casino piimOrio é o priniciro grau", "o pri-
nieiro giau é constituido de oito series" e "o
ingresso na prirncira sCrie do prin.ieirO gmaU
so 'SC dO corn setc anus e nOo Sc dO bolsa de
estu(IOS no primeiro gmau", cmiando uma si-
tuaçOo esdrdxula e incoerente corn Os princi-
pios da pohitica educacional a(lotada, pois o
educando que iniciar o primeiro grau c for
carente de recursos nOo podei-O conclui-lo.,
especialnuente se cle so complcta sete anos
no mês de junho, porque aos quatorze abs
China nOo terO ternhiflui(to o curso, exccto em
casos de avanço, casos esses excepciOflaiS,
urna vez que a nutriçOo de nossa atuahidadc
não permite rendimdnto para tanto. Por on-
tro lado, o ensiflo priniOrio deixou de ser
gratuito e obrigatOmio. A idade escolar que
passou a gozar da gratuidade e a ser sujeita 0
obrigatoriedade., o que nos parece outra fa-
Ilia na politica cducacional, pois a realidade
social exige exatamente o contrOrio; exige tom-
flai' aptas as necessidades sócio-cconOmicas
pessoas adultas que estilo scm condicOes para
estudar, pois precisarnos de adultos par fa-
zer a inOquina (Iese.nvolvimentista funcionar.
A obrigatoriedade c gratuidade (levem recair
sobre o ensiflo e nOu sobre a idade, por urn
mrnpei-ativo (las necessidades nacioflais.

Atualmente, em nosso Estado, segundo se
Vc no lornal Didrio da Tarde, de 30-04-73,

teen iCOS tentando inmpor a irnplantacOo da

cobranca do ensino sob forma de contribui-
çao, alegando que a gratuidade do ensino
nao isenta o aluno c scus Pais on responsO-
veis de colaborarern coimi a escola. A implan-
tacao (Ies( Ia(Ia contiamia frontalmente 'a nossa
Constituicão Federal, violando sensivelmente
nossa ordem juri(Iica interna e nossa ordem
Juri(Iica internacional cmii inatCria de direito's
huinanos, pois diz noss-a Carta Magna:

"0 ensino, dos sete aos quatorze anos, é
obrigatorio para todos, e gratuito nos estabe-
Ieciiiicntos oficiais. " 	 (Const. 	 Federal -
1969.)

"0 ensino primOrio, obrigatOrio para to-
(los, dos sCte aos quatorze anos, somente serã
rninistia(lo na lingua nacional e serO gratuito
nos estabelecimentos oficiais" (Const. Esta-
dual - 1970)

"Todo hornem tern direito a instmucOo. A
instrucOo serO gi-atuita, pelo menos nos graus
elementai'es efundamentais. A instruçOo
clemmientar sera obi-igatOmia .....(art. XXVI da
DeclamacOo Universal dos Direitos do Ho-
inein . )

Hilo de ser observados os postulados da
legistaciic magna, e porque (leles não se pode
fugir é que o legislador omdinario federal fi-
xou em diretmiz hasica da e(1UCacao "Nos es-
tabeleciiiientos oficiais, o ensizzo de 1. grau
é gratuito dos sete aos quatorze anOs. . ." A
gratUi(ta(Ie (to ensino na i(la(le escolar chama-
-se gratuidade constitucioi'ial da educacão (art.
44, Lei 5.692); conseqdefltelfleflte,isenta 0

educan(Io, em idade escolar, seus Pais on res-
ponsOveis, (IC qualguer onus financeiro (con-
tribuicão Cm dinheiro), sendo inconfundi-
ye1 coin o principio de entrosamento de re-
cursos (art. 41, Lei 5.692), pois esse artigo
megula genericamente o entrosamento entre Os

organismnos que 1Cm o dever de educar, en-
quanto que &s dispositivos constitucionais e
o art. 44 da Lei 5.692 regulam especifica-
ineiite a gratuidade, defjnindo, assim, no caso
do ensino de primeiro grau para educandos
(le sete a quatorze anos, que Cs recursos finan-
cciios são do poder pOblico, isentando os de-
mais organismos Jesse onus. AliOs, na idade
escolar, os pals jO estOo lsobrecarecngados corn
a eclucacão (10 lam, tOo dificil e onerosa em
nossos dias.

0 SR. DEPUTADO EMiLIO HADDAD -
Nobre Deputado Gornes Moreira, a Casa co-
nheee bemum a cultuma, a inteligência e o alto
descortino de V. Exa., para Os mais altos e
mais graves interesses de Minas e do Brasil.
Para confirmam essa assertiva, V. Exa. ocupa
a Tribuna, ne'sta tarde, abordandO urn dos
temas mais discutidos e contmoverti(IOs atual-
mnente e, talvez, o mais importante para o de-
senvolvinucnto e o Progresso dc urna Nação.
A Naciio que nOo cui(Ia dc educar seus filhos,
a NaçOo que não cuida de dam oportunidade
de ensino a todos, é urna Nação que nOo tern
futuro, e uma Nacão que não tern perspecti-
vas (be desenvolvirnento e de progressO. 0
ensino deve ser trata(lo como uma crianca,
corn 10(10 0 cuidado, corn toda a atenciO,
coil, 10(10 0 amor e corn todo o carinho por
parte do Govemno. Mas - e isso V. Exa.
hem ilemonstra nesse trahalho exaustivO e pro-
funibo - nenm sempre o Govemno cuida da
e(lUCaçao corn a seriedade e a profundidade
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Ii
que ela merece. Nem sempre a letra da lei
é observada ao ser exedutada. Quando se fala
em oportunidade de ensino gratuito Para to-
dos, vemos ainda falta de escolas, desde o ni-
vel primário ate o superior.

o trabalho que V. Exa. faz nesta tarde
e dos mais sérios, e estamos corn aquela aten-
cão que nos desperta não so a presença de
V. Exa., mas tarnbérn o assunto que V. Exa.
trata dessa Tribuna. Receba, nobre Deputa-
do, a solidariedade e os mais efusivos cum-
prirnentos dos seus colegas de Bancada.

o SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA -
Nobre Deputado Emilio Haddad, quero, nes-
ta oportunidade, agradecer a V. Exa. pelo
brilhante aparte, que dernonstrou, mais uma
vez, a inteligêncja de que é detentor,, sua cul-
tura exuberante e o fato de que V. Exa.
nunca rnediu esforços Para defender o inte-
resse püblico, principalmente na parte da
educaçao.

"A educa cáo .do lar é a base da educaçao
da espécie, e a educacao da escola seu corn-
plemento" (NIASANA). Por outro lado,
quando a Constituicão não isenta os Pais ou
responsávejs de onus financeiro, cia mesrna
(liSpöe sobre a matéria de maneira expressa,
como no caso da Constituiçao de 1937, norma
näo consagrada pela ConstituicSo vigente,
sendo ilegal a cobrança do ensino de primei-
P0 grau em idade escolar,, sob qualquer titulo
ou pretexto. Entendam bern: nSo é proibido
ao educando, aos seus Pais ou responsáyejs
dar espntaneamente contribuiçao pecuniária
Para escola; o que é proibido é norma ordi-
néria, delegada, ou ato de autoridade que os
obrigue a contribuir corn dinheiro Para o en-
sino, de primeiro grau dos educandos de sete a
quatorze anos de idade. A cobrança, alérn
(IC ilegal e injusta, é uma regressão aos tem-
pos passados, ou melhor, é passar a viver sob
a rnentalidade obsoleta de 1937 a 1939 (vide
Constituicao de 1937, Decreto-lei 67, de 1938,
e Decreto-lei 164, de 1939).

O segundo, é a excessiva preocupacão corn
a educação profissionalizante. Urna educa-
cão acadêmica dá lugar a urna outra mecâni-
ca, substituindo urn desequilIbrjo na polItica
educacional por outro de igual teor de in-
solução, tornan.do o homem uma rnãquina di-
rigida, sem capacidade de discernir nos mo-
mento's de opcöes bãsicas, porque é dotado
de verdadeira ausência de atitudes. A po-
utica educacional tern que separar educacao
de ensino e aplicar mais redursos na educa-
çSo, elaborar planejamentos que eduquem e
formern atitudes e habilidades meta de
renomados educadores da atualidade mundial,
como será dernonstrada na análise da poiltica
educacional global, que passarnos a sinteti -zar.

O mundo rnoderno é palco de urna incon-
testável explosão educacional, na qual Os SIS-
ternas politicos considerarn a educaçao como
elemento essencial Para o desenvolvirnento.
Os governos se preocuparn em entregar aos
munidipios a responsabiljdade da execuçSo
da polItica educacional local, corno cálculo
do planejamento global da educaçSo. Inegã-
veis sao os esforços dos governors Para pla-
nejar, mas a deficiência frequente, a incoe-
rência entre a linguagem e a atitude, entre as
diretrizes proclamadas pelos educadores em

congressos e as acOes dos sisternas poJjtj05
entre as retóricas dos teóricos e a realjdad
prática do destinatãrio da educacio e entre
a ininteligivel cducacSo mecânica e a realjda
(IC do ser - pessoa, têin levado ao insucesso
o planejamento e cornprovarn o desequjli0
do suporte interior do sistema de ensjfl0

Renorna(los educadores ensinarnn05 e
mostrarn-nos os caminhos Para sairmos dos
meros planejarnentos fragmentárjos e desinte
grados, elaborando urn planejamen,to de longo
alcance corn elernentos positivos e coneretos
que seriarn:

"a - Aplicar-se ao conjunto (Jo sistema
(le ensino, em todos os niveis e a todos os ele-
rnentos deste sisterna, levando-se em conta
tanto os aspectos qualitativos corno Os qua-
titativos;

b - situar-se numa perspectiva de major
alcance, de rno(lo a cobrir ao rnenos VFjoS
anos e, se possivel, urn periodo de duraçao
equivalente ao ciclo escolar;

c estar totalmente integrado no plane-jamdnto (10 clesenvolvjrnento econôrnjco e so-cial;
(1 	 (lar rnaior ênfase as inovacOes em

rnatéria de estrutura, contetido e métodos".
NSo é rnenos importante identificarmos

Os fatorcs negativos dos tempos idos, Para
imunizarrno-nos dos contãgios éticos dos sis-
temas educacionais, pois os erros do passado
são ensinamentos üteis e são tambérn contrj-
buiçöes históricas que nos esclarecern e nos
orientarn na solidificação do futuro de urn
povo. Portanto, necessbrio se faz saber que
alguns dos principai',s fatores negativos fo-
rain:

"a inércia fundamental e conservado-
rismo social dos sistemas de ensino, que au.
rnentam, de rnanejra alarrnante, a defasagern
entre o ritrno de renovação desses sistemas e
a evoluçao da sociedade;

"b --- reserva quanto a idCia de que a edu-
caçSo é investirnento de irnportãncja capital
Para o desenvolvirnento nacional e quanto
A própria idéia de planejarnento educacional;

c falta de contjnujdade nos escalOes
dirigentes do sisterna educacional, traduzindo-
-se na flutuação das polIticas e dos objetivos
fundarnentajs definidos Para a educacão e
no abandono de pianos ja aprovados;

d - resistêncja sócio-psicoiógica ao pla-
nejarnento por parte de muitos administra-
dores;

e - falta de integração do planejarnento
educacional corn as atividades conexas de co-
municação, processos de decisão e aplicacao
(las decisOes dentro do próprio sistema edu-
cacional;

f - deficiêncja dos escalOes adininistra-
tivos da educaçSo, inadaptados as irnensaS
tarefas, cujos dirigentes ternern usurpacão de
sua responsabilidade e prerrogativas;

g - disponibiljdade incerta de recursoS
por causa da duficuidade de obter uma consig-
nação de verbas governamentais garantidas
por vãrios anos;

ii	 falta de pessoal qualificado e de pes-
SOd' itua1izad0.

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA-
NI - Nobre Deputado, realmente V. Exa.
abor^da o problerna cia educacão, em linhas
geraiS de maneira correta, corno acontece
todas as vezes que V. Exa. vem a Tribuna.

Quando V. Exa. traz a baila esse assun-
to, nós no sentirnos cada vez rnais tristes sob
certo aspecto., porque o Governo propaga e
divulga aos quatro cantos, inclusive corn urna
carnPafl 1 de técnicos de educaçSo, corn urna
verba extraordinária, scm nada produzir de
concreto, quc está cuidando do setor educa-
cional. Entretanto, jñ se diz por ai, quase corn
forca de verdade, que, na Faculdade dc Me-
(licina da Universidade Federal de Minas Ge-
rais, as vagas, que são hoje ern ndmcro (IC
320, serão diminuIdas Para 160, num corte de,
portantO 50%. Ora, so cntendcnios uma Na-
ção forte, brava, feliz e alegre, capaz de cons-
truir a sua própria grandeza, quando cia tern
como ponto principal de uma administraçSo
a saüde e, em seguida, a educação. Sc nos ati-
verinos ao quadro geral do mundo, varnos ye-
rificar que, nesse aspecto, a posicão do Bra-
sil, tristernente, não e boa. Veja V. Exa. que
ha uma necessidade prernente de uma meihor
dotaç5o Para o setor educacional .não so em
Minas., mas em todo Brash. No entanto, esta-
mos assi'stindo a reveses arnargos corno este
da redução do nOmero de vagas cia nossa Fa-
culdade de Medicina. Isso é realrnente desa-
lentador, muito triste e chocante rnesmo.

Quero continuar ouvindo V. Exa., por-
que, corno disse no prindIpio de meu aparte c
reafirrno agora, V. Exa. aborda esse assun-
to corn muita propriedade, corn rnuito espi-
rito pOblico, corn muita serenidade e de for-
ma acerta(la. Nós tarnbém, que jã pertence-
mos a Comissão de Educacão da Assernbléia
como V. Exa., procurarnos lutar sempre corn
vontade de acertar, embora saibamos que não
compete ao Legislativo., mas ao Executivo
fornecer rneios, modos e rnaneiras Para que
o ensi.no possa ser melhor ministrado, Para
que possa ter urna melhor administraVSo no
seu corpo docente e discente. Não entende-
mos que a Nacão possa alcançar o desenvol-
vimento, quando o povo carece principal-
mente de satide e educacão. Não serã dirni-
nuin(lo o nilmero de vagas nas universidades
e cortando as (lotaçöes Para o setor do ensi-
no que poderernos esperar urn futuro promis-
SOP Para o nosso Pais.

O SR. DEPUTADO GOMES MOREIRA -
Agradeço o brilhante aparte de V. Exa., que
em inuito valorizará o nosso trabalho nesta
Casa. Sei que V. Exa. tambérn nunca poupou
esforços, colocanclo-se sernpre corn a sua in-
teligência e cultura na defesa dos interesses
de nossa conlufli(iade.

E preciso acrescer a esses fatores a
fase a educacao acadêrnica", bern corno a pla-
nificação de recursos desequilibrados, em que
Se (Ia major importânCia a outros setores,
Como, por exemplo, a segurança, que dispöe
de recursos elevados em relacão a educacão.
Sabeinos que "Para conter quinhentos analfa-
betos são necessáriOs mil agentes armados e,
Para conter mil educados, hastarn poucos ho-
mens corn sãbias palavras".

E quase irnpossivel desenvolver urna po-
utica eclucacional sern confundir o planeja-
inento corn a "planejamania". 0 planej amen-
to educacional é antes de qualquer coisa a
aplicabilidade a educacão dos imensos esfor-
ços dos autênticos educadores, Para fazer corn
que os educandos absorvam a abordagem ra-
cional e cientifica dos problernas, determinan-
(10 OS objetivos em termos precisos, exprimin-
do fielmene Os valores morais, culturais e es-
téticos como os fundamentais da sociedade
hurnana.

Aumentar a eficiência e a produtividade
do sisterna de ensino é urn imperativo traçado
pela estratégia, pois é yalido aperfeiçoar e
não apenas expandir o sisterna de ensino, por-
que, quando se ensinarn muitas coisas que
posteriormente se re yclarn inciteis ou de pou-
do valor na vida do educando, torna-se neces-
sariarnente indispensável o aperfeiçoarnento
de seu funcion.amento e contetido corn mu-
danca de estrutura, programas e métodos.

0 planejarnento educacional como supor-
te da polItica educacional exige que seja cia-
borado em termos nacionais corn integração
do's sisternas estaduais e rnunicipais de modo
que estes dltirnos tenharn liberdade inclusive
financeira e responsabilidade de gerir pro-
grarnas solucionadores dos problemas regio-
nais e locais em perfeita consonãncia corn
as diretrizes federais compatibilizando forcas
e oportunidades individuais. Porém não se de-
ye esquecer quc a polItica educacional tern
de ser compreendida e capaz de suplantar o
conscrvadorisrno tradicio.nai do qual se ser-
vern involucionistaS pobres de capacidade,
Para niudar o rnodo de agir e a fé na tradi-
cão e no respeito a educacão legada pelos
antecessores no tempo., porque na educação,
mesmo no mundo do computador, não lidamos
coin maquinas, mas corn seres humanos, como
nos ensinou o rnestre: "Os espiritos voltados
Para o ensino não estão disponiveis no la-
boratOrio industrial". SO a amplitude corn-
preensiva pode prevenir a duplicacão desne-
cessãria dos recursos e prover a producão efi-
ciente dos especialistas exigidos pela socie-
dade hodierna, porque na sun visão ampla
pode evitar o tipo de educação intitil, que pre-P ara Os inclividuos apenas para enfrentar o
célebre problerna catastrOfico da "desempre-
gahilidade". E dever (10 governo central cia-
horar e, se necessário, impor aos estaduais e
inunicipais a execucão de urn piano educacio-
nab sOlido que dê ao individuo uma educacão
integrada, porque não dizer, urna educacão
ideal. Para tanto, o sistema governarnental
terã, as vezes, de rever metas de outras areas,
Para liberar recursos Para a educacão, porque
lirnitã-los por imperativo de outras rnetas é
tornar cstãtico o desenvolvimento .nacionai
e retardar sensivelrnente a evolução da hu-
manidade, porque esta sO evolui quando aos
povos for ministrada urna educacão alicercada
na tecnologia abs frata, onde o ser humano
seja aeróf ito de plane jamento como essência
do bern in! inilo incognoscIvel e náo coinO
objeto corpóreo.

Os tecnocratas de gabinetes nSo vao alérn
cia teoria, na qual vivern e fenecern, fazendo do
papel o tOmulo de suns irnaginaçOes mcxc-
quiveis, scm entenderern que a substituição da
tecnologia concreta pela teenologia abstra-
ta nos planos educacionais é urn imperativo
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dos Direjtos Universajs do Hornein. Julgar
Os pianos C(lUcacionajs em experiência näo
nos compete, resta-nos sublinhar o que deve
conter as diretrjzcs do ulnu politica educacio-
nal sólida, sein o que estarã fadada an insu-
cesso como tantas outras, nas quais os refor-
madores foram desprovidos de coragom para
reconhecer as deficiêncjas corrosivas e fu-
flestas que o pianejamnento precisa conter: ob-
jetivos definidos, avaliação adequada de in-
forrnaçoes, pesagemn das alternativas disponi-
vois, garantia do oquiiibiio e tempo adequa-
dos, fluxo continuo de idéias novas, avalia-
ção poriódica e sisternática do piano, meios
realisticos do oxecucão. Objetivos definidos,
inclusive politicos, sociais, estéticos, morais,
econômicos e nacionais; espocificaçoes das
qualiclades exigidas e da quantidade de pes-
soas procuradas nas diforentes categorias ou
corn diferentes niveis de educação, incluindo
o respeito dernocrático pelos olijotivos do vi-
da do indivl(Iuo e polos da Nação.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Deputado Comes Moreira, do mou
gabineto ouvia 0 sell pronunciamento, como
sernpre, corn o apreço quo meroce a palavra
de V. Exa. nesta Casa. Os sous iliscursos
são sempre interessantes, porque V. Exa. é
urn homern vivido, tent rnuito o quo falar da
sua longa vida de luta e do trabaiho.

Educacão é urn probloina muito sério quo
afligo a co.nsciência do povo brasileiro e é
preciso n5o so a opiniSo dos técuicos, dos
jovens, dos especialistas em educação, mnas
tarnbém a oxperiência daqueles quo jé vivo-
rani, que já passaram por dificuldades; é pro-
ciso o conseiho daquelo's quo estu(laram on
deixaram do estudar. E dessa soma (10 contrj-
buicães que o Governo dove tirar conciusOcs
para obter umna media e formular mncliiores
pianos para a oducação no Brash, poique,
apesar do todas as refornias fcitas, a edua -
çãø em nosso Pals não val born, o o principal
problenia é o econômjco. H tantj gente quo.
rondo estudar e scm possibilidado do faze-b.
Nós Deputados vivemos massacraclos coin

 de bolsas do estudo. 0 anseio de todo
jovom é ter umna instrução superior. Este pro-
biema do onsino é sério; mnuitos jo yous quo-
loin estudar e não tern condicocs. Portanto,
cumprimento V. Exa. polo assunto quc traz
a Trihuna, quo é mais urna bela con tribuição
de sua sabc(loria e experiência. Varnos con-
tinuar ouvindo V. Exa. o qucrernos também
trazer, oportunamente, a nossa humilde con-
tribuição. Quo sirvam essas contribuiçoes do
honiens que não são especialistas, mas quo
são práticos, para quo o Governo formule
urn piano meihor para 0 setor eclucacional.
Parabéns a V. Exa.

O SR. DEPUTADO COMES MOREIRA -
Muito obrigado, nobre Doputado Dalton Ca-
nabrava. V. Exa. nSo so tern batante expe-
riCncia, não obstante sua mocidade, mas tarn-
bern C urn dos Doputados quo tern procurado
estudar os assuntos quo afligern nosso povo.
V Exa. tern, muitas vozes, trazido a Trihuna
(Ia Casa pronunciamentos quo nós rcputamos
do grando importância para o desenvolvirnen-
to nacional.

Continuando, urn planejamento precisa
contor avaiiação adequada do informaçoes,
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(0111 anãijso da habilidade diSpofljvel e
recursos do rnão-do-obra. E precis o couhocr o si'sterna educacionol existente, a Oxten
são do dcsperdicio educacional e as suas cau
sas, Os oxcodentos nSo utilizados de mSo.de
-obra, as areas do destituição, nmmnero e tip0
do possoas inadequadamente tmeinadas, as tee.
nologias Cmnergontes, us oxistontes na ifldUs
tria, comércio, agricultura e educacao, as foe.tes potonciais, Os tipos (10 ajuda extorna e as
limitaçöos e barreiras tradicionais, ideologj.
cas on religiosas a screm modificadas RQ prcesso da modernização.

Pesageji, de Alterimativas Disponjvejs
Incluindo programas escolares formados de
tipo's novos; programas para serem patrocjna.
dos ou levados avante por empresas; padröes
cornhinados corn a escola formal e informalon troinamnonto no trabaiho; rneios educacio
nais ifl(hrotos e direhos; programa para a edu.
cacao do aduitos e retreinarnenfo da rnão.de.
-obra oxistente; tanto curriculos variados,
quanto uniformes, numa determinada eseola

Equilibrio e Tempo Adequados - Fazendo escolhas (lificeis 0 (leterminando Priori.
tiades nos (liferontes nlveis da cducaçao, em
diferontes fases do cumprirnonto do piano,
a fimn do tor suficiente mniio-de-obra habiljta.
(Ia e de alto nivel disponivel no moniento em
quo novos desenvolvirnentos industrials e Co.nlerciajs entrern ein funcionamento o para en -corajar a participação na agricuitura, tendo
ern vista aspectos dificeis do trabaiho econô.
mico industrial, comnerciai e hurocráthco.

Fluxo Contiim,mo de Novas Idéios -- Ga-rante o fluxo continuo do idCias novas e pre-
para possoai par lovar avante Os processos
eni face da oxpansão do trabaiho o dã grande
priordade a produçao (10 rnão-de-obra neces-
sária para educar mais mão-de-obra; apóia
pesquisas para producão 0 oquação do pro-
bleinas; doixa margern para oxporiências pia-
nejadas dentrc da ostrutura dos objetipos es-
tabelocidos; deixa rnargern para pianejarnen-
to local ou regional, dcntro do piano nacmo-
nal e estirnula e roconhece a competCncia dos
e(lucadoros.

Avaliacao Periódica e SislemOtica do Pla-
no - Tern que sor garantida a rncdida que o
progresso é feito. Novos problornas são desco-
l)ert&s ou novos objetivos são visualizados.

Meios Realist icos da Execucdo - Deter-
minamim a extcnsão e cs rocursos possiveis de
apolo fin anceiro, necessários as vãrias fases
ou aspoctos (10 piano; (Ictorrninnm os encar-
gos especificos ou deiogam responsabilida-
ties especificas as agncias existente, ou pro-
pöenm novas agências onde nenhurna (las exiS-
tentes C adequada o fomnecem aigurna coor-
(bonacão global no curnprimento do piano.

0 "Ser Dlndmjco" conmo Eleinejilo Plane-
jadc - E o bioniern digno de prioridade em
sun forrnaçao sobre todas as coisas teFrãqueas,
como pessoa e como célula transcendental do
fundamento da rnultipbicidade dos entes cons-
titutivos do Universo.

Contendo ossos critCrios, entendernos sera
politica educacional, so não a ideal, a rnaIS
pmóxirna do ideal. P0(10 haver quem (liSa que
nenhum pianejndor educacional tern condi-
coos (be responder As interrogaçOes indispefl
sãveis 0 elaboracao do uma politica educaCiO

mial corn essas diretrizes, mas é de suma irn-
01 tancha quo sojamn adequada e acert'adarnen-

te considerados no curso (10 processo do pia-
nejansento.

A politica tecnoiógica do planejarnonto
educacional tent do so prevenir contra a "pin-
nejamflhmn1, na qual so escondem os gran-
des perigos do planojarnento, pousados 0111 es-
pecialistas em educacao corn mania de pia-
nejar, pianejar, piunojar e pianejar indefini-
danlemite, corn eievados honorOrios, scm aten-
tar para a ausCncia de equiiibrio, simple's-
jnete substituindo urn desequilibrio por ou-
tros, corno coiiscienthzar-se da necessidade da
eduCacão especializada ou profhssionalhzante e
esquece m -se das incornensuraveis necessidades
da educaçao geral, cIvica ou a do firn Oltirno,
assirn comno cuidar das coisas contOveis e ig-
norar as quo não podemn ser niedidas, 501fl Os-
coinsar o pseudocientifisrno, deixando do pe-
Sam, docomupor o juigar, coin prudêncha, os Va-
lores entre as necessidades econômnicas, born-
.estar da pessoa humnana e filosofia polithca
da situacão; scm coragem par enfrentar as
inovacOos e as criticas a elas opostas; scm
desprendirnonto da obsessão coin a forma
maiS (10 quo coin a substOncia, adotando o quo
outrOra so cliamava (10 denmagogia e quo em
nossos dhas teni outra terrninologha: "refor-
mmia admninistmativa do sistemna escolar, inven-
tat' slogans novos, criação (IC titulos para Os
pmogmamnas oducativos existeiites 0 imnpOsiçaO
do uiiia roali(Iade inoxistente na escola pam
r('(CI)er a visita do dirigentes on visitantes do
cnsino", qUandlo tern a ohrigacão do elaborar
ant trabaiho singular polo conteddo, sern cvi-
tam o malogro no equilibrar a unidado corn a
t ivemsidade desafiadora omiginOria da exten-
sin geogrOfica; quando tern a obrigação do
estabeiccer os rneios oficazes (10 cquibibrar
as necessidades (Ia unidade nacional, solucio-
nan(Io sons prohienias, scm dificultar ou au-
mentar ainda mais as divorsidades regionais
ou locals.

A "planojarnania" é umna praga ainda cxis-
tente, rnOxime pela cornpetiçOo do Estados quo
qucrern scm Os pioneiros em irnplantaçOo do
reforinas educacionais, po p bairrismo ou pa-
ra fazer media diante do mais alto dirigeate
dos phiios nacionaiS (10 educacão. Os educa-
domes "planejamaniaCos" ficarn ccgos, sum-
dos e mudos dianto das roalidados cducacio-
nais para as quais Os pianos são inadlequados
quanlo 0 aplicabiiidadc, porquo a preocu-
paçao é planejar, planojar, planejar, as vezes
COlil 0 suporte legal ifltO1'1)i'etl(lO lileralinenle
ao pé (It) texto legislativo, o que, scm dOvida
algtmmna, tern afundado a politica educacional,
pois a lei educacional é lei social c, corno tal,
cede aos interesses rnaioros da oducaçao, como
fato social jnerente no ser humano corno pes-
soa.

Os técnicos planojadores criam imagina-
riamnente urna realidade e planejarn um tipo
de educação para cia, sob a alegacão (10 p05-
Suir pós-gmaduacuo o cursos no exterior, on-
do a realidade social é diferente dii nossa. Es-
sa imaginação C quo tern (-riado nomenclatu-
ra e temminologia pomposa, porCmn vazia, conio
"programaçao incremental integm'ada corn fle-
Xmbilidade organizacional Mica, compatIvel
e smstcmatizada", e que, ainda, conseguiu gerar

Ro (0T e o PEI\IEM (inevitOveis "elefantes
brancos") o MOBRAL (morn hahilitação do

eieitor) o Rodizio Trimestral ou Sernestral
(10 Educando na Escoia (rodizio do esqueci-
rnento, inconseqiiento e dosaprendizante pla-
nos:piictcs quo não atendern aos mais pobres
O sun aos menos opulentos); o Desequiilbrio
da Interatividade do Desenvolvimento (o pla -
noja(lom hmpem-rernunemado e o educador-exe-
cutom infirnarnerite gratificado). Enquanto urn
soldado da PM, cuja oscolaridade é do quarta
sCrie do primeiro grau (educacão gratis), per-
cebo mais de dois saiários-rnlnirnos, o educa-
dor die base, cuja escolaridade é de segundo
grau profissionaiizante (educação paga e cmi-
ra) percebe menos quo um salOrio-rnlnimo; e
O Soumo-Educacão (rnais ama oxpioração a
dessorviço da educacão). Deveriarn prirnei-
ro ouvir os quo sofrern o problema o os quo
corn ole convivemn e quo tern expomiência
para elaboram urn plancjamento educacional
nSo apenas voltado puma o presente, mas tarn-
bern para o futuro e nunca para o passado.
AliOs, o verdadeiro planejador elabora o pla-
no coin fatos e anOlises do pmóprio destinntO-
rio da educação.

Ninguérn pode conhocer mais os problo-
iiias o a reali(ladO dcs (lostinatarios da poll-
tica cducacional do quo a sun própria cornu-
ni(lade. Dui, a n000ssidadle da eiiacão dos
coiiselhos municipais (10 e(lucação, compostos
do nicrnbros da comunidado, representativos
(las forças vivas quo a integramn, a firn do po-
dci' traçar a pollthca educacionul (lentro do
autCnticos planejamontos educacionais, corn Os
criterios do quo antemiormnontc falarnos, pois:

"Nenhurna Poiltica die Educação p0(10 scm
Relevante, a mnenos quo levo em Con'sidera-
cão todos Os Fatoi'es EconOmnicos, Sociais,
Politicos o Espirituais (10 nosso Tempo, o Cir-
cunstancias.

Os comnpioxos probiernas sociais do nossa
epoca so encontmamão soluçOes so coda coma-
nidade municipal elaborar uina polIlica educa-
cional plane judo, formafl(lO urn todo nacional,
o que, poE certo, colocarO o nosso Pais dentre
OS (leSOflVOlVh(bOS, em psição invejOvol aos
olhos din hurnanidude

A politica tecnoiógica do planejamento
c(lucacional tem quo 'Sc fundamentar na pes-
soa, pela pessoa, pama a posses o dove scm di-
nOmica, humanizante, (Ia cornuflidlado para 0
Estado.

Questôes de Ordem

O SR. DEIUTADO PEDRO (USTIN -
Sr. Prcsidente, sd, corno toda a Casa sabe, da
decisao do V. Exti. em não admitir niais pa-
mecor oral sobro requem imento, a rnenos quo
oslo so inclua nurn prazo fatal do 5 (has. E o
caso, Si-. Prcsidente, do men Requerimonto,
pomquo jO estO fixada nas port-as dos cine-
mas a infomrnação do quo a validade (las car-
teiras (Ic 74 temmina no (ha 30 do abril. As-
sirn, so esse Requerirnento sofrer a tnamita-
cão cornurn e corriquoira, so serO aprecuado
no p i-ox i lli o niCs, depois de, no minimo, 10
bias.

Por osse motivo, Sr. Presidente, solicito
a perrnissão de V. Exut. o da Casa tarnbCm,
pama quo o nobre Dcputado João Pinto Ri-
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beiro, que faz parte da Cornissão de Educa-
ção e que está a par do problenia, dê pare-
cer oral ao Requerimento que apresentanios,
para aue as providências nao caiam no vazio.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência intornia ao nobre
Deputado Pedro Gustin que, ainda hoje, res-
ponderá sua questão de ordern.

o SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, quero fazer urn ligeiro reparo
As consideraçOes do nobre Deputado Jesus
Trindade corn referência aos mais humildes
servidores da adrninistração publica, por S.
Exa. acusados. Sr. Presidente, seria born
que o Deputado Jesus Trindade procurasse
saber o sahrio que percebem esses humildes
funcionários. Näo tern dinheiro suficiente pa-
ra o sustento da farnIlia, tendo, as vezes, que
deixar ern casa urn filho adoentado, por falta
de dinheiro para levá-lo ao medico e para
comprar os rernédios. E, mesmo assiiii, tern
que comparecer a repartição para trabalhar.
Como pode o funcionário e'star satisfeito e
sorridente, corno deseja o Sr. Deputado Jesus
Trindade? Muitos servidores flao pei'cebemn
sequer o salario-mninirno e, assirn, nSo tern con-
diçöes de sorrir alegiemente. Quantas e quan-
tas vezes somos mnal atendidos nuimia reparti-
cSo pdblica, mas ternos que ter paciéncia, en-
tender que aquele modesto funcionário deve
estar scm uin centavo no bolso, preocupado
por não ter condicocs (IC suprir as necessi-
dacles de sua farnilia. Por isso mesmo, nSo
pode trabaihar bern.

NSo pode, portanto, o nobie colega, Depu-
tado Jesus Trindade, que tambérn é funcioná-
rio pdblico Delegado de Policia, acusá-los
de serem oposicionistas. 0 funcionário pode
ser da Oposicao on do MDB, pois C seu dirci-
to pertencer, por simpatia ou efetivarnente, a
agrerniaçöes partidárias, o que, aliSs, não é
crime. Faz parte da Indolc democrática (10
flosso povo e nSo nierece acusaçöes.

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, a rninha questSo de ordem é
apcnas para, corn a ilevicla vênia (10 ilustre
Deputado Nilson Gontijo, corrigir a express5o
através (Ia qual S. Exa. prctendeu insinuar
que este orador censurou os funcionãrios.
Fui a Tribuna para defender Os funcionC-
iios humildes e apenas frisei quc a repartiç5o
é do Governo, mas, muitas vezes, ha funcioná-
rios quc votam na Opo'siçSo. Sou também
urn funcionário pñblico, respeito e admiro os
funcionários. Assiin, o nobre Deputado Nilson
Gontijo nao foi feliz na sua fala.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) NSo ha questSo dc ordern a re-
solver.

Quanto a questSo (Ic ordem do Sr. Depu-
tado Pedro Gustin, que requer parecer oral
para o Requerirnento n. 9 144, esta Presidên-
cia tein a dizer 0 seguinte: 0 oI)jetiVo (10 Re-
qucrimento é que se evite adoçSo de medida
nos cinemas dc Minas Gerais a partir do dia
30 (10 corrente rnCs, no sentido de nSo per-
mitir que Os estudantes, corn suns carteiras,
paguem meia entrada. 0 objetivo, portanto,
deve ser alcancado se o Requerirnento for
aprovado no máximo ate aqucla data, isto é,
clentro dc scis chas. As cornissöes tCcnicas da

Casa tern o prazo de cinco dias para en1jt
parecer, a partir cia publicação do Requ
menlo. Portanto, cumnpridos os prazos re
mnentais, o Requerimento so poderá ser
ciado pelo Plenário após aquela data, dia 30

Diante disso, esta Presidência entend
ser urgente, nos termos de sua Deeisão N0-
mativa de 22/4/75, o Requerirnento n.° 144 
defere o pedido de parecer oral requeri0 pel
nobre Deputado Pedro Gustin, norneando
nobre Deputado Morvan Acayaba para enjj
tir parecer oral.

0 SR. DEPUTADO NiLSON GONTIJO -
Sr. Presidente, ontern a Casa negou urg
cia urn Requerimento de rninha autoria, cujo
assunto era urgente. Disse V. Exa. que, de
acordo corn a Decisão Normativa, ficarja a
critéiio cia Presidência julgar se era ou não
urgente o assunto. Disse cu, naquela OP0rt
nidade, que chegaria a ocasiSo ern que ha-
veria urn requerirnento de autoria dc Depute.
do da ARENA, e a Presidência poderia War
pelo interesse do Deputado de seu Partjdo
Hoje, ernbora cu esteja a favor do Requeri.
mento do nobre Deputado Pedro Gustin e
Va votar favoravelmente a dc, considerandoo
justo e urgente, considero que dc mereceutun tratamnento especial de V. Exa., Sr. Pre-
siclente, que agiu corn dois pesos e duas me-
(lidas. 0 problerna dos funcionãrios do ex-
-DCT, V. Exa. nSo consiclerou urgente, mas
ao Requerirnento do Sr. Deputado Pedro Gus-
tin, da Bancada da ARENA, V. Ex-a. conce-
cleu a urgência. Minhas palavras são para
registrar a injustica que V. Exa. corneteu em
relação ao Requerirnento por mim apresenta-
(10 na tarde de ontem, que visa fazer justiça
e defender os direitos dos serviclores do ex-
-DCT, subordinados a (liretoria coin sede na
Cidade de Campanha, que congrega cerca de
230 agências, onde 160 servidores jã foram co-
locados em (liSponibilidadie e rnuihys outros,
ate mcsrno optantes da CLT, estSo ern pânico,
scm saber a sorte que os aguarda. Estão afli-
los, receosos, ternerosos, angustiados corn as
tais "rnedidas dc economia" que a empresa
vem adotando. Era Campo Belo, o antigo
agente, quc percel)ia Cr$ 1.200,00, foi afas
tado e para lã foi rnandado urn outro, de fora,
que dizern vai perceber Cr$ 3.000,00 por mes.
Onde está a econornia? Foram aceitas as op-
cöes pela CLT? SerSo os servidores colocados
em disponibilidade? São essas as dolorosas
interrogaçöes que são feitas nas 230 agCncias
do ex-DCT corn sede na Cidade de Carnpmnha.

o SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presiclente, tenho em rnSos as notas ta-
quigráficas do rneu pronunciamento ao fazer
a solicitação a V. Exa. corn relacão a ui
gCncia do men Requerimento. Eu cxpliqUel
muito hem, c V. Exa. nao poderia dar outra
dccisão senSo esta, razSo pela qua] eu qijeria
mais urna vez congratular-me corn V. Exa. e
demonstrar ao Deputado Nilson Gontijo que
V. Exa. nSo agiu corn dois pesos e duas me-
(lidas. Tenho certeza (IC que, no dia em que
o Deputado Nilson Gontijo apresentar urn Re-
querimento do mesmo (iiapasão deste, V. Exa.
proceclerá cia rnesma forma. As minhas pala-
vras foram as seguintes: "Sr. Presidente, Sei,
corno toda a Casa sabe, (Ia dccisão de V. Exa.
em não acimitir mais parecer oral a reqUerl
menlo, a menos que este se inclua nurn praZO

I
fatal de cinco dias. E o caso, Sr. Presidente,
do macu Requerirnento, porque já está fixada
nas portas dos cinemas a inforrnacão de que
a validade das carteiras de 74 termina no
dia 30 de abril." Muito obrigado, Sr. Presi-
dente.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Não ha questão de ordem a re-
solver.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.' 10, do Sr. Deputado Jorge Carone, so-
licitando nos Srs. Governador do Estado e

Diretor do DETRAN a exclusão da exigência
de inscrição do ndrncro das placas dos taxis
cm suas portas dianteiras;

n.9 49, do Sr. Deputado Pedro Gustjn,
solicitando ao Sr. Secretário da Segurança
Pdblica a transformacão da 2. 1 Cia. PM/MG,
de Uberlãndia, em Batalhão;

PROJETO

N O 39, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
que dcclara de utilidade pñbiica a Ordcm de
Frei Orlando.

254
	

ri

	
255



15. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 24 DE ABRIL
DE 1975I

pRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO WILSON
I 	 TANURE

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wil-
son Tanure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges,
Jñnia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Padova-
j, Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,

Carlos Lemos, Christovam Chiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Macid, Dalton Canabrava, Del-
urn Ribeiro, Dênio Moreira, Domingos Lanna,
Elrno Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
clides Cintra, Euripedes Craide, Fábio Notin.i,
Fábio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Genésio
Bernardino, Gerardo Renault, Gomes Morci-
ra, Haroldo Lopes, Humberto de Almeida,
Jesus Trindade, João Bello, João Marques
João Navarro, João Pinto Ribeiro, Jorge Caro-
ne, José Bonifácio Filho, José Laviola, José

Honório, José Santana, Kemil Kumaira, Luiz
Baccarini, Mendes Barros, Milton Lima, Mil-
ton Salles, 1Iorvan Acayaba, Narcélio Mendes,
Neif Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Ola-
vo Costa, Pedro Narciso, Rairnundo Aiherga-
na, Ronaldo Canedo, SebastiSo Nascimento,
Sérgio Ferrara, Sylo Costa, TeLêmaco Pompei,
Vicente Guabiroba.

Matria Aprovada

PROJETOS DE RESOLUçAO

N. 37/75, da ComissSo (IC Justica, que
aprova Termo de Convênio entre o Governo
do Estado e o Ministério da Saide;

n.9 38/75, da ComissSo (le Justica, que
aprova Convênio firmado entre 0 Ministério
da Fazenda e as Secretarias da Fazenda dos
Estados e do Distrito Federal.
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I 32.' REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 25 DE ABRIL
DE 1975

pRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Ilk Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueira, Wilson
Tanure, Liicio de Souza Cruz, Said Arges, Jti-
nia Manse, Pedro Gustin, Amlicar Padovani,
Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Carlos Lemos, Christovam Chiaradia, Cicero
Dumont, Cyro Macic!, Dalton Canabrava, Del-
fini Ribeiro, Dênio Moreira, Domingos Lanna,
Elino Bras, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Eu-
Cli(lCS Cintra, EurIpedes Craide, Fábio Notini,
Fábio Vasconcellos, Fcrraz Caldas, Genésio
Bernardino., Gerardo Renault, Gomes Moreira,
Haroldo Lopes, Humberto de Almeida, Jesus
Trindade, João Marques, João Navarro, João
Pinto Ribeiro., Jorge Carone, José Bonifácio
Filho, José Laviola, José Honório, José Santa-
na, Kernil Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes
Barros, Milton Salles, Morvan Acayaba, Nar-
célio Mendes, Neil Jabur, Nilson Gontijo, Nu-
nes Coelho, Olavo Costa, Pedro Narciso, Rai-
mundo Albergaria Ronaldo Canedo, Sebastião
Nascimento, Sérgio Ferrara, Sylo Costa, Te-
lêrnaco Pompei, Vicente Guabiroba.

Proposic5e3

REQUERIMENTOS

N. 121, do Sr. Deputado João Marques,
solicitando seja encaminhado apelo ao Sr.
GOvernador do Estado no sentido de que se-
jam tornadas providências para o asfaltamen-
to da roclovia MG-364;

n.9 122, do Sr. Deputado Jorge Carone,
Cm que pede seja indicada ao Ministro dos
Transportes e no Diretor do DNER a necessi-
dade (IC aumentar os recursos para a conclu-
sao das obras da BR-120;

da Sm. Deputada Jánia Manse:
flV 123, formulando apelo ao Sr. Pre-

feito da Capital, no sentido de providenciar o
Serviço de pavirnentacão das alamedas do Bair-lo Dorn Cabral;

n.9 145, em que solicita seja encaminha-
do apelo io Sr. Govemnador e ao Sr. Secre-
tãrio da Educação para a construçSo (le uma
unidade de ensino médio em Citrolândia;

146, pedindo informaçOes ao Sr. Secre-
tário da Educacão sobre a atual situacao das
serventes dos grupos escolares da Capital e
interior;

n.° 147, do Sr. Deputado Joäo Navarro,
em que pede sejam solicitadas ao Sr. Gover-
nador providências no sentido do estabeleci-
mento de novos niveis de vencimentos nos
servidores da Justica de 1. 4 Instãncia, confor-
me sugestão apresentada ao Sr. Secretãrio
do Interior e Justica;

n.° 148, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
pedindo seja encaminhado apelo ao Sr. Go-
vernador., no sentido de regularização da si-
tuacao funcional, bern como do pagamento
aos professores contratados da Escola Esta-
dual Milton Campos;

n.9 149, do Sr. Deputado Pedro Narci-
so, solicitando seja indicada ao Sr. Govemna-
dor do Estado, através da Secretaria da Se-
guranca, a necessidade da meihoria das con-
dicOes de polieiamento em Montes Claros;

n.9 150, do Sr. Deputado Fábio Vascon-
cellos, em que solicita seja formulado apelo ao
Sr. Governador do Estado e ao Sr. Secretá-
rio do Planejamento, para quc dotem o Conse-
Iho Estadual de Cultura dc serviços, secOes,
quadro próprio de pessoal e de recursos fi-
nanceiros;

do Sr. Deputado João Marques, solicitan-
do convocação de reunião especial para se
comemorar a data da Inconfidência Mi.neira,
cm Ouro Preto;

do Sr. Deputado Wilson Tanure, em que
pede a formacao de urna comissão para repre-
sentar o Poder Legislativo no Encontro de Ca-
maras Municipais, que será realizado em Sete
Lagoas.

COMUNICACOES

Do Sr. Deputado Dalton Canabrava, par-
ticipando o faleeime.nto do Sr. AndrOnico
Rodrigues Silva, ocorrido em Cunvelo;

do Sr. Deputado Rairnundo Albergaria,
dando noticia do falecimento da Sm. Amé-
ha de Sá, ocorrido em Guaxupé, e solicitando
urn voto de pesar da Casa.
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7
 apriIflol'ai' seus conhecimentos, a fim de con.

tribuir para a grandeza, desenvolvimento e
prosperidade de Minas Gerais e do Brasil?

NOo é possivel que continue essa situa-
ção, esse "jogo de empurra" de urna Secreta-
na para outra. Enquanto isso continuar, vi-
rcrnos diariamente a esta Tribuna, ate que o
Governo dC a esse probiema uma soiuçOo de-
fjnitiva.

Oradores

ATRASO DE PAGAMENTO A PROFESSORES

o SR. DEPUTADO E\HLIO HADDAD
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Na tarde
de ontem as Lideranças da ARENA - e do
MDB foram procurada's pelos professores da
Escola Estadual Governador Milton Campos,
quando uma eornissao, representando todos os
professores contratados daquele estabeleci-
rnento, entregou, para conhecirnento desta Ca-
sa, urn manifesto dirigido aos Deputados Es-
taduais, solicitando a interferência desta Casa
junto no Governo do Estado no sentido de
solucionar vários problemas mencionados no
referido docurnento.

Tive a oportunidade de dizer aos profes-
sores que o MDB sincerarnente esperava nâo
ter nccessidade (le vir a Tribuna desta Casa
para cobrar do Governo do Estado providên-
cias corn relacSo a atrasos de pagarnento, seja
por falta de dinheiro, seja por problemas bu-
rocrãticos.

Estou seguindo pela imprensa todo o de-
senrolar dos acontecimentos. A Secretaria da
Fazenda alega que tern dinheiro para pagar,
iiias que o prohiema não pertence a cia, e,
sirn, as Secretarias da Admini'stração e da
Edueacão, pois sornente poderá efetuar os pa-
gamentos se os contratos forem homologados
e aprovados por essas duas Secretarias.

Estou sentindo que o problema é inera -
mente burocrático; estou sentindo que o pro-
blema é dessa rnãquina adrninistrativa do Es-
tado de Minas Gerais, quc está atrasada no
tempo c no cspaco, porquc nSo é possivel que
alguém trabaihe e nao receha o pagamento
justo e merecido pelo esforco despendido.

Eis o documento dirigido aos Srs. Depu-
tados peios professores.

"Aos Srs. Deputados Estaduais.

Os ahaixo assinados, professores da Esco-
la Estadual Governador Milton Campos, II grau,
vêm solicitar que seja levada a debate na Ca-
mara Estaduai a situacão aflitiva da qua'se
totalidade do corpo docente deste estabele-
cirnento, proveniente dos probiemas que se
seguem:

1 - Os professores contratados nSo re-
cebem de'sde janciro de 1975 e, se.-undo in-
formaçöes da Secretaria da Fazenda, so re-
começarSo a perceher seus venciinentos em
fins dc junho destc ano (ver circular do Rei-
tor da Escola Estaduai Gov. Milton Campos,
n.° 10/75, anexa)

2 - Cinqüenta e nove professores que se
encontram em exercicio nSo tiveram seus con.
tratos homologados ou re.novados, scm que
qualquer justificativa ihes tenha sido apresen-
tada, embora a maioria preeneha todQs Os re-
quisitos legais.

3 - Os professores contratados nSo en-
contram nenhum amparo juridico, devido 0
situacSo ilegal de sells contratos (Ic trabaiho,
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que nSo se regern nem pela CLT, nern Pelo
Estatuto do FuncionOrio PiThlico. Ressaltese
que desde 1971 nSo se realiza concurs0 p
blico neste e stab elceimento, 0 que impede a
definicSo da situacSo de muitos eontratados
que aqui iccionam ha vOrios anos, legalmente
habihtados.

4 - Os profes'sores enquadrados pelo art
81 (anteriormente contratados por condursoj
estSo corn os vencimentos suspensos dcsde fe.
vereiro do corrente, desconhecendo Os motj.vos do fato, corno tambérn a data do rejnjj
do pagarndnto. Além disso, tais professores
ainda nSo usufruem as vantagens que Ihes
são garantida's pelo Estatuto do Ma gisterio, apartir de marco de 1974.

Diante dos fatos apresentados, acredita
mos que V. Exas. podern facilrnente (leduzjr
que a grave situacOo que ora enfrentamos for.
cosarnente nearreta conseqüências desastrosas
para nosso ensino pOblico tstadual, corn gran.
(Ics prejuizos para o corpo discentè.

Cientes da delegaçao de poderes que o
povo outorgou a essa Casa para a defesa de
sells interesses, contamos corn seu empenho
no encaminhamcnto de sugestOes para a so-
luçiio dos problernas expo'stos.

Belo Horizonte, 17 de abril de 1975."

Seguem-se assinaturas de todos os profes
sores contratados da Escola Estadual Gover
nador Milton Campos.

A Bancada do MDR, no afO de atender
solicitacSo dos professores contratados da
qucle educandOrio de tOo raras tradiçOes n
ensino ern Minas Gerais, estO iniciando de
bate sobre o assunto, da Tribuna da Assem
hiéia. Esperamos a palavra do Governo, atra
yes de sua Liderança nesta Casa, urna vez qu
o doeumento eneaminhado no MDB foi entre
gue também ao ilustre Deputado Carlos Eioy
Lider do Governo nesta Assembléia, que s
mostrou sensivel As reivindicaçOes dos profes
sores. S. Exa. •afirmou, textualrncnte, que iri
levar essa rcivindicaçOo ao Sr. Governador d
Estado, que certamente teria urna SolUça(
imeuliata e defiriitiva para o angustiante pro
hierna. Dc qualquer forma, seja qual for a ati
tude a ser tornada pela Liderança do Govern(
e da ARENA, em nome da Baneada (10 MD[
encaminhei a Mesa Requerimento solicitand
soluçOo pam o problema dos professores.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, este
o apelo que a Bancada do MDB faz destu
Tribuna, nesta hora, em norne dos profes'
sores contratados da Escola Estadual Go
vernador Milton Campos, na esperança d
que o Governo tome imediatas e en6rgica1
providências para solucionar esse problemi
porque - repito rnais uma vez - esperava'
mos nOo ter de vir a esta Trihuna cobrar do Go
verno o atraso de pagamento dos funcionOrlOs
seja por que motivo for, por falta de dinheir(
ou por motivos burocrOticos. NOo é posSiVe
continuar esse atraso. Conforrne o alegado pc
lo Reitor do Colégio, os documentos foram en
tregues 0 Secretaria da EducacOo corn urn dii
(Ic atraso, e, por isso, os professores vao fical
seis meses scm receber vencirnentos. Conic
esses professores poderOo viver, como pode'
rOo ter alento para preparar suas aulas, pan
educar essa juventude que, dia-a-dia, proCUr

o SR. DEPUTADO DALTON CANABRA•
VA - (Profere discurso, que, por nao ter sido
ainda devolvido pelo orador, será puhiicado
em outra edicao.)

PEDE POLICIAMENTO PARA MONTES
CLAROS

O SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO
Si. Presidente e Sr's. Deputados. Montes Cia-
ros, por sua situação de cidade cosmopolita,
em franco desenvolvirnento, paga eievado Onus
por essa situaçOo. Verificamos que urna cida-
de que se torna cada dia major, industriali-
zando-se, criando nOcleos educacionais, desen-
voivendo-se no setor agropecuário, tern chama-
do para sj a atencão de vários cidadOos de
toda a regiOo, que para ali convergem 0 pro-
cura de meihores situacOe's, de empregos, estu-
do e rnuitas vezes a procura de tratarnento me-
djco. Devido a essa situacOo, a nossa cidade
possui, atualmente, urna populaçOo flutuante
em torno de 6.500 pessoas, o que tern trazido
sérias conseqüênclas e uma onda de instabi.
lidade, corn referenda a segurança do cida-
dão. Temos conhecirnento, continuamente
através de manchetes de jornais, de
assaltos, homicIdios e crimes de to-
da natureza que ocorrem quase que
diariamente em Montes Ciaros. Verifica-
mos que a policia civil encontra-se numa Si-
tuacao quase de calamidade pdbiica, rnanifes-
tando-se, publicarnente, incapaz de fazer face
a essa situacOo. A Delegacia Regional de Mon-
tes Ciaros, que atende a quase toda a regiOo
Norte-mineira, conta apenas corn três deteti-
yes e duas viaturas. Apenas 10% da's quei-
xas apresentadas ali são solucionadas. A De-
legacia Regional de Montes Claros declarou-se,
através de seu Delegado, totairnente impotente,
criando-se, assim, uma situação de intranqüi-
lidade que poderO trazer as piores conseqiiCn-
cias a seguranca pOblica. 0 cidadOo do Norte
de I',Ijnas ye-se obrigado a portar armas para
defender a integridade de sua familia.

Solicitamos, por isso, ao Sr. Governador
do Estado, através do Sr. SecretOrio de Se-
gurança POblica, as medidas necessárias e pos-
siveis, porque, se aquela situação, difIcil e
urgente, nOo for sanada, os fatos poder-se-do
agravar. Não entendemos o aiheamento do Go-
verno, pois aquela região constitui o segundo
tronco rodoyiOrio do Pals e é Area das rnais
desenvolvidas do Estado. Querernos, neste
instante, fazer, através das autoridades cornpe-
tentes, o pedido de assistência a toda regiao,
nOo sornente a Montes Claros, porque, sendo,
corno 30 disse, uma região de grande extensão
territorial, corn péssimas condiçOes de trOn-
sito, torna-se cada vez rnais dificil 0 Delcga-
cia Regional atender aos municipios mai's (us-
tanks. NeccssOrio se torna que o Sr. Seerc-

tArio da Seguranca atenda As solicitaçOes que,
neste instante, fazernos e que j O foram feitas
pela Delegacia Regional de Montes Ciaros e por
todas as entidadcs de classe da nossa cidade,
de nossa regiOo. E que dê ouvidos, porque este
problema exige soluçOo urgente, pois trata-se,
inclusive, da integridade da prOpria constitui-
çao do Estado. Sabeinos que a regiOo nao ofe-
rece condiçOes de segurança a integridade fi-
sica do cidadão, podendo trazer, tambérn, sé-
rias conseqiiências para a segurança do pro.
prio Estado, da própria Nacao.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, quere.
mos ressaltar o caso dos motoristas de taxis
de Montes Ciaros, que são as pnincipais viti-
Inas desses assaltos que tern ocorrido em nossa
regiOo. Nesta semana, por exernplo, a impren-
sa nos dá conhecimento de que urn motonis-
ta, urn jovern, foi fuzilado per assaltantes, em
plena via pOhlica de Montes Ciaros, e que a
policia encontra-se inteirarnente as tontas scm
qualquer condicOo de solucionar o caso e scm
qualquer indlcio para conseguir localizar es-
ses assaltantes, pois faltam-lhe elementos hu-
manos e materiais.

DEFESA DO GOVERNO ESTADUAL

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós, em
nome da Liderança da ARENA nesta Casa,
virnos trazer urn eselarecimento ao PlenOrio
e ao pOhlico deste Estado a respeito do pro-
blerna, ainda ha pouco discutido pelo ilustre
Deputado DOlton Canabrava e por seu Lider
Emilio Haddad. S. Exas. trouxeram a esta
Tribuna a reclamaçOo dos pnofessores do Co-
légio Estadual de Minas Gerais contra o atra-
so de pagamento que se está verificando corn
relacOo a aiguns professores do referido e-
ducandOrio.

Ainda ontem, toda Minas Gerais viu o
Lider da ARENA e tarnbOm o LIder da Opo-
siçOo receberern - isso foi televisionado -
aqueles professores do impontante órgOo de
ensino do nosso Estado, professores que
vinham apeiar as Liderancas partidarias,
objetivando uma soiuçOo para esse probie-
ma, que nasceu realmente de urn incidente
burocrOtico, como dizia, ainda hO pouco, o
Deputado Cyro Macieu. HO urn Convênio
entre as Secretarias de Estado da Fazenda e
da EducaçOo, através do qual é preciso que
a foiha de pagamento chegue ate determina-
do dia, nOo por exigência pura e simples da
Secretania da Fazenda, mas porque, se não
chegar ate a data prefixada, a foiha já estarO
pronta. Assim, nOo é o Governo que deve
ser recriminado. Por exemplo: a foiha de
abnil, hoje - dia 25 - ja estO pronta, assim
corno a folha de maio. E claro que, nelas,
nOo deve ter sido incluida a verba para pa-
gamento desses 150 professores, cuja relaçOo
nOo havia sido rnandada peia Secretania da
Educacão.

Alas o próprio Deputado DOlton Cana-
brava parece que jO tinha ciência, quando
ocupou esta Tribuna, de que o assunto estO
realmente resolvido. A Secretania da Fa-
zenda 30 mandou, inclusive urn emissOrio a
esta Assembléia, hoje, que esteve conosco e
corn o Lider cia ARENA, trazendo a noticia
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de que o problerna já está completamente
resolvido. Os professores vão receber. Não
se trata de falta de numerário, mas, apenas,
• foiha feita no Colegio Estadual no chegou
• tempo na Secretaria dii Fazenda, e, por-
tanto., não podemos debitar a essa Secretaria
e muito menos ao Governador esse pequeno
atraso.

Valeu a iniciativa dos professores. Por
isso é que esta Casa é do povo e existe para
acoiher os problernas desse mesmo povo.
Está hem claro que esta Casa abre as suas
portas para receber todos Os problemas do
povo, ouvindo-o, toman(Io as providências
necessárias e, quando é preciso., judo ate a
presença do Governador do Estado, para
procurar, da rnelhor forma, resolver todos
os assuntos que Para aqui são trazidos.

Aproveitamos a oportunidade para pres-
tar urna homenagern aos mestres daquele es-
tabelecimento em que estudamos, o veiho Co-
légio Estadual de Minas Gerais, hoje corn a
(IcnOrniflação de Colégio Milton Campos,
norne do grande Governador, do grande Se-
nador, do grande Ministro que foj Milton
Soares Campos. A nossa homenagem ãque-
les professores do referido educandário.

Estarnos certos de que episódios como
esse, embora sejarn thmentáveis, podem ocor-
rer corn qualquer pessoa, cm qualquer si-
tuação. Basta que sejamos huinanos para
que, em .nossas atividades, encontrernos, vez
por outra, falhas ou lapsos.

Aproveitarernos, ainda, Sr. Presidente,
para nos referir a palavra do nobre Deputa-
do Pedro Narciso. Sr. Exa. ainda ha pouco
trazia outro problema da area policial da
grande Cidade (IC Montes Claros. Por coin-
cidência, ilustre colega., nós, que aprecia-
mos a Cidade de Montes Claros, (IC vez em
quando., temos ensejo de visitã-la; n.ão faz
muito tempo ali colnparecernos e visitarnos
o nosso colega Rainiundo de Oliveira, os seus
detetives, a delegacia e as repartiçOes. Esse
nosso colega é urn dos bons delegados do
interior. 	 Organizado, unodernizado, metodi-
zado e eficiente. Não negamos que possa
haver, conforme a palavra de V. Exa., no-
bre Deputado Pedro Narciso, uma deficiên-
cia humana no setor policial, porque isso Sc
verifica, também, na Capital, e posso infor-
mar a V. Exa. que a Secretaria (IC Seguran-
ca Püblica está, inclusive, solicitando ao Go-
verno do Estado perrnissão para aumentar
o quadro, para suprir as deficiências exis-
tentes na policia de Minas Gerais, corn falta
de detetives, delegados etc. Dou esta no-
ticia, porquc, anda no dia 21 de abril, em
Ouro Preto., em conversa corn o Secretário
da Segurança Püblica, soube que S. Exa.
estava pedindo ao Governador a ampliação
dos quadros policiais. A palavra do colega
procede, mas a resposta (10 Governador já
vai por antecipação.

Aproveito a oportunidade, Sr. Presiden-
Ic, Srs. Deputados, para, falando sobre po-
licia, congratular-me corn o ilustre colega,
Delegado José Resende (IC Andrade, ex-Di-
retor do DETRAN, que na data de ontem, foi
nomeado Secretário Adjunto da Segurança
PtThlica. 0 Delegado José Resende de An-
drade é dos mais brilhantes, dos mais efi-

cientes e dos Inais (1i.4flOS delegados (le poI
cia de 1Iinas Gerais. Nós o conhecernos d
longa data, nós o acoinpanhamos, inClus
na qualidade (IC seu colega na Sccretaria de Es'
tado da Segurança Pablica, desde os prirnordlo
de suas atividades corno Escrivão de Policia
como Delegado, como Chefe da Guarda ivil
corno Chefe do DETRAN, como Chefe do Del
partamento de Investigaçao. Esse Deleg0
percorreu lodos os altos postos da Seguranç
Páblica, sernpre corn digni(lade, eficiêncja
capacidade, lucidez, e inteligência. Po r lSSO'agora, atinge o posto de Secretãrio Adjunto
tin Segurança Pñblica. 0 Governador Aure
liano Chaves acertou uma vez rnais COflv0cando-o para essse cargo. 0 Secretário Ve-
nicio Alves da Cunha estã de parabéns pela
escolha desse Delegado. Dc parabéns esta
tarnbéun a própria policia civil, pois José Re-
sende de Andrade, corno urn dos seus ele-
mentos, conhece a fundo os homens e os
servicos cia Secretaria (IC Estado da Seguranç
Pãblica. Por isso sabenios que, ao ocupar a Se.
cretaria Adjunta (Ia Segurança Pãblica, será urn
clemento altarnente átil no Secretário Veniejo
Alves da Cunha, ao Governo do Estado e ao
próprio povo de Minas Gerais. São medidas
assim que fazeun corn que o Governo saja
vitorioso na sua administração. E Preciso
que os homens afeitos as tarefas, capazes de
compreender os problernas, estejain flesses
postos de cornando.

Estamos certos, e assim desejamos, que
o Secretário Venicio Alves da Cunha, agora
coni a assessoria de alto nivel de José Resende
de Andrade, conduzirá a born termo os pro-
blernas de Segurança Püblica de Minas Gerais
par unaior tranqüilidade deste povo, do Es-
ta(Io e do atual Governo.

IRREGULARIDADES NA EMPRESA BRASI-
LEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
- Sr. Presidente e Srs. Deputados. Inicial-
mente., quero declarar que estou (IC acordo
corn o Requerirnento do Deputado Ronaldo
Canedo, que solicita aos Srs. Governador do
Estado e Diretor Geral do DER o prossegui-
mento dos estudos para irnplantacao du ro-
dovia Muriaé—Erválja.

Aproveito a oportunidade para trazer ao
conheciunento da Casa as perseguiçöe .s, a de-
sorganização que se implantararn em Cam-
panha, na agência da Empresa Brasileira de
Correios e Telégrafos. Quero crer que as
perseguiçöes não são de caráter politico.
Veja V. Exa., Sr. Presidente, que, alegando
medida de econornia, foi afastado da agenda
de Campo Belo o agente Aureliano Reis, qUC
percebia salário de pouco mais de 1.000 cru-
zeiros. Alas, para substitul-lo, manduram OU-
tro agente que vai perceber mais de 3.000
cruzeiros mensais conforme informaçOes que
recebi. Vejam V. Exas., Sr. Presidente e
Srs. Deputados, como se estã fazendo eco-
nomia na Empresa Brasiieira dos CorrelOS e
Telégrafos. 0 Sr. Aureliano Reis, agente
ha unuitos anos naquela cidade, foi afastadO.
Na0 ha uma explicação para o sell afastamet
to, e ele não tern condiçoes de dar ulna eXpil
cacao a sociedade de Campo Belo. Ele e urn

homem conceituado, de bern. Não ha ex-
pliCacöeS para o seu afastamento. Os co-
nientários, naquela cidade, ja são grandes.
O referido cidadão, além disso, terá prejul-
ZOS financeiros corn o seu afastamento, não
se falando no prejuizo de ordem moral.

O ex-DCT alega, apenas, que o afasta-
mento é por medida de eco.nomia, mas cob-
ca como agente outro cidadão que percebe
salãriO três vezes maior do que o antigo.
Por que, então, se alegar medida de econo-
mia? 0 Requerimento precisa ser votado
corn urgência, porque as autoridades inaiores
precisain toinar conheciniento das irregula-
ridades que se praticam no ex-DCT, que
contifluam a colocar servidores em disponi-
hiiidade e sem nenhuma explicação. Jã co-
locararn cm disponihilidade mais de 160 ser-
vidores na Diretoria de Campanha e seis em
Campo Belo. 0 agente iiovo, que tomou 0
lugar do antigo, vai ocupar, também, a casa
onde residia o outro agente. 0 caso parece
qUC vai a matroca.

Ocuparemos, diariamente, a Tribuna,
ate que V. Exa., Sr. Presidente, coloque em
pauta o Requeriinento por nós apresentado,
a fim de que as autoridades competentes
tomem conhecimento das irregularidades no
ex-DCT. Não traz solucão alguma os jornais
noticiarem que está havendo organizacão ad-
ministrativa por medida de economia, corn
respeito a direitos adquiridos. 0 que ocorre
é que não Se respeitam os direitos de nm-
guém. Estã havendo uma verdadeira desor-
ganização administrativa e prejuIzos 	 para
antigos servidomes daquele órgäo. Eles se
encontram em pânico nas 230 agncias da
diretoria tie Campanha. A interferência de
V. Exa., como Presidente da Comissão Exe-
cutiva, pode solucionar o problema, e eu
espero que ate segunda-feira esta Casa vote
o Requerimento de minha automia, encami-
nhando as autoridades maiores esta recla-
mação, a fim de que elas tomem providên-
cias contra a desorganizacão administrativa
no ex-DCT, principalmente em Campanha e
em todo o Sul de Minas. São afastamentos
e mais afastamentos, disponibilidadese mais
disponibilidades, corn a conseqüente admis-
são tie novos servidores.

o SR. DEPUTADO FERRAZ CAL
DAS - (Profere discurso que, por no
ter sido ainda devolvido pelo orador, serâ
publicado em outra edicäo).

EXTINAO DO CADASTRO RURAL

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Apresentei, ha
poucos dias, urn Projeto de Lei no sentido de
acabar corn o cadastramento rural. Por
causa da repercussão que teve essa proposi-
ção, quero deixar meus colegas a par da
tramitação da mesma, ja que chegam men-
sagens de solidariedade, tie apoio de todos
Os quadrantes do nosso Estado. Ela desper-
tou a atencao de toda a classe rural de Minas
Gerais. E, por scm de tal impomtânca, quero le-
Var ao conhecimento pñhlico as providências

que estão sendo tomadas e também o que vem
acontecendo corn a tmarnitação do Projeto
na Assernbléia Legislativa.

Ontem, por ordem clireta (10 Sr. Governa-
dor do Estado, tive urria conversa bonga e fran-
ca corn o Sr. Secretámio da Fazenda c corn a As-
sessoria de S. Exa., no sentido de conseguir-
rnos urn denominador comum que atenda aos
intcresses do Governo e também aos interesses
da Assernbléia Legisbativa e, por isso mesmo,
aos interesses da classe pccuarista de Minas
Gerais.

Mas veja V. Exa.: no din em que eu
apresentei es-se Projeto, aqui na Assembbéia,
trs ou quatro cobegas - não me lembro bern
do nümero - assomaram a Tribuna para,
nurn repente, dizer que, caso o Projeto so-
fresse vetos de S. Exa., o Governador, se
empenhariam a votar contra o veto na As.
sembbéia. Isso porque viram o alcance, a
irnportância da proposicão. Muito hem.
Entretanto., a fabta de imaginação, aqui, é
uma constante. 	 Dada a compbexidade da
matéria e a sua importância, foi ela aprova-
da na Comissão de Justiça e na Comissao de
Fmnanças, por unanimidade. 0 Projeto se
encontra, hoje, na Comissão de Pecuária,
para ser cobocado na pauta. Alas já apare-
cem jogadas no sentido de roubar a idéia de
quern a teve e de minimizar o trababho do
autor do Projeto - no caso, cu.

Não e men objetivo me tornar conheci-
do em Minus Gerais pelo fato de apresentar
projeto acabando corn o cadastro rural. Sou
Deputado ha bastante tempo e não precisO
desse expediente para me tomnar conheci-
do. Este é apenas mais urn trabalho. E
outros virão, se Deus quiser. Isso precisa
ficar bern claro.

Sei que existem colegas cujos nomes,
por uma questão de ética, não you citar, que
andam dizendo, no interior, em suas cida-
des, que eu teria roubado a idéia de outro
Deputado para fazer esse Projeto de Lei.
Não Sou idiota, não sou analfabeto, não ad-
mito um tratarnento dessa ordem e so posso
acreditar que isso tenha partido de urna
fantasiosa imaginação, par justificar uma
ornissão ou, quern sabe, salvar vaidades, ou
aparecer as minhas custas perante a opinião p11-
blica no nosso Estado. Não trato meus cobegas
(lessa maneira e não admito que esse tipo de
tratamento seja dispensado a rnim nestu As-
sembléia.

Assim, esses que andam pregando que
eu roubei a idéia tie quem quer que seja, que
tenham a coragem suficiente para compare-
cer a Tribuna e se justificar, porque eu estou
corn os jornais que contêm declaraçöes de
Deputados colegas meus, que querem "fazer
media", dizendo, em suas cidades, que cu
me teria aproveitado da idéia de outro De-
putado para me promover. Já apurece, in-
clusive, Substitutivo ao meu Projeto, no sen-
tido de modificar a minha idéia, como se eu
fosse idiota, não conhecesse o Regimento da
Casa e as manobras e trejeitos deste Plen.ário,
para aprovar urn Substitutivo que contraria 0
objetivo do Projeto e que tern a ñnica U nalida-
de de se tomnar outro o "pai da criança". Na
verdade, esse Substitutivo deturpa totalmen-
te 0 assunto, mas dii promoção a quern 0
apreseflta.
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Por enquanto., estou aqui apenas expres-
sando o fato. Alas quero deixar bern claro
que nio aceito urn tiatarnento ciessa ordem,
contra a ética c contra a nossa convivncia
amistosa e leal nestc Plenárjo.

Já tenho trabaihos prestados a esta au-
gusta Assembléia e no preciso de expedi-
entes corno esse para me promover e tornar-
-me conhccjdo. Entretarito., Sr. Presidente
o que na verdade tenho é urn objetivo, é a
intenção de acabar corn esse desassossego
clue temos visto ern Minas Gerais, tudo por
causa do cadastrarnento rural. Quero, tarn-
hem, dar ao Estado urna Lei condigna e,
por esse inotivo, ontein, tive urna conversa,
de três horas, corn o Sr. Secretário. Conti-
nuarei conversando corn as autoridades, para
que, através de subsIdios fornecidos pelo Go-
verno., eu possa, de acordo corn a Assernbléia
Legislativa, dar ao Estado essa let que me
proponho a elaborar. Alas é justo que essc
expediente, que já dcvia ter sido banido do
nosso Estado c da nossa convivência, venha
novamente a baila, para perturbar uma idéia
que, ern todos os sentidos, so pode trazer
beneficios para o Estado de Minas Gerais.

Estou profundamente aborrecido, Sr.
Presidente, porque, sobre urn assunto sério,
para 0 qual nos propornos a cncontrar solu-
cöes, aparecem aqueles que querem fazer me-
dia, que querem fazer propaganda pessoal,
por vaidade, mas que, na verdade, repre-
sentam., aqui, o que ha de mais espürio, de
mais porco na polItica mineira. Não you
acirnitir que o men nome seja conspurcado
por colegas meus que querern aparecer as
minhas custas, na região Norte-mineira. Não
sou ladrão da idéia de ninguém. Desafio o
colega que está dizendo que roubei sua idéia,
para afirrnar e provar isso daqui da Tribuna.
Não admito que idéias, por mirn trabaihadas
e estudadas, sejam envolvidas pela fantasio-
sa imaginação dc quern quer que seja, atra-
yes de substitutjvos, de expedientes espirios,
para confundir a opinião páblica, principal-
mcnte cia minha regiäo eleitoral. Näo preciso
de promoção pessoal, mas também não ad-
mito essa falta de consicleracão para corn a
minha pessoa, pois ate hoje so tive, aqui
boas maneiras. Acho urna desonestidade
para corn urn colega, urn amigo, que se tern
proposto, neste Plenário, a ser cordial e
leal. Estou a cata de uma legislação que
dê condiçOes e tranqtiilidade a classe pecua-
rista do Estado de Minas Gerais.

\Toltarei ao assunto Sr. Presidente. Já
que estamos ainda no inicio desta Legisla -tura, é preciso que fique bern claro, princi-
pairnente para esse colega que está tendo esse
procedimento comigo, que dc deve saber con-
viver neste Plenário, a firn de evitar dissabo-
res, corno este do mornento. Na verdacle,
cstou, por enquanto, atribuindo o fato a falta
de experiêncja desse men colega. Exijo ética
para cornigo, pois nunca usei desse procedi-
mento para corn quern quer que seja.

V. Exa., Sr. Presidente, corn quem
tenho a honra (le conviver, neste Plenario, ha
quatro anos, sahe muito bein que não son
burro e nen-i ladrão de idéia's e que tenho
eondiçôes de apresentar projetos que real-
mente interessem a comunidade e ao Estado
de Minas Gerais, como esse do cadastro ru-

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES
- Sr. Presidente Srs. Deputados. Temos
a grata satisfação de assornarrnos a esta
Tribuna, para manifestar a solidarieclade de
urna classe modesta, rnas que propugna pela
riqueza nacional, a classe dos pecuarista doNorte de Minas, a qual mo(lestamente per-tencemos. Querernos manifestar, tambem
a satisfação de todo o meio rural de nosso
Estado ao Projeto do Deputado Sylo Costa
que propöe a extinçäo do eadastro rural d
Secretaria da Fazenda.

A cédula "G", parte integrante das de-
claraçöes de renda, é uma determinação im-
perativa de let federal. Através dessa cédula,
o deelarante já tern ocasião de prestar contas
de todas as rnutaçOes patrirnoniais, principal.
mente de seus rebanhos. Não sei, não
eonheço mesmo nenhuma legislacao que de-
termine a implantacao de urn cadastro rural,
nos Estados federados. E, por essa razão,
aqui estamos para aplaudir a iniciativa do
Deputado Sylo Costa, extinguindo o cadastrorural. 	 Querernos trazer para este Plenirio
o eonhecimento que possuIrnos da matéria,
porque vivemos o problema. Recebemos,
no Norte de Minas, as manifestaçoes favo-
ráveis, inclusive dos próprios servidores da
Seeretaria da Fazenda. 0 cadastro rural, im-
posto pela Secretaria da Fazenda, traz uma
sobrecarga de serviço para os funcionários.
Tumultua a vida dos fazendejros e ocasiona
as falsas notificaçöes fiscais, corn as quais
os peeuaristas sofrern pesadas multas.

Por essas razöes, Deputaclo Sylo Costa,
queremos que receba a nossa rnanifestação
de solidariedade, de aplauso e a nossa ajuda
na eonduçiio (10 seu Projeto nesta Casa, para
que dc seja bern sucedido neste Plenário.
Receba a palavra de apoio modesto repre-
sentante do Norte de Minas. 0 Projeto nao
significa nenhuma eontestação ao Governo
do Estado, mas, ao contrário, é urna Con-
tribuiço para aprirnorar o processo de us-
calização da Secretaria da Fazenda. Receba,
pois, nobrDeputado Sylo Costa, a nossa
manifestaçao de aplauso, o apreço e a solida-
riedade pela apresentaçiio do Projeto que
extingue o eaclastro rural.

autcnticidacie cia autoria do Projeto dc Lei,
itravCs do qua! S. Exa. propöe a extincao do
cadastro rural. S. Exa. insurge-se contra
a possIvei atitude de urn eo!ega nosso que
cstaria procurando subtrair-lhe a paternida -
de daquela inicintiva. Não rnencionou o Sr.
Deputado Sylo Costa o norne desse nosso
colega, possiveirnente inspiraclo por urn sen-
time.nto dc delicadeza pessoal para coin

NSo set se percebi bern, Sr. Presidente,
mas pud!e iinaginar, através do pronuncia-
inento feito, logo a seguir, pelo Sr. Deputa-
do Pedro Narciso, quc tudo tel-ia partido
de utna nota veiculacia pela imprensa dc
Montes Claros, através da qual é atribula a urn
outro coiega nosso a autoria do Projeto em

Sc assim é, gostaria, se me perrnite
o nobre Deputado Sy!o Costa, (IC reduzir o
iiicidente as suas proporçöes. NSo teria dc
nascido de urna atitude precipitada do jor-
nai? Não representaria mci-a provocacão,
oiiunda de divergências politicas, on rnelhor,
(IC (livergêneias locais cia politica de Montes
Ciaros? Dc quaiquer forma, nao temos, pelo
menUs publicarnente, conhecirnento de que
qualquer dos Deputados desta Casa tenha
procurado - usando a própria expressão do
Sr. Deputado 5 yio Costa - roubar-Ihe a au-
tuiia do Projeto.

Assim, Sr. Presidente, procuro situar,
em suas devidas proporcOes, a queixa le-
vantadla., nesta Tribuna, pelo bravo colega,
Deputado Sylo Costa. Não vejo, assirn, por
que se possa, desde logo, fuirninar urna con-
(luta, urn ato que, se praticado, não o foi
neste Plenário n5o se caracterizou atravCs
(ic quaiquer iniciativa regimental, tendente
no objetivo mencionacio, circunstãncia que,
a nieu ver, tornaria ciispensável a contun-
dência das palavras do Deputado Sylo Costa.

A inirn me parece que a autoria desse
Projeto 	 cstá incontestavelrnente 	 rnarcada,
inegavelmente assinaiada 	 peia sua própria
apresentacSo nesta Casa. Ninguérn, esteja
certo o Sr. Deputado Sylo Costa, qualqucr
quer seja o destino que esta Casa dê ao Pro-
jeto, aprovando-o on rejeitando-o., ninguérn
vai subtrair a V. Exa. a autoria dde.

Faco essas consideraçöes, Sr. Presiden-
Ic, pelo apreço que tenho ao men colega de
Bancada, Sr. Deputado Sylo Costa, e para que
050 paire quaiquer ddvida a respeito dc
quern estaria perturbando a sua iniciativa.
Sinto-me obrigado a minirnizar urn episódio
que, realrnente, para mirn, não tern as me-
(loins dimensionadas pelo nosso ilustre, inte-
ligente e combativo Deputado Sylo Costa.

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RI-
BEIRO - (Profere discurso que, por nio
ter sido ainda devolvido pelo orador, serâ
publicado em outra edjcäo.)

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Wilson Tanure, em
que solicita a forrnacão de urna cornissSo
1)ara representar a AssembiCia no 3. 9 Encon-

tro (IC C5rnaras Municipais, que será i-call-
zado cut Sete Lagoas;

do Sr. Deputaclo Sérgio Ferrara, solici-
tando a retirada do Requerirnento n.a 35, de
sua autoria;

N. 73, do Sr. Deputado Ronaldo Canedo,
solicitando nos Si-s. Governador do Estado
e Diretor Gei-a! do DER a implantacao da
rodovia Muriaé—Ervália;

n.9 79, do Sr. Deputado Antonio Dias,
solicitando no Sr. Governador a norneação
de serventes concursacios e enquadramento
(las que iii exercem o cargo ha mais (IC
cinco aflos;

n. 80, do Sr. Deputado Christovain
Chiaradia, em que pede ao Sr. Presidente
do Tribunal die Justica do Estado providên-
ems para a volta (10 Municipio dc Monte SiSo
0 categoria de cornarca;

n: 81, do Sr. Deputado Jorge Carone,
pedindo no Sr. Govei-nador providências
para a recuperaçiio da rodovia que liga Datas
a Serro;

n. 82, (10 Sr. Deputado Emilio Haddad,
inclicando no Sr. Governador a necessidade
de se permutar o prédio do forum de Olivei-
ia pelo cdifIcio do Banco (10 Brasil da
mesma ciclade;

fl. 0 85, do Si. Deputado Olavo Costa,
solicitando pi-oviclneias no DNOS para a
dragagem do córrcgo que atravessa o Bairro
S. Pedro, em Juiz de Fora;

n.° 94, do Sr. Deputado Neif Jabui, so-
licitando ao Si. Secret0rio da Segurança
ci-edenciamento de clinica de exarnes psieo-
tCcnicos em Passos;

n" 95, do Sr. Deputado Mendes Barros,
din que solicita no Sr. Ministro dos Trans.
portes providências para o término da va-
iiante tia BR-262, eni JoOo Monlevade;

n. 98, da Sra. Deputada Jünia Manse,
em que faz urn apelo ao Sr. Secret0rio da
Educacão para a instalacOo de urna escola
publica no Bairro Urea;

n.° 144, do Si-. Deputado Pedro Gustin,
l)ediil(iO -aos Sis. Ministros da EciucacSo, Su-
penintendente da SUNAB, Presidente do Ins-
tituto Nacional do Cinema, Secretário da E-
clucaçOo e Delegado Regional da SUNAB, pro-
victências para que continue a ser aceita a
carteira estudantil expeclida pelos diretórios,
gi-Crnios e cnti(Iades estudantis;

PROJETO DE LEI
Em 1.4 discussão, o Projeto de Lei n.°

43, (10 Sr. Deputado Pedro Gustin, que dc-
clara de utilidade pmThlica a Scciedade de
Dorcas (la Igreja Adventism do 79 Dia, de
Uberlândia.

Nomeaço de Comisso
A Mesa nomein, para representar a Casa

no Encontro dc Cârnaras Municipais, ern
Sete Lagoas, a Requerimento (10 Sr. Deputa-
do Wilson Tanure, a seguinte CornissSo: Srs.
Deputados FObio Vasconcellos, Nunes Coelho,
Delfim Ribeiro, Wilson Tanure e Dalton
Canalirava

ral. Por isso, Sr. Presidente, por enqu
to, estou consicleiando o cpisódo a penas C o

-mo inexperiência, como infantjljdade d
quern criou o easo. Aviso V. Exa. e incus
colegas de que voltarei para mudar de Opj_niäo nesta Assernbléia, easo esse eseândalo
esse proceclimento, essa falta de ética demen eolega eontinuern a imperar no Plena
rio ciessa Casa.

SOLIDAHIEDADE A EXTINAO DO CADAS.
TRO RURAL

CONSIDERAçOES SOBRE PRONUNCIAMEN-
TO DO SR. DEPUTADO SYLO COSTA

O SR. DEPUTADO CYRO MACIEL -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, acompanhel
atentarnente as palavras do nobre DeputadO
Sylo Costa, que, nesta Tribuna, procurou, corn
a veemência que Ihe é peculiar, defender a
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DE 1975

pRESIDNCIA DO SR. DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqueii'a,Wilson
Tanure, Lticio (IC Souza Cruz, Said Arges,
Jiinia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Pado-
vani, Antonio Dias., Artur Fagundes, Carlos
Eloy, Carlos Leinos, Christovarn Chiaradia,
Cicero Dumont, Cyro Maciel, Delfim Ribeiro,
Doini.ngos Lanna, Elmo Braz, Emilio Gallo,
Emilio Haddad, Euclides Cintra, Fábio No-
tini, FObio Vasconcellos, Ferraz Caldas, Ge-
nesio Bernardino, Gomes Moreira, Haroldo
Lopes, Humberto de Almeida, Jesus Trinda-
(Ic, João Bello, João Marques, João Navarro,
Jorge Carone, José Bonifãcio Filho, José
Laviola, José Santana, Keinil Kumaira, Luiz
Baccarini, Milton Lima, MIltQn Salles, Neif
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Raimundo Albergaria.
Ronaldo Canedo, Sylo Costa, Telêmaco Porn-
pci, V:cente Quabiroba.

Expediente

OFiCIOS

Do Sr. Governador do Estado:

N.9 4, agradeciinento a comunicacSo desta
Assembléia, feita atravCs do oficio n. 9 255,
em que esciarece haver aprovado o Veto total
oposto a ProposicSo de Lei n. 7.100;

fl. 9 a, em ate.ndimento ao Requerimento
n. 26,, do Sr. Deputado Ferraz Caldas, em
que informa haver encaminhado a respeCti-
va proposiçOo a exarne do DER;

do Sr. Euler de Lima, pela Secretaria
Geral do Ministério da Previdência e As-
sisténcia Social, em atendimento no Requeri-
Inento do Sr. Deputado Nilson Gontijo que
solicita a criação, em PatrocInio, de uma
agência e urn posto de assistência médica
do INPS, informando ter determinado o es-
tudo da pretensSo pelo referido Orgao;

(10 Sr. Oswnldo Roberto Cohn, Diretor
Administrativo (10 Banco do Brasil, em aten-
dimento no Requerirnento do Sr. Deputado
Gerardo Renault que solicita a instalação de
uma agenda do Banco (10 Brasil na Cidade
(IC Cláudio, esciarecendo que estSo sendo fei-
tos exarnes sobre o assunto.

Proposicôes

PROJETO DE BESOLUAO

(Encaniinhiado peha Mensagem Goverflamefl
tal n. 9 20)

Aprova Tcrino (IC ConvCnio ciitre 0
Ministério do Agricultura C 0 Governo do
Estado de Minas Gerais, através do Con-
selho Estadual (IC Desenvolvimento e da
Secretaria (IC Estado da Agricultura.

A Assernbléia Legislativa (10 Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado 0 termO (IC
Convênio celebrado em 4 de fevereiro de
197.5, entre o Ministério da Agricultura C
Governo (10 Estado de Minas Gerais, atraveS
do Conseiho Estadual do Desenvolvimento e
do Secretaria de Estado do Agricultura, clue
ot)jeliva a irnplantacão e funcionarnento da
ComissSo Estadual de Planejamento Agricola
(IC Minas Gerais - CEPA/MG para aten-
der as especificacOes do Projeto de Irnplafl
tacäo (10 Sistema (IC Planejamento Agricola e
cumpriiuento das diretrizes do DecretO Es-
tadual n. 9 14.323, de 4 de fevereiro de 1972.

ParAgrafo inico - 0 Termo de que tra
t-a o artigo passa a fazer parte integrante
(lesta resoluçao.

Art. 2. 	 A (lespesa do Conseiho Esta-
dual do Desenvolvimento, para execucao do
presente Convênio, no montante de Cr$
150.000,00, correrá a conta da verbs
15.0103.07.02.02.123.3.2.7.9. - DiversOS

consignada em seu orçamento para 0 exer-
cIcio de 1975, e a da Secretaria de Estado
da Agricultura, no montante de ......
Cr$ 150.000,00, a conta do verba . . .
20.05.0407.0212.073.4.1.2.0 	 - 	 SerVicOS
em Regime de Programaciio Especial -
signada em scu orcamento para o exerciClo
(IC 1975.

Art. 3Q - Esta resohucao entra em vigor
na data (IC sua pubhicacão, revogadas as dis
posicOes ein contrário.

(Nota da Divisão de Redacão e publi
cacao - 0 Convênio foi pubhicado na 1 tc-
gra no Didrio do Legislativo, no Ala desta
Reun iiio)
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N. 151, (10 Sr. Deputado CC1'ar(IO Re-
nault, solicitando ao DER/MG providências
para o usfaltarnento dos dois acessos a Ci-
da(le de Boteihos;

n. 9 152., do Sr. Deputado Kemil Kurnaira,
I)c(llndo Seja indicada ao Sr. Governador a
necessidade (IC determinar A CARPE a re-
paracao (10 pi'édio da Escola Estadual Dr.
TristSo da Cunha, de Itainbacuri;

n.° 153, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
solicitando apelo ao Diretor do DER/MG, no
sentido da continuaçSo do asfaltarnento da
(strada MG-270 no trecho entre Carrnópo-
us e Passa-Tempo;

do Sr. Deputado Artui' Fagundes, soli-
(ilando 0 (lesarquivaniento do Projeto de Lei
n: 1.265/74;

do rnesmo inii'laiiientar, eni que pede 0
(l(sarquivarnento do 	 Projeto (IC Lei n.0
1.174/74;

(10 Si-. Deputado Ferraz Caldas, em que
solicita a au(liencia da ComissSo (IC Educa-
ciio sobre o Projeto de Lei n 9 40, do Sr. Dc-
putado José Bonificio Filho;

do Sr. Deputado Domingos Lanna, so-
licitando urn voto de pesal' pelo faiccirnen-
to (10 Si-. Gabriel Trindade Palermo.

COMUNICAOES

Do Sr. Deputado Dorningos Lanna,
(lando ciência do falecimento do Si'. Alber-
to Graça Castanheira, ocorrido em Ponte
Nova, e requerendo urn voto de pe'sar pelo
acontecimento;

(10 Sr. Deputado Milton Lima, obre o
falecimento (10 Si-. Elias Augusto Arnuy, o-
corrido em Araguari;

(10 Sr. Deputado Antonio Dias, dando
notIcia do falecirnento do Sr. Cirilo Quares-
lila, ocorrido em Joahna, e pedindo o regis-
Ii)) do fato nos Anais (la Casa.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Dorningos Lan.na, pe-
dindo urn voto de pesar pelo falecimento (10
Si'. Gabriel Trindade Palermo;

(10 Sr. Deputado Fei-raz Caldas, solici-
tando a audiência da Comissão (le EducaçSo
sobre 0 Projeto de Lei n. 9 40., do Sr. Deputa-
(10 José Bonifácio Filho;

11.0 56, do Sr. Deputado Fernando Jun-
qucira, pedindo a transcriçSo nos Anais do
discurso (IC transmissSo dc posse proferido
pel() Secretãrio Mario Assad;

n.0 75, (10 Sr. Deputado Ronaldo Cane-
(10, solicitando a indicação ao Si. Governa-
dor do Estado e ao Diretor Geral do DNER
dia necessidade (la conslruçSo da estra(la q-,-,e
liga Barilo do Monte Alto 	 Rio---Bahia;

IL" S3, do Si. 1)epulado 1)(tIIo 	 Cana-br ava, pciliido iflf()rflhitçOeS 00 Si. Gover
nadoi' nc tocante is areas que in enciona; 	 -

n. 0 87, (10 Sr. Deputado Olavo Costa pe
(undo inforrnaçöes ao Secretário da Educa'
ciio sobie as serventes escolares classjfi
(las em testes de habilitaçSo;

n.9 88, do Si'. Deputado Olavo Cost
intlicando ao DNER a necessidade die so1uj'
nor 0 prohlema (IC tiansportc entre as loca.
lidades de C ^^ ',(,,LJJ)c i Sulediid( ate Matias
liarhosa.

ERO,1ETO DE LEI

Em 2 (Iiscussão, 0 Projeto (IC Lei n.'20, do Sr. Deputado José Bonifacio Filho
que dá a (lenominaçS() (IC Engenhejro Hen:
rique Druiiiond a es(ola (le 1, grim (IC Santos
Dumont.

Transcricào de Matéria

Discurso proferido pelo Sr. Secretái-io
de Estado do 'rrabalho e AçSo Social, Depu.
tado Mario Assad, transcrito nos Anais a pe-
di(lo do Sr. Deputado Fernando Junqueira,
através do Requeriiiiento n. 56/75, aprovado
nesta data:

"Exinas . autoridad(s elvis e nhilitares;
minhas senlioras e incus senhores. 	 Encon-
tro-me profundamente cônscio (IC minhas
responsabjlidades ao investir-me mis honro-
sas e altas funcöes de Secretário (IC Estado
do Trabalho e AcSo Social. Isso porque
beni sei que a hora presente é de profundas
transformacöes nas areas afeladas a Pasta
que me destinou o inclito Governador Aure-
liano Chaves. Assurno-a, Coflhece(lor da tra-
(licao de brilhantes hornens páblicos que
nela me antecederaIn, dos quais quero apro-
veitar a excperiêncja e continuar o trabaiho
aqui desenvolvido. Particular referCncia de-
.sejo fazer ao men amigo, Seci-etário Buy da
Costa Val, (IC cujas dignas mãos recebo o
cargo. Embora constasse corn escasso tempo
(IC administracSo, Sr. Secretário, sua pre-
sença no (ioverno repercutirá duradouramen-
te, através de realizaçoes fecundas. E que
o dinami'smo c a operosidade que as carac-
tei-izaram permitiram a V. Exa. continuar
a cxecução dos programas de seu ilustre
antecessor, Deputado Cicero Dumont, o que
nSo o impediu de abrir novas frentes de
trabalho. Entre essas, eumpre destacar o re-
centernente inaugurado e integrado a estrU-
tura (Ia Secretaria - Parque Esportivo In-
fanto-Juvenil "Pedro II", da Capital, obra
pioneira que aniplia 0 conceito die acão so-
cial através do oferecimento a coinunidade
dos heneficios proporcjonados pela m-ecrea-
çflo e pelo esporte.

0 trabalhador, (10 campo e do cidade,
em regra geral, e corn razSo, cstá sempre a
reivindicar novas e meihores cOn(IicöeS de
vida. A area (IC assisténcia social ('sta a ca-
recer (le profundas transformaçöes. Para
atender a esses OflSdiOS, (I L1C (IC resin SilO (1

toda Minas Gerais, tornarn-se necessários no-
vs inétodos administrativos na Pasta, na
ljilha de sua atuaçSo ti-adicional.

.N.-to posso conceher, no Estado moder-
flo, administraçao pdblica scm urn planeja-
menlo global. E, para tanto, impöe-se seja

Sistema Operacional de Trabalho e Acao
Social centralizado na Secretaria

'
sob 0 CO-

maillo de seu Secretario. 0 Sistema e a Sc-
crelaiia, pela complexidade e diversidade die
sCUS objetivos, dependem, para o correto de-
senyolvimento de suas atividades, de urn pla-
0ejamento geral integrado no Piano de Go-
vernO (10 Estado. Por injuncöes diversas,
neil) todos os sistemas operacionais puderam
ate agora funcionar em plenitude, e dentre
des está o de Trabalho e Acão Social, que
urge seja imediata e efetivamente implanta-
do, de modo que a Secretaria que o lidera
venha a aprimorar a sua imagem, para que
possa assumir o iinportantc papel que the
cal)C no Estado.

A Fundacão de Educação para o Traha-
Ilio (IC Minas Gerais - UTRAMIG, a Fun-
daciio Educacional do Bem-Estar do 1Ienor

FEBEM, a FundaçSo Escolas Caio Mar-
tins, o Conselho Estadual de Assistência aos
Cegos, os Departainentos do Trabaiho e de
Açiin Social, a Biblioteca Ptihlica dc Minas
Gerais "Prof. Luiz de Bessa", bern como em
futuro, espero, a Diretoria (IC Esportes de
Minis Gerais, a Administração do Estádio
de Minas Gerais ADEMG c o Conselho
Regional de Desportos de Minas Gerais, do-
ravante ficarão, como de desejar, integrados
real e efetivamente ao Sistema, nSo sornente
otravCs de normas, mas concretamente e no
Scnti(1O prático, para o que não posso dis-
pe.nsar a compreensão e colaboração de to-
dos OS dirigentes e funcionários da Secreta-
na c dos órgSos componentes do Sisterna.

Em consonância corn as diretrizes es-
tabelecidas pelo II Plano Nacional de Dc-
senvolvimento, o Sistema deverá funcionar
em estreita articulação corn os Ministérios
do Trabalho e da Previdê.ncia e Assistência
Social, que por sua vez tern delegado atribui-
cSes, em diversas areas, as Pastas correspon-
dentes nos Estados-membros da Uniäo.

A criacSo do Ministério da PrevidCncia
e Assistência Social comprova a grande preo-
cupaç5o do Presidente Ernesto Geisel para
corn a area, convencido die que Os heneficios
econôrnicos gerados pelo processo desenvol-
virnentista que vive o Pais somente se rca-
lizarn, quando se transformam em hens so-
ClaiS, necessarios a população. 0 Ministé-
rio, uor certo, proporcionará indispensável
sUporte pa pa que os Estados possam rnelhor
atendcr as necessidades de seus serviços
SOC j O j S básicos.

A UTRAMIG deverá desenvolver sell pro-
groom em jntima articulacSo corn o Depar-
taniento do Trahalho da Secretaria, como
Mu suporte técnico adequado para a execu-
cao (IC programas die qualificacSo de recur-
SOS hurnanos, cilia dernanda crsce assustado-
ramente no Estado.

A FEBEM e a Fundac5o Escolas Cab
Martins, voltadas para a proteçSo e integra-
Vao do menor na sociedade, deverSo funcio-
nor em conjunto corn o seu Departamento de

AcSo Social, quc tern o objetivo mais amplo
de promover o bem-estar da coletividade mi -
neira. Abro aqui urn parêntese, para salien-
tar que o probiema do menor eonstitui uma
das preocupacöes fundamentals do Governa-
dor Aurehano Chaves. E essa leva ilesafiadora
(IC menores maltrapilhos, que vivern no sub-
mundo da sociedade, está a necessitar de
urna dedicaç5o prioritãria do Sisterna. Para
tanto, o Governo, atravCs de uma equipe tee-
nica especializada, está a dimensionar o pro-
blema, e espero, corn a ajuda de Deus, corn-
preensão da comunidade e de todo o meca-
nismo governamental afinado corn o pro-
blema, se nSo resolve-lo em sua plenitude,
pelo menos diminmuir o sell impacto na sen-
sihilidade humana do povo mineiro. 0 de-
safio é apaixonante, e o problema é por de-
mais complexo, mas nada é impossivel quan-
do se encara, corn altivez e obstinacão, a
problemática e se procura aplicar a tera-
pêutica adequada. 	 Assim espero proceder
e assim o farci corn a ajuda de todos e sob
a inspirac5o dos mais altos propósitos.

As instituicöes esportivas - Diretoria
ic Esportes, ADEMG e Conselho Regional
de Desportos - adequadarnene articuladas
corn os Departarnentos do Trahalho e de
Acão Social do Secretaria enorrn conlribui-
ção poderão trazer a politica de bem-estar
social, que é a sua meta hilsica, proporcionan-
do, através (10 esporte e da recreacSo., as
atividades de lazer, indispensav'is a plena
realizacão psicossocial dos individuos.

Fortalecido e aumentado pela ação de
seus órgSos componentes, bern corno pela Co.
laboracSo de seus colegiados, o Sistema po-
derá atingir Os sells altos objetivos. Dotada
die força nova, coin suporte de organismnos
diversos, a Secretaria po(lcra ampliar a sua
Area de atuacSo, atingindo todas as i'cgioes
do Estado, devendo intensificar os progra-
mas que vem (lesenvolvendo e iniciar novos,
para alcancar aquela plenitude de ad.`io a
que se propöe.

Seu Departamento do Trahaiho, espero,
deverá transformar-se em uma autêntica casa
(10 trabalhador mineiro. NSo posso coin-
preender Secretaria do Trabaiho scm que
nela o trabaihador rural e o trahalhador ur-
bano encontrem a caixa de ressonância das
suas mais lidimas aspiracöes. 0 Secretário
havera de transformar-se, cm consonância
corn as entidades de classe, dentro da ordem
e da lei, no mais legitimo defensor dessas
reivindicacoes. Urge sejam proporcionadas
a esse trabalhadoi- orientacão e assistência
capazes de assegurar-ihe os direitos c he-
neficios que the garantern as Leis Trabalhis-
tas e as da PrevidCncia e Assistência Social.
Om-ientaçSo e assistência que se farSo atra-
yes da qualificacão e aperfeiçoamento da
mão-de-obra, de modo a cniar-lhe emprego
produtivo. Atividade que devera articular-se
corn o Plano Nacional de ValonizaçSo do
Trabalhador, através do Ministério do Tra-
haiho, do qual podcria mesmo a Secretaria
yin a constituir-se cm coordenadora, para o
Estado, da politica die formaçao de mao-dc-
-obra. Lutarei para que sejam gerados em-
pregos produtivos, (IC modo a evitar a margi-
nalizaçao (IC importantes contingentes popu-
lacionais do Estado em condicão de (leSem-
prego oil suheniprego. 	 Devo registrar que
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essa politica (leverã processar-so intima-
itiente ligada aos prograrnas dos dernais Sis-
temas Operacionais, notadainente quanto a
Secretaria de Indüstria e Cornércio e a de
Agricultura, de modo a atender aos diversos
setores da economia, sempre corn base na
orieritacão ia Secretaria dc Planejarnento c
Coorclenação (icral.

Através do Departamnto de Ação Social,
voltado principalmente para a populacão de-
sassistida, espero poder proporcionar-ihe
condicôes de integração sócio-econôrnica, a-
través dos Programas (IC Ação Social -
- PAS - que se implantani no interior do
Estado, por intermédio dos Consórcios de En-
tidades de Assistência e Promoçiio Social -
CEAPS. Cumpre dinarnizar os existentes e mu!-
tiplicá-los, de modo quo, ern futuro bern pro-
ximo, todo o Estado possa estar coberto por
des.

A assistência social haverá dc ii1rccer
atcn(:ão fundamental, para que nOo fiquern
marginaliza(ios 0 rnenor abandonado, o mi-
grante, a inOo-de-obra desquahficada, o fave-
lado, os cegos e a veihice desamparada. Sc
aos prirneiros deve o Estado proporcionar
condicOes de reintegraC59 social, aas demais
cumpre assistir diretamente. A atuacOo do
Departamento (levera completar-se na Coor(lC-
naçiio (las enticlades de ação social, (liSSerni-
nadas por todo o Estado e mantidas pela
iniciativa privada C que reclamam orienta-
çao tecnica c apoio material da administra -
cOo püblica. Também o Departamento de
AçOo Social poderO vir a representar, em
Minas, para assuntos (IC ilsSisteflCia social,
o Ministério da Previ'l€nci'i c Assistência
Social.

Integrados OS (lois Deparlament)s 	 Ira-
baiho e AçOo Social 	 cujas competências
e objetivos se completam, fortalecer-se-á a Se-
cretaria, quo atuarO ainda mais produtiva-

mente, 	 gracas a indispensável colaboraçào
(to Governo Federal e a compreensOo das
administracOes municipais. En tendo
que, para concretizar Os objetivos exposto5
a Secretaria deverO ser ampliada, qualitatj
Va C quantitativamente, em son quadro de
recursos burnanos especializado's, hem corno
dotada de recursos rnateriais e financeiros
adequados.

A Biblioteca POblica de Minas Gerais
"Prof. Luiz de Bessa", enquanto fizer parte
integrante (Ia Secretaria, receherO o devido
incentivo e apoio, par que possa cumprir
convenienternente a sua alta finalidade de
contribuir para o aprilnorarnento (Ia cul(u
ra do povo mineiro.

Urna palavra toda especial quero din.
gir a minha terra de origem, onde me inj.
ciei na villa piiblica e que tern servido de
suporte 0 ininha carreira politica - a hues-
quccivel Manhuaçu e tod'i a rcgiOo cleiItjia1
que represdnto.

Tambérn urna referência particular, na
certeza lie son irrestrito apoio, quero fazer
0 classe politica do rneu Estado, notadamen.
te 0 Assernhléia Legislativa de Minas que,
COIU denodado esforco, vem-se desincumbjn
do corn altivez da honrosa missOo dc repre.
presentar o povo mineiro, defender-the as
mais legitimas aspiracOes C propugnar pot
meihores dias para o EsLulo. A impu-ensa
falada c escrita, 0 meu respeito e as minhas
homenagens, além da ccrteza de sua impres.
cindivcl colaboraçOo.

Essas, meus senhores e 'senhoras, as pa-
lavras quc devo proferir neste dia crucial
de minha vida, esperando, através de uma
obstinaçao que nOo descjo perder jamais,
prestar os ineihores serviços ao Governo hon-
rado que ora se instala, sob a chefia deste
homern providencial que é o Governador Au-
reliano Chaves, e também ao meu Estado e
no extraordinario povo das Minas Gerais."

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ, FERNANDO JUNQUEIRA E JOR-

GE CARONE

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Juiiqueira, Wilson
Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Arges,
JOnia Manse, Pedro Gustin, Amilcar Pado-
vani, AntOnio Dias, Artur Fagundes, Carlos
Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chiaradia,
Cicero Dumont, Cyro Macic!, Dalton Cana-
brava, Delfim Ribeiro, Dênio Moreira, Elmo
Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides
Cintra, FObio Notini, FObio Vasconcellos, Fer-
raz Caldas, €jenésio Bernardino, Gerardo Re-
nault, Gomes Morcira, Haroldo Lopes, Hum-
berto de Almeida, Jesus Trindade, JoOo Mar-
ques, JoOo Navarro, J000 Pinto Ribeiro, Jor-
ge Carone, José Bonifácio Filho, José Lavio-
Ia, José Honório., José Santana, Kemil Kurnai-
ra, Luiz Baccanini, Mendes Barros, Milton Li-
ma, Milton Sailes, Narcéllo Mendes, Neif Ja-
bur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Ronaldo Canedo, Sc-
bastiOo Nascimento, Sergio Ferrara, Sylo Cos-
In, Vicente Guabiroba.

Expediente

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

N.' 22, atraves da qua! o Sr. Governa-
(101' Aureliano Chaves, submete 0 aprovação
desta A'sseinbléia a prestaçOo anual de con-
tas do Executivo, referente ao exercicio fi-
flanceiro de 1974, corn o parecer prévio do
Tribunal de Contas.

(Nota da Divisão de RedaçOo e Publi-
caçOo - A prestaçOo de contas do Executi-
Vo e o parecer do Tribunal de Contas foram
publicados na integra no DiOnio do Legisla-
tivo de l.'-5-75.)

OFICIOS

N.' 6., do Sr. Governador (10 Estado, Co.
tflunicando que encaminhou ao DER o assun-
to objeto do Requenimento n. 1 23, do Sr. Dc-
Putado Ferraz Caldas;

do Professor Orlando Vaz, SecretOnio Mu-
nicipal de Educacao, que informa estar sen-
do estudado o assunto contido no Requeri-
mento n.' 7, do Sr. Deputado Jorge Carone;

do Sr. SecretOrio do II Congresso do
Centro de Estudos Odontológicos do IPSEMG,
comunicando a sua realizaçao na cidade de
Pocos de Caldas e pedindo a presenca de
uma comissOo desta Assembléia.

TELEGRAMA

Do Sr. Deputado Ulisses GuirnarOes, Pre.
sidente do MDB, enviando mensagem contra
0 divOrcio.

PROJETO DE RESOLUAO

(Encaminhado pela Mensagem
Governamenta! n.' 21)

Aprova o Torino de Acordo Especial e
Termos Aditivos celebrados entre a Funda.
cOo Centro 'Nacional de Aperfeiçoamento de
Pessoal para FormaçOo Profissiona! - CENA-
FOR, vinculada ao Ministério da Educação e
Cultura, e a Secretaria de Estado de Admi-
nistração do Estado de Minas Gerais, atra-
y es do Instituto de AdministracOo Pdblica
INAP, para os fins que menciona.

Art. 1.' - Ficam aprova(ios o Termo de
Acordo Especial e Tcrmos Aditivos corres-
pondentes, celebruidos, respectivamente, em
27 de abril de 1973, 27 de abri! de 1974 c
22 de outubro de 1974, entre a FundaçOo
Centro Nacional de Aperfeiçoamento de Pes-
soal para FormaçOo Profissional - CENAFOR,
vinculada ao Ministério da EducaçOo e Cultu-
ra, e a Secretaria de Estado de Administraçao
do Estado de Minas Gerais, através do Ins-
tituto de AdministraçOo POblica - INAP.

ParOgrafo ilnico Os Termos de quc
trata o artigo passam a fazer parte integrante
desta resoluçOo.

Art. 2.' - 0 Termo (le Acordo Especial
celebrado em 27 (Ic abnil de 1973 C 0 Tenmo
Aditivo firmado em 27 de abril de 1974 oh-
jetivaram 0 estahelecimento e n execucOo (IC
urn piano intensivo de preparação e aperfei-
coamento de executivos, técnicos e instru-
tores, encarnegados dos prognamas de trei-
namento de pessoal, corn finalidade de ira-
plementar a Reforma Administrativa do Es-
tado de Minas Gerais, c o Tenmo Aditivo Ce-
lebnado em 22 de outubro de 1974, em exe-

1L .jIt
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cuca(), a icalizar Ulil Piugiania (IC Trciia-
inento eni Avaliaç5o (IC Desempenho das mc-
tas propostas nos Termos já firmados.

Art. 3,9 - As despesas originSrias do
Termno Aditivo celebrado em 22 de outubro
de 1974 correrSo a conta da verba de Ser-
viços de Terceiros (10 INAP, no valor de
Cr$ 35.000,00., sob 0 código 0412.06.05313.
1.3.0.

Art 4,9 - Esta resoluçSo entra em vi-
gor na data de sua publicaçSo, revogadas
as (Iisposiçoes em contrário.

Dado no PalScio da Liberdade, aos

REQUERIMENTOS

N. 154, CIII quc o Sr. Deputado Chris-
tovain Chiaradia pede seja formulado ape-
Jo ao Sr. Governador do Estado e ao Sr.
Presidente (Ia CEMIG, para que se provi-
dencie a ligaçSo do sistema energético dessa
empresa aos segui.ntes Municipios do Sul de
Minas: Estiva, Born Repouso, Canthui, COr-
rego do Bomn Jesus, Camanducaia, Itapeva,
Munhoz, Toledo e Extrema;

n.9 155, do Sr. Deputaclo Euclides Cm-
Era, pedindo seja formulado apelo ao Sr.
Diretor Regional da 7,9 Diretoria do Dc-
partarnento Regional de Ohms e Sancamen-
to, Dr. M5rio Reis de Andrade, no senti(lo
de serem encetadas providências visando a
retificar o Ribeirao Mogi, a jusante do Dis-
trito dc Tocos do Mogi, no 1\lunicIpio de
Borda dia Mata;

n.9 156, através do qual 0 Sr. Deputado
José Santana solicita que o Sr. Governador
do Estaclo atue junto aos Si's. Ministro dos
Transportes e Diretor do DNEB., no senti-
do de que se adotern providências urgentes
para a reconstrução (Ia BR-262 1 no trecho
(JUC liga Belo Horizonte a Monlevade, em
virtude dos incontáveis acidentes quc nele
Se registram (liariamente;

n.9 157, do Sr. Deputado Euclides Gin-
tra, pedirido a atuacSo do Sr. Governador
do Estado C (10 Sr. SecretSrio da Fazenda
junto a Superintendêneia Regional da Fa-
zenda dc Varginha, visando a que as pro-
gramaçöes para pagarnento de pessoal se-
jam feitas corn especial cuidaclo, a urn de
Se evitarem os inlmeros e constantes en-
ganos nos cheques;

n.9 158, em que o Sr. Deputado Sérgio
Ferrara indica ao Sr. Governador (10 Esta-
do a necessidade cia criacão dc urn anexo (10
Colegio Estadual Milton Campos no Bairro
Padre Eustáquio, podendo, para tanto, ser
firmado convênio coin a Prefeitura de Be-
Jo Horizonte para cessijo do terreno neeessS-
rio a edificacSo do prédio;

fl 159, do Sr. Deputado Olavo Costa,
mnostrando a necessidade de Os exanies pam
habilitacao de motoristaN serem prestados
através da Delegacia de Policia de Juiz de
Fora; para tanto, pede a interferência do
Sr. Governador do Estado, Dr. Aureliano
Chaves, e do Sr. SccretSrio da Seguranca
Pimhlica, Ce!. Vcnicio Alves Cunha;

n.9 160, no qual o Sr. Deputado Neif
Jabur, indica ao Sr. Gover.nador do Estado
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1 nices,idade die dcterniinar, atmavés da Sc.
crctam'ia de Estado do Interior e Justica
seja sustado o inquérito instaurado contra
o Prefeito Municipal de Ihiraci, Dr. Jair
Nascirnenlo., que, em face do Código de Pos
turas 1\lunicipais, mandou, depois de flotj
ficar o Governo do Estado, demolir urn pré
dio estadual que ameacava desabar;

(Jo Sr. Deputado Pedro Gustin, pedjfldo
que conste em Ata urn voto de pesar pelo
falecimento de Angelino Pavan c que dii
decjsão cia Casa seja dada ciêflcia a farni-
ha enlutada, na pessoa de sua esposa, Ad&
ha de Oliveira Marquez Pavan, em Uber-
lândia;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, em
que sohicitta seja encaminhado a direço do
DETRAN/MG urn voto de ap!auso pela so-
lucSo encontrada para o problema do tráfego
na area circunvizinha ao prédio desta As-
sernhléia, através de intelmgente slna!izacao;

do Sr. Deputado Artur Fagundes, sohi-
citando desarquivamento dos Projetos de
Lei n. 9 s 1.174 e 1.265/74, de sua autoria;

da Sea. Deputada Jumnia Manse, pedindo
retira(ia do Requerimento fl. 9 111, de SUn
autoria.

COMUNICAOES

Do Sr. Deputado Euchides Cintra, pe-
din(lo urn voto de pesar pelo falecimento
do Sr. José Fania, ocormido em Itajubá, c que
da decisSo On Casa seja dada ciência a fa-
milia enlutadla, na pessoa do seu genro, Sr.
Benedito Jacarini;

(10 Sr. Milton Lima, em que manifesta
seu lcSar pelo falecimento dc Suenir Mar-
ques Póvoa, ocornido em Araguari, pedindo
quc desta mnanifestac5o se dê ccnhecimento
S famihia enlutada, na pessoa de seu pal,
Sr. Osvaldo Marques Póvoa.

Pareceres

1.iccebcrani parccer favorSvel
clas Comissöes de ConstituicSo e Justi-

ça, (Ic Scgurança e dc Economia e Obras Pu-
blicas, para discuss,--to ñnica, o Projeto de
Lei n.9 59/75;

da Comissão dc Financas c Orcamento,
para 2. discussão, o Projeto de Lei fl.'
22/75.

Receheu parecer de redacão final

PROJETO DE LEI N. 9 20/75

Da a denoininacao de Escola Esta-
dual de 1. 1 Gran Engenheiro HenriqUe
Dumont, ao Colégio Pohivalente Santos
Dumont, da Cidade de Santos Dumont.
A Assernbléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Denominar-se-á Escola Esta-
dual dc 1. Grau Engenheiro Henrique VU

mont, o Colégio Pohivalente Santos Dumont,
da Cidade de Santos Dumont.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicação.

Art. 3,9 - Revogam-se as disposicoes
dO contránio.

Sala das ComissOes, 29 de abri! de 1975.

Luiz Baccax-ini, Presidente; Neil Jabur,
flelator; José Honório; Antonio Dias.

Oradores

EQUIVOCOS EM CHEQUES
DE PAGAMENTO

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
-_ Sr. Presidente e Srs. Deputados. Já ha
mcscs vimos recebendo dos nossos amigos
do interior do Estado, da região Sul-rninei-
ra, rcclamaçöcs quanto a cnganos on equl-
VOCOS nos cheques dc pagamento dos funcio-
nSrios. 1lais de urna vez, Sr. Presidente c
Srs. Deputados, tratamos do problerna dire-
tarne,nte corn os Srs. Secretarios dii Fazenda
e da Educação, solicitando-lhes providên-
cias junto aos órgãos competentes de suas
Pastas, no sentido de que os constantes en-
ros venificados fossem evitados tanto quan-
to possivel.

Voltamos corn nossas solicitacöes, corn
nossos apelos. Os tempos passararn, e a
fa!ha - lamentávcl faiha - na prograrna-
cão do pagamento do pessoal da Supenin-
tendéncia Regional de Varginha continua.
E continua, cada vez mais, prejudicando os
servidores. As cnrtas que nos chegarn cons-
tanternente as mãos dão-nos notIcia de tao
!aincntSvel fato. Nossas csperancas no semi-
tido de que fossern sanadas as falhas pas-
sararn. NSo temos niais condicöes de es-
perar. Dal por que estarnos recorrendo da
Triljuna dcsta Casa, apelando para o Sr. Go-
vernaclor do Estado, para o Sr. Secretário
da Fazcnda, no scntido de que seja verifica-
da a causa desses constantes enganos, a fim
de que ela seja afastada. NSo é possivel que
os humildes funcionarios tenham quc pas-
sar mcses scm recchcr quasc nada, em vir-
tudc de enganos cornctidos em pagamentos
anteriores.

Temos esperancas de que o Sr. Secre-
tãrio da Fazenda, o Sr. Supenintcndente Re-
gional da Fazcnda, em Varginha, e o Sr.
Governador do Estado haverão de solucio-
nar tal problcma, a firn de que os nossos fun-
cionarios de todas as faixas, lotados na me-
giSo compreendidas pcla 3. 4 Superintendên-
cia Regional da Fazenda, possam receber
flormalmente os seus vencimentos.

ANIVERSARTO DE IPATINGA

0 SR. DEPUTADO EMILIO GALLO
Sr. Presidente e Srs. Deputados. NSo pode-
riamos abster-nos de registrar nesta Casa
as solenidacies de comcmoraçSo do aniver-

sário de Ipatinga. Anteontem, dia 27, esteve
presente, presidindo o encerramento do I
Seminário de LegislaçSo, em Ipatinga S. Exa.,
o Sr. Secretário do Interior e Justia, Boni-
fácio de Andrada. E ontern estivemam pre-
sentes presidindo a inauguração de obras
do Prefeito Municipal, Jami! Scum de Sal-
les, o Sr. Governador Aureliario Chaves, o
Sr. Secretário do Govern.o e o Sr. Secretá-
rio de Obras Páblicas.

Alas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
Ipatinga, que agradeceu na oportunidade a
honrania dii presenca de tao ilustres autori-
dades e que agradece agora, através da mi-
nha palavra, rnais uma vez, a S. Exa., o Sr.
(jovernador do Estado, comemorou o seu
aniversario corn festa, mas não uma festa
vazia. 0 que nós querernos tnazer, regis-
trando o acontecirnento, é exatarnente este
conteddo da solenidade de Ipatinga. Não
se fez nina comemoracSo corn excesso de
gastos on gastos supérfluos. Dialogou-se po-
sitivarnente corn 0 povo e apresentou-se
positivamente ao povo aquilo que etc que-
na: uma acSo do Governo. Nosso cmi-
nente Govemnador Aureliano Chaves nSo foi
a Ipatinga apenas para receber as hornena-
gens de Chefe do Estado; não nfldou em
Ipatinga apenas a receber cumprimentos de
nossos conterrâneos. Pelo contrario, S. Exa.
se fez presente de urna mafleira altamente
positiva, ouvindo pacienternente as reivindi-
caçôes do povo daquela regiSo e, humilde-
mente, dando exp!icacöes das suas metas
de govemno e dos seus sadios propósitos em
favor daquela comunidade e de todo o Es-
tado.

Por sun vez., o nosso Prefeito Munici-
pal não se limitou a rernemorar fatos his-
tóricos on a lembrar datas, mas apresentou
ao povo de Ipatinga obnas que tern o vulto
e a cifra de 16 milhöes de cruzeiros, re-
presentadas por colégios, grupos escolares,
pontes, asfalto etc.

E este o tipo de solenidade que devc
existir cm todo o Estado de Minas Gerais
e que deve servir de exemplo a todo o
Brasil. Não so palavras, mas, principalmen-
te e acima de tudo, palavras corn acão.
Foi exatamnente o que aconteceu em Ipatin-
ga: acão govemnarnental nSo para prestigio
do Governo, mas para beneficio do povo,
que precisa e exige de cada urn de nós p0-
sic5o verdadeira em termos de hoje.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, inscrevemo-nos hoje para fazer es-
te registro, para dar a visSo que tivernos
do verdadeiro sentido das comernoraçOes do
aniversário de uma cidade nova, de uma
cidade que está estruturada para uma ver-
dadeira posicão de desenvolvimento. Não
so no sentido de crescirnento, mas no sen-
tido do crescirnento ordenado, do desenvol-
virnemito que as nossas comunidades do in-
terior precisarn alcancar.

Por isso Sr. Presidente e Srs. Deputados,
neste momento, registrafido o acontecimen-
to, agradecendo a S. Exa., o Sr. Governador
do Estado, aos Srs. Secretãnios de Estado
e, pnincipa!rnente, parabenizando o nosso
Prefeito de Ipatinga, nOs querlarnos dizer
que, conio representante do Vale do Ago,
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I
Coil I iI1UU 1(91105 ScilIpre pronto a participar,
ainda que mo(lestanlcllte, dcsse propósito de
(lesenvolvirnento, para a grandeza de nosa
região, de nosso Estado e de nossa Naçao.

DEMOLIçAO DO FORUM DE EBIRACI

O SR. DEPUTADO NEW JABUR -
Sr. Presiderite e Sr's. Dcputauos. Os muni -
cIpios são as células vivas do nosso Esta-
do e do nosso Brasil. E no interior que a
politica continua cada vez mais viva e mais
atuuiite. Ternos recebido da nossa região
infoirnaçOes as mais abalizadas a respel-
to dos nossos companheiros do MDB, prin-
cipalinente da região onde obtivemos uma
brilliante vitória nas urnas em 1970, corn a
cleição de diveisos prefeitos: a região do
Sudoeste de Minas Gerais.

Nas eleiçöes de 1972, graças a Deus, o
povo, escutando a fala dos nossos compa-
nheiros, do's candidatos do nosso Partido,
aconipanhou o MDB, Uando a dc uma bri-
lhante e denodada J3ancada nesta Casa. Alas,
Srs., Deputados e Sr. Presidente, no eleger
prefeitos cm nossos municipios, o l\IDB en-
Irenta, muitas vezes, dificuiclades. E neste
sdnti(Io que venho a esta Casa trazer urn
problema que se passa na Cidade de Ibi-
mci, próxima a minha Cidade de Passos.

Ibiraci, em 1970, elegeu prefeito o Dr.
Jair do Nascimento. Es'se hornern das ii-
nhas atuantes e tambérn da primeira linha
do MDB vein fazendo uma administraçao bri-
ihante. ibiraci, que é uma pequena cidade
c quc possui pequena renda, vein

 muitos beneficios na adniinistracao do
mencionado Prefeito, que tern asfaltado a
ciclade; tein aberto diversas ruas; tern feito
urna iluminaçâo pãblica que chania a aten-
cäo de todos que passam pela cidade; tern
construIcjo escolas rurais; tein construldo
estradas e, além de tudo, não esqucce a par-
te social e a parte esportiva, dando alento
a essas duas atividades. Esse hornem vein

 ern Ibiraci urna administração digna,
que vern charnando a atençiio das cidades vi-
zinhas do Estado de São Paulo, poi's aquela
cidade pode alinhar-se entre as mais atu-
antes e brilhantes do Estado de Minas Gerais.

Meus amigos, esse Prefeito, que tanto
trabalha par Ibiraci, que acompanha de
perto todos os seus problemas, verificando
que o Forum daquela cidade se encontrava
em estado de ruina, fez uma notificação ao
então Governador Rondon Pacheco, solici-
tando a sua dernolição. Não obteve resposta.
Fez urna nova comu.nicação, e a Estado não
se mostrou interessado. Esse bravo Prefei-
to não teve outra alternativa senão mandar
dernolir aquele prédio, que já estava caindo
e so enfeava a cidade.

Politicos da ARENA local fizeram ver
no Governo a necessidade de fazer abrir
urn inquérito policial-militar, que foi aber-
to ein 1973, para apurar irregularidades e
a atitude do Sr. Prefeito de demolir o Fó-
rum daquela cidade.

Meus senhores, aberto esse inquérito
já na sua fase processual, o Advogado Geral
do Estado deu parecer favorãvel ao Prefei-

to, acatando aquilo que ele fez, Porqu
S.Exa. nada mais fez do que benefjcjar 

seus rnunIcipes, que poderiam sofrer0.
desastre major corn o desabamento daque
prédio. E acrescento mais: jã no Govern
do Sr. Bias Fortes, havia sido Ifliciada °
construcão de outro prédjo para o Foruma
Essa atitude do Prefeito, de demoljr o referi.
do predmo, fez corn que o exGovernadOr
Rondon Pacheco ordenasse a continuacao da
construção do novo prédio do Forum era
outro local. Estã ele em Via de t6rmi0
dentro de aproximadamente dois mes

Pasmern, Srs. Deputados c Sr. Presiden
te agora, apOs tudo solucionado, apOs se che
gar ao fun da construçOo do novo edjfjc0
do FOrum e da demolicao do outro, os
ilticos da ARENA de Ibiraci, ante a Pers-
pectiva de nova derrota nas próxjmas elej-
cOes municipais politicos retardados, que
querem atrapalhar a administraçao do Sr.
Prefeito - vieram a esta Capital e envol.
veram o Sr. SecretOrio do Interior e Justi-
ça, fazendo corn que este solicitasse do Sr.
Sccretário da Segurança a abertura de urn in-
quérito. Não se trata da reabertura de urn
inquérito, mas sirn de sua abertura. Estüo
ouvindo, em Ihiraci, pessoas de diversas Ca-
madas Sociais.

Ibiraci, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
é urna pequena cidade, ma's uma cidade bri-
Ihante, umna cidade atuante, uma cidade vi-
va, urna cidade alegre, que se localiza na
(livisa de Minas corn o Estado de São Pau-
lo. 0 que ocorre ali vern quebrar o ritual
de sua atividade, vein trazendo diversos
aborrecimentos para a administracão do atu-
al Prefeito, apesar de já estar o FOrum pm.
ticamente concluido, e o outro prédio já
demolido. Os politicos da ARENA de Ibira-
ci são politico's retardados, politicos não usa-
dos atualmente. Hoje, a mentalidade está
voltada para o progresso, voltada para o be-
ncficio do nosso povo. No entanto, temos
politicos que vém 0 Capital para envolver
o Sr. SecretOrio do Interior e Justiça, que
é urn homem vivido na polltica, nas coisas
pOblicas. Se o Sr. SecretOrio tivesse conhe-
cimento exito do que realmente se passa na
mencionada cidade, não teria dado ouvidos
no pedido de abertura die inquérito. 0 in-
quérito foi aberto e estO pemturbando a ci-
(lade.

Por isso, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, nesta data estou encaminhando a Me-
sa urn Requerimento pedindo a sustaçao do
inquérito.

INSTALAAO DE COLEGIO ESTADUAL
NO PADRE EUSTAQUTO

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
- Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quand9
's ereador. conscguirno, sensibilizar o Prefel-
to Oswaldo Picruccetti, levando para a re-
giao mais populosa, de rnais baixo poder
aquisilivo, Carlos Prates, Padre EustaqUlo.
Caicara c Pedro 11, uma praca (IC msportes
que ja estã em fase (Ic acabam'nto 11() qUaC
terão formado pelas Runs Padre EtitaqU1O,

Brasilia, TeOfilo Otoni e Virginia. Esse em-
1'eenclirnento constitui scm sombra de dd-

vida, urna conquista para a região.
Agora, essa regiOo é sobressaltada por

problema sério; e que existe a possibilidade
de urna nova Boca do Lixo. Por coincidên-
cia, nas Ruas Padre Eustáquio, Vila Rica,
.&nchieta e ItororO, conseguimos, quando Ve-
reador, a desapropriaçao de uma grande area
para a construcão de uma praca. Em virtude
dessa nova Boca do Lixo, que se forma au,
rcsolvernos mudar urn pouco o esquerna e
estamo's fazendo urn Requerimento ao Go-
veinadom do Estado, pedindo, ao invés da
placa - porque já existe urna nas proxi-
midades, conseguidas por nOs n insta-
lacSo dc urn colégio estadual, porque na-
quela regiSo não existe nenhuni colégio es-
tadual on municipal, para 	 servir a regiãO
jualS populosa e de baixo poder aquisitivo.

Nessas condicOes, estamos apreSentan(iO
a Mesa urn Requerimento a respeito do as-
sunto. Esse colégio estadual na nova Boca
do Lixo do Padre EustOquio ira servir a
niais de 15 bairros.

LAMENTAVEL INCIDENTE POLICIAL

O SR. DEPUTADO OLAVO COSTA
Sr. Presidente, Srs. Deputados, sempre me
cinpolgam nesta Casa os ternas politicos e,
niuitas vezes, tambérn as temas adininistra-
tivos. Nunca pensci em vir a esta Tribuna
tecer algurn comentOrio sobre temas poli -
dais, mas vejam V. Exas. : parece-me por de-
mais significativo o envolvimento dos gran-
des vitoriosos do MDB na eleicão prOxima
passada nesta ocorrência que eu chamaria
ate de corriqueira. IJma ocorrência policial
corriquetra, que virnos transformam--se em
nianchete nacional. Viinos os nomes dos Se-
fla(lores Brossard, Marcos Freire, Itamar
Franco e de deputados federais estaduais
(lesfilarem naquele episOdio simplesmente po-
licial, mas que teria ganho, como jO frisarnos,
as inanchetes dos grandes jomnais do Pals.
Estaria talvez - penso coin meus botOes em
urn pensamento pI-óprio; neste instante, não
fala a V. Exas. o Vice-LIder do MDB, mas fa-
la simplesrnente o Deputado Sérgio Olavo
Costa, exciusivamente em seu nome pessoal e
responsabilizando-se naturalmente por tudo
aquilo que vier a dizer nesta oportunidade —
estaria talvez iniciando-se urn processo para
denegrir, pam-a diminuir, para menosprezar,
para aniquilar todos os grandes hornens do
MDB. Perguntaria a V. Exas. : nessa corn-
queira acOo policial nSo estaria envolvido al-
gum suhterfOgio, algum desejo recalcadlo de
cstraçalhar as grandes bandeira's do MDB?

Eu digo a V. Exas. que assistimos, hoje,
no cenOrio nacional, 0 palavra do Senado Fe-
deral pela atuacão exciusiva e desassombra-
da dos Senadores do MDB. Aquela era uma
Casa apOtica, o Senado Federal estava adorrne-
cido em berco esplêndido, e para 10 los-am
guindadas as bandleiras do MDB, para 10 fo-
ram levados os estandartes de luta do glorio-
so MDB. Hoje, suscitam-se questOes no Se-
nado; hoje luta-se no Senado; hoje ouvern-
-se no Senado diOlogos democrOticos, as de-
bates dernocrOticos entre a OposiçSo e a Si-

tuacSo. Portanto, credite-se no MDB o Va -
lor dessa luta; creditem-se aos Senadores do
MDB os adendos dessa luta, as glOrias dessa
luta, a repercussão dessa batalha e desse diO-
logo.

Pergunto entSo a V. Exas.: quais os sub-
terfugios, qual's os caminhos solertes para
que cssas vozes se calassem? Urn grosseiro
cpisOdio policial - a Delegacia de Ordern
Politica e Social inquirindo urn ex-parlarnen-
tar, confcsso cornunista de outros tempos,
coin algumas aleivosias, talvez ate coin

 proniessas, ouso arriscar, se V. Exas.
me perrnitem - aponta nornes de hornens
pOblicos, principairnente do MDB, corno en-
volvidos nurna grosseira aventura poilcial.
Esses nornes, como que num passe de rnági -
Ca, vSo para a imprensa nacional, tomando
o Pals conhecimento deles. Assirn, virnos es-
tupefatos que a direção nacional do MDB nSo
toinou, ainda, corn toda a energia, corn toda
a vibraçao, urna atitude em resposta, respos-
ta austera e sincera, par esciarecer a povo
brasileiro do possivel envolvimento - corno
quiserarn afirmar alguns - de senadores e
(leputados federais e estaduais nesse lamen-
tOvel incidente.

Ao falar disso — e o faco em meu nome
pessoal, frisando novarnente que não falo em
norne da Bancada do MDB - procuro re-
portar-me ao assunto ainda corn mais proprie-
dade, dada a minha ligacao corn o nobre Se-
nador Itarnar Franco, hornem que foi Prefeito
din cidade na qual fui Presidente da COrnamn,
homem a quern conhcço profundamente pelo
sen espirito cristão, pela sua personalidade
brasileira, pelo seu arnor a este Pals, a este
Estado. Portanto, resguardando a figura do
nobre Senador Itarnam Franco, a quc tenho a
honra de conhecer pessoalmente, hornem corn
quern convivo intimamente, não posso cm-er que
urn homern dessa natureza possa estar en-
volvido nurn equivoco larnentável, nurn me-
nosprezante inquérito policial.

Alas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
aproveito a oportunidade pam-a, desta Tmibuna,
tarnbém tecer aiguns comentOrios sobre a pos-
sibilidade de Juiz de Fora contar, no seu
prOprio aparelho policial, corn a condição de
receber prestacão de exames daqucles que
(lescjarn adquinir urna carteira de habilitaçao
de motorista.

Uma cidade corn 500 mil habitantes ye-
-se levada a uma situacao vexatória, sendo
quc, uma vez por mês, comparece 10 a ban-
ca do DETRAN, quando exarnina de urn din
para outro perto de 2 mil pessoas interessa-
das em prestar os exames de habilitacSo pa-
ra motorista pnofissional on arnador.

Vejam V. Exas. a abermação dessa situa-
cão. Em todos os tempos a própria Delegacia
de PolIcia de Juiz de Fora argüia corn muita,
propriedade os exarninandos e, em determina-
dos dias da semana, desafogava enorrne lila
de interessados. Hoje, são todos obrigados
a aguardar a famosa banca do DETRAN, que
dO prejuizo no Estado, porque são vOrios
funcionOrio's, vOrios policiais que para 10 vao
e recebem horas extras, hospedagern, scm ne-
nhuma necessidade. Desde que o aparelho
policial de Juiz die Fora estO em condiçoes
de conduzir Os problemas atinentes a situa-
çäo, por que nOo deixO-los a seu cargo?
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Estamos endercçando, hoje, Requerirnento

ao Sr. Governador Aureliano Chaves e ao Sr.
Secretário da Seguranca Piiblica, Para que
S. Exas. tomern providências as mais enér-
gicas, as rnais urgentes., Para que tao precá-
na situacäo seja solucionada.

PARTICIPAcAO DO LEGISLATIVO NO
GOVERNO

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente e Srs. Deputados. A imprensa no-
tjcja fartamente o descontentamento reinante
na Assembléia Legislativa, corn relação a vá-
rios setores, varnos dizer assirn, das nossas
atividades. Vein, Sr. Presidente, a imprensa
noticia urn movimento de rebeldia irititulado
"movirnento dos jovens", que comporta a frus-
tração dos novos Deputados por nao poderem
atuar., razäo por que se propOcrn a formar-se
em grupos, Para defender os seus direitos e
ter assirn major atividade. E lógico, compre-
erisivel e mais do que natural essa reação dos
dos novos Deputados, porque luturam, e näo
é fácil eleger-se Deputado Para, de repente.,
deparar corn o vácuo, porque é nula a par-
ticipaçäo da Assembléia Legislativa na ad-
ministração do Estado; na verdade, de ha
muito, nada mai's é do que o nada.

Sr. Presidente, quero avisar, portanto,
por ser mais experiente, a esses meu's cole-
gas que estäo decepcionaclos e chegam a re-
clamar por näo terem condicäo de participar
do trabaiho legislativo, que essa falta de con-
dicöes não é apenas do Deputado novo, mas
e uma condiçao, hoje., já incorporada as nos-
sas atividades no Poder Legislativo. Eles
não estäo absolutamente marginalizados. Eles
estão apenas tendo o mesmo atendimento e
a mesma participação que nós, Deputados ye-
Ihos. A verdade é que näo adianta ser ye-
iho e näo adianta ser novo; é que nao existe
forma de participaçao do Poder Legislativo,
porque não sornos ouvidos por nada e Para
nada.

Veja V. Exa., Sr. Presidente, o ridiculo
que e falar ern Comissão Organizadora de
Critérios de Convivência Politica da ARENA.,
Comissäo da qual participam homens que no
passado podem ter representado alguma coi-
sa, mas que hoje em dia não representam
mais nada, porque estão superados no tem-
po. Os tempos säo outros. Entäo, fica aque-
Ic disse-que-disse., e cu, como Deputado no-
vo - näo no mandato, porque näo sou novo
neste Plenãrjo - fico scm entender. E dai
vern a confusäo. Faz-se da politica de Minas
Gerais uma Torre de Babel, em que ninguém
entende ninguém. Não posso entender hoje
- em termos de acão politica, que é arte
profundarnente dinâmica - o fato de o Sr.
Governador Rondon Pacheco falar em forma-
ção de critérios politicos., esse homern que
passou quatro anos sem aceitar qualquer ter-
mo de participaçäo politica de nós, Depu-
tados. Não posso aceitar, por exemplo, que
o ex-Deputado Elias de Souza Carrno., que
pode ter prestado relevantes servicos a poli-
tica do Estado, venha falar em termos de
participaçiio poiltica, se dc mesmo, por acei-
tar essas imposiçöes, perdeu a eleiçao Para

Deputado Federal e aceitou sem protestar. Er.
rou sabendo do erro, sornente parar
dar ao Sr. Rondon Pacheco. 	 a-

Vejarn V. Exas. corno é ridiculo
Se passa ern Minas Gerais. Sabemos quC
Deputado Elias de Sousa Carmo apresentou naoCornissao de Critérios da ARENA uma pro
posta para que a participação do Deputado
em termos politicos, nos municipjos 

11possuem mais de 100 mil habitantes, fosse
concedida àquele Deputado que tivesse rece
bido mais de 30% das legendas da ARENA
naquele municipio. A primeira vista, é .
luçao lógica, porque qualquer critério 6 vá_
lido, menos o critério denorninado "enter!0
vãlido". E quern ficou contra? E quem gri-
ton? Gritou primeiro o ex-Governador Ron-
don Pacheco, sob a argumentacao de que, se
fosse usado esse critério de participacao ele
ficaria sem direito a representaçao do Muni.
clpio de Uberlândia, porque, somandose
legendas de todos os seus candidatos, nãO
chegaria a 10% da legenda do Municipio
Entao, o Sr. Governador Rondon Pacheco
que é alérgico a polItica, aparece agora para
falar na ComissCo de Critérios Politicos e ja
vetando; e sendo atendido, marginalizand0
Lideranças dos Srs. Deputados Homero San-
tos e Pedro Gustin.

Depois, jogam sobre Os flossos ombros,
sobre os ombros dos Deputados novos, a res-
ponsahilidade de criar urna ideologia, urn no-
vo modelo politico Para Minas Gerais. Mas
como? Como you entender o que querem di-
zer Os veihos do Partido? Como you enten-
der o que fala José Augusto, o que fala Elias
de Sousa Carmo, Geraldo Freire, Rondon Pa-
checo, Pieruccetti, on Artur Bernardes? Não
posso entender, porque a palavra deles vern
do sCculo pass-ado, e não entendo dialetos.
No e possivel. Os métodos mudararn. Não
acredito que possam esses homens entusias-
mar a quern quer que seja e muito menos aos
novos Deputados ou aqueles veihos que tern
mentalidade nova.

Vejam V. Exas. a dificuldade de se par-
ticipar na politica do Brasil e, principalmen-
te, na politica de Minas Gerais, onde ha urn
jogo de empurra que ninguém entende e faz
disso uma filosofia, a filosofia do "empurra".

Estamos aqui Para saber ate onde vai
parar isso. Fala-se, grita-se aos quatros can-
tos que se vai fazer novo modelo politico pa-
ra Minas Gerais. Ora, que modelo politico e
esse? Modelo politico se faz através de idéias.
Não conheco novas idéias desses homens que
ai estäo. Eles estao aI Para aparecer na hora
de repartir o bolo da administração do Es-
tacbo. Nunca apresentararn idéias: Geraldo
Freire, Elias de Sousa Carmo, Oswaldo Pie-
ruccetti, Magalhaes Pinto, José Augusto, Ar-
tur Bernardes etc. N50 ha conteñdo pdblico
nos seus objetivos. E quern tern alguma ideia,
tern dificuldades de participar desse trabaiho.
Dai surgern as dilyidas quanto ao possivel su-
cesso ou insucesso do Governo que ora se
instala. Vemos urn ridiculo dentro (IC outrO
ridiculo major, que é esse criténio que naO
sei quern o está adotando, segundo o qual
os Deputados nCo devem participar de assUfl-
tos referentes e concer.nentes as SecretariaS
da Educação, da Fazenda, da Seguranca. Se
näo podernos participar dessas Secretarlas, é

pol'quc nos yamos atrapalhar. E porque não
temo s nada a •acrescentar a essas Secretarias,
lioie ocupadas por hornens apoliticos, técni-
COS, ja que este é o nome que se ernprega
para aqueles que nao sabem por que atingiram
tal posicão. Portanto, néo podemos partici -
par, porque atrapalhamos. Entao o Goyerno
esta ai a fim de atrapaihar as outras Secre-
tarias, já que vamos participar das outras.

hora de gritarrnos. Se nao temos condiçöes
de paiticipar dc assuntos da economia inter-
na dessas Secretarias, se não temos condi-
çOes de participar delas, não interessa tam-
bern participar das outras.

Vamos radicalizar essa situacao, porque
talVCz 'surja ulguma coisa de ilitil. Nao sa-
bernos onde vamos parar, da forma como
está andando a poiltica de integraçCo deste
Estado. E necessCnio cuidado par que a in-
tegracaO nao apareca lá bra como urn pro-
cesso de acomodaçCo. A verdade é que, scm
quc haja radicalizacão das nossa's posiçOes,
dificilmente atingiremos os objetivos a que
nos propomos. Nao vejo outra condiçao se-
nao pedir urgentemente ama reuniäo conjun-
ta das Bancadas federal e estadual da ARENA,
para deliberarmos assuntos que so cornpetern
a nós, que fazemos a militância politica em
Minas Gerais. Nao é possivel que assuntos
que tenharnos de discutir sejarn divulgados
por todo lado, rnas resolvidos aos cochichos
entre quatro Paredes de escnitónios.

NOo podernos exercer a politica de Mi-
nas Gerais, arte profundamente dinâmica, sern
participarmos da elahoraçao dos critérios de
convivência. Por isso mesmo, tenho as mi-
nhas clñvidas quanto a realizacão dessa reu-
niOo. Sei que nada represento na conjuntura
politica (IC Minas Gerais, mas, ainda que nOo
represente nada, que me reste pelo menos o
consobo de saber que nenhum de nOs nada re-
presenta e que sou igual a todos. Neste mo-
menlo, sei que todos cornungam do meu pen-
samento. Já que nao queremos passar por
funcionCrios pOblicos altamente rernunerados,
faco de minha parte urn apelo a sensibilida-
de de quern ainda tern alguma coisa a dizer
ao povo de meu Estado.

Façamos uma reunião conjunta das Ban-
cadas estadual e federal Para responder a
esses "elaboradores de critérios de convivên-
cia", Para dizer que nCo aceitarnos a parti-
cipaçOo "mais ou menos" no Governo. Ou
participarnos do Governo in toturn on então
nos retiramos em grupo. NOo faz sentido uma
discriminaçao como essa, uma discniminacão
odiosa, como a que querem impor aos depu-
tados da ARENA.

E preciso que nosso apelo seja unissono,
que a nossa posicão seja a mesma, Para que se-
ja vObida. EntOo, nesta hora em que querern
fazer a repartição do bolo para uma meia dii-
Zia (be apaniguados, que estOo a mamar nas
tetas do Estado desde a época da pnimeira
Constituiçao, é preciso que nós, que ternos a
responsabfljdade da dinârnica politica do nos-
SO Estado, digamos alto e born sorn que este
nao cleve ser o processo de integração de Mi-
nas Gerais, porque e'sta sendo confundido corn
processo de acomodacOo, o que deixa mab a
sihedoria politica dc Minas Gerais

DEFESA DE RESERVAS FLORESTAIS

O SR. DEPUTADO JORGE CARONE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Quero comu-
nicar Casa que hoje encarninhei a Mesa urn
Projeto de Lei que fixa obnigaçoes quanto a
defesa de reservas florestais e combate a ero-
sOo. Este Projeto, Sr. Presidenta, tern corno
inico objetivo alertar o atual Governo Para
o fato de que o Governo passado virou as
costas Para as nossas reservas florestais, dei-
xando-as em segundo Plano. Apesar de sua
bonga justificativa, esse Projeto ainda sera
mais reforcado pelos depoimentos diversos a
Cornissão Parlamentar de Inquérito que atual-
mente funciona nesta Casa Para apurar ir-
regubanidades que a MBR vern cornetendo con-
tra a Unica reserva biolOgica, nurn raio de
200 km, dentro da regiao metropolitana de
Belo Horizonte. Essa reserva biológica, na
mata do Jambeiro, yem sendo destruida, co-
mo reconheceu o pmóprio Presidente da MBR
no Brash. E is-so acontece sern que nenhuma
providência por parte do Governo Estadual
seja tornada, numa omissão cornpleta e to-
tal do ex-Govemnador do Estado, Sr. Rondon
Pacheco, que nOs pretendernos trazer a esta
Casa Para clepor na nefenida CPI. Ele deve-
rá explicar por que permitiu que fossern trans-
gredidas as normas contidas no COdigo Flo-
restal, normas essas transgredidas e abornina-
das pelo pmOpnio Instituto Estadual de Fbores-
tas, não tomando S. Exa., naquela oportuni-
(bade, 0 inenor conhecirnento do que ocor-
na.

Portanto, Sr. Presidente, caros Deputa-
dos, estou encaminhando a Mesa esse Proje-
to, que talvez seja a inica solução possivel
Para contermos os abusos que yêrn sendo
praticados no iiltirno pubmão natural que exis-
te em nosso Estado, dentro da area metro-
politana de Belo Horizonte; os abusos que
vêm se.ndo praticados contra essa reser ya bio-
lOgica, que está sendo destruIda dia a dia
por acão devastadora e arnaldiçoada de trus-
tes internacionais, que, apOs tirar do nosso
subsolo o que lhes interessa, nos darão as
costas e dirão adeus, am adeus mebancólico
que serâ sofnido não por nOs, mas pelos nos-
sos filhos e netos, que pegarão uma regiäo
metropolitana, como a de Belo Horizonte, de-
vastada e árida.

Muito ohrigado.

APOIO A DISTENSAO POLiTICA

O SR. DEPUTADO WILSON TANURE
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estas pa-

lavnas, deveriamos tflas pronunciado ha cer-
ca de 30 dias. Entretanto, por circunstâncias
diversas, como a falta de oportunidade de nos
inscrevermos pelo art. 60 e outras, somente
agora o fazemos.

Ao pressentir fatos que se desenrolavarn
nos bastidores da politica nacionab, o nota-
vel Aporelby sentenciava na revista A Manhä:
"Ha alguma coisa no ar, abém dos ayiOes de
carreira".

Longe de ser obsequiado corn o mesmo
poder de antevisOo de acontecirnentos, urna
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ne em que cada urn possa exprimir livrernen-
te seus pensamentos e a sua vontade, mas,
Cvi(Iente ni cnte, (leritro da ordern e da segu-
ranc a de cada nacOo.

constante na vnla (10 laureado Iiuinorista, nio
arriscalianlos a forniu1acjo de conccjto tho
l)essirnista. ao contemplar o clenco (le aeon-
teciinentos politico's que ornain a flossa his-
tOria desde a posse do erninente General Er-
nesto Geisel na Presidência da Repüblica.

Ma's estarIamos investidos da reputacão
de hoinens poucos atentos, se ignorássernos a
decisiva hora politica que vive a Naçäo, ante
a inflexibilidade dos propósitos do Presidente
da Repñblica de proinover, contra a incorn -
preensäo de alguns radicals, a distensäo on
descompressao politica, gradualinente.

Já ouvi dizer de improcedentes ternores
de que a abertura politica poderia conduzir o
Pals a situaçäo idntica a de Portugal, onde
se instaura 0 regime comunista. So mesmo
urna completa falta (IC análise dos episOdios
permite ilacäo to ciii desacordo coin ten-
dências do nosso povo e de nossas Forças
Armadas. Porque argilir-se o fato de que, co-
mo nós, os portugueses silo providos de so-
lida forinacao religiosa C, como nós, arnari-
tes da liberdade - mas, apesar disso, estilo
obsedados pela pregacio da minoria atuante

nao iiiduz a nossa con'sciêncja a aceitar
o paralelo, pelos motivos que passarno's a au-
uhar:

- HO urna corrente respeitOvel de
analistas politicos que entende que, se o cx-
-Primeiro-Ministro, Professor Marcelo Caeta-
no, a exemplo do que Sc propOe o Presiden-
te Geisel, prornovcsse graduals al)erturas na
sua politica autocrOtica, nOo teria aconteci-
(10 a sua fulminante deposiçOo.

2. - 0 movimento português foi ideali-
zado e realizado pela jovern oficialidade das
Forças Armadas, que detérn o dominio da Si-
tuacOo, lcvando-a aos extremos atuais, dian-
te de urn povo que nOo se exercitou na prO-
tica politica, aceitando todas as inovaçOes
coin a incxperiência inerente aos que se des-
cartarn de urn regime de forca longarnente
instalado.

30 ._ Se o Pais se cornuniza, sO se pode
(lebitar a quern detém o poder de dccisOo, no
caso da parte da oficialidade portuguesa.

Ora, no Brasil ocorre exatainente o con-
trOrio. Pela nossa formação, sO haveria urna
hipótese para caminharmos para os extremos
da esquerda: se as nossas Forças Armadas
se deixassern embalar pelas sutis pregaçOes
cornunistas, o que nOo ocorre principalmente
junto 0 oficialiclade jovern, de inquestionOvel
vocacão anticomunista. Daj padecer de urn
minimo de consistêncja o surrado pretexto
de que as instituicOes correriarn risco ante a
perspectiva de abertura politica, principal-
mente quando a pru(lência e a visOo mais am-
pla do Governo presidem ao lento ritual da
procura da redemocratizacao. NOo se pode
desmerecer, diante do quadro da politica na-
cional, a convocacio feita 0 imaginaç0o e 0
criatividade dos politicos, na grande tarefa
dc arinar-se a dcmocracia de instrurnentos
quc a (lefendarn das constantes investidas de
seus ininiigos jurados on ocultos, como o Se-
nador Dinarte Mariz, que n5o teve pejo de
sugerir, cm carta, no Sr. Pre'sidente da Re-
pOblica, a aplicaçiio do AI-5 para corrigir
o,s resultados eleitorais, em scu Estado, o
Rio Grande do Norte, que, naturalmente, nOo

se envaidece tIc ter servido de bcrço a 
UIrepresenlante (Ia imagiriaçOo tOo desvajrad.

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD
Nobre Deputado Wilson Tanure, a presen
de V. Exa. na Tribuna, nesta tarde, é req
mente confortadora para os seus colegas de
representacao e para esta Casa, porque sa-
beinos que, quando V. Exa. vai 0 Tribuna Sal
trabalho born e serb.

Nobre Deputado, V. Exa. faz uma aria-
use e UIfl paralelo entre doi's paises iriflibos
dois paises que se identificarn em muitos as
pectos de sua vida, conio é o caso do Brasil
e de Portugal; inclusive , nas origens, o des-
cobrirnento da nossa terra é devjdo a ex-
ploraçOo daquela Naçao amiga, de tantas e
gloriosas tradiçOes em todo o mundo E
por ser Portugal urn pals que merece 0 res.peito e a admiraçOo nOo sornente do Brasil,
mas de to(lo o inundo, tudo que 10 acontece e
visto, é adniirado, é criticado, C analisado,
,principalmente, nobre Deputado Wilson Ta-
nure, por nOs brasilebros, que amamos aquela
pequena Naçao como amamos a nossa pro-
pria POtria.

0 exernplo de Portugal deve servir de
incditaçOo para todos OS governantes do mun-
(to. Implantada urna (litadura rigi(la, dura
inflexivel, tramou-'se contra ela nos porOes,
nos subterrOneos, no (ha-a-din e na noite-a.
-bite; e, quando urn Inovimento da jovem
oficialidade (10 ExCrcito Português, das For.
ças Armadas (laquela NaçOo, derrubou a di-
tadura de longo periodo, a luta dos eXtremos
ja estava colocada naquela NaçOo: de urn
lado, a extrerna-esquerda, minoritOria como
ficou provado nesta cleiçOo, mas dorninante,
atuante, ocupando postos-chaves; de outro
lado, a cxtreina-direita, em nilmero bastante
grande, tambérn atuante, decisiva, participan-
te das solucOes do Governo. Dc maneira que,
colocado 0 problerna diante desses dois as-
pectos, o povo português foi as urnas no 01-
timo fun de sernana, dando seu veredicto, Se-
gundo inforrnaçoes tie quern 10 estave como
observador, de maneira independente. Agora,
qual serO o destino dessa NaçOo? Somcnte o
tempo poderO dizer.

Alas, nobre Deputado, o quc chama a
nossa atençOo, no discurso de V. Exa., é 0
alerta que Portugal faz a outras nacOes, para
que nOo endureçarn, par que n0o façam
calar as vozes dos dernocratas, nOo imponham
censura 0 imprensa, nib marginalizern OS JO-
vens da's grandes decisOes nacionais, enfim,
que nio haja uma atuaçio politica tOo inelan-
cOlica corno a do Senador que V. Exa. citou,
que, derrotado na sua terra natal, escreveU
uina carta que parecia ser secreta, ijins qUe
foi levada ao conhecimento de todo o Brasil,
na qual sugeria medidas de forca, de yb-
lência, de aplicaçio de abs de exceçio para
voltar aquilo que considerava normalidade,
quc era a vitOria do seu Partido Politico.

Nobre Deputado, o discurso de V. Exa.
é urn discurso serb; é urn discurso de aler-
ta; é urn discurso que faz todos nOs analisar-
mos o quc estO acQntecendo em todo 0 mufl-
(ho, mostrando ao nOSSO Governo a inconveni-
ência dos regimes de força e dos regimes de
exceçOo, porque deve prevalecer, antes e ad-
ma de tudo, a verdadeira democracia, o regi-

Nobre Deputado, parabenizo V. Exa. pe-
lo trahalho que profere na tarde (Ic hoje e
vamos continuar ouvbndo-o corn aquela aten-
cOO que os trahalhos (he V. Exa. sernpre me-
rCcen.

0 SR. DEPUTADO WILSON TANURE -
gradcco o subsidbo de sua intcligência e

percepcOo e digo que tern razOo V. Exa. quan-
do condena Os extremos. E aqub diziamos
que, se o Professor Marcelo Caetano proce-
desse a uma abertura na sua polltbca auto-
ritOria, talvez nOo houvesse deposicao hurni-
Ihante pclas força's esquerdas. V. Exa. verO,
fl() decorrer desta (liSsertacao, que condena-
;flaS os cxtrcrnos, de urn lado e de outro.

FalOvamos sobre a imaginaçOo desvaira-
da (10 ihustre Senador Dinarte l\Iariz c acres-
centariamos que S. Exa. esquece que corn-
gir resultados eleitorais através de instrumen-
los exccpcionais não altera eni nada a situa-
cub (to povo, cujo hein-estar deve ser a su-
prema nicta de todos os governos. A liçio
do pheito de 15 de novembro Oltimo, que pa-
ieee ter solo bern aprendida pelo Governo,
conturbou o raciocInlo do Senador potiguar.

Se a OposiçOo recebeu, coin
Os resultados do sbgnificativo prélio, nio Se-
na despropositada atitude semeihante dos re-
pi'esentantcs da SituaçOo. Mesmo porque o
(jUC se viu ern 15 de novembro extrapola o
fato politico simplesmente, para. envolver
coin major amplitude o fato cconôrnico e o
fato social. Se fomos os beneficiOrios desses
desacertos, nio se devem omitii opiniie's de
eminentes representantes da Situaçio, que so-
maram a csses eventos a displicência originO-
na do prOprio gigantismo da ARENA.

Alas, Sr. Presidente e Sr. Deputados, o
objetivo major de nossas consideracies nio
é apresentar as causas e as conseqiiências do
Oltirno pleb, tarefa tOo arrojada que nOs
julgarnos, scm constrangimento e scm despri-
Inor, acirna da nossa percepção, sobrecarmega-
(Ia das contradicies que 0 próprio tema tern
SUsCita(lo. 0 que nos traz a este pronuncia -
niento C o ardente desejo de conclarnar to-
dos os politicos, desta e de outra's casas le-
gislativas, para meditarcm semenamente sobre
a importância da hora presente e, minimizan-
(10 as origens partidOrias, associarem-se to-
dos no sincemo pmopósito de formar uma inex-
pungnOvei metaguarda de apoio a avio p0-
litica do Presidente Geisel, para que o radica-
hismo nOo se sobmeponha ao born senso e
fib hcve a NaçOo a carninhos tortuosos.

Corno dizia hO (has 0 Senador Magalhies
Pinto, Presidente do Congresso Nacbonal, pa-
ia a revista Veju: "Tenho mecelo quanto aos
radicals, mas confio que, mediante o diOlogo,
é possIvel faze-los compreender que suas po-
SiCOes niio sOo importantes nern para des,
bern para o Pals. Radicalizar é ser contra
o processo de democratizaçao do Pals e fi-
car a serviço dos demos pescadorcs de Aguas

0 Sr. Deputado Dalton Cazicibrava - No-
bre Deputado Wilson Tanure. 	 Congratulo-
-me coin Exa. por este pronunciarnento.
Dizia en hO poucos dias, em urn pronuncia-
mento que fbz tainbérn desta Tribuna, da de-
cepcOo que tive coin u'so do Ato Institucio-
nal n. 9 5 peho Presidente Geisel, par inter-
vim em Rio Branco.

Ainda ha pouco, eu charnava a atençao
tie S. Exa. para o desgaste que o Presidente
estava sofrendo por causa de ulna medida scm
irnportincia. Entendo que, quando se estava
falando ein distensOo - disten'sao que dc
rnesnio anunciara e que JO estava criando na
opiniio pOblica urna certa confiança e urna
espemança nova - fob lamentOvel o uso do
Ato Institucional n. 5 para intervir numa
pequena cidade do Norte do Pals. Esse ato
velo como Ogua na fervura, trazendo 0 de-
sinimo, trazendo o descrédito na possibilb-
dade de o Pals voltar 0 norrnalidade instbtu-
cional e ao estado de direito. E o que esta-
nios assistindo em Portugal deve servir de
exernplo para o povo brasileiro. A ditadura,
(lumante muittos ano's, em Portugal, causou
uma revolta tamanha, que a situacio fob de
"obto a oitenta", da "direita" para a "esquer-
(la". Ainda bern que o povo de Portugal deu
a vitOria aos moderados daquele Pals. E o
Partido Comunista 10 C apenas 12%. Se a
(hitadura Salazar nOo fosse tOo duradouma,
nOo haveria vitOnia do Partido Socialistta. A
reaçio fob igual e contrOnia a acio.

Congratulo-me coin Exa. c proineto es-
tar ao lado do Presbdente Geisel, no que diz
respeito no processo de clistensOo politica.
Mas é pmeciso haver algurna coisa de concre-
to a mespdito. E precbso que Se inicie esse
processo e que se deixe de usar o Ato Insti-
tucional apenas para causar pé'ssima repem-
cussao na opbniiio pOblica. Eu acho que fob
falta de sabedonba da assessonia (10 Sr. Pre-
sidente Geisel. Assim, cumpnimento V. Exa.,
censui'o o Senador Dbnamte Mariz, que insis-
te em não ser digno do voto que recebeu,
traindo o povo. Esse Senador estO querendo
retirar do povo qualquer participaçao nas de-
cisOes nacionais, desejando que elas sejam
febtas coin uso das leis discricionOmias, que
possibilitam ao Presidente da Repuiblbca, em
pleno Século XX, reviver Luis XIV.

V. Exa, faz bern em trazem ii Casa este
pronunciarnento. Dcve-se cmiar na mentalbda-
(IC de cada urn a infra-estrutura, a conscb-
Cncia da distensio politica. E isso tern que
sen feito coin colaboracao de todos, dos
politicos,.ho Govemno e do povo. Conte V.
Exa. coin minha colahoraçio, para conse-
guirmos a tranquilidade institucional e a vol-
ta no estado de direito.

O SR. DEPUTADO WILSON TANURE
-- Eu agradeço o nobre apamte de V. Exa. e
devo dizer que, já no bnlcio do men discur-
so, eu fazia mencio a esse fato a que V. Exa.
fez referêncba. E que a longa ditadura sala-
zamista, que teve seguimento coin
Caetano, deixou o povo de Portugal em si-
tuacio de pouca sen'sihilbdade para voltar a
(lemocracia, porque, logo apOs o governo das
Forcas Armadas, o povo nio se mostrava em
condicio de exemcitar a democracia. Alas, pas-
sadas as pnimeiras horas, pa'ssados os pri-
mciros minutos de repressio, o povo res-
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pondeu 1 -las Ulna's (JWi lia(j aceitava o legilneilllposto pelo Inovilnento dos Forças Arma-das.
Corn relacão a outra obscrvacao de V.

Exa., quanclo dlz que aqui estamos cOnclaman
do os politicos Para uma revjso de posi-
cOes, devo dizer a V. Exa. que, no transcur-
SO deste pronuncjamcnto que näo e apena'sPolitico, nós nos diriginios tambéin a outrasareas.

o Sr. Depulado D611o11 Ccinabrava	 Pa-rabenjzo V. Exa., corn mais ênfasc ainda.

o SR. DEPUTADO WILSON TANURE
- Ern Brasilia, lideres emineutes Sc mos-
tram imbuido's daquele sadio e patriótico irn-
pul-so tie tratar problernas detcrmiiados aci-
ma e além dos limites partidárjos. 0 no'sso cx-
perimentado companhiejro de Partido, Depu-
tado Tancredo Neves, tornou a iniciativa de
se -avistar corn o Ministro Mario Henriquc Si-
monsen, a fun de acertar Os ponto's pelosquais a constituicao de urna CPI Para inves-
tigar a acäo das multinacionais no Pais, scm
deixar de ser urna iniciativa de franca cob-
raçäo oposicionista, pudesse chegar a rsu1-
taclos ñteis Para o Governo. Graças a urna
longa conversa entre o Presidente nacional
do MDB, Deputado Ulisses Guimarãcs, e o Sc-
nador Magalhães Pinto, Os temores quanto apromocão dc investigacoes parlamentares so-
bre desrespeito aos direitos humanos em al-
gumas prisOes foram vencidos.

Esses exempbos niio nos autorizarn a ad-
mitir que os emedebistas possam deixar o
campo oposicion,ista Para engrossar as filci-
ras do Governo, mas indicarn que as lides par-
larnentars podem ser presididas pebo born
entendirnento sobre algans pontos bãsicos efundamentais, scm desdouro Para qualquerdas partes.

Mais do que nunca, a hora recomendadesarmarnento dc espirito Para a anãlise meti-
culosa dos problernas fundarnentais do Esta-
(10 e do Pais, scm quc, Para tanto, alguem ab-
(lique de seu arbitrio ou de suas prerrogati-
vas, mas que porfiemos na defesa do que
julgamos ineihor., coin a força dos argumen-
tos; nunca, porém, formando a nossa cons-
ciência sob a égide do radicalismo, que ccga
e inihe a forinacao de opinjOes e atitudes
isentas.

corn que a cbassc politica Jil asilciia faca varrer, Para todo o sempre, o di5
positjvos rcgulamentar5 iflstitucionai.s 

questão obstruindo vcrdadeirarncntc o cainjjPara quc possarnos atin.gir o pleno c'stad0 de
dircjto. A histOria brasilejra foi escrjta pelajuventude brasilcira. A histOria brasileira n 0pode ficar paralisada sem esses autores 

quesão constituidos pela nos'sa mocidade, Verda.dejra madrugada que desponta, ou vcrda deirosbotOcs quc desabrocbaiii
Sabemos muito, pelos acontecimentos Po-

liticos dos Ultirnos dias, que existem, i ncontestavelmente, atlas dos basticlores, outras for-
Vas politic-as querendo obstruij- os caininhosdo Prc'siderjte da Repüblica. Alas nós levanta.mos hinos e hosanas aos céus Para que S.
Exa., o Presidente da Repãblica, possa manter
a sua consciêncja acordada; e n os, que pertcnccmos a cbs-se politica, devemos unii-
-nos no sc.ntido de oferecer a S. Exa. o su -porte necessárjo Para essa escalada, o Supor.
te necessário Para que possa C0fltinuar
hasteada na praça pablica, que é o altar ci-
vico do povo, a bandeira do MDB, a bandejra
dcsfraldada ao sopro dos ventos livres, a ban-
deira do dircito, a handeira da iustica, a ban-
deira acirna de tudo, da democracia e da Ii-
her-dade. F-ac-amos ouvir a nossa voz, fac a rnosacordar a consciê.ncia nacional, oferecanios,
através da classe politica e da classe cmpre
sarial, o suporte c as bases nccessãrias Para
quc o Sr. Prcsidente nao vcnha modificar os
passos da sua caminhada, e possamos, muj-
to cm breve, tornam realidade essa determina.
cão, que é a clistensão politic-a no processobrasilejm-o.

V. Exa., caro Deputado,, o diz muito bern
nesta tarde. So lament-amos que, Para ouvirurn p ronunciarnento dessa grandeza, urn pro-flUnciarncnto consciente, urn pronunciamento
dc grave e profundo si gnificado, base-ado nop cnsame,ntto livre do democrata convicto, nãotenhamos neste Plenãrio grande nñmero de
Deputados. Que tenhamos neste Plenário ou-tros pronunciarnentos, fazendo ceo ao Senado
Federal, que neste instante se ergue, se Ic-
vanta, acordando completamente a consciên-
cia brasilcira Para os problemas brasileiros.
Que o parlamnento de Minas, a terra de Filipe
dos Santos e Tiradentes, possa manter a sua
tradicão heróica e faca partir de Minas -
corno fez D. Pedro as margens do Ipiranga

outro grito de indepdndência Para os mi-
neiros, outro grito de independêncja Para osbra'sileiros.

0 Sr. Deputaclo Genési0 Bernardino
Estanios ouvindo atentamente o inagnifico pro-
nunciamento de V. Exa. nesta tarde. Mas,Sr. Deputado, quando falamos em distensão
politica, torna-se necessái-jo acordarmos a
conscjência nacio.nal Para o fato de que os
capitulos da nossa histórja politica foram es-
critos - e dc manejra grandiosa - pela ju-ventude brasilejra. Pans continuarmo .s -a es-crever os capItulos dcs'sa histOria, tor.na-seneccssãrjo quc a juventude brasilcira sejaconvocada; mas, dnquanto tivermos na nossa
Constituiçao ou na institucionalizacão deste
Pais o Decreto-lei 477, ainda tel-cmos as ca-
minhos obstrulilos Para a caminhada longa da
(lernocracia e da liberdade Torn-a-se neces-
sãrio que nós todos conjuguemos as mesmas
idéias c comungucmos nos mesmos objetivos,
Unamo-nos nos mesmos propóSjtos, como ex-
pedicionárjos de novas idéias, no sentido de

0 SR. DEPUTADO WILSON TANURE
- Nobre Deputado Gcnésio Bernardino. A
sua inteligência e o vigor de suas idéias já
afloram aqui na Assembléia como urn fato dos
mais importantes na presente Legislatura.
Eu näo atribujria a V. Exa. o intUit0 de, corn
as suas palavras, querer prornover a união
nacional em termos filosóficos. Alas V. Exa.
diz bern, quando conclarna a juventude Para
form-ar., em torno de floss-as teses, urn Pals me-
Ihor, porquc realmente os alicerces e as rca-
lizacOes mais importantes da história pátria
tiveram o respaldo no entusiasmo da juven-
tude. Dir-ia a V. Exa. que, já em 1978, tere-
inos nlais 11 milhöes de jovens eleitores, 0que pesa respc jtavelrnente se .não nas dcci-
söes dos governo's, pelo menos n-a consciên-

cia dos governantes, quando praticam atos
que venharn dc encontro aos anseios de ii-
l)cr(Iade (lessa nobre juventude brasileira.

0 Sr. Deputado Olavo Costa - Nobre
Dcputado Wilson Tanurc, estamos extasia-
dos, ouvindo a explanação de V. Exa. Dcvo
dizer a V. Exa. que, pela primcira vez, tenho

honra dc ve-lo e de ouvi-lo na Tribuna
deste parlamcnto. V. Exa. encarna a sericda-
de quando f-ala coin toda a propriedade sobre
pl01)lemaS (Ia maior rcicvãncia. Devo dizer
a V. Exa. que, pelos idos de 1964, eu
era ainda urn mcnino. 	 E devo dizer
a V. Exa. que decorridos 11 anos do evcnto
(Ia Revolução, eu me encontro .ncsta C-as-a,
não so rcprcsentanclo o pensaniento jovem
daqueles que nic prcstigiararn corn quase
trés dezenas de milhares dc votos, rn-as aqui
tanibein reprcsentan(lo o voto daqueles mo-
cos que votaram maciçamcntc, corn ênfasc.,
no glorioso MDB.

Portanto, neste instanic, ressaltando a
proplieda(ic do pronunciamento tie V. Exa.,
quero frisar quc reconheço que V. Exa. é
urn Deputado tarirnbado, urn hornemn pãbli-
Co manuscado pci-a vida, pci-as grandcs jorna-
dos civic-as que já enfrcntou inuitas outras
vezes, corn inuito mais gabarito do que en,
ens campanhas ebeitorais. Escuto a paiavra
dc V. Exa. corn todo o respcito c corn toda
a adiniração. E devo bcmnbrar a V. Exa. e a
todos os Deputados., ncste instante, quc,
quando V. Ex-a. f-ala cm abertura politic-a,
cin abuso do poder ptibbico c mesmo em p0-
tier policial, quando fala da situacao dc Pom-
tugal, Pais irmão, Pais de nos'sos anccstrais,
devo dizer a V. Exa. que faco urn-a associação,
toda minha, cntrc a policia nazi-facistta de
Portugal - PIDE corn o DOPS brasilciro.
\Tcja . se, por exemplo, a rccentc prisão do en-
cnheiro Mauricio Roscoe. Faco aqui urn-a

a(1vertncia: quc a autoridade policial saiba
coibir abusos, mas corn intcligência, corn mo-
deração, dentro do regime dernocrático, ja
quc se apregoa que estamos num regime de-
mocrãtico.

Fica aqui minha adrniracão, mcu aprcco
a V. Exa. Não tentei coin estc modesto apar-
tc trazer-ihe nenhuin subsidio mas apenas
incorporar-me aos admiradores de V. Exa.,
quan(lo traz sua paiavra corn tanta propric-
dade a este parbamento.

0 SR. DEPUTADO WILSON TANURE
- 0 mananciai de intciigência que Juiz de Fo-
ra manda a esta Assemhléia é incsgotãvel.
E V. Exa., nobre Deputado Olavo Costa, de-
monstra ser, entre tantos outros reprcscntan-
tes (laquela gloriosa cidadc, a forca jovcrn
que iuta corn assiduidade nesta Tribuna e nes-
te Plenário, o que Me dii a admiracSo nSo
apenas de seus companheiros de Bane-ada,
mis dc todos os nobres Dcputados quc corn-
pOem esta Casa.

Sr. Presidente, Sr-s. Deputados, quando
combatemos o radicalismo, não rencgamos as
excelências do debate de idéias, que tern o
co.ndSo de cristalizar., ao final, as mclhores
soluçOcs. 0 quc não devcmos é prejuigar
scm a presenca (Ic prcmissas, pela simple
origem da matéria a scr exarninada. Mesrno
porque as ho-as ou miis proposicOcs não são
privilégio nern de urna, nem tic outra faeçiio
politica.

Sc temos coino rnissão inais importante
da Oposicao fiscalizar os atos do Governo c
apresentar sugestOes Para o seu aperfciçoa-
nicnto, devemos oferecer ênfase mnaior a es-
sas atribuicOes cntrcgando-nos scm paixão c
scm atitudcs preconcebidas a aniuise do que
vier ao nosso cxarnc. Usando surrada cx-
pressão, uqui sornos os representantes c de-
len-sores dos interesses do povo. Todavia,
nao concord-amos em que so defendemos Os
inteiesses do povo quando falainos tic sali-
rios baixissirnos, da irnpicdo'sa politic-a habi-
tacionat ou do respeito a dignidadc da pes-
so-a huinana. Envolve-nos a presunção de
que estarnos scrvindo os interesses do povo c
do Estado, quando näo rejeitarnos surnaria-
rnentc uma proposicão, sem estudar as suas
repercu'ssOes, pelo simples fato de ser origi-
nãria do Governo; cntcndcmos quc estamos
servindo ao povo c ao Estado, quando, ilu-
minados pelo born senso, asscntarnonos corn
os figuiantes da facção adversária e, cm es-
forço conjunto, no debate sincero e honesto
de idélas que nos parecarn justls, chcgamos
a conclusOes que mclhor consultem os iii-
tercsses colctivos, razão dc scr tic nossa or-
ganização politica e social. Concluirnos que
estamos servindo ao povo c ao Estado, quan-
(10 nos opornos ho.ncstamentc a quaisqucr in-
troinissOes indevidas do Poder Executivo ou
dclegaçOes dc podcrcs scm prazo ou objcti-
vos hem debincados

Enfim, Para quc arrolar todo urn coro-
lário tic cornportamentos, se a Asscmbléia tie
Minas tcin-se sobre'ssaido pci-a sobricdade de
suns atitudcs e pcla sal)edoria tic suas dcci-
sOes?

Sr. Prcsidcntc e Srs. Dcputados, todos sa-
bernos que o fator politico estii diretamcnte
associa(lo ao fator cconômico. Conquanto Os
prognósticos da situação econOmica Para 75
em todo 0 iflun(IO não sejam dos mais ani-
madores, renomiidos economistas - entre
des o Scnador Saturnino Braga, do MDB do
Estado (10 Rio - -acrcditam que o deficit na
haliinça tie pagamcntos do Brasil scri conti-
do em limitcs suportáveis. Nem por isso en.
tendemos quc o ano seri fiicil. E é cxata-
mc,ntc por isso quc nos devemos precaver
contra os radicais da politic-a ou dc outras
atividadcs influentes.

Quando crncrgiu o Estado Novo, no Go-
verno Gctiiiio Vargas, os oficiais superiorcs
do Exército justificavam o golpe de novern-
bro tic 7, sob a alegaçSo de que os prélios
politicos entrararn em colapso, restando a
opcão autocritica, Para que urn cxecutivo for-
te clirninasse os extremismos de dir-ella e
(Ic esquerda. Hoje temos urn Executivo forte;
nSo tcmnos extrcmisrnos tie direita nern dc
esquerda que possam comprometer a Paz e a
tranqililidade do povo e a ução do Governo.

A ahcrtura politica se processa scrn corn-
promcter os podcrcs exccpcionais do Execu-
tivo, dentro da ordem e do respeito as ins-
tituicOcs. Este nSo é o clirna propicio ii so-
brevivência dos radicais, eis por que procu-
ram agir na sombra, tentando subverter a ver-
(lade dos fatos, Para quc, ao final debitcm
aos politicos todos os desaccrtos que porven-
tura ocorrarn na economia on na vida social
da Nação.

NSo facamos o jogo desses inimigos anO-
mains 00 1Iiilos ila ilernocracla . Scm re-
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negar os principios fundainentajs da disci-
plina partidária, tenharnos a coragern moral
de examinar corn isenção as proposicOes dosadvcrsários, oferecendo-ihes o apoio ou ne-
gan(Io-lhes a solidariedade; no prilneiro ca-
so, se contempladas corn o objetivo do hem
Coinurn; no segundo, se eivadas de vIcios
quo o horn senso do legisiador sabe dncontrar
scm dificuldades

0 quc esta Casa se recusa a fazer é o
preineditado e insidioso jogo do radicalis-mo, prática tao nociva ao a p erfeicoainento de-
Inocratico quanto a subserviência, quo des-
Personaliza quein a cultiva e enche de opr6-
1)10 quoin a aceita. 0 Presidente Ernesto
Geisel solicitou a iniaginacao dos politicos
pa 	 a soluçfio do impasse institucional em
ilue ainda vivo o Pals. Nao faltarbo sugestöes
emanadas (10 setor politico. .1las é preci'so
ressaltar quo o executivo dispöc (Ic usscsso-
ramerito ciii rnaior proftmsäo rio que o Legis-
lativo, o que sobrecarrega o noSso esforço de
apresentar soluçOcs dinãrnicas e torna mais
responsável o manejo de nossas aptidöes pa-
ra o exercIcio da vida pñblica.

Em rcsunio: se urna minoria Sc coin-
praz fla surda evocação de obstãculos a sá-
hia e patriótica aciio politica do Exino. Sr.
IrcsjIcnte da Repühlica cabe-nos somar a
retuinJyante Inaiorja das correntes de opinião
clue forjarain o fenOmneno da rcação disci-
plinada contra a politica vigente, a nossa voz
(Ic advertêncja de quo näo ha clima para urn
rccuo rio reconhecirnento cia irnprcscindibi
lidade de nossa prescnça no processo de de-
senvolvjmento nacional.

Contra o velado desejo de uns poucos,
que se coinprazern em contestar o podcr que
ernana do povo, para curtir a vaidade do
mando iii disc rjlnjnaclo em deterininadas esfe-
ras, contrapomos o argurnento de que a hie-
rarquia nao é letra morta na organizaçao da
vida nacionaj. Queremos uma PStrja sei yi-
pre engrandecida por seus valores mais au-
tênticos; sempre respcitada pelos fautores da
paz, da ordein e do desenvolvjmento. Scm dis-
criminacOes odiosas. Scm rcssentimento e scm
rn5goas; uma Patria que se projete no piná-
culo da histOria e dc cujo patamar o bra-
silciro possa, mirando de frente a aurora do
futuro, proclamar hem alto que nestas terras
abencoadas se cultivam o amor, a justica,
a ordemn, a paz, o desenvolvimento e sobretu-
ito a liberdade tao carinhosamente sonhada
por Tiraclentes, Vidal de Negreiros, Filipe Ca-
mar50, Caxias, Barroso, Tamandaré e tantos
outros luminares quo se perciem nos desväos
ila pujante história politica brasileira.

O Sr. Deputado Jesus Trindade - Está-
vamos na ComissSo de Justiça, ha bastante
tempo, motivo pelo qual näo tivemos o pra-
zer de ouvi-lo nobre Deputado Wilson Ta-
flure.

Como conheciamos o pensamento de V.Exa., as linhas mestras do pronunciamento
que acaba de proferir, desejamos consignar
Os nossos aplausos a mais essa magnlfica
contrihuiç5o (IC V. Exa., quo hoje traz ao
flO5So conhecimento urn assunto tao impor-
tante e quo souhe ISo dignarncntc explorar.

0 SR. DEPUTADO WILSON TANURE
NSo inc poderia furtar S obrigaçao, que
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cumpro coin major prazer , de agradec1. ao
nobre, eficiente, dinârnico e equi1ibr0 Jé-
sus Trindade Barreto., unia das figuras proc
milinentes deste nosso Parlamento. I\Iuito Ilieagradeço polo seu aparte.

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO
BA - Sr. Presidente, estnndo Convocada reu
niao conjunta da Comiss5o de Constituiç50
Jusctiça, da Corniss5o de Segurança e da Co-
lnissSo dc Economia , para tratar de assunto
pertinente também a Comissäo de Financas
venho solicitar de V. Exa. determine a SUS
pensão dessa reuniäo convocada para as 15
horas e quo scja marcada outra data, a fim de
quc deja participe tambéni a Corniss5o de Fl-
nanças, quando scrá tratado o assunto refercn
te au Projeto 59/75, do Sr. Governador do Es-
tado, que autoriza o Poder Executivo a acei-
tar a dloaçSo (Id imóvcl situado no Municipjo
de Teófilo Otoni. Julgamos que, em se tratan-
(10 de assunto pertinente a Comissão de Fl -nanças, cia deva ser ouvida também.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JO-10
FERRAZ) Em resposta a questSo de or-
dciii do nobre Deputado Vicente Guabiroba,
esta PresidSneia tern a dizer prelimiflarmefl
tc, quo nSo Ihe compete, consoante o art. 67
do Regimcnto Interno, desconvocar ou sustar
reunjSo de ComissSo permanente.

Em segundo lugar, conforme o parégrafo
dnico, do art. 114, nenhuma matéria pode ser
(iistribuidta a mais de trés ComissSes. Des-
ta forma, o Projeto n. 9 59 näo poderiA ir a
nenhuma outra Comissão permanente, por já
ter sido distribuido por esta Presidêncja as
ComissOcs de Justiça . Economia e Segurança,

E a decisSo da Presidência.

0 SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA - Sr. Presidcntc, sendo a Mesa a inter.
I)rcte do Rcgimento Interno de'sta Casa ye-
nho solicitar a V. Exa. que interprete de ma-
neira definitiva, a fim de quo sirva de in-
risprudência para esta Casa, os § 5Q e 79,
do art. 90 do Regimento Interno, porqunnto
não é possivel, Sr. Presidente, que fiquemos
S cata de cxplicaçOes para carla projeto quo
é distribuIclo a Comissao.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) -- A Presidência responderá opor-
tunarnente a qucstSo de ordem do nobre Dc-
putado Vicente Guahiroba.

Sobre a Mesa projcto de autoria do nobre
Deputado José Luiz Baccarini, que autoriza
seja conceclido o 13. 9 salário ao funcionalis-
mo püblico civil e militar do Estado de Mi-
nas Gerais.

0 Projeto versa a matéria do inciso IV,
(10 am-t. 43 da Constituiçao Estadual, o que
torna a iniciatj ya da matéria nele versada
como senclo cia comnpetência exciusiva do
Chefe do Poder Exccutivo. E quo as dis-
posiçSes do projcto iniplicani (liretamnentc
criaç5o de despesa pSblica, c'uja iniciativa o
iflmo(ITO iii(mso iCejV rx1usjvamcac an

Gvi nor, ain ., qu. 	 Icr;.aautoriza-
Ii Va

Assim sendo, a Presidência deixa de re-
reber a proposicSo e sugere a seu ilustre au-
tar quo a apresente na forma de requerimento,
para que, so aprovado pela Assernbléia, scm
encaminhado no Sr. Governador como apelo,
no sentido de que S. Exa. envie projeto seine-
ihante para apreciacao da Casa.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Sr. Prcsidentc, discordo inteiramente da de-
cisao de V. Exa., quanclo resolveu deixar
de reccbcr o projeto de lei de minha autoria,
que autorizava o Sr. (lovernador do Estado
a pagar aos scrvi(boreS pñhlicos 0 13. 1 sala-
rio.

Inicialrnente, ao pretender formular o
apelo a V. Exa. para que reconsidere a sun
decisilo, quero demonstrar que näo se trata dc
projeto que cria (lespcsa. 0 projeto autori-
za o Governo do Estado a conceder o 13.°
salário, nurna medida facuitativa, quo pode-
ru on nSo executá-la. Não é projeto quo
cria despesa ohrigatória. Em segundo lugar,
a mnatCria é inteiramente constitucioflal, já
quo é permitido, no rncu cntendcr, no Exe-
cutivo, ao Lcgislativo ou ao JudiciSrio pagar
0 13.9 salSrio aos sons servidores. Tratan-
do-se de projeto que nSo cria despesa, re-
quereria, então de V. Exa., Sr. Presidente,
que rcconsiderasse a sun decisSo e deixasse
quo o mesmo tivesse a sua tramitacão nor-
mal, iS que o projeto pode ser recebido por
esta Casa, pois precedentes existem, quando
projctos desta naturcza tiveramn tramitacSo
normal e aprovacSo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo a
questSo dc ordem do nobre Deputado Luiz
Baccarini, em quo pose a admiraçSo que
tern polo ilustre Deputado, chama a atençäo
(Ic S. Exa. para o fato de que o projeto de
lei autorizativo não poderS ser aceito por
csta Presiclêncin, porque fain cm aurnento de
despesa phblica. Assini. mantém a sua de-
cisSo, reafirmnando quo ha outros casos pre-
vistos no art. 43, que não sao o caso da mi-
ciativa proposta pelo ilustre Deputado, quan-
do fain em criacSo de despesa pdblica. Fe-
lizmente, a Presidência sente-se no (lever de
cumprir o nosso Regimento e a Constituicão
do Estado e assim nAo poder atonder a mi-
ciativa do nobre Deputado, que poderS trans-
formS-la em indicaçSo ao Governador do Es-
tado.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Sr. Presidente, no impedimento dii apresen-
tacSo de urn projeto de lei, serei obrigado
a transformá-lo em indicaçöes. Encaminhei
a Mesa três indicaçöes: uma no Sr. Gover-
nador do Estado, para quo S. Exa. conceda
ao servidor pñblico o 13. Q salSrio; outra in-
dicacSo no Presidente do Tribunal de Jus-
tiça, para que S. Exa., dentro de suas a-
trihuiçöes, conceda aos servidores do Judi-
ciSrio o 13.1 salSrio. E uma terceira indica-
cão a Casa, para que não apenas se restabe-
leça a gratificacSo dos seus servidores, mas
também so concoda, no corrente ano, o 13.
salSrio aos funcionários do Poder Legislati-
vo. Tomarei a liberdade de remetcr, tarn-
hem, a cópia do projeto por mim apresen-
tado.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERBAZ) NSo he quesiSo die ordemn a
resolver.

Matéria Aprovada
REQUERIMENTO S

Dr. Sr. Deputado Gerardo Renault, pe-
(1jun10 seja encaminhado a direcão do DE-
THAN/MG voto die aplauso pcla solucão en-
contradia par o problerna do trafego na area
circunvizinha ao prédio da Assembléia atra-
y es (10 inteligente sinalização

(10 Sr. Dcputado Pedro Gustin, que co-
munica S Casa o falecimento do Sr. Ange-
lino Pavan, em UherlSndia, e pede que do
voto dc pesar so dê ciência S familia enlu-
tacba;

n.° 60, do Sr. Deputado Kemil Kumai-
ra, solicitanclo ao Sr. Governador do Esta-
do detcrminar a direçSo do Instituto de Pre-
vidCncia dos Servidores do Estado de Mi-
nas Gerais a instalação do urn ambulató-
rio em Teófilo Otoni;

n.9 69, cm que o Sr. Deputado GenCsio
Bernardino solicita no Sr. SecretSrio da So-
guranca apoio As providências tomadas po-
lo Promotor da Vara do Jdri e das Execu-
çSes Criminals, cm rclaçSo no prohiema do
Dcpósito die Presos;

n.° 76, do nobre Deputado Ronaldo Ca-
nc(bo, pedindo ao Sr. Govennador, ao DER
c no DNER providências para implantacãO
mia pavimentacSo asfSltica da BR-265, tre-
cho Muriaé—_Miral--UbS

n.' 89, através do qual o Sr. Deputado
Olavo Costa solicita ao Sr. Debegado do En-
sino em Juiz (10 Fora a abreviacão do pro-
jcto dc instalação de ginSsio em Santana
do Deserto;

n.9 91. da Sra. Deputada Jilnia Manse,
pedindo ao Sr. Governador o urgente as-
faltamento da estrada que liga Carmo do Ca-
juru S MG-7;

n.9 100, em que a mesma Sra. Deputada
solicita iios Srs. Presidentes da TELEBRAS
o da TELEMIG a religacão do telefone que
scrvia S Clinica Nossa Senhora de Fatima
e ao Hospital das Cllnicas, em São Joaquim
das Bicas, Municipio de Igarapé;

n.Q 104, do Sr. Deputado Neif Jabur,
mostranclo ao Sr. Governador do Estaclo c
ao Diretor do DER a nccessidade cia implan-
taç5o asfudtica do trocho rodovianio Ihira-
ci—divisa do Estado do São Paulo.

PROJETO DE LEI
Em 1.11 discussäo, é aprovado o Projeto

do Lei n. 9 44/75, do Sr. Deputado Pedro
(lustin, quo declara do utilidade pdblica o
Serra Verde Camping Ciubc (be Minas Ge-
rais, corn sede ein Belo Horizonte.

Nomeaco de Comisso
Paris representar a Assenibléia no II

Congresso do Centro do Estudos Odontoló-
gicos do IPSEMG, a realizar-se em Poços de
Caidas, a Mesa nomeia, conforme indica-
cão das Liderancas, comissão composta dos
Srs. Deputados Christovam Chuaradia, João
Marques e Said Arges.
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REUNIAO ESPECIAL, AS 14 HORAS DE 30 DE ABRIL DE 1975
HOMENAGEM POSTUMA AO EX-VICE-PRESIDENTE DA

REPUBLICA, PROFESSOR PEDRO ALEIXO

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz, Fernando Junqucira, Wil-
son Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Ar-
ges, JLinia Manse, Pedro Gustin, Amilcar
Padovani, Antonio Dias, Artur Fagundes,
Carlos Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chia-
radia, Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton
Canabrava, Delfim Ribeiro, Dênio Moreira,
Elmo Braz, Emilio Gallo, Emilio Haddad,
Euclides Cintra, Genésio Bernardino, Gerar-
do Renault, Gomes Moreira, Haroldo Lopes,
Humberto de Almeida, Jesus Trindade, João
Marques, João Navarro, João Pinto Ribeiro,
Jorge Carone, José Bonifácio Filho, José
Laviola, José Honório, José Santana, Kemil
Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes Burros,
Milton Lima, Milton Salles, Neil Jabur, Nil-
son Gontijo, Nunes Coelho, Olavo Costa, Pe-
dro Narciso, Raimundo Albergaria, Ronaldo
Canedo, SebastiSo Nascimento, Sérgio Fer-
rara, Sylo Costa, Telêmaco Pompei.

Abertura

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Nos termos do Requerimento
cujo primeiro signatãrio é o nobre Depu-
tado Carlos Eloy, Lider do Governo e da
ARENA, destina-se esta Reunião Especial a
homenagear postumamente o ex-Vice-Presi-
dente da Repüblica, Professor Pedro Aleixo.

Nomeaco de Comisso

A Presidência nomeia os Srs. Deputados
Carlos Eloy, Emilio Haddad, Emilio Gallo,
Kemil Kumaira, Ronaldo Canedo, Carlos Le-
mos e Cicero Dumont, para, em comissão,
introduzirem no recinto do Plenãrio os fa-
iniliares do homenageado e as auttoridades
que se encontram no Salão Nobre.

Composico da Mesa
A Presidência convida a tomar assento

A mesa o Exmo. Sr. Dr. Mãrcio Garcia Vi-
Ida DD. Secretário do Governo, represen-

tando o Governador do Estado de Minas
Gerais; Exmo. Sr. Dr. Levindo Ozanan Coe-
lho, DD. Vice-Governador do Estado de Mi-
nas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Mauricio Brant
Aleixo; Exmo. Sr. Desembargador Euripedes
Correa de Amonim, DD. Presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral e representante do
Presidente do Tribunal de Justiça; Exmo.
Exnio. Sr. Dr. Lamartine Cunha Campos, DD.
Presidente do Tribunal de Justica;
General Carlos Luis Guedes; Exmo. Sr. Dr.
Ldcio de Souza Cruz, DD. 1.-Secretário da
AssemblCia Legislutiva (10 Estado de Minas
Gerais.

Oradores

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presiclência concede a pa-
lavra ao nobre Deputado Sylo Costa, que fa-
lará em nome da Bancada da Alianca Reno-
vadora Naciunal.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA -
Exmo. Sr. Deputado JoSo Ferraz, DD. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Esta-
do de Minus Gerais; Exmo. Sr. Dr. Márcio
Garcia Vilela, DD. Secretário do Governo,
representante do Exmo. Sr. Governador do
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr.
Levindo Ozanan Coelho, DD. Vice-Governa-
(ion do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
Dr. Maunicio Brant Aleixo; Exmo. Sr. Desem-
bargador Euripedes Correa Amorim, DD.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral,
representante do Presidente do Tribunal de
Justiça; Exmo. Sr. Dr. Lamartine Cunha Cam-
pos, DD. Presidente do Tribunal de Alcada;
Exmo. Sr. General Carlos Luis Guedes; Exmo.
Sr. Deputado Licio de Souza Cruz, DD. 1.-
-Secretário da Assembléia Legislativa do Es-
tado de Minas Gerais; demais autoridades, mi-
nhas senhoras, meus senhores e Srs. Depu-
tados
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FilIio (IC José Caetano Aleixo e dc D.
irsu1a Martins Alcixo, Pedro Aleixo nasceu
no Distrito de S,-to Sebastiäo, hoje Bandeiran -
les, (10 MUniciplO de Mariana, em 1.0 dc agos-
to (Ic 1901.

Fez sells cstudos no Colégio Maiheiros, no
Ginisio Alfredo Bacta de Ouro Preto, no Cur-
so de Preparatórios Furtado de Mencses, tarn-
hem em Ouro Preto, no Externato Ginásio Mi-
neiro, no Colégio Caetano de Azevedo Cou -
tinho, em Belo Horizonte. Dcpois (le subme-
ter-se aos exames I)arceia(Ios c aos exarnes
'estibuIares (la Faculdade Livre (Ic Direito die

Minas Gerais, quc Sc realizarain em 1918, ma-
triculou-sc no Curso de Graduacão dcssa ins-
tituicSo, quc posleriormente passou a cons-
tituir uni (las l'aculdadcs da Universida(ic
(Ic Minas Gerais, criada pela Lei Estadual n.1
956, de 7 de setcinbro de 1927, que a instituiu
corno fundaçSo autônorna. Pedro Aleixo ha-
chai'elou-sc eni 28 (Ic (Iezcmnbro (Ic 1928, co
mo aluno distinto, pois a dc foi conferido o
Prênmio Rio Branco, ate hojc destinado no
ineihor aluno de cada turmima

Desdc quando formado, passou it advo-
gar no capital nhineira, priinciraniente inte-
ran(lo 0 cscritório de advocacia do Dr. AhI-

ho Machado. Falecendo o Dr. AbIlio Machado,
criaram 0 SCU próprio cscritório, dc e Os
Des. Milton Soares Campos, cste como scu pri-
cipal elemento c figura de lidcrança, e JoSo
Evangelista Pinheiro . Mais tarde, passnramn a
vincular-se a esse renomado escritório ou-
tros advogados dc gaharito, entre os quais
OS Des. Hélio Hcrmueto, Caio Nogueira, José
Maria Alkirnim, Teófilo Cruz, Fabricio Son-
res e Arnintas de Barros.

Politico poe exeelência e formmiaçSo, dies-
(IC OS tempos do Centro Aca(Iêrnjc() Afonso Pc-
no DA da Faculdadc dc Direito do UFMG,
(ICdiC011-sc (icSdlc ccdo a vida püblica. Inicial-
rnentc foi eleito rncmhro do Conselho Deli-
berativo do Estado dc Minas Gerais, em Be-
lo Horizonte, cargo que cquivale, liojc, ao (ic
Vereador, que integra a Camaro Municipal
die Belo Horizonte. Exerccu estc mandato dc
15 dc marco de 1922, portanto, antes de di-
plornar-se em Direito, a 18 de agosto de
1930, tendo sido, sueessivamcnte, Secretário
e Prcsidentc dessc colegiado.

Posteriormente, após participam' da cam-
panha da Aliança Liberal, através de ativi-
(Ia(Ies Oi)jetivas em comicios, caravanas e na
própria imprensa, foi eleito Deputado a As-
scmbléia Nacional Constituinte, na qual exer-
ecu o inandato de 15 (Ic novembro de 1933 a
30 de abril (Ic 1935, e foi nessa oportunidade
que, através die urn proselitismo fascinante,
conseguiu aquilo que foi considerado o sell

maior trjunfo: a vilória para que 0 proces.
SO (IC votaçSo fosse feito de modo secret0
formula essa quc pela primeira vez apareci
no Brasil e quc iria proporcio.nar aos da sun
grei urna extraordinOria vitOria nas urnas
Aqui, a prirncira dcmonstraçSo de uma for-
maçao democrOtica inquebrantOvel. Presiden.
te do Camaro Federal, n5o se durvou ante o
golpc (10 estado novista, enviando ao Pre-
si(Icnte da Rcpüblica urn telegrama onde Fe-
pudliava a violaçSo do democracia e o sell
flagrante inconformismo. Vern para. Belo Ho-
rizonte e inicia aqui uma dos lutas mais gb-
riosas da nossa vnla pohitica, quc cuimina em
1943 coin o Manifesto dos Mineiros, hibelo que
proporciona, três anos npOs, a qucda da Di-
tadura Vargas e o conscqüente restabelecimen
to (las franquias dernocraticas. Elcito Dcputa-
(IC) Estaclual em 1947, somente conseguiu OSSu-
mir o cargo a 5 de jullio de 1950, pOis (iurante
todio o tempo anterior excrcdu as funçoes de
SecretOrio do Interior e Justiçu do Estado de
Minas Gerais no Governo Milton Soares Cam-
pos. Em 1959, foi elcito Deputado Federal,
funciio quc exerceu ate 1962. Reeleito, man-
tevc-sc na Câmara Federal de 1963 a 1966,
tendo partiCipa(Io da Cornissão dc Justiça e
de vOrias comissSes especinis da Câmara,
tefl(l() exerci(Io a Liderança da Maioria de
1964 a 1965, (lurante o Governo do Presiden-
te Castelo Branco, do qual foi, em 1966, Mi-
nistro do Educaç5o, funciio que dcixou em
julho, para candidatar-se 0 Vice-Presidência
do RepObhica.

Indicado candlidato em convencao da Ali-
ança Renovadora Nacional, foi elcito Vice-
-Pmesidentc do Rcpdhhica pelo Congresso Na-
cional, a 3 (Ic outubro de 1966, tcndo tornado
posse cia 15 (IC marco dc 1967 C tendo, no mês
seguintc, atingido, por breve perIodo, 0 mais
alto posto (Ia magistratura do Pals, quando
do ausência (10 entiio Presidente Costa e Sib-
\'a, (lllC viajara para representar o Brasil na
Comiferência (IC Punta Del Lcste. Mais tarde,
lJO16fli JO cm face dc tee-se tornado fisica-
mente ilnpcdhido (Ic continuar a exercer seu
mandato o Presidentc Costa c Silva, que pos-
teriormcntc faleccu, uma Junta Mihitar us-
sumniu as funcöes por forço do Ato Institu-
cional n. 9 12, comphemnentado pelo Ato Ins-
titucional n. 16, de outubro dc 1969, que de-
clarou taxativamente, no art. 1., vagos Os
cargos dc que eram hegalmnente titulares o
Presidente Costa e Silva, realmente enfermo, e
o Vice-Presidente Pedro Aleixo, duja posse
no cargo superior foi con'sidcrada 011 interpre-
tadla conlo inoportuna on inconveniente, fa-
ce a sua intransigcnte oposicão ao Ato Institu-
eio.nal n. 5. 0 Vice-Presidiente, cujo manda-
to foi tornado scm efeito no metade do mês,
teve o cuidado (le devolver 00 erOrio a di-
ferença de retribuiçöes que, enganosarnente,
havia sido ercditada em seu norne na Agência
(ho Banco (10 Brash, como relativa ao cUm
prirnento de urn restante de funçOo que, decla-
rada oficialmnentc vaga, nOo bra, de fato,
exercida.

Aqui, unia nova fase na sua proficua lu
to politico-partidOria. Marginalizado do pro-

1 cesso, nao esmorece, ja que o irnpedimento
ao acesso ao posto major passa a ser como
que uma constante em sua vida pdblica, pois
repete-se agora o episOdio dc 1937. Alas a
luta nSo cessa jamais no vida desse predesti-
nado cultor do Direito. Urn fato marcante
ilustra hem: responsabilizado pela incorpora-
cao do AI-5 a Emenda Constitucional n. Q 1,
dc 17 de outubro de 1969, emIl seu art. 182,
0 quc tora incumbido pelo Presidente Costa
e Silva de elahorar a Constituição, exphica a
sua posicSo em carta a urn seu amigo jor-
nalista, Sr. Edson Lobão, cm Brasilia, car-
ta essa que, por constituir urn documento
histOmico, passo a her:

"Belo Horizonte, 3 de agosto did 1970

Lobão,

Nas vésperas de mninha viagemli, recebi,
em nosso apartamento, a visita do Valadares,
do Fernando Costa e do Ruhcns. Conversei
corn des sobrc a hipOtesc de urn tcrcciro par-
tido e fiz, cii passant, urn cornentOrio sobre
as modificaçOes profundas quc os juristas (Ia
Junta introduzirarn na Emenda Constitucio-
nal, que, Poe incumhência do Presidcntc Cos-
ta e Silva, cheguei a elaborar. Apontei corno
talvez a mais importante modificaçSo a que
constitui hoje o caput do art. 182 corn o ti-
tulo DisposiçOes Gerais e Traiisitórias. E que
cu havia considerado - e, aliOs, considera-
do corn aplausos do Presidcnte Costa c Silva

que a promulgaçSo do Emenda dlcveria
marcar o inlcio de uma fase diferente (ha-
quelo quc estOvamos vivendo, isto é, deveria
mnarcar 0 iflidlO da dccadência dc atos ins-
titucionais. Por isso, vejam bern, eu omiti
urna rcferência expressa 0 continuaçOo do vi-
gência do Ato Institucional n. 9 5 ou a con-
tinuaçSo ila vigência de qualquer dos outros
abs haixados. 0 atual parOgrafo ñnico do
art. 182 é que constituia 0 P6PF0 dispositi-
vo (ho art. 182, scm, contudo, hover a clAu-
sula (Ta aUdLêflcia (10 Conselho de Seguran-
ca Nacional, quc o prOprio Presidente Costa
e Silva entendeu nOo ser necessOria, e fazen-
(10, a propósito disso, a refcrência ao espe-
tOcuho do povo romano, que, em geral, nSo
concedia a graça da vida ao gladiador yen-
CidlO.

Promulgada a Ernenda n. 9 1, de 17 dc on-
tubro, verifiquei que os juristas, autores da
revisOo do (lodurnento introduziram urn dis-
positivo para see o próprio art. 182, dizendo
que "continuam em vigor o Ato Institucional
n.Q 5, de 13 de dezembro (Ic 1968. C Os de-
mais atos posteriormente baixados", e con-
verteram o antigo dispositivo em parãgrafo
imnico, ineluindo neste parOgrafo a cxpressSo
"ouvido o Conselho de Seguranca Nacional".
Creio que urn dos meus cordiais visitontes
eontou a conversa ao Evandro Carlos de An-
drade. 0 Evandro, muito generosamente, cs-
creveu urn artigo no Jornal da Tarde, do E-
tado die São Paulo, dispensando-me palavras
elogiosas, mas Sc equivocou ao afirmar que,
no trabaiho quc cu apresentei no Presidente
Costa e Silva em carOter definitivo, estava
consagrada a vigência dos atos institucionais
como sendo o tcxto do capul do art. 182. No
mncu trabaiho Cu nao consignei tal vigência.
Poe isso, scin que pareça que Cu cstou pc-

dindo qualquer retificação, espero rnerecer
(IC vocé urn ohséquio: indagar qual foi o
informante do Evandro e recornendar a quem
tiver sido que encontre meio de fazer junto
ao Evandro a devida retificação.

Corn urna visita aos de sua hospitaleira
casa, sou o amigo

Pedro Aleixo"

Senhores, rctornando a Belo Horizonte e
reassumindo o exercicio da advocacia, Pe-
dro Aleixo possou a dedicar todo o seu tem-
po a urn csforco persistente no sentido de
que, atendidos os próprios preceitos consti-
tucionais, pudesse ser tentada a reconstitui-
ção (10 regime pluripartidOrio, e, para mi-
(iO dessa rcconquista, pudessc ser criado o
terceiro partido politico, apresentando uma
primeira opçOo para quantos nSo quisesem
intcgrar-se aos outros - o PDR, cujos obje-
tivos de concretização são agora, depois de
sua morte, redlobradamentc buscados e traba-
lhados pebos que, aos seus dignos empenhos,
espontaneamente se ahiaram.

Quanto a outros ãngubos de atividades,
é certo que Pedro Aleixo, ahém de criar e
manter a Fundacão São José, instituicão de
amoparo aoS que de SCUS auxibios neccssitani,
c de criar o abrigo Monsenhor Artur de Oli-
veira e permanentemente participar dos es-
forcos essenciais 0 manutcflção C 00 aperfei-
çoamnento desso casa que agasahha, educa e
orienta o pequcno jornaleiro, dando-lhe ade-
quadas condicocs de trabalho, integrou tam-
bern, durante o major tempo de sua vida, a
Comissão Dirctora da Santa Casa de Miseri-
cOrdia, colaborando efctivarnentc corn todas
as instituicöes assistenciais desta Capital.

Por outro lado, Pedro Aleixo foi, em
1931, SecretOrio e mais tarde Presidente do
Conselho Consultivo do Estado de Minas Ge-
rais. Presidiu, em seguida, a Comissão de
Revisão Administrativa do Estado. Também
participou de uma comissão técnica encarre-
gada de organizar urn plano de remodelacao
(10 sistcma penitenciário do Estado.

Fundou, corn vOrios companheiros, 0
jornal Estado de Minas, do qual foi Presiden-
te enquanto viveu e a cujas empresas asso-
ciadhas, como as ROdhio Mindira e Guarani e
a Tclevisão Itacolomi, preston efetiva cola-
horacão especial de assessoria jurIdica.

Pedro Aleixo (Icixou vOrios e suhstancio-
sos trabalhos publicados em vOrias revistas
juridicas nacionais, alérn de inñmeros discur-
SOS e parcccrcs, todos incluidos nos Anais da
Assembléia Legislativa do Estado de Minas
Gerais, da Asscmbléia Nacional Constituinte e
da Câmara Federal dos Deputados. Entre
seas trabolhos porlamentares mais relevantes,
destaca-se, certarnente, a reforma da Consti-
tuicão Federal de 1967.

Alas, alérn de urn homcm quc participou
ativamente da vida pdbhica como politico,
Pedro Aleixo foi, sobretudo, urn mestre do
Direito e, nessa Area, particularmente, urn
grande professor. Observe-se, preliminarmen-
te, que sua prOpria participacão na comis-
são encarregada de planificar a reforma do
sistema penitenciOrio do Estado tornou-se
realolade, emil Virtudie dc indicacão da Fa-
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culdade Mineira de Direito, da qual, além
de urn dos fundadores, foi catedrátjco de Di-
reito Penal, nomcado em 19 de dezembro de
1945, tItulo de magistério corn o qual se in -
tegrou ao que é hojc a Universidade Católica
de Minns Gerais.

Na verdade, o Professor Pedro Aleixo pas-
sou a integrar 0 magistério superior muito
cedo, pois ingressou no corpo docente da Fa-
culdade de Direito da hoje Univcrsjdadc Fe-
deral de Minas Gerais cinco anos após di-
ploniar-se como bacharel e através de con-
curso vitorioso, concluido em 26 de outubro
(IC 1927. Fez-se, entilo, docente livre (Ic Di -
reito Penal, o que nSo o irnpcdiu de exercer,
(Ic 15 de marco dc 1931 a 31 de dezembro
de 1932, a cátedra (IC Sisternas Penitenciá-
rios do Curso de Doutorado, ou seja, do Cur-
so de Pós-Graduacso da Faculdade. Em 20
(IC marco de 1946 assumiu., como substituto,
a docência dc Direito Penal, permanecendo
no regência dessa cadeira ate 5 (IC junho de
1950. Voltou a Iriesma catedra e cxerccu-a de
4 de abril a 5 (Ic outubro de 1951, tendo le-
cionado ainda, como catedrático interino, no-
ineado por decreto de 31 de junho de 1951,
o programa de Direito Internacional Ptiblico
do curso de Bacharclado.

Regcu o curso de Prática dc Processo
Penal e submctcu-se em 57 a concurso para
provirnento da cãtcdra de Direito Penal, que
se vagara corn o falecimento (10 Professor
Carlos Alberto Lücio Bittcncourt, c, aprova-
(10 por unanimidade., foi indicado ao provi-
indnto da cadeira em 24 de marco daquele
ano e entSo nomeado catedrático de Direito
Penal, por decreto (Ic 2 de juiho de 1957.
Empossou-se em agosto desse ano e regeu o
prograrna de sua cadcira ate o final do ano
letivo de 1958, quando, eleito Deputado Fe-
deral, as circunstâncias fizeram-no dcfiniti-
varnente afastados dos misteres do magisté-
rio, que tao dignamente souhe sempre cum-
prir, pois, nSo obstante tenha sido dignifica-
(10 corn a honrosa e sempre excepcional dis-
tincSo de ver oficialmente considerada adia-
da, por mats cinco anos, a aplicação dos pre-
cellos de urna aposentadoria cornpulsória, que
0 atin.giriam em prirneiro de agosto de 1971,
liccnciou-se das funcOes para cxerccr scu Id-
limo mandato lcgislativo, e, voltando a libe-
var-sc (leSSes ñltimos encargos em plcno JC-
rio(Io de férias escolares, precisou outra vez
dcsligar-se de sun cátedra antes de assumi-
-Ia, a firn de empossar-se no ültimo cargo,
quc a sua permanente vocac5o para dignificar
a participaçao humana no serviço páblico
the havia confiado, ou scm, a Vicc-Presidên-
cia da Repñblica. Regressando a Belo Hori-
zonte, o Professor Pedro Aleixo tomou a mi-
ciativa (le aposentar-se como catedrátjco de
Direito Penal da Faculdade de Direito da
UFMG. E M-lo nSo em razCo das especiais
cirdunstCncjas negativas, pois tais fatores
nunca o afligirarn, mas sobretudo em obedi-
C.ncja nos próprios conselhos da consciência
(lc quc os homcns pondcrados, ate scm dci-
xarcm de ser o quc scmpre foram, precisam
também ser seinpre, necessarjamente, pruden-
tcs.

Essa foi a vida (IC Pedro Aleixo: marco
de lutas, vitórias e derrotas e talvez quem
sahe? - aparenfemente mais derrotas one

vitói'ias, mas que marcam urna profunda par-ticipacSo no processo de aprimoramento de
nossas instituicOcs.

E quando se discute tanto, e quand0
ãnimos se exaltam em busca de uma formula
de abcrtura politica, temos que lembrar Pe-
dro Alcixo, porque cle nos deixou a meihor
rcceita: "A Volta ao Estado de Direito n5o
exige reformas. Basta o direito de pratjcábo"

Esse foi Pedro Aleixo. Exempbo par to-
(las as gcraçOes. Professor emérito, politico
ilihado, homern extraordinário, que, no dizer
de urn de seus amigos., "rnorreu como Qui-
xote, pcnsando em moinhos. Amou a ljber
dade ate 0 dcrradeiro instante e, como n50
podia deixar de ser, foi vitirna desse amoj-.
Elc c Milton Campos foram os dois contrá
rios que se completaram. Urn estará esperan
do pelo outro naqucles campos serenos onde
us contrarios se fundem, e as paixOes e o
ceticismo completam corn certa ironia este
mundo que ficou".

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o nobre Deputado
Carlos Eloy, que falará na qualidade de Li-
(ter do Governo nesta Casa.

o SR. DEPUTADO CARLOS ELOY
Exrno. Sr. Deputado JoSo Ferraz, DD. Presi -
(Icntc (Ia Assernbléin Legislativa; Exmo. Sr.
Dr. 1\larcio Garcia Vilela, DD. Secretário do
Gover,no, representante do Sr. Governador Au -reliano Chaves; Exmo.° Sr. Dr. Levindo Oza-
nan Coelho., DD. Vice-Governador do Estado;
Exrno. Sr. Dr. MaurIcio Brant Aleixo; Exmo.
Si-. Descmhargadoi- Euripedes Correa de Amo-
rim, DD. Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral, representante do Presidente do Tri-
bunal de Justica; Exmo. Sr. Dr. Lamartine
Cunha Campos, DD. Presidente do Tribunal
de Alcada; Exrno. Sr. General Carlos Luis
Guedes; Exmo. Sr. Dcputado Liicio de Souza
Cruz, DD. 1. 9-SecretOrio da Assernbléia; Srs.
SecretCrios de Estado, dernais autoridades,
meus scnhores, rninhas senhoras, Srs. Deputa-
dos:

Ao longo da vida parlamentar., temos di-
ligcnciado no sentido de cumprir corn profi-
ciCncia e zclo as tarefas quc .nos cabem em
decorrCncja do nosso mandato.

Confessamos, entretanto, que outro encar-
go jamais nos motivou tao singular emocão
como 0 de que hoje nos desincurnbjmos, que
é 0 (Ic trazer a palavra do Governo de Mi-
nas Gerais nesta homenagem que se pres-
ta a memória de Pedro Aleixo. Receamos,
porém, que a emoçiio possa ernpalidccer o
cxato sentido que desejamos emprestar as
nossas palavras. Sc tal ocorrer, restarã, em
compensacao, o pronunciamento de alguém,
como nós, que tern procurado construir sua
carreira dentro daqueles moldes ideais gue
Pedro Aleixo tOo bern personificou, aquebe
sistcma lOgico de coerências encadeadas -
carOtcr, inteligência e coracOo.

Em muitos campos fez-se presente Pe-
dro Aleixo. E em todos foi grande. 0 intelec-
tual, o professor, o advogado e 0 estadista
cram facetas da mesma personalidade adrni-
ravel do chefe de familia exemplar e do ami-
go dcdicado. Nele, para usar o conceito de
Joaquim Nahuco, o menino é pai do homem.

que, (lesde criança, jO revelava a vocacOo
incoercivel para a advocacia e a politica.
TaIfll)ém professor e intelectual, Pedro Aid-
xo foi impar pela sOlida cultura e pela lIt-
cida intelign.cia de que dOo testemunho seus
discipulos e trabalhos publicados. Na Facul-
dade de Direito, onde estudou e se graduou
corn as mais altas distinçOes, tornou-se, por
mérito, titular da cOtedra de Direito Penal,
impondo-se pelo profundo conhecimento alia-
(10 a didatica irnpecOvel. Autor de numero-
sos trabaihos, todos se destacaram pela cx-
celCncia do contcItdo. Alguns, corno a mo-
nografia sobre irnunidades parlarnentares, sOo
unaniincntc reconhccidos como dos rnclhores
quc no gênero jO Se publicaram no Pats.
Advogado por vocação, estO viva na memo-
na de todos a atuação de Pedro Aleixo em
nossos Tribunais, onde cobocava sua inteligên-
cia a serviço (Ic nobres causas, dcspertando
adniiracao corn sua cultura, seu estibo e ora-
tória inconfundiveis, sua personalidade mag-
nctizantc. Politico, homern pItblico, estadista,
ncste particular, Pedro Aleixo superou a
Si rncsmo. Au lado de Francisco Campus,
Virgilio de Melo Franco, Milton Campus,
Gustavo Capancma, José Maria de Alkirnin,
MagalhOcs Pinto e rnuitos outros, fez dc
part ,, daqucla plêiacle die mineiros que, den-
tro e fora das Gerais, tern scrvido ao Pals
por tantas décadas.

Desdc aquele ja bonglnquo 1927, quando se
clegeu Vcreador a Camaro Municipal de Belo
Ilorizonte pela Alianca Liberal, passando pe-
las diversas legislaturas em que pontificou co-
mu Dcputado, pebos vOrios periodos (Ic Se-
cictario die Estado, Ministro, 'Vice-Presidente
do RcpItblica c fundador do Partido Dcinocrá-
lico Rcpublicano, em todo esse tempo., Pedro
Aleixo se caractcrizou pelo idcalisrno (Icsintc-
reSSa(lO, pelo amor a liherdade e a democracia
e pcla declicaçao A causa pItblica.

Originário de urn dos rigidos troncos em
que se tern mol(Iado nossas inclhores tradi-
çOes familiares, Pedro Aleixo foi, antes de
tudo, urn cxtraordinOrio chefe de farnIlia.
Esposo exemplar de D. Maria Stuart Biant
Alcixo, pal extreinoso de Mauricio, Sérgio.,
.JosC Carlos e Hcloisa, soube dc transrnitir
scu legado moral aos descendcntcs. A esse
respeito é, aliOs, grandemente sign ificativo
scu clepoimento a Câmara dos Dcputados,
quafl(Io dcclara ter experirnentado a cinocOo
mais profunda de sua vida ao presenciar a
sograçOo de seu filho José Carlos como pa-
dre jesulta. Como amigo, Pedro Alcixo sou-
he, igualmente, scr grande. Nunca se dci-
xou dominar pebos rancores on divergências
(ic opiniOo que a politica pode gerar, con-
tandu, entre suas nicihores arnizades, corn ad-
versarios no campo partidário. Exemplo dis-
so era José Maria de Alkimin, que a dc so
se referia, carinhosamente, corno "o nosso
Pedro".

Sobre "o nosso Pedro", aliCs, vamos pe-
(lii' permissao ao ilustre Padre Godi.nho pa-
i-a tran'screver suas paiavras, que hem sinte-
tizam a gran(Ieza do homenageado: "Mor-
rcu como Quixote, pensando em moinhos.
Amon a liberdade ate o derradeiro instante.
Como nOo podia deixar de ser, foi vitima des-
se amor. Ele e Milton Campus foram os dois
contrOrios que se completaram. Urn estará
esperando pelo outro naqueles campos se-

renos onde os contrários se fundern, e as pai-
xOes e o ceticisrno contemplam corn certa iro-
ha este rnundo que ficou."

Gostarlarnos, contudo, de acrescentar ape-
nas quc o amor de Pedro Alcixo a liberdade e
a causa pliblica nOo foi em yOu. Mais do
quc vitinia dcsse arnor, dc foi herOj vito-
rioso que deixa atrOs de si urn crédito inco-
mensurOvel, fruto de toda uma vida dedica-
da a Minas e ao Brasil.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Corn a palavra o nobre Deputado
Nilson Gontijo, que falará em flume da Banca-
da (10 Movimento DernocrOtico Brasileiro.

0 SR. DEPUTADO NELSON GONTIJO -
Exmo. Sr. Presidente da Assernhléia Legisla-
tiva de Minas Gerais, Deputado JoOo Ferraz;
Exino. Sr. Dr. Márcio Garcia Vilela, DD. Se-
cretario do Governo, representando S. Exa.,
o Sr. Governador do Estado; Exrno. Sr. Vi-
ce-Governador do Estado de Minas Gerais,
Dr. Lcvindo Ozanan Coelho; Exrno. Sr. Dr.
Maurlcio Brant Aleixo; Exrno. Sr. Desem-
bargador Eurlpedes Correa de Arnorirn, DD.
Prcsidente do Tribunal Regional Elcitoral,
representante do Exrno. Si. Presidente do Tri-
bunal de Justica; Exmo. Sr. Dr. Lamartine
Cunha Campus, DD. Prcsidente do Tribunal
lie Alcada; Exrno. Sr. General Carlos Luis
Guedes; Exrno. Sr. 1.-SccretOrio do Assem-
hbia Lcgisbativa, Deputado LItcio de Souza
Cruz; Exrnos. Srs. Secretários BonifCcio de
Andrada, Luurival Brasil e José Fernandes
Filho; membros da familia Pedro Abeixo, de-
mais autori(Ta(ies presentes, Srs. Deputados.

Recordando, desta Tribuna, em ato lie
liornenagern póstuma, a figura extraordiná-
na (IC Pedro Aleixo, cumpro honrosa incurn-
bCncia do Movimento DernocrOtico Brasilei-
ro e o faco emocionado pebas image,ns de
lutas gboriosas que me vêrn a rnemória.

Pedro Aleixo foi urn mestre cm Diieito e
cia Politico urna personalidade harrnoniosa-
rncnte estruturada em tomb dessas duas ci-
Cncia's dc açOo social. Corn efeito, dc rcunia
cm sua individualidade marcante uma aguda
intuicOo acerca dos valores éticos necessO-
rios para o exercicio dos dircitos c o cumpri-
mento dos deveres. Foi scmpre fieb aos va-
lores conquistados por sua experiência e seus
conhecirnentos e pussuia, desta forma, urn ti-a-
vejainento mental dotado de singulares pu-
deres de interpretaçOo d (IC execução. Desta
mancira, participou, como lider e comandan-
te, das mats empolgantes campanhas em de-
fesa do direito, da ordern e da democracia.

NOo obstante possuir esses valores sub-
jetivos que o nortearam por toda a sua ful-
gurante vida pItblica e profissional, era igual-
inente dotado de notáveis atrihutos de rca-
lisnro c hahilidade, scmprc convocado nas
mais dificeis conjunturas da politica nacional.
Nome respeitado em todos us niveis de ad-
ininistracOu pItblica e de cuitura juridica,
Pedro Abcixo se caractcrizava pebo espirito
de coordcnacOo, comb 6 prOprio dc lodos us
Ilderes que desempcnharn atividades de repre-
sentaçOo. Neste desempenho, punhn toda
a força (le sua inexcedivel consciência do
(lever na rcalizaçOo dos superiorcs propósi-
tos visados pela profissão, na vida privada, e
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ucla polilica, na Vida ptiblica. Esse enten-
dimdnto é que define os estadistas que mais
se preocupam corn estruturas e sistemas que
cnvolvcm as questöes de Estado, administra -
çüo e reprcsentaco popular. integrado numa
cornunidade coriservadora, herdeiro de dou -
trinas européias de liberalismo revolucioná-
rio., Pedro Aleixo foi uma personalidade do-
tada de principios de rnoderacão e tolerân-
cia, que muito concorreram Para o desen-
volvimento (las nossas instituiçoes polIticas.
Em seus conceitos politicos, em scu intran-
sigente liberalismo, o inolvidável mestre se
credenciou a gratidao de todo o povo mi-
neiro e a admiração dos membros de todas
as diferentes facçOes politicas, pelo seu in-
cessante trabaiho em defesa da liberdade e
da democracia. Foi ele o nosso mestre de
civismo, e, como seu discipulo, reconheco a
minIm divida, contraIda quando, nos meus
primeiros monientos de luta politica, dde re-
recebi os ensinamentos básicos de dever Para
corn a liberdade e a democracia. Nos ho-
mens simbólicos se inspiraram sempre os nos-
sos sentimentos de amor c sacrificio as grail-
des causas do povo, ünica entidade fonte de
poder a que devernos ser fiéis. Pai'ticipando
(IC todas as campanhas e pregaçöes politi-
cas lancadas Para defesa dos postulados hu-
manistas da cristandade, o grande politico,
em todas as horas, em todas as oportunida-
des, foi urn lider autêntico e incansável.
Não se omitia nunca no que entendia como o
cumprimento de urn dever sagrado: transmi-
tir aos seus concidadãos a sua fé na democra-
cia e o seu espIrito de luta Para a defesa da
liberdade humana.

Em 1943, quando o mundo estava convul-
sionado pela guerra, c as ideologias se di-
gladiavam, Pedro Aleixo foi urn dos primei-
ros nas bataihas cIvicas travadas em nosso
Pais Para a restauração da democracia. Era
urn apóstolo das lutas pelas liberdades pü-
blicas. E, de fato, cle atuou naqueles memorá -
veis episódios corn a mesma coragem coIn
que os expedicionários biasileiros estavam
lutando contra o nazismo e o fascismo nos
campos da Europa. Modelo clássico de po-
litico, possuiclor de uma profunda intuicão
social, ele foi uma presença indispensável nos
Consclhos da Repüblica por seu saber juridi-
Co e pela inalterável serenidade corn que en-
caminhava o atendimento das reivindicaçöes
do povo brasileiro. Iniciou sua Vida pñhlica
no Cargo de Conselheiro Municipal e, de de-
grau cm degrau, chcgou a Vice-Presidente da
RepiThlica. Em todos os cargos, foi um executor
modesto,, sereno e fiel da vontade popular e
dos grandes ideals democráticos. Suas pre-
gacöcs noitearam, Para a democracia e a li -
berdade, inñmeras geraçOes de jovens, que,
na universidade e nas pracas pàblicas, ins-
piravam-se cm suas palavras de amor ao povo
e a Pátria, Para empreender a luta pelo bern-
-estar e pclo desenvolvimento de nossa gran-
de naçäo.

0 momento critico de sua atuacao vito-
riosa foi o Manifesto dos Mineiros, em que
fez causa comum corn os maiores nomes da
cultura nacional, documento que definiu a
vocacio de Minas contra a prepotência, o ab-
solutismoe a ilegalidade. Restaurada a de-
mocracia, Pedro Aleixo projetou-se como fun-
dador da União Democrática Nacional, de

cujo ideário de ucão polItica participon corno
lider e comandante. Como dc, ombro a om-bro, Cu e outros jovens, naqueles tempos lil
queciveis, participamos de urn gigan.tesc0 tra
balho de conscidntizacäo nacional em torn0
dos principios dernocráticos, consubstancia
dos mis campanhas do Brigadeiro Eduardo
Gomes Para a Presidência da Repüblica e
de Milton Campos Para o Governo de Minas
Gerais. Desde então, aprendemos a repelir
o totalitarismo e a arbitrariedade; aprende
laos a repudiar os regimes de excecão, Pa-
ra que volte a reinar o império do direito e
da justiça tanto nas relaçoes de ordem prjva
da, quanto nas de ordem püblica. Corn ele
aprendemos que mais vale uma derrota corn
honra que uma vitória corn fraude. Corn
dc aprendemos que o povo é soberano nas
suas decisöes; corn ele aprendemos que o go-
verno scm suporte em bases populares e go-
veino transitório. Nenhum governo é au-
téntico scm o respaldo das urnas, através
do voto direto e secreto.

Tribuno dos mais eloqüentes, Iegisla
dor perspicaz, deixou dc também a marca
(Ia sua honradez e da sua cstatura moral no
dcscrnpenho de cargos exccutivos, aos quais
dedicou todo o seu talento e a sua experiên
cia parlamentar, pois o Poder Executivo não
o dcsviou do seu caminho de democrata con-
victo e incansável. Ainda nos ñltimos dias
do sua Vida brilhante tumultuosa, lutava pelo
aprimoramento da representacão e da organi-
zacão politico-partidária em nossa Pátria.

Em sua Vida particular, deu sua assis-
tência assim como destinou os seus subsidjos
parlamentarcs as camadas pobres da socie-
dade, as criancas desamparadas, as institul-
cöes de caridade, como a Santa Casa de Mi-
scricórdia. Poderia, através de sua banca
de advogado, pela sua cultura, pelos conhe-
cimentos jurIdicos nas tribunas do jüri, ter
nmealhado grande fortuna, mas morreu po-
bre, porque jamais foi uma figura argentá -
na. Em termos clássicos, dentro dos mode-
los de cidadania e cavaiheirismo, Pedro Alei-
xo so distinguiii como paladino do Direito e
dos ideais politicos, revelando uma persona-
lidade extra ordinariamente resistente, dignifi-
cando sua gente e constituindo-se em padrão
de cidadania Para todo o povo mineiro. Pa-
ma definir Pedro Alcixo, eomo exemplo de ci-
dadjio, de jurista, de politico, de dirigente
püblico e de extraordinária figura humana,
eu direi upenas: foi urn bravo soldado na
luta pelo bern comum.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Corn a palavra o Dr. MaurIcio
Brant Aleixo, que falará em nome da fami-
ha do Professor Pedro Aleixo.

0 SR. DR. MAURICIO BRANT ALEIXO -
(Profere discurso quo, por ainda näo ter
sido devolvido polo orador, será publicado
ciii outra ediçäo.)

Palavras do Sr. Presidente

0 SR. PRESIDENTE (DEPTJTADO JOAO
FERRAZ) - Também a Mesa da Assembléia
Legislativa, por intermédio desta Presidên-
cia, deseja solidarizar-se corn as homenagens

ola prestadas a memória do exVice-Presi-
dente da Repüblica, o Professor Pedro Aleixo.

Seu falecimento, ocorrido em 4 de mar-
go de 1974, foi o epilogo de uma Vida de-
dicada as causas da cultura e da coletivida-
dc Nas duas facetas de suas atividades -
a do intelectual e a do homem pñblico - Pe-
dro Aleixo conquistou as mais honrosas po-
sicöes, mercê de sua inteligência, de sua dig-
nidade, de sua obstinada capacidade de tra-
balhar e de lutar pela causa final da justiça.

Professor universitário, destacou-se em
sua especialidade, o Direito Penal, pela cIa-
reza e profundeza de seus pensamentos. Sua
rica experténcia profissional, adquirida no
labor diutumno - no escritório, na Faculda-
(Ic de Direito, no jüri, nos trabalhos de pes-
quisa e na meditacao - valeu-lhe o respeito
e a admiracão dos discIpulos, que encontra-
yam no mestre, alérn disso, o espIrito de

tolorância de compreensao e de respeito por
suas idéias. Essas mesmas qualidades mar-
caram, igualmente, sua Vida piThlica, tornan -
do-o o politico liberal e sempre pronto a sa-
crificar-se - e aos seus ideais imediatos -
pelos interesses maiores da coletividade, con-
forme ihe ditasse o momento histórico.

Personalidade de forrnação humanistica,
em todas as suas atividades, sua grande pai-
xäo foi o homem e seu relacionamento nurna
sociedade livre, regida pelo Direito e pelos
postulados da democracia.

Sua morte constituiu, Para os meios in-
telectuais e politicos, a perda de uma inteli-
gência lücida e de urn espIrito civico, res-
tando, Para todos os que corn ele convive-
ram e Para as geracOes futuras, o exemplo pe-
rene de sua obra e de suas atitudes, que o
povo de Minas Gerais, por seus representan-
tes, neste momento, relembma num preito de
saudade e de gratidao.

290 	 291

-



16. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20H 30MIN DE 30 DE ABRIL
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento
João Ferraz, Fernando Junqueira, Wil-

son Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Ar-
ges, Jñnia Manse, Pedro Gustin, Amlicar Pa-
dovani, Antonio Dias, Artur Fagundes, Carlos
Eloy, Carlos Lemos, Christovam Chiaradia,
Cicero Dumont, Cyro Macid, Dalton Canabra-
va, Delfirn Ribeiro, Elmo Braz, Emilio Haddad,
Euclides Cintra, FObio Notini, Fábio Vas-
concellos, Gen&sio Bernardino, Gerardo Re-
nault, Haroldo Lopes, Humberto de Al-
meida, João Bello, João Marques, João Navar-
ro, JoSo Pinto Ribeiro, Jorge Carone, José
Laviola, José Honório., José Santana, Kemil
Kumaira, Luiz Baccarini, Mendes Barros, Mil-
ton Lima, Milton Salles, Narcélio Mendes, Neil
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Olavo
Costa, Pedro Narciso, Raimundo Albergaria,
Ronaldo Canedo, Sebastião Nascimento, Sylo
Costa, Vicente Guabiroba.

EMENDA N.9 1
ao Projeto de Lei Complementar a. 9 1/75

Acrescente-se onde convier:
"Art. . . . - Fica extinta a estância

hidnomineral de Patrocinio, criada pela
Lei n.9 1.292, de 6 de setembro de 1955."

Sala das reuniOes, 23 de abril de 1975.
Mendes Barros - Gomes Moreira - Elmo
Braz.

Justificacâo - No curso da discussão do
Projeto de Lei Complementar n.° 1/75, ye-
rificou-se que a estância hidromineral de
Patrocinio foi criada pela Lei n. 9 1.292, de
6 de setembro de 1955.

Acontece que, excluido o MunicIpio de
Patrocinio do art. 1., da Lei n.' 5.524, de
16 de setembro de 1970, pelos motivos apre-
sentados na justificacão do Projeto, perma-
neceria a condicão básica para o cumprimen-
to do art. 15, § 1., alInea "a", da Constitui-
cSo Federal, caso se mantivesse em vigor
a Lei n.9 1.292, que criou a estância hidro-
mineral.

A vista disso, a alteração da legislacão
vigente compreende n.ao so a exclusão do Mu-
nicipio de Patrocinio do texto da Lei n9
5.524, de 16 de setembro de 1970, como tam-
bern a extincão da prOpria condicão de es-
tância, estabelecida pela Lei n. 9 1.292, de 6
(IC setembro de 1955.

Isto posto, por coerência de racioclnio
e conveniêneia politico-administrativa, para
a ampliação da democracia, merece esta
Emenda a aprovacão desta Casa.

Mendes Barros.

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Amilcar Padovani, so-
licitando a suspensão das atividades legisla-
tivas e administrativas no dia 2 de maio,
para que os Srs. Deputados possam compare-
cer as solenidades de 1. 9 de maio em suas
cidades.

Oradores

AUTONOMIA DE PATROCINIO

O SR, DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente, Srs. Deputados, através do
Projeto de Lei Complernentar n. 9 1/75, subs-
crito pelos Srs. Deputados, apresentamos a
consideracão da Casa urna tentativa de mo-
dificar o art. 1., da Lei 5.524, de 16 de Se-
tembro de 1970. Visa devolver ao povo de
PatrocInio o direito de escoiher sea prefei-
to pelo voto, pelas urnas eleitorais. Visa am-
da convocar o Governo a dotar Patrocinio
de infra-estrutura, como estância hidromine-
ral, vetando o Projeto, on a declarar que não
tern condicOes para tal, sancionando a id,
devolvendo a autonomia ao Municipio de Pa-
trocInio. 0 Projeto é uma convocacão ao Go-
verno para se definir pelo progresso de Pa-
trocInio. E para chamar a atencAo do Go-
verno, da HIDROMINAS e da Secretaria da
Induistria, Comércio e Turismo, que ate hoje
nao tomaram conhecimento de que ha uma
lei colocando Patrocinio como estância hi-
dromineral. So sabem disso na hora de no-
mear prefeitos.

Sr. Presidente, nao ha nesta Casa ne-
nhum Deputado que nSo conheca o MunicI-
pio de PatrocInio, terra natal do nosso emi-
nente colega, Deputado Sebastião Alves do
Nascimento, dos mais estirnados., dos mais
quenidos entre os 61 Srs. Deputados desta
Casa. Mas S. Exa., como nós, terá que Ja-
mentar que o Municipio de PatrocInio não
tenha condiçöes para permanecer como uma
estância hidromineral. Bern sabe o nobre
Deputado da importância do Municipio de
PatrocInio, pela sua grandeza, pelo valor de
sua gente trabalhadora, por sua producão
de arroz, feijão, soja e milho; pela gran-
de indñstria de calcário a alguns quilôme-
tros de sun sede - uns dizem 20, outros
18, mas o nobre Deputado Sebastião Nascimen-
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Sr. Presidente, não era o men desejo
ocupar a Tribuna para. tratar desse assunto.
Alas a cada hora que pego nesse Projeto e
que vejo as rasuras, a falta de assinatura do
Presidente, a modificação nos prazos, o ca-
rimbo de "rejeitada" nurna Emenda que não
foi apreciada, porque o relatório assinado
pelos membros da Comissão nSo faz qualquer
menção a Ernenda, sou levado a concluir que
esse Projeto não poderã ser votado. Terã que
ser devolvido a Comissão para novo parecer,
inclusive para apreciar a Emenda.

Logo, Sr. Presidente, a coisa não anda
muito certa quanto ao comportamento de al-
guns setores da Casa, especialrnente as Go-
missSes Técnicas. As CornissOes, pelo Regi-
mento, são obrigadas a se reunir. Havendo
matéria, a reunião é aberta pelo Presidente
dentro do prazo de 15 minutos da horn mar-
cada. Urn minuto após, a reunião nao poderá
ser realizada, e deveria ser convocada nova
reuniSo. Tudo isso, Sr. Presidente, faz parte
do Regimento da Casa. Recordo-me de que,
quando Vereador em Belo Horizonte, assistia
a algumas sessöes da Assernbléia, inclusive a
reuniöes das CornissSes Técnicas, e presenciei
a não-realizacão de reuniöes dessas CornissSes,
porque alguns Deputados chegaram atrasados,
apenas dois rninutos após o prazo regimen-
tal, nSo dando nümero.

Apelo para V. Exa., Sr. Presidente, a
fim dc que haja major vigilância, e o Regi-
menLo Interno seja mais respeitado. Apeio
tarnbém para que fatos como es-se nao se re-
pitam, e que nao haja rasuras em projetos.
Desejo ainda que se love mais a s6rio o tra-
baiho apresentado por qualquer deputado,
mesmo que esse trabalho nao rnereca ser apro-
veitado pela Casa, mas que se considere al
0 esforco e o desejo do deputado de traba-
lhar., de servir a causa püblica, porque acre-
dito que o deputado que apresenta urn projeto
merece respeito.

to as vezes afirma quo são 13 ou 15 km;
pela lonte de Aguas minerais, onde se loca-
liza urn hotel, quo, para sermos donos da
verdade, ternos que reco,nhecer nao estar a
altura de urna estância hidromineral, pois é
urn modesto estabelecimento que acoihe al-
guns que se aventurarn a urn veraneio on a
urn firn de semana naquele local, Serra Negra,
que des chamarn de estância hidromineral.
U engarrafamento de Aguas e o hotel são ex-
plorauos por uma ernpresa particular, tendo
A frente o Sr. Gentil Nascimento, que não sei
se tern algurn parentesco corn o nobre Depu-
tado Sebastião Nascimento. Acredito que não,
porque o nobre e brilhante Deputado é fa-
zendeiro, e nSo me consta nem mesrno que
ele tenha cotas on acöes da pequena ernpre-
sa que explora o engarrafame.nto de Aguas
em Patrocinio. Acredito que n.ão haja ne-
nhum grau de parentesco entre o Deputado
Sebastião Nascimento e o Sr. Gentil Nasci-
mento, que é Diretor e proprietário da em-
presa que engarrafa e explora a fonte de
Aguas rninerais Serra Negra, no MunicIpio de
Patrocinio.

Alas, Sr. Presidente, outro fato é que a
CEMIG esqueceu-se daquele Municipio, que
tern iluminacão segundo o seu padrão. En-
tretanto, cerca de 80 a 90 510 daquela ilumi-
nacSo é ainda padrão de luz vermelha, quan-
do sabernos que o padrSo CEMIG é carissi-
mo e de luz fria. E o nobre Deputado Sebas-
tiSo Nascimento concorda corn minha argu-
mentacao.

A HIDROMINAS e a própria Secretaria
da Inddstria, Comércio e Turismo ate hoje
desconhecerarn a existência de PatrocInio
como estância hidromineral. Basta dizer que
o que existe naquele MunicIpio é produto da
operosidade de sua gente, da iniciativa parti-
cular e do esforço de seus filhos para o
progresso de sua terra. Patrocinio nada re-
cebeu do Governo. No entanto para se evitar
a elcicao de determinado cidadão, na ültirna
oportunidade que o povo teria. para escoiher
o seu prefeito, votou-se nesta Casa a inclu-
são daquele MunicIpio entre as estâncias hi-
drominerais. Verifica-se, portanto, que esse
ato foi erninentemente politico, ate mesmo de
caráter eleitoral, corn o intuito de evitar
que o Sr. Jorge Elias, elemento filiado a ARE-
NA e que tin.ha sua eleicão, ao que parece,
assegurada, alcancasse a Prefeitura do Muni-
cípio. Os seus próprios correligionários da
ARENA e hornens de son próprio Governo,
do Governo dirigido por elernentos da ARE-
NA, fizerarn corn que esta Casa votasse a
inclu'são daquele Municipio entre as estân-
cias. Alas, de estSncia hidromineral, Patro-
cinio nSo tern coisa alguma, porque o Go-
verno não lhe deu nada. NSo ha infra-es-
trutura para estãncia.

Sr. Presidente, o Proj eto foi a Comissão
de Justica, quo perdeu o prazo, não obstante
ter sido atribuido àquela Comissão o prazo
de 15 dias. V. Exa. determinou que o pro-
cesso voltasse a Comissäo de Assuntos Mu-
nicipais. Dentro do prazo estabelecido, a
ComissSo tentou dar o seu parecer. Norneou
Relator o nobre Deputado Artur Fagundes,
que estava viajando. Alias, aqul no Proje-
to, Sr. Presidente, ha uma rasura em despa-
cho do Presidente da Comissão, despacho
que não tern nern mesmo a assinatura desse

Presidente. Tarnbérn, Sr. Presidente, a data
do dia 10 foi rasurada; passararn a borracha
porque outra era a data do despacho. Apare
ce depois relatório contendo assinatura do
Sr. Deputado José Bonifácio, que propöe a
rejeiçSo, sob a alegação de que a lei é outra
e näo a 5.524.

Percebendo, Sr. Presidente, que houve
lapso nSo men, rnas da Assessoria da Casa,
recorri a esta quando da reclaçao do Pro-
jeto, porque não sabia exatamente o nüme
ro da lei que transformou Patrocinio em es-
tância hidromineral, e foi-me fornecido como
elernento o n. 9 5.524, relativo a Lei de 16
de setembro de 1970, sancionada pelo Gover
nador Israel Pinheiro. A lei existe, e a sun
cópia estã anexada ao Projeto. São duas
leis.

Notando o nobre Deputado Mendes Bar..
ros que, na Comissão de Assuntos Municj-
pais, possivelmente o Projeto seria rejeitado
por conter erro de direito e também de fato.,
por culpa da Assessoria da Casa, devidarnente
apoiado na Comissão pelo n.obre Deputado
Gomes Moreira, apresentou Emenda assim Fe-
digida: "Fica extinta a estância hidromine-
ral de PatrocInio, criada pela Lei 1.292, de
(i (le setembro de 1955".

Sr. Presidente, verifica-se, portanto, que
existe a Lei de 1955, que incluiu Patrocinjo
e outros rnunicipios termais como estâncias
hidrominerais. Justifica-se plenamente a sua
Ernenda, na tentativa de salvar o Projeto.
Alas, Sr. Presidente, o que existe de ir-
regular nesse Projeto já foi apontado por
mim, como a rasura no prazo regimen-
tal de oito dias, rasura na data, falta de
assinatura do Presidente da Comissão. Vi,
agora, outra irregularidade. E que, estando
neste Plenário quase todos os membros efe-
tivos e suplcntes da Cornissão - e peco a
atençSo de V. Exa. para o que estou argu-
mentando, porque Se trata de matéria muito
importante para V. Exa., como Presidente da
Casa - em mornento oportuno, o nobre De-
putado Mendes Barros, percebendo que seria
rejeitado o Projeto sob o argurnento de que
o nümero da lei era outro, apresentou a
Emenda.

Sr. Presidente, corn data de 22 está 0
pedido de vista do nobre Deputado Mendes
Barros. No dia 23 de abril, S. Exa. apresen-
tou Emenda, também subscrita por outro
membro da minha Bancada, Deputado Gomes
Moreira, e a data do parecer rejeitando -
vejam bern - é de 22 de abril. Colocaram,
posteriormente, urn carimbo dando a Emen-
da como rejeitada, e o parecer foi assinado
pelo Presidente Cyro Maciel, pelo Relator
José Bonifácio e, posteriormente, por urn
mernbro que foi enxertado na Comissão, o no-
bre Deputado Sebastião Nascimento, que não
pertence a Comissão de Assuntos Municipais,
que não é efetivo nem suplente e que foi pro-
curado a ditima horn para substituir urn efe-
tivo, on urn suplente, e que também subs-
creveu, corn data de 22, a rejeicão atraveS
de urn relatório, de uma Emenda apresenta-
da no dia 23, Ernenda esta corn o carimbo
de rejeitnda, sendo quo no dia 22 foi dada
vista do processo, por 24 horas, ao nobre De-
putado Mendes Barros.

Veja V. Exa. quanta fraude, quanto en-
gano, quanta mentira da Comissão que exa-
minou esse Projeto. Apelo paPa V. Exa.,
para que faca curnprir o Regimento Interno
da Casa. Tomas obrigacão de respeitá-lo;
de nossa parte, agimos assirn. Alas também
queremos que da parte da Lideranca do Go-
verno haja respeito pelo menos para corn
aqueles quo tornam a iniciativa de urn Pro-
jeto, para ser aprovado on rejeitado.

Veja V. Exa. - repito, para conheci-
mento da Casa - que no despacho do Pre-
sidente da Comissão para o Relator, Deputa-
do Arttir Fagundes, quo estava viajando, foi
dado o prazo de oito dias. Não contérn as-
sinatura do Presidente. 0 nobre Deputado
Artur Fagundes nao estava presente, estava
viajando; culpa nenhurna lhe cabe por coisa
alguina. Posteriormente ao prazo marcado de
oito dias, colocararn embaixo, após a expres-
são regimental "para emitir parecer", 15 ho-
ras do dia 10 de abril. Alas esse 10/4, ye-se
claramente que está rasurado. Mudararn o
dia, sera assinatura do Presidente. Posterior-
mente, corn a presenca na Casa dos membros
efetivos e tambérn dos suplentes, foram bus-
car o nobre Deputado Sebastião Nascirnento,
que nada tinha a ver corn a Comissão, pois
nao era membro dela, para integrá-la, por-
que hi Se encontravam dois Deputados do
MDB e dois cia ARENA e, corn a sua presen-
ça, haveria a vitória de 3 a 2 em favor da
ARENA, na Comissão, rejeitando, corn data
de 22, a Ernenda apresentada dia 23, corn esta
data, quando o Projeto se encontrava em
mãos do nobre Deputado Mendes Barros,
corn vista, o qual aprcsentoU Emenda no dia
23, dia em que a Comissão se reuniu nova-
mente, e da qual o nobre Deputado Sebas-
tião Alves do Nascimento na ñltima horn
fez parte. A seguir, colocaram o carimbo
"rejeitada a Emenda" , datada de 23, e a re-
jeição foi do dia 22.

Solicit-aria a V. Exa. que informasse cor-
retamente a Casa a respeito do cornporta-
mento da Comissão de Assuntos Municipais.
Parece-me que foram dois votos contra, de
dois membros efetivos da ARENA, dois vo-
tos favoráveis, de elementos do MDB, e urn
voto de urn nomeado suplente, a ultima ho-
ra, quo deu o desempate contrâriO no Proje-
to, que devolve ao povo de Patrocinlo o di-
reito de escoiher pelo voto e pelas urnas o
seu prefeito. 0 voto de desempate contra a
autonomia de Patrocinio foi dado polo nobre
colega Sebastião Alves do Nascirnento, que
não pertence a Comissão corno membro efe-
tivo, nern como supiente. Foi indicado a
ñltirna horn, fugindo as normas regirnentaiS,
para derrotar o Projeto na Comissão a qua!-
quer preco. Foi golpe baixo da Lideranca do
Governo, corn participacão do nobre Depu-
tado Gyro I\laciel e tambérn do Sr. Deputado
João Navarro, ambos da Vice-Lideranca da
ARENA e do Governo nesta Assembléia. 0
futuro dirá quem agiu certo em defesa de Pa-
trociniO.

Sr. presidente, esta acontecendo de tudo
nesse Projeto. Vale tudo, desde que o Pro-
jeto seja rejeitado. 0 que importa a Lide-
rança do Governo é rejeitar o Projeto. Não
importa o Regirnento. Rasga-se o Regirnento.

DEFESA DA COMISSAO DE ASSUNTOS
MUNIC1PAIS

O SR. DEPUTADO CYRO MACIEL -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, o Sr. Depu-
tado Nilson Gontijo, autor do Projeto cuja
discussão ora se processa neste Plenãrio, nãO
tern nenhuma razão nas acusacOes que pre-
tende fazer a Cornissão de Assuntos Munici-
pais e Pianejamento Regionais.

Na verdade, aquela Comissão agiu corn o
maior cuidado ao apreciar o Proj eto do nosso
nobre colega. Tanto é verdade, Sr. Presiden-
te, que, a urn de evitar a perda de prazo
de sua apreciacão pelo Plenáiio, tornamos a
providência de adiar uma de nossas reuniSes,
a fim de aguardar a chegada a esta Casa do
nobre Deputado Artur Fagundes, Relator mi-
cialmente designado para o Projeto. Já
reunião seguinte, como o ilustre Relator am-
da não tivesse regressado, tivemos o cuida-
do de designar-ihe urn substituto, a firn de
quo o prazo, que se estava escoando, fosse
aproveitado, e assim pudesse o Piojeto rece-
ber o parecer da nossa Comissão. Alas não
ficou ai o nosso cuidado. Verificando a au-
sência, naquela Comissão, de urn dos seus
mernbros, e estando tambérn ausente o seu
suplente, tomamos a providência de promo-
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ver a sua substituição por rneiiibro que, mdi-
c-ado pela Lideranca, foi nomeado por S. Exa.,
o Si. Presidente, o quc foi feito observando-
-se esti-itarnente as normas regirnentais. Essa
medida foi tornada não so coin intuito de
se observar o Rcgiiiiento, inas ate mesmo para
prestar unia liomenagem ao autor do Projeto,
porquc sabe V. Exa. que, airida que estivessern
presentes na Cornissão dois Srs. Deputados da
ARENA e uois Nis. L)cputados do MDB, o He-
giindnto perniitiria ao Presidente da Comis-
sao o desernpate da votacão, caso ocorresse a
igualdale nos votos apuiados. Não liavia
assini tanla necessidade de se recorrer a no-
rneacüo de outro deputado pala cornpor on
recompor o quorum total da Cornissão. A
providência foi tomada pal-a que nao pairas-
se qualqucr ddvida a respeito da votação fi-
nal que o Projeto teria naquela Comissão,
coino acabou tendo, isto é, 3 votos da ARENA
contra a aprovaçSo do Projeto, e 2 do MDB
pela sua aprovacao.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - Nobre
Deputado C,ro Macic!, seinpre respeito os
pronunciarnentos de V. Exa., porquc sei quc
na Tribuna Sc encontra urn hornem serb.
Mas., nobre Deputado, a designação do Sr.
Deputado SebastiSo Nascimento para substi-
tuir menibro efetivo on suplente na Cornis-
são de Assuntos Municipais nao foi na hora
(Ia rcunião da CoinissSo mas na véspera,
quaiido coiherain a assinatura do Presidente.
Talvez V. Exa. nSo tenha observado que na-
quela hora estavam outros niembros efetivos
e suplentes da CornissSo de Assuntos Muni-
cipais. 0 que ocorre é que a Lideranca não
conseguiu levá-los a participar cia reunião.
Possivelinente, Deputado Cyro Macid, ilus-
tre Vice-Lider do Governo e da ARENA, por-
que vários deles haviam subscrito o Proje-
to, c a majoria, de acordo coin mérito do
mesmo, nao queria, na Cornissão, votar de
hiO(() contrãrio ao scu real ponto de vista
e ao seu real desejo de aprovar o Projeto.
Por isso, inteligenteniente, nias infringindo o
Regimento da Casa, foram buscar o Deputa-
do Sebastião Nascimento, mu dos poucos,
urn dos 5, 6, 7, 8, on 10 que não subscrcve-
ram o Projeto. E estranho, nobre colega Cyro
i\lacicl. E posso afirrnar a V. Exa. que quern
foi collier a assinatura (10 l'residente João
Ferraz foi o Deputado João Navarro.

V. Exa. ocupa a Tribuna, neste instan-
Ic, numa tentativa de justificar a posiçSo da
Liderança do Governo na Casa, mas não con-
segue convencer. Pergunto a V. Exa.: quem
é o Piesidenle dii CornissSo? E o Deputado
Cyro Macbe!? NSo é. 0 nobre Deputado Cyro
Macbel é o \T iceLIder do Governo e da ARE-
NA, inas quem funcionou corno Presidente da
Coniissão foi o Deputado Cyro Macid. Quan-
do despachou 0 Projeto para 0 Deputado Ar-
tur Fagundes relatar, não estava presidindo
o Deputado Cyro Macid, tanto é que não as-
sinou o despacho. Veja V. Exa. as rasuras
e fraudes no despacho desse Projeto. Despa-
chararn designando Relator o Deputado Ar-
tur F'agundes, corn o prazo de oito dias. 0
Deputado Artur Fagundes teve que fazer uma
viagern. Hiscarain o prazo (le oito dias e
colocaram, onde estava "oito dias" a pala-
vra "regimental". Rabiscaram e rasuraram
a data, colocando dia 10. Não consta nern a
assinatura do Presidente, nern a de V. Exa.,

que e Vice-Lider do Governo e Presidente
cia Comissão. 0 mais grave ainda e que o
Deputado SebastiSo Mendes Burros, no dia
22, pediu vista do Projeto e no dia 23
(levolveu coin uma Emenda subserita pelo De-
putado Comes Moreira. No dia 22, foi apro-
vado, coin assinatura de V. Exa. e do De-
putaao José Bonifácio, e ninda do iiobre De-
putado Sebastião Nascimento, que so aparece
corno suplente no dia 23. Como é que dc
poderia entSo estar assinando no dia 22? Ha
uma séric de irregularidades. Depois, ainda
ha carirnho de "rejeitada" na Emenda, data-
do do dia 22, quando ela sO fob rejeitada no
dia 23.

0 SR. DEPUTADO CYRO MACIEL - V.
Exa., Deputado Nilson Gontijo, denionstra ca-
balmente quc nao acoinpanhou a tramita-
cSo desse Projeto na Comissão. V. Exa. esté
bastante equivocado, nobre Deputado. Con-
tra a inforinação die quc havia membros da
CornissSo neste Plenário, devo eselarecer que
procurei todos os Deputados e não encontrei
nenhurn deles. Depois disso fob que o Sr. De.
putacbo João Navarro cuidou da convocacão
(le suplente para recompor o quorum da Co-
iriissSo. Devo dizer ainda que, desde que
essa Cornissão está funcionando, soil o seu
Presidente c nSo dcixei (le presidir a uma
dnica reuniSo; invoco aqui o testemunho dos
própvios colegas de Bancada de V. Exa., De-
putados Joiio Gomes Moreira e Mendes Bar-
ros, membros claquele Orgão. A própria lei-
tura do texto regimental demonstra que nao
havia necessidade da presenca de qualquer
suplente. Como Presidente, poderia ter de-
sempatado a votacão.

0 Sr. Depulado Nilsozi Gontijo - Não
tenho a menor ddvida de que V. Exa. desem-
pataria. E descinpataria contra o Projeto,
porque V. Exa. é homcrn do Govcrno. Mas
o que eu condeno não é o comportamento
de V. Exa. no desempate, que seria fatal para
o Piojeto, mas slim o fato de se nomear su-
plente na véspera, prevendo que urn Depu-
tado da Comissão, Deputado pertencente a
Bancada da ARENA nSo participaria da vota-
cão. Assirn, na véspera da reuniäo, foram
collier assinatura do Sr. Deputado João Fer-
i-az.

0 SR. DEPUTADO CYRO MACIEL - A
designação do Sr. Deputado Sebastião Nasci-
mento fOi providenciada no moinento em que
a Cornissão instalava Os trabalhos e dava ini-
cio 	 rcuniSo.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo - 0 nobre
l)eputado Mendes Barros pediu vista do Pro-
jeto, e a reuniOo foi transferida para o dia
23. Vista por 24 horas apenas. Poderia ele
ter segUra(lo o Projeto, e assim a Comissão
perderia o prazo. Alas eu disse a ele: "pode
cicvolver o Projeto, porque, perdendo ou ga-
nhando, estarnos cumprindo o nosso dever,
(lando uma demonstração de disciplina e de
apreço ao Regimento".

No dia 23, neste Plenário encontravam-se
vãrios mcmbros efetivos e suplentes daquela
ConiissSo, inclusive o Deputado Christovam
Chiaradia.

0 SR. DEPUTADO CYRO MACIEL -
Nobre Deputado, vamos colocar urn ponto
final nesta discussão, que, a meu ver, naO
leva a conclusão alguma. Não houve nenhurna

desobediêflCia ao Regimento ni trarnitacao
desse Projeto, que teve curso normal e regular
na Comissão de Assuntos Municipais, o que
pode ser testemunhado pelos próprios Dc-

putados do MDB, membros daquela Combs-
Sao.

Pode estar certo V. Exa., Sr. Deputado
Nilson Gontijo, de que, se este Projeto for
rejebtado neste Plenário, não ha de ser por
qualquer irregularidade praticada pela Co-
missilo de Assuntos Municipais, mas, sim,
porque V. Exa. não terá convencido a Casa
(la procedência on dn conveniênCia dde.

Se, para efeito de raciocinio, houvesse
este ano, a partir de hoje, uma completa e
rigorosa contencão da alta dos preços, o ope-
riirio teria uma correção autêntica do seu
salário; entretanto, a prOpria decretação do
novo saiârio minimo resulta em vertiginosa
alta, que dã conseqüência ao aviltamento dos
flOVOS niveis salariais.

Contudo, a melhor correção - embora
para grande faixa de trabaihadores jâ nada
represcntc, pots estão coin ajustes acima do
salOrio decretado - expressa o resultado da
manifestacaO inacica dos trahaihadores con-
trãria ao Governo. 0 voto de protesto quanto
as rcstricOes a sun liberdade, ao seu direito
e a sua participacão no crescimento do Pals
fez coni que o Governo tomasse mais cuida-
do coin exigenciaS de sacrificios que des-

de 64 vêrn sendo impostos ao proletariado.

Na medida em que o Governo propala
ulna sbtuacão invejãvel do Pais, coin
crescirnefltto do produto interno bruto dos
imaiores do mundo, coin a estabilidade econ.ô-
micofinanceira e coin 	 crédito externo,
o operario vai vivendo coin 	 dificulda-
dc, que se exaspera e se revolta.

0 Governo, que tanto tern falado em
distensão e que, no entanto, mantém amor-
daçados 05 sindicatos e OS trabalhadoreS corn-
pletarnente indefesos, terá que dar ao pro-
letariado o direito de participar tambéni,
junto coin o Pais, de seu cresciniento.

Estainos observandO o exemplo de Por-
tugal, onde as contencOcs da liberdade e urn
regime autocrático dc mais de mebo século
desviafll a Inaboria (10 povo par a esquerda,
sendo que parte para urn completo radica-
lismo.

Mais cedo on mais tarde, os governoS
exccssivamente fortes caern 	 rnuitas ye-
zes coin e sangue - e a eles dificilmen-
te succde urn regime dernocrátieo, motivo
pelo qua! danios - e todo o MDB dâ - in-
teiro apoio aos prop6sitos de distensão do
Presidente Geisel, so pedindo a S. Exa. que
materialize esse ideal tao acalentado peloS
vcrdadeiros clemocrataS brasileiroS.

Crescer não nos basta. Desejamos desen-
volver, e isto implica rnelhoria de condicOeS
de vida nOo sO para minoriaS privilegiadas,
was para todo o povo brasileiro.
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A nossa breve interrUpcOO neste instan-
te é somente para frisar novamente ao nobre
Deputadlo Nilson Gontijo que a Bancada do
MDB corn ele se solidariza e o apóia inte-
grairnente.

AVILTAMENT0 DOS NOVOS NIVEIS
SALARIAIS

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA NSo se pode negar que o aurnento do
salOrio minilno, ontern decretado, tenha tido
eorrespondência hem aproxilnalia corn 0 aU-
inento dos preços das utilidades no entanto,
(te aurnento ocorreU an longo dos 12 meses
anterioreS, quaflO ele era apeflaS de
(r 	 37(1 S 	 acresidn(h 10 	 de ahono)

RASURA EM PARECER

0 SR. DEPUTADO OLAVO COSTA - Sr.
Presidlente, Srs. Deputados, a nossa palavra
neste instante, na qualidade de Vice-LIder da
Bancada do MDB, C para trazer nossa solida-
riedade ao nobre Deputado Nilson (lontijo.
S. Exa. podera, obviainentc, contar coin
a Bancada do MDB no episOdio lamentáVel
dessc brilhante Projeto. Realinentd, Sr. Pre-
sidente, e utna anomalia gritante, uma aber-
ração, porque uma rasura clessa natureza, on
melhor, duas rasuras so por si anulariam, de
pronto, a reuniSo da referida ConiissOo.

Portanto, corn todo 0 rcspeito ao nobie
l)cputa(lo Gyro Macicl e aos Srs. Deputailo;
inembros dii referida ComissãO, é (IC horn a!-
vitre, é de justica que seja revista a situaçã()
(lesse Projeto, porqUe rcalmente existem ra-
suras no referido documento. Seria ate imo-
ral que esta Casa desse seguiiiientO a unia a-
nomalba dessa natureZa.
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17.' REUNIAO ORDINARIA, EM 1.-4-75 ....................

Expediente
Oficio do Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado (Ic Pernambuco ..................

Proposicöes

Projetos n.°s 43 e 44, do Sr. Deputado Pedro Gustin
Projeto n. 45, do Sr. Deputado Euclides Cintra .
Requerimentos n.9s 49, do Sr. Deputado Pedro Gustin;
50, do Sr. Deputado João Navarro; 51, do Sr. Deputado
Mendes Barros; 52, do Sr. Deputado Euclides Cintra;
53, 54 e 55, do Sr. Deputado José Santana, s/n. e, dos
Srs. Deputados Ronaldo Canedo, Jesus Trindade e
Fábio Vasconcellos ......................

Cornunicacöes
Do Sr. l)eputado illendes Barros ............
Dos Srs. Deputados Mendes Barros, Wilson Tanure e
Kemul Kumaira ........................

Parec eres

Sobre os Projetos n. 9s 2, 3, 4 e 9 ............

Pdgs.

9

9

9
10

10

10

11

11

Mu
Salário-mInjmo razoável e condigno corn

as exigêncjas mInirnas de conforto,, seguran-
ça, higiene e educacao de uma familja pro-
letária também é desenvolvjmento E o Go-
verno deveria conseguir urn sisterna de cons-
tante correcão dos nivejs salarjajs em face
dos indices inflacionários, evitando a pro-
gressiva degradaçao de urn salário que näo
poderá nunca dirninuir, porque já é ø "ml-
nimo".

Questâo de Ordem

o SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Sr. Presidente, já que a "elegância" do nobre
Deputado Cyro Maciel não perrnitiu que eu
desse mais urn aparte, eu o faço em questão
de ordern. Acatarej perfeitarnente o pronun-
ciarnento do Plenário, se for contrárjo ao men
Projeto, porque reconheço que o Plenárjo é
soberano, e me curvarej a sua decisSo, qual-
quer que seja. 0 que lamento é uma trami-
tação anti-regimental do Projeto Para se con-
seguir urn voto contrárjo da Cornissão, corn
urn resultado de três a dois. E apenas isto.
Se amanh5 o Plenárjo entender que meu

Projeto deva ser rejeitado, en me curvarel
A sua soberanja. 0 que vale é a vontade da
maiol'ja. 0 nobre Deputado Cyro Maciel que
não se preocupe. N50 usei da palavra Para
convencer o Plenárjo, mas, sirn, Para rnos-
trar que a Cornisão nao podia, de forma al-
guma, fazer o que fez, e Para mostrar a V.
Exa., Sr. Presidente, que as Comissôes Tee.
nicas desta Casa nSo podeni continuar Conio
estão. Se o Deputado não comparecen "a
hora certa, se •n5o cumpriu corn o seu de-
ver, se nSo houve nümero, a Comissão nSo
se poderia reunir.

Assirn, por três votos da ARENA contra
clois votos do MDB na Comjssão de Assuntos
Municipais, o Projeto que devolve ao Povo
do Municipio de PatrocInjo o direito de es-
coiher pelo voto nas urnas o seu prefeito,
foi derrotaclo em manobra anti-regimen

Matérja Aprovada

REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado Amilcar Padovani, em
que solicita a suspensão das atividades le-
gislativas e adrninjstratjvas no dia 2 de maio.

SUM ARIO

Oradores
Sr. Deputado Mendes Barros (Progresso de Contagem)
Sr. Deputado Euclides Cintra (Problemas da Cultura
da Batata) 	 ............................
Sr. Deputado Sebastião Nascimento (Fosfato em Patos
(le Minas) 	 ............................
Sr. Deputado Jorge Carone (Interferência na Escoiha
do Prefeito de Belo Horizonte) ..............
Sr. Deputado Olavo Costa (Prefeitura de Belo Horizonte)
Sr. Deputado Luiz Baccarini (Escoiha do Prefeito)

Questocs de Ordem

11

11

12

14
14
15

27
28

28

29

29
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Sr. Deputado Jorge Carone .................
Srs. Deputados Luiz Baccarini e Sylo Costa .......

Matéria Aprovada
Projeto n. 11 e Requerimentos n.s 2, 6, 12, 13, 14, 17,
18 e 26, e dos Srs. Deputados Ronaldo Canedo,
Jesus Trjndade e Fábio VasconcdlloS ............

9* REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 1. 9-4-75 ............

Orad ores
Sr. Deputado Vicente Guabiroba (Pela Rejeição do Veto

1roposi(,-5o de Lei n.° 7.114) ..............

OF— Ili
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Pó,gs.

Sr. Deputado Pedro Narciso (Apoio aos Posseiros de
Terras Devolutas) .......................
Sr. Deputado Sylo Costa

	

	 erra(Legitirnaçao de Ts noNorte de Minas) ..........................
Matéria Rejeitada

Veto total a Proposicao de Lei n. 9 7.114 ..........
18. 1 REUNIAO ORDINABJA, EM 2-4-75 ..................

Expedjente

Oficios dos Srs. Presjdente da Assembléja Legislatjva
(10 Estado da Bahia, Presidente da Assembléja Legisla-
tiva do Estado do Ceará e Presidente da Câmara Muni-cipal de Jtahjra ...................................

Proposiçoes

Requerjmento5 n. 0s 56, do Sr. Deputado Fernando Jun-
queira, 57 e 58, do Sr. Deputaclo Domingos Lanna, e
s/n.', do Sr. Deputado Mendes Barros ...........

Comunicacão

Do Sr. Deputaclo JoSo Bello ................
Pa rcc eres

Sobre os Requerimentos n. 0s 5, 9, 11 , 15, 19, 20, 23,25, 27, 28, 33, 38, 41, 44, 46 e 47
0 ra do res

Sr. Deputado Domingos Lanna (Estradas) ........
Sr. Deputado Pedro Narciso (Problemas do Norte de
Minas) ...................................
Sr. Deputaclo JoSo Bello (Homenagem a Memórja do
Sr. Nascimento Nunes Leal) .................
Sr. Deputado Jorge Carone (Apoio ao Discurso do De
putado Pedro Narciso) ......................
Sr. Deputado Olavo Costa (0 Nome do Prefeito) .

Questiio de Ordem

Sr. Deputado Sérgio Ferrara ..................
Matéria Aprovada

Requerimentos dos Srs. Deputacios Mendes Barros e
Lourival Brasil ............................
Projeto n.° 26 ............................

10.' REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 2-4-75 ..............
Oradores

Sr. Deputado Jorge Carone 	 Sr.Felicitacoes ao 	 LuisVerano) 	 ..........................
Sr. Deputado Euripedes Craide (Construção de Grupo Es-
colar em Uberaba) .......................

Matéria Aprovada

Projetos n.'s 7, 8 e 15 ......................
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P4gs. 	 Matéria Rejeitada

	

30
	 Emendas n.'s 1 a 4 ao Projeto n.' 8 ............

19.' RETJNIAO ORDINARIA, EM 3-4-75 ....................

	

32 	 Expediente

Men.sagem Governmental n.' 17 ..............

	

33 	 Pareceres

	

35 	 Sobre os Projetos n's. 7, 26, 27 e 30; sobre os Requeri-
mentos n.'s 31, 36, 43 e 48 ..................
Sobre o Projeto n.' 8 ......................
Sobre o Projeto n.' 15 ....................

	35
	 Cornemoracão do 11.0 Aniversârio da Revoluçao ........

Oradores
Sr. Deputado Morvan Acayaba ................
Sr. Presidente (Deputado João Ferraz) ..........

	35 	
Matéria Aprovada

Projeto n.' 14 ..........................
35 	 20.' REIJNTAO ORDINARIA, EM 4-4-75 ....................

Expediente

Oficio do Sr. Chefe de Gahinete do Governador do Ter-

	

35 	 ritório do Amapá ............................
Proposiçoes

	

36	 Projeto de Lei Compernentar n. 9 2, do Sr. Deputado
Fábio Vasconcellos, e Projeto de Lei n.' 46, do Sr.

	

36 	 Deputado Ronaldo Canedo ..................
Projeto de Lei n. 9 47, do Sr. Deputado Jesus Trindade

	

37	 Projeto n.° 48, (10 Sr. Deputado João Navarro ......
Requerirnentos Ws. 59, do Sr. Deputado Mendes Bar-

	

37	 ros; 60, do Sr. Deputado Kemil Kumaira; 61 e 62, do

	

37 	 Sr. Deputado Gomes Moreira; 63 a 67, do Sr. Deputado
SehastiSo Nascirnento; 68, do Sr. l)eputado Olavo Costa;
69 e 70, (10 Sr. Deputado Genésio Bernardino; 71 a 76,
do Sr. Deputado Ronaldo Canedo ..............
Requerimento n.° 77, do Sr. Deputado Nilson Gontijo;
e s/n.0, dos Srs. l)eputados Telêmaco Pompei, Genésio
Bernardino, Sebastião Nascimento, Mendes Barros, Jesus
Trindade e Joao Navarro ......................

	

38 	 Comunicacöes
38

Dos Srs. Deputados Jorge Carone, Milton Salles e João

	

39 	 Navarro ..............................

Pareceres

Sobre os Requerimentos n°s. 61 e 62 ..............
39

Oradores

	

39 	 Sr. Deputado Bonaldo Canedo (Tntegração da Zona cia
Mata corn a Capital) ......................
Sr. Deputado Jesus Trindade (CongratulacOes corn a Aca-

	

40
	 demia Marianense (IC Letras) ..............

40

41

41

41
42
43

43

44
46

47

49

49

4
50
53

54

55

55

55

56
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Pdgs.
Matéria Aprovada

Requerimentos dos Srs. Deputados Jesus Trindade, Gene-
sio Bernardino, Telêmaco Pompej, SebastiSo Nascimento,
Mendes Barros, João Navarro e Sérgio Ferrara ......
Projeto n.0 25 ............................

21. 11 BEUNIAO ORDINARIA, EM 7-4-75 ..................
Expediente

Oficios (10 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa doEstado do Pará .........................
Proposicoes

Projeto n2 49, (10 Sr. Deputado Vaiclir M 	 es-elgaço (darquivado ............................................
Projetos ns. 50, do Sr. Deputado Christovam Chiaradia, e
51, do Sr. I)eputado Fernando Junqucira ...........
Projetos n 0s. 52, do Sr. Deputado Fernando Junqucira, e
53, do Sr. l)eputa(jo S ylo Costa ..............
Bequcrimentos n 0s. 78, (10 Sr. l)eputado Olavo Costa,
79, do Sr. Denutado Antonio Dias, e 80, do Sr. Deputado
Christovam Chiaradja .................... 

Co mu n i cacOes

Dos Sis. Deputados José Bonifácjo Filho e Pedro Gustin
Parecer

Sobre o Requerimento n.' 	 ....................
Oradores

Sr. Deputado 	 Carone (Escoiha do Prefeito daCapital) 	
Jorge.........................................

Sr. I)eputado AntOnio Dias (Sanearnento Rural e Urbano)
Sr. Deputa(lo Emilio Gallo (PronioçOo do Vale do Ago)
Sr. J)eputado S yio Costa (Cadastramento Rural) .
Sr. Deputado Vicente Guahiroba (Extinciio do Cadastro
]Rural) .........................................
Si Deputado AntOnio Dias (0 Fisco c o Cadastro Rural)

Matérja Aprovada

Requerimentos n 9s. 5, 9, 61 e 62 ..............
Pareceres de redacOo final dos Projetos n 9s. 7, 8 e 15
Projeton.9 2 ..............................

22.4 REUNIAO ORDINARIA, EM 8-4-75 ......................
P roposiçO es

Projeto n.° 54, (10 Sr. Deputado Gerardo Renault ......
Requerimentos n 9s. 81, do Sr. Deputado Jorge Carone, e
82, do Sr. Deputado Emilio Haddad ..............
Requcrimentos n. 9 83, do Sr. l)eputado Dalton Ca-nabrava, e s/n. y, dos Srs. Deputados João Navarro,
Fernando Junqueira e Artur Fagundes ............

Comunicacao

Do Sr. Deputado Carlos Eloy ................
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Pareceres
Sobre os Projetos n 9s. 14, 20, 22, 25, 31, 32, 37, 38, 40,
43, 44 e 45 ............................

Oradores
Sr. Deputado Jorge Carone (Elogio ao Deputado Sérgio
Ferrara) ..............................
Sr. Deputado FObio Vasconcellos (Implantacao da AGO-
MINAS no Vale do Rio Doce) ..................
Sr. Deputado Christovam Chiaradia (Criacão do Gabi-
nete do Vice-Governador) ..................
Sr. Deputado Mendes Barros (Voto Livre, Direto e

Secreto) 	 ............................
Sr. Deputado Olavo Costa (Documentacão para Posse do
Prcfeito da Capital) ........................
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Instalaco da
AçOMINAS) ..........................
Sr. Deputado Olavo Costa (Distrito Industrial de Juiz de
Fora) 	 ................................
Sr. Deputado Haroldo Lopes (Saüde Páblica) ......
Sr. Deputado Ferraz Caldas (Eleicão de Prefeitos de
Estâncias Hidrominerais) ....................

Questão de Ordem
Sr. Deputado Kemil Kumaira ................

htéria Apiovada
Requerimentos dos Srs. Deputados Joao Navarro e Artur
Fagundes..............................
Requerimentos do Sr. Deputado Fernando Junqueira
e n 9s. 11, 15, 19, 20, 23, 25, 27 e 28 ..............
Projetos n 0s. 29 e 35 ..........................

23.4 REUNIAO ORDINARIA, EM 9-4-75 ......................

Expediente
Oficio (10 Sr. Presidente da Assembléia Legislativa do
Estado do Amazonas

l'ioposicoes
Projeto n. 1 55, do Si. Deputado Fernando Junqueira
Requerimentos n 9s. 84, do Sr. Deputado Milton Lima,
85, do Sr. Deputado Olavo Costa, e 86, do Sr. Deputado
Emilio Haddad ..........................
Requerimentos n 9s. 87, 88 c 89, do Sr. Deputado Olavo
Costa, 90, do Sr. Deputado Amilcar Padovani, 91, 92
e 93, da Sra. Deputada JOnia Manse, e s/n. e, dos Srs.
Deputados Jünia Manse c Christovam Chiaradia

ComunicacOes
Dos Srs. Deputados Milton Lima e Sérgio Ferrara

Parceeres
Sobre o Projeto n. 9 2 e sobre requerimento de autoria do
Sr. Deputado Amilcar Padovani

o radores
Sr. Deputado Emilio Haddad (Homologacao do Nome do
Prefeito da Capital)

Pdgs.

62
62

63

63

63

64

65

66

66

66

66
67
69
70

71

71

72
72
72

73

73

73

74

74

74

75

75

76

78

79

80

81
82

89

90

90

91
91

93

93

93

93

94

94

94

94
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Pareceres
Sobre os Projetos n 0s. 3, 27, 28, 46 e 50; sobre os Re-
querimentos E Q S. 37, 51, 52, 55, 57, 58, 63, 64, 65, 66,
67, 68, 70, 71, 72 e 74 ...................... 127

Sobre os Projetos n°s. 29, 33, 34 e 35 .............. 128

100

102

P roposicOes

Projeto n. 9 56, (10 Sr. 1)eputado João Navarro ........
Projeto de ResoluçSo n. 9 57, do Sr. Deputado Lücio
(IC Souza Cruz ...............................
Requenimentos Ws. 94, do Sr. Deputado Neif Jabur; 95, do
Sr. Deputado Mendes Barros; 96 a 100, da Sra.
Deputada Jdnia Manse ................... 

304

Sr. l)eputado Cicero Dumont (Elogio ao Prefeito de
Caxambu) ...................................
Sr. l)eputado Pedro Narciso (Vacinacao contra a Me-
ningite) 	 .........................................
Sr. Deputado Olavo Costa (Erradicacao da Meningite)
Sr. Deputado Jesus Trindade (Incerta do Secretário da
Segurança) ...................................
Sr. Deputado Ferraz Caldas (Administracao de
Caxambu) ..................................
Sr. Deputado Sylo Costa (Indicaçao do Prefeito da
Capital) .....................................
Sr. l)eputado Bonifácio Filho (Remuneracao dos Ve-
readores) 	 ....................................
Sr. Deputado Nilson Gontijo (Prefeito de Luminárias
- Meningite) ...........................
Sr. Deputa(1 0 Sérgio Ferrara (Banco Nacional da Ha-bitacao 	 ..........................

Matéria Aprovada

Ora d ores

Sr.Deputad() Jorge Caronc (MBR) ..............

Expediente

OfIcio do Sr. Piesjdente da Assemhléia Legislativa
do Estado de Goiãs

Requerimentos n 9 s. 103, do Sr. Deputado Mendes Barros;
104, do Sr. Deputado Neif Jabur; 105, do Sr. Deputado
Emilio Haddad; e s/n.°, dos Srs. Deputados Olavo
Costa e João Navarro ......................

Comunicacöes
Dos Srs. Deputados Mendes Barros, Emilio Haddad e
Domingos Lanna

Expediente

116	
Oficio dos Srs. Presidente da Assembléia Legislativa de
São Paulo e do Maranhão ....................

117	 Proposiçöes
Projeto 	 58, do Sr. Deputado Dalton Canabrava
Requerimento n. 106, do Sr. Deputado Artur Fagundes

117 	 Requerimentos n 0s. 107, do Sr. Deputado José Santana,
119 	 108, do Sr. Deputado Wilson Tanure; e s/n. e , dos Srs.

Deputados Dalton Canabrava, Fábio Vasconcellos e An-
121 	 tônio Dias ..............................
123 	 Comunicacöes

Dos Srs. Deputados Dalton Canabrava e Carlos Eloy

123
	 Oradores

125
	 Sr. Deputado Wilson Tanure (13. Salário)

Matéria Aprovada
Requerimentos dos Srs. Deputados Dalton Canabrava,

125	
Antonio Dias e Fábio Vasconcellos ..............
Pareceres de redacSo final dos Projetos n.°s 2, 3, 27,
28, 29, 33, 34 e 35 ........................
Projeto n.° 26 ............................

125 26.' REUNIAO ORDINARIA, EM 15-4-75
126	 Expediente

Oficios: n. 9 3, do Sr. Governador, e 	 do Sr.
Presidente da Assembléia Legislativa do Estado de

126	 Santa Catarina ..........................

Pdgs.

Bequerirnentos da Sra. Deputada Jdnia Manse, do Sr.
Deputado Christovam Chiaradia, e n's. 31, 33, 36 e 38
Pareceres de redaçao final dos Projetos n°s. 14 e 25
Projeto n. 	 3	 ..........................

11.' REUNIAO EXTRAOHDINAR!A, EM 9-4-75 ................

\Iaténia Aprova(Ia

Projetos n°s. 27 e 28 ......................
HEUNIAO ESPECIAL. (ENTREGA 1)0 TITULO DE CIDAI)iO HONORA-
RIO DE MINAS GERAIS AO PROFESSOR TABAJARA PEDROSO)

0 rad ores

Sr. I)eputado Jesus Trindade ................
Professor Tabajara Pedroso ..................
Sr. Presidente (Deputa(Io Joao Ferraz) ............

12. 4 REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 10-4-75 ..............
Matenja Aprovada

Projetos ns. 33 c 34 ....................
24. REUNIAO ORDINARIA, EM 11-4-75 ......................

	102 	 Oradores
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Ocorrências na Câmara

	

103 	 de Nanuque) ............................
Sr. Deputado Emilio Haddad (Alta do Custo de Vida)

Matéria Aprovada

	

114 	 Requerimentos dos Srs. Deputados Olavo Costa e João

	

114 	
Navarro e n°s. 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47 e 90 ......

	

114	
Projetos 	 4 e 9 ........................

	

- 	 Transcricão de Matéria

	

115 	 do jornalista Didimo de Paiva, publicado no
Estado de Minas (Minas, do Silêncio a Palavra)

	115 	 25.' REUNIAO ORDINARIA, EM 14-4-75 ......................

127

127

129
131

144
144

144

149

149

149
149

150

150

150

151

151
151

153
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Pays. 	 Pdgs.
Pareceres

Sobre os Projetos n. 0s 39, 51 e 52; sobre os Requeri-
mentos n.9s 1, 30, 32, 40, 57., 73, 75, 76, 79, 80, 81,
82, 85, 86, 88, 89, 91, 95., 98, 100, 104, 110 e 123 ......

153 Oradores
Sr. Deputado Jesus Trindade (Extensão da Previdência
Social aos Fazendeiros) ....................
Sr. Deputado Olavo Costa (Instalacão de Mercado Hor-

	

154 	 tigranjeiro em Juiz de Fora) ................
Sr. Deputado Morvan Acayaba (0 DivOrcio no Brasil)
Sr. Deputado Euclides Cintra (Estrada entre Delfim

	

154 	
Moreira e Pouso Alto) ....................
Sr. Deputado Sylo Costa (Criticas ao ex-Governador
Rondon Pacheco) ........................

QuestOes ic Ordcrn
Srs. Deputados Emilio Haddad, Jesus Tnindade, Sylo
Costa, Ferraz Caldas, João Pinto Ribeiro, Jesus Tnindade
e Nilson Gontijo ........................
Srs. Deputados João Pinto Ribeiro, Jorge Carone e Sylo
Costa ..............................
Sr. Deputado Antonio Dias ..................
Srs. Deputados Jorge Carone, Luiz Baccarini e Sylo
Costa 	 ..............................
Srs. Deputados Jñnia Manse, Christovam Chiaradia e
João Marques ........................
Srs. Deputados Carlos Eloy, Jesus Trindade e Antonio
Dias................................
Srs. Deputados Jñnia Manse, Joao Pinto Ribeiro, Jesus
Trindade e Sylo Costa ......................
Srs. Deputados Joio Pinto Ribeiro, Sylo Costa e
Antonio Dias ............................
Srs. Deputados Mendes Barros e Sylo Costa ........

Maténia Aprovada
Requerimentos dos Srs. Deputados João Marques, Fábio
Vasconcellos, Fernando Junqueira e Lücio de Souza Cruz
Projeto n. 0 22, do Sr. Deputado Euclides Cintra

Nomeacão de ComissSo ..........................
REUNIXO ESPECIAL, EM 17-4-75 (HOMENAGEM POSTUMA AO DR.

CELSO MACHADO) ..........................

Oradores
Sr. Deputado Christovam Chiaradia ..........
Sr. Deputado Carlos Eloy ..................
Sr. Deputado Olavo Costa ..................
Dr. Celso Machado Filho ....................
Sr. Presidente (Deputado Joao Ferraz) ..........

28.' REUNIAO ORDINARIA, EM 18-4-75 ..................
ProposicOes

Projeto n.0 62, do Sr. Deputado Fernando Junqueira
Projeto n.° 63, do Sr. Deputado João Marques
Requenimentos n.0s 124, do Sr. Deputado Nilson Gontijo;
125, do Sr. Deputado AntOnio Dias; 126 e 127, do Sr.
Deputado Mendes Barros; 128, do Sr. Deputado Haroldo
Lopes; 129, do Sr. Deputado Dalton Canabrava

153

154
155

156

159

159

160

162

162

163
163
163
163

165

165

165

167

167

168

168

168

168

169
170

170

171

173

174
175

176

177

178

179

180
181

182
182
182

183

183
186
187
187
188
189

189
190

190

PropoSjcôes

Projeto de Resoluçao s/n.° (encamjnhado pela MensagernGovernarnentai no 18) ..........................
Projetos n.9s 59, do Sr.

	

	 eGovernador, e 60, do Sr. D-putado Haroldo Lopes ...................
Requerjrnent 05 n.°s 109 e 110, do Sr. Deputado Ferraz
Caldas; 111 a 115, da Sra. Deputada Jünia Manse; 116,
(10 Sr. Depufado Chrjstovam Chiaradia; e s/n.e,
dos Srs. Deputados Pedro Gustin, Telêmaco Pompei,
Mendes Barros e João Navarro ...............

Comunjcacoes

Dos Srs. Deputados João Navarro, Mendes Barros eEmilio Haddad ..................................
Pareceres

Sobre o Projeto fl. 9 4 ..................
Sobre os Projetos n.s q e 26 ..................

Oradores
Sr. Deputado 	 ttiaiChristovam Chiarada (BtaculoresMineiros) .....................................
Sr. Deputado Antonio Dias (Comenténjo sobre Pronun-
ciamento do Senador Paulo Brossard) ..........
Sr. Deputado Dalton 	 cacaoCanabrava (Indi 	 do Prefejtoda Capital) ...................................
Sr. Deputado Sérgio Ferrara (Entrevjsta corn 0 Sr.
Presjdente do Banco Nacional de Habitacao) ......
Sr. Deputado Ferraz Caldas (Denñncja contra Anton-
dades Policjajs em SSo Lourenco) ............
Sr. Deputado Jesus Trindade (Escoiha do Prefeito daCapital) ........................................

Matéria Aprovada
Requerimento 5 dos Srs. Deputados Pedro Gustin, Telê-
maco Pompei, Mendes Barros e JoSo Navarro e n. 9s 37,51, 52, 55, 57, 58, 63 e 64 ..................
Projeto n.° 20 ..........................

Registro de Presenca (Sr. Deputado Jorge Ferraz) ......
Norneaçao de ComissSo ..........................

13.' REUNIXO EXTRAORDINARIA , EM 15-4-75 ..............
Matéria Aprovada

Projeto fl. 9 30 ..........................
Matérja Rejeitada

Emendas fl.0 s 1 a 5 ao Projeto n. 0 30 ..........
27.' REUNIXO ORDINARIA, EM 16-4-75 ....................

Proposicoes
Projeto n. 0 61, do Sr. Deputado Pedro Gustin ......
Requerimentos n. 0s 117, do Sr. Deputado Olavo Costa;
118, do Sr. Deputado José Santana; 119, do Sr. Deputado
Jesus Trindade; 120, do Sr. Deputado Euclides Cintra;e s/n. 0, dos Srs. Deputados Fábio Vasconcellos, FernandoJunqueira e Liicio de Souza Cruz ...............

Comunicac6es

Dos Srs. Deputados Mendes Barros e Sérgio Ferrara
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Pdgs.

210
211

214

214

216

217
217

217
219

Pdgs.

191

191

191

191
191

192

193
193

Sr. Deputado Pedro Gustin (Em Defesa dos Portadores
de Registro D) ..........................
Sr. Deputado Jesus Trindade (Inconfidência Mineira)
Sr. Deputado Emilio Haddad (Agradecimento pela Me-
dalha da Inconfidência) ....................
Sr. Deputado Olavo Costa (Ocupantes de Cargos de
Confianca) ............................

Maténia Aprovada
Requerimento24 ......................
Requenimentos n.s 74, 128 e s/n. e dos Srs. Deputados
Gomes Moreira, Euclicles Cintra, João Navarro e Gerardo
Renault ..............................
Parecer de redacSo final do Projeto n. 9 26 ......

Palavras do Sr. Presidente (Decisão Normativa sobre Pedidos
de Parecer Oral ..............................

30.4 REUNIAO ORDINARIA, EM 23-4-75 ...................

Requerimentos s/n.°, dos Srs. Deputados Antonio Dias,
Euclides Cintra, Jñnia Manse e João Navarro ......

Comnnicacao
Do Sr. Deputado Nilson Gontijo ..............

Pareceres

Sobre o Projeto n. 9 20; sobre os Requerimentos n.s 10,21, 39, 49, 94 e 128 ........................
Oradores

Sr. Deputado Dalton Canabrava (Transportes Coletivos)
Sr. Deputado Haroldo Lopes (IPSEMG) ..........
Sr. Deputado Euclides Cintra (Falecimento do Sr.
Longhino Paulo Costa) ..................
Sr. Deputado Mendes Barros (Implantaçao de Distrito
Industrial em Governador Valadares) ............
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Divórcio) ........

Matéria Aprovada

Requenimentos dos Srs. Deputados Euclides Cintra,
JUnia Manse, João Navarro e Antonio Dias e n.°s 21, 39,
65, 66, 67, 68, 70, 71, 72, 110 e 123 ............
Pareceres de redacSo final dos Projetos n. 9s 4 e 9
Projeto n. Q 46 ..........................

REUNIA0 ESPECIAL, EM 21-4-75 (COMEMORAçAO DA INCONFI-
DENCIA MINEIRA) ...............................
Oradores

Sr. Deputado João Marques ................
Sr. Presidente (Deputado João Ferraz) ........

29.0 REUNIAO ORDINARIA, EM 22-4-75 ..................
Expediente

Oficios dos Srs. Presidente (10 Tribunal de Contas do
Estado, Procurador-Geral do Estado e do Sr. Menelick
de Carvaiho Fjlho ........................
Cartão do Sr. Reitor da Universidade Federal de Minas
Gerais ................................

ProposicOes
Projetos n.9s 64 e 65, do Sr. Deputado Euclides Cintra
Projeto n. 9 66, do Sr. Deputado Pedro Gustin
Requerimentos n. 9s 130, do Sr. JoSo Navarro, 131 e 132,
do Sr. Deputado Pedro Gustin, 133, do Sr. Deputado
Nilson Gontijo, e s/n. y, dos Srs. Deputados Euclides
Cintra, João Navarro, Gerardo Renault, Gomes Moreira,
Carlos Eloy e Emilio Haddad ................

Comunicacoes
Dos Srs. Denutaclns Emilin fTciIi11 	 frn1 	 1

Pareceres
Sobre o Projeto n. 9 60; sobre os Requerimentos n.s 56
83 e 87; sobre a Mensagem n. 9 18 ............

Oradores
Sr. Deputado Gomes Moreira (Cidades Educativas)
Sr. Deputado Euclides Cintra (Congratulacoes corn a
INATEL) ....................................
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200
200
201

201

201
204

207

207

207

207
208

209

209

209

209

210

jullik

Expediente
Oficios do Sen. José Esteves, do Sr. Presidente da Caixa
EconOmica do Estado de Minas Gerais, do Sr. Presidente
do CONTRAN, do Sr. Direton-Geral da Secretaria do
Tribunal Regional Eleitoral de Minas Gerais, do Sr.
Presidente do Instituto Estadual de Florestas, do Sr.
Delegado Regional do DENTEL ..............
Telegrama do Sr. Presidente da Câmara dos Deputados

ProposicOes
Projeto n.9 68, do Sr. Deputado Sebastião Nascimento
Projeto n.° 69, do Sr. Deputado Mendes Barros
Requenimentos n.s 134, do Sr. Deputado Olavo Costa;
135, do Sr. Deputado Genésio Bernardino; 136, do Sr.
Deputado Olavo Costa; 137, do Sr. Deputado Emilio
Gallo; 138, do Sr. Deputado José Santana; 139 e 140, do
Sr. Deputado Nilson Gontijo; 141, do Sr. Deputado
Ferraz Caldas; e s/n. y, dos Srs. Deputados José Santana,
José Bonifácio Filho, EunIpedes Craide e Luiz Baccarini

ComuniCacOeS
Dos Srs. Deputados Luiz Baccarini, José Honório e
CarlosEloy ............................

Pareceres
Sobre os Requerimentos n.°s 53, 60, 69 e 116 .

Oradones
Sr. Deputado Ferraz Caldas (Bairro Dom Cabral)
Sr. Deputado Arnilcar Padovani (CongratulacOes corn
o Sr. Deputado Cicero Dumont) ............
Sr. Deputado Ferraz Caldas (Prefeitos para Estâncias
HidromineraiS) ..........................
Sr. Deputado Jesus Trindade (Aumento de Vencimentos)
Sr. Deputado Olavo Costa (Grupos Escolares) ......
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Voto de Confianca ao
Governo Brasileiro) ......................
Sr. Deputado Jesus Tnindade (Comentários sobre Dis-
cursos) 	 ..............................

Questão de Ordem
Sr. Deputado Nilson Gontijo ................
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219
219

219
220

220

221

221

221

222

223
224
224

225

226

227



Pdgs.

253

254

255
255

257

257

259

Matéria Aprovada
Requerimentos n.'s 1, 30, 32, 40, 57 e s/n. e, dos Srs.
Deputados José Bonifácio Filho e Luiz Baccarini
Projeto ri.' 50 ..........................

Nomeaçäo de ComissOes ........................
14.4 REUNIAO EXTRAORDINAIHA, EM 23-4-75 ............

Orador

Sr. Deputado Olavo Costa (Programa Nacional de Con-
trole do Cancer em Minas Gerais) ............

Matéria Aprovada
Projetos de Resoluçoes n.'s 31 e 32 ............

Palavras do Sr. Presidente (anuncja visita do Sr. Secretário
do Planejamento, Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pena) .

31.4 REUNIAO ORDINARIA, EM 24-4-75 ....................
ProposicOes

Projetos n.°s 70 e 71, do Sr. Deputado José Honório
Requerimentos n. 9s 142, do Sr. Deputado JoSo Navarro;
143, do Sr. Deputado Domingos Lanna; 144, do Sr.
Deputado Pedro Gustin; e s/n. y , do Sr. Deputado SérgioFerrara ...................................

Comunicaçoes

Dos Srs. Deputados Pedro Gustin, Euclides Cintra,
Delfim Riheiro e Emilio Haddad ..............

Pareceres

Sobre os Projetos n.'s 46, 50 e Projeto de Lei Comple-
mentar n. 9 1; sobre os Requerimentos n. 9s 29, 106, 108,
109, 112, 115, 117, 120, 121, 124, 125 e 144 ........

Oradores

Sr. Deputado Sérgio Ferrara (Problemas no Setor Ha-
bitacional) ...............................
Sr. Deputado Mendes Barros (Combate a Meningite)
Sr. Deputado Cicero Dumont (Agradecimento e Trans-
crição de Artigos) .......................
Sr. Deputado Jorge Carone (Contra as Multinacionais)
Sr. Deputado Euclides Cintra (Falecimento do 	 DelfimRennó Moreira) 	 Sr............................
Sr. Deputado Domingos Lanna (Problemas do Agricultor
Mineiro) ..............................
Sr. Deputado José Santana (BEMGE em Alvinópolis)
Sr. Deputado Pedro Gustin (Em Defesa dos Estudantes)
Sr. Deputado Pedro Narciso (Apoio ao Deputado Pedro
Gustin) 	 ..............................
Sr. Deputado João Pinto Ribeiro (Identificaçao Es-
tudantil) ............................
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Sobre o Vale do
Jequitinhonha) ..........................
Sr. Deputado Jesus Trindade (CrItica a Editorial)
Sr. Deputado João Pinto Ribeiro (Sobre Confeccao de
Carteiras Estudantis) .......................
Sr. Deputado Gomes Moreira (Politica Tecnológica do
Planejamento Educacional) ..................

310

Pdgs. 	
Questöes de Ordem

Sr. Deputado Pedro Gustin ..................
230 	 Srs. Deputados Nilson Gontijo, Jesus Trindade e Pedro
230
	 Gustin ................................

230 	 Matéria Aprovada

231
	 Requerimentos n.'s 10 e 49 ..................

Projeto n.° 39 ..........................
15. REUNIAO EXTRAORDINARIA, EM 24-4-75 ..............

231 	 Matéria Aprovada
Projetos de Resolucao n. 9s 37 e 38

231 	 32.REUNIAO ORDINARIA, EM 25-4-75 ....................
231 	 ProposicöeS

Requerimentos n.°s 121, do Sr. Deputado João Marques;
122, do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone; 123, 145,
146, da Sra. Deputada Jirnia Manse; 147, do Sr. Depu-
tado JoSo Navarro; 148, do Sr. Deputado Emilio

233	 Haddad; 149, do Sr. Deputado Pedro Narciso; 150,
do Sr. Deputado Fábio Vasconcellos, e /•9 dos Srs.
Deputados JoSo Marques e Wilson Tanure ......

Comunicaçöes
234 Dos Srs. Deputados Dalton Canabrava e Raimundo Al-

bergaria ..............................
Oradores

234	 Sr. Deputado Emilio Haddad (Atraso de Pagamento
a Professores) ..........................
Sr. Deputado Pedro Narciso (Pede Policiamento para
Montes Claros) 	 ........................

234 	 Sr. Deputado Jesus Trindade (Defesa do Governo Es-
tadual) 	 ................................
Sr. Deputado Nilson Gontijo (Irregularidades na Em-
presa Brasileira de Correios e Telegrafos) ........

234 	 Sr. Deputado Sylo Costa (Extincão do Cadastro Rural)
237	 Sr. Deputado Artur Fagundes (Solidariedade a Extin-

ção do Cadastro Rural) ....................
237	 Sr. Deputado Cyro Macic! (Consideracöes sobre Pro-
239	 nunciamento do Sr. Deputado Sylo Costa) ......

Matéria Aprovada
240 	 RequerimentoS s/n. e dos Srs. Deputados Wilson Ta-

nure e Sergio Ferrara, e n. 9s 73, 79, 80., 81, 82, 85, 94,
240 	 95, 98 e 144 ............................
241 	 Projeto fl.9 43 ..........................
241	 Nomeacao de Comissão ........................

334 REUNIAO ORDINARIA, EM 28-4-75 ..................
241 Expediente
242 	 Oficios n.9s 4 e 5, do Sr. Governador, e s/n. y , dos

Srs. Euler de Lima e Oswaldo Roberto Cohn
242 	 Proposiçôes
243 	 Projeto de Resolucão (encaminhado pela Mensagem

Governamental n.° 20) ....................

246

245 Requerimentos n.°s 151, do Sr. Deputado Gerardo Re-
nault; 152, do Sr. Deputado Kemil Kumaira; 153, do
Sr. Deputado Gerardo Renault, e s/n. e , dos Srs. Depu-
tados Artur Fagundes, Ferraz Caldas e Domingos Lanna

-a.

259

259

260

261

261

262
263

264

264

265
265
265
267

267

267

268
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Pdgs.

268

268
268

268

271

271

271
271

271

272

272

272

Pdgs.

273
273

274

274

275

276

277

277

282
283

Comunicacoes

Dos Srs. Deputados Domingos Lanna, Milton Lima eAntonio Dias .........................................
Matéria Aprovada

Requerirnentos s/n., dos Srs. Deputados Domingos
Lanna, Ferraz Caldas, e n. 9s 56, 75, 83, 87 e 88 .
Projeto n. 9 20 ..........................

Transcriçao de Matéria

Discurso proferjdo pelo Sr. Deputado Mario Assad
ao assumir o cargo de Secretário de Estado do Tra-
baiho e AçSo Social .........................

34.4 REUNIAO ORDINARIA, EM 29-4-75 ..................
Expediente

Mensagem Governamental n. 9 22 ............
OfIcios: fl. 9 6, do Sr. Governador, e s/n., do Sr. Sc-
tário Municipal de Educaçao e do Sr. Secretárjo do
II Congresso do Centro de

	

	 iEstudos Odontológcos doIPSEMG .....................................
Telegrama do Sr. Presidente (10 MDB ........

Proposicoes

Projeto de ResolucSo s/n. y (encaminhado pela Men-
sagem Governamental n. 9 21) .................
Requerirnentos n. 9s 154, do Sr. Deputado Christovam
Chiaradia; 155, do Sr. Deputado Euclides Cintra; 156,
do Sr. Deputado José Santana; 157, do Sr. Deputado
Euclides Cintra; 158, do Sr. Deputado Sérgio Ferra-
ra; 159, do Sr. Deputado Olavo Costa; 160, (10 Sr.Deputado Neif Jabur, e s/n. y, dos Srs. Deputados
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