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Narcélio Mendes
Christovam Chiaradia
Millon Lima
Jorge Orlando Carone

'UJ)!eflieS

Fcrraz Caldas
José Bonifacio Filho
José Santana
Milton Salles
Vicente Guabiroba
Haroldo Lopes
Luiz Baccarini

COMISSA() DE HEDACAO

E[eliv()s

Milton Salles 	 - Presidente
Luiz Baccarini - Vice-Prcsjdcnte
José Santana
Domingos Lanna
AniF car Padovani

COMISSAO DE SAUDE E A çA0 SOCIAL

Ef etivos:

Haroldo Lopes --- Presidente
Emilio Gallo - Vice-Presidente
José Honório
AntOnio Dias
Genésio Bernardino

So picnics

DOlton Canabrava
Christovarn Chiaratjia
TelCmaco Pompei
Gyro Macid
Mendes Barros

COMISSAO 1)E SEGIJBANCA

Efetivos

Jesus Trind ad e - 	 Pr esi dente
Elmo Braz - Vice-Presidente
Cicero Dumont
Christovarn Chiaradia
Joio Pinto Riheiro

Suplentes

Artur Fagundes
Comes Moreira
Narcélio Mendes
AntOnio Dias
Kemil Kumaira
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Ef etivos:

Euripedes Craidc - Presidente
Morvan Acayaba - Vice-Presidente
Raimundo Albergaria
José BonifOcio Filho
Kemil Kumaira

Supienies

Sérgio Ferrara
Humberto de Almeida
Christovam Chiaradia
Cicero Dumont
Fcrraz Caldas

Ainilcar Padovani 	 Presidente
F'Oh jo Vasconcel!os -- Vice-Presidente
Emilio Gallo
Gerardo Renault
l)itlton Canabrava

Supienles

Euripedes Craide
JoOo Bello
Domingos Lanna
José Honório
Luiz Bacarini

COMISSAO 1)E SIDERURGIA E MINERAAO

L[cttos

Vicente Guabiroba Presidente
Nilson Gontijo - Vice-Presidenfe
Milton Salles
Carlos Lemos
Ronaldo Canedo
Luiz Baccarini
Sérgio Ferrara

picnics

José Bonifácjo Filho
Neif Jabur
José Honórjo
Antonio Dias
Fábio Notini
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74. REUNIAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 1.0 DE AGOSTO DE 1975

PRESIJ):NC1A DO SR. 1)EPUTADO 	 Art. 4•9 	 Revogam-se as disposicOes em
JOAO FERRAZ
	 contrário.

Comparecimento

JoSo Ferraz - Wilson Tanure - Ldcio
(IC Souza Cruz Said Arges Antonio Dias
- Cliristovain Chiaradia - Cyro Maciel
1)âlton Canabrava 	 Emilio Gallo - Eucli-
des Cintra - FObio \Tasconcellos - Genésio
Bernardino - Gomes Moreira 	 João Mar-
ques 	 JOdO Pinto 1-libeiro 	 Jo- Lovola
.iosé HonOrio 	 José Santana - Kernil Kuinai-
ra 	 Luiz Baccarini 	 Nilson Gontijo -
Nunes Coelho 	 Rairnundo Albergaria 	 Te-
le'oiaco Pornpei --- Vicente Guahiroba.

Proposicôes

PROJETO DE LET N. 150/75

Autoriza troca de imovel de proprie-
dade do Estado.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica o Estado autorizado a
trocar corn o Munieipio de Carvalhópolis Os
imóveis de suas respectivas propriedades,
ahaixo caracterizados:

I - Iinóvcl do Estado: urn terreno corn
area de 2 000 i2, sito no Rua Santos 1)u-
mont, na cidade de Carvalhópolis, havido por
doaco, conforme transcriçOes nos registros
de imOveis n.s 8.223 c 8.224, fis. 113, livro
3-K, do CartOrio de Registro dc Imóveis da
Comarca de Machado.

II - - IinOvel do Municipio: urn terreno
COifl Orca (IC 2.000 11 12, sito no Rua 7 (le Sc-
tembro, no cidacle de Carvalhópolis, havido
por coinpra e venda, conforme transcricão
no Registro de ImOveis n.° 14.766, us. 34,
livro 3-P, do Cartório de Registro de Irnóveis
da Cornarca de Machado, cuja permuta foi
autorizada pela Lei Municipal n. 251, de 24
de seteinbro de 1973.

Art. 2. - 0 irnóvei a que Se refere o
item II do artigo anterior, após a troca auto-
rizada nesta lei, destinar-se-á a construcão
(le urn prédio em que funcionaré urn grupo
escolar.

Art. 3•0 - Esta lei entra em vigor no data
de sua publicacSo.

Sala das ReuniOes, 1.0 de agosto de 1975.

Clirislovam Chiaradia	 Ldcio de Souza
Gyro Macid 	 José Lcwiola - João

Marques	 José Santana -- Elmo Braz -
Lniz Bwcarini - Rairnundo Albergaria.

Jusiiizcacuo - 0 Municipio dc Carva-
lhopohs vem de ha muito lutando Para con-
SCdII a construcão (10 prédio do Grupo Es-
colar Pedro Nolasco, cuja sede atual encon-
tra-se ciii situaçSo dos mais precárias, cor-
rendo mesmo 0 risco de ruir.

A edificaçSo do referido estabelecimen-
to de CflSiflO jé está inclulda no piano de
oijras do CARPE. GstOes já foram feitas
junto ao Poder Executivo Para a concreti-
zacSo do ohra, tendo o Exmo. Sr. Governa-
dor do Estaclo inanifestado especial interesse
110 qUCSti111

Ouvida a Superintendência Administrati-
va cia Secretaria do Educacao e a Delegacia
Regional dc Ensino do regiSo, estes órgSos
manifestaram-se favoravelmente a permuta de
teirenos entre o Estado e o Municipio, para,
opus esta tiansaçtio, construir o almejado gru-
po escolar. E que, de conformidade coin os
estudos reatizados pelos OrgSos competentes,
oinuaou-Se que o terreno, atuaiinente de

do E:-;tjilo. n5o O!(i(c( (Ondi-
rOes dc aproveitainento para a referida obra.

Possuindo o MunicIpio de CarvalhOpolis
nina Area ao l.cquada a tal finalidade, este pro-
pOs a permuta de imóveis, o que Ioi plena-
inente aceito pelos órgSos técnicos do Poder
Executivo, conforine se pode ver nos documen-
los anexos. 0 Municipio jâ providenciou a
au Lori zad 10 Ieiislativa para efetivacSo da tro-
ca, através da Lei Municipal n. , 251, de 24
de setembro de 1973.

Necessária agora se torna a compctente
ulorizaçiio legislativa estadual, para cujo ob-

jeto estamos propondo o presente projeto de
let. Trata-se de medida de grande interesse
pOblico, pelo ciue esperamos a aprovacSo (Ia
presente proposicSo, fazendo juntada da do-
cumentarSo sobre o assunto, inclusive dos
certidOes de registro das escrituras pdblicas
relativas 0 atual propriedade dos imOveis a
serein peimutados.

Chris(ovain Chiaradia

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado José Santana: n . 442,
pedindo providências aos Srs. Governador do
Estado e Presidente do Instituto de Previdên-
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cia dos Servidores do Estado de Minas Ge-
rais Para criaçSo de urn posto regional do
IPSEMG em JoSo Monlevade; n. Q 443, solici-
tando aos Srs. Governador do Estado e Pre-
sidente do IPSEMG a criação de postos re-
gionais do IPSEMG, nas cidades de Araçuai
e Almenara; n. Q 444, pedindo aos Srs. Gover-
nador do Estado e Presidente do IPSEMG a
criaçSo de urn posto médico-odonlológico em
Teófilo Otoni;

do Sr. Deputado Cyro Maciel, pedindo a
nomeaçSo de urna comissão de cinco deputa-
dos Para rcpresentar o Poder Legislativo nas
solenidades comemorativas do centenário de
nascimento de Artur Bernarcles, em Vicosa,
a 5 de agosto próximo.

Cornunicacöes

Do Sr. Deputado Délton Canabrava, dan-
do notIcia do falecimento do Sr. José Santos
Azeredo Coutinho, genitor do Deputado Rena-
to Azereclo, ocorrido a 20 do mês p. p.;

do mesmo parlamentar, dando ciência a
Casa do falecimento do Dr. Renato Cairo,
ocorrido nesta Capital a 23 do mês p. p.;

do Sr. Deputado José Santana, sobre ía-
iccimento de D. Dora Tomich Laender, espo-
sa do Dr. Julio Laender, Presidente da CAMIG,
nesta Capital;

do mesmo parlamentar, dando notIcia do
falecimento do Sr. Agnaldo Neiva, urn dos
grandes lideres da comunidade de Teófilo
Otoni.

Oradores

PARQUE FLORESTAL DA SEBRA 1)0 C1116

o SR. DEPUTADO VICENTE GUABIRO-
BA Sr. Presidente e Srs. Deputados, esta-
mos de regresso a esta Casa, no inIcio de mais
urn periodo de trabaiho do Poder Legislativo
em Minas Gerais. Durante esse mês de juiho,
os Srs. Deputados percorreram as suns regides,
nurn trabalho imenso Para a organizaçSo dos
diretórios municipais da ARENA e do Movi-
mento Democrátjco Brasjleji-o. Durante esse
mês, o interior todo viveu dias de grande
emoção poiltica, quando todos voltaram a plei-
tear a sua participacSo nos cargos dos dire-
tórios municipais.

Mas, Sr. Presidente, durante minhas an-
danças pelo nosso Estado, tive o prazer imen-
so de ver sancionado o flOsso projeto de lei
que criou o Parque Florestal da Serra do Ci-
pó. Foi uma iniciativa nossa , e, quando es-
távamos em contato corn o nosso eleitorado,
corn o povo, corn o homem do campo, de
modo geral, pudemos sentir a repercussSo que
teve a sançSo do Sr. Governador ao referido
projeto de id.

Os Srs. Deputados votararn a favor desse
projeto c virarn perfeitamente a justificativa
por nós aprescntada e devem-se lembrar do
quanto esse projeto representa Para a preser-
vacSo do meio ambiente em nosso Estado.
Esse meio ambiente está sendo rnotivo de

O SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Queremos
manifestar a nossa alegria ao retomnar a esta
Casa depois do recesso, quando visitamos os
nossos ndcleos eleitorais, nossas cidades, e
participamos das convençOes municipais do
nosso partido, a ARENA.

Sr. Presidente, ontern, precisamente as 17
horas, foi assinado urn contrato de empreita-
da Para execucSo de 113 unidades residen-
cials e urn conjunto de três lojas comerciais
entre a Cia. de HabitacSo do Estado (IC l\Iinas
Gerais - COHAB-MG e a Andrade Valada-
res Engenheiros Construtores Ltda. A sole-
nidade, no Gabinete do Secretário de Estado
de Obras Pdblicas, contou corn a presença
(10 Prefeito de Montes Claros, do Deputado
Federal Humberto Souto e de representantes
cia região. E lá também estivemos, testemu-
nhando o inicio da construcão de unidades
resi(IenciaiS em Montes Claros.

Salientamos, naquela oportunidade, que
esse numero de casas não representa quase
nacla par uma cidade grande e gigante, como
Montes Claros, que cresce assustadoramente,
contando hoje corn 130 mil habitantes na se-
de e urn ndmero imenso de inddstrias, a ofe-
recer milhares e milharcs de empregos dire-
tos Para a populacSo do Norte de Minas.

Tivemos oportunidade, ainda ontem, na
salda de Montes Claros Para Belo Horizonte,
de ver a pesquisa realizada pelo escritório da
SUDENE cin Montes Claros. E constatamos
que ate 1980 a demanda de residências no
antigo Arraial das Formigas, hoje a cidade
que mais cresce em Minas, é da ordem de 5
mil unidacies. E born, é alentador vermos
construir em Montes Ciaros, através de con-
venio corn a COHAB, corn a Secretaria dc
Obras POblicas, 113 unidades residcnciais.
Mas é muito pouco Para uma cidade quc
explode em progresso. 1\lontcs Claros é urn
polo de desenvolvimento incontestável. E o
se-undo eixo rodoviOrio (.10 Pals. E a liga-
cab do Norte do Pals ao Brasil Central e no
Distrito Federal. Par is, !;, peraaflefl-
te atencSo govern arndntal.

Meus cumprimentos se cstendern ao Sr.
SccretOrio de Obras POblicas, Dr. Bias Fortes
Filho, a firma empreiteira e ao Presidente da
COHAB, na esperança de aue o inicio de 113
casas seja a continuaçSo, pelo menos, Para
este ano, (Ia construcao de iiii1 cams ciii Mori-
tes Ciaros, e no desejo, anda, de que, em
1980, 5 mil casas estejam construidas e le-
vanta(Ias, a fim de que os opemários empre-
gados nas grandes e gigantescas industrias all
instaladas também possam ter, corn boas mo-
radias, meihores condicOes de vida e maior
capacidade Para produzir. ProducSo que so
ti-nra o desenvolvimento de Montes Claros.
Desenvolvimento que será seguranca Para
Montes Claros e certeza de que a centenâria
Rainha do Norte faz a grandeza do Estado
de Minas Gerais.

CENTENARIO DE NASCIMENTO DE
ARTUR BERNARDES

O SR. DEPUTADO CYRO MACIEL - Sr.
Presidente e Srs. Deputados, este mês de agos-
to marca o centenário de nascimento do Pre-

sidente Artur Bernardes. Estou convencido
de que o Srs. Deputados a esta Assernbléia
encararSo, corn a atenção merecida, a figura
deste grande mineiro que, iniciando a sua
vl(la pdblica na Cârnara Municipal de Viçosa
e tendo siclo Deputado a esta Assembléia nos
anos de 1907 a 1909, daqui empreendeu urna
vitoriosa carreira que o levou a Presidência
(in Repdblica, onde honrou o nome de Minas
c elevou a culminância o conceito do politi-
co mineiro na esfera nacional.

Esta Assembléia vai homenagear a memo-
na de Artur Bernardes no dia 6 de agosto,
em reuniSo solene, requerida pelo lider do
Governo, ocasiSo em que teremos oportuni-
(lade de homenagear a memória do grande
Presidente.

Quero chamar a atencão do Plenámio Para
este fato, que representa, talvez, na sessão le-
gislativa que estamos vivendo, urn dos altos
poiltos de nossos trabaihos.

Outras homenagens tern sido prestadas a
este grande vulto. Quero destacar, neste
momento, a solenidade que no dia 5 a Uni-
versidade Federal de Vicosa, que é uma das
obras mais notOveis de Artum Bernardes, vai
realizar. Esta Assembléia foi convidada pelo
Magnifico Reitor, Prof. Fagundes de Sousa, da
Universidade Federal de Vicosa, Para ali se
fazer representar. Por isto, elaboramos e
ericaminharnos a Mesa requerimento pedindo
a nomeacão de uma comissão Para represen-
Lir o Poder Legislativo nessas solenidades.
Peco a V. Exa., Sr. Presidente que, ainda du-
iante esta reunido, despachando este reque-
rimento e deferindo-o, norneie urna comissão
para representar a Assembléia nas solenida-
des da Universidade Federal de Vicosa.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTO

Do Sr. I)eputaclo Gyro Macic!, solicitando
a nomeacão de urna comissao Para represen-
tar a AsseinblCia nas solenidades cornemora-
tivas do centenário de nascimento do Presi-
clente Artur Bernardes, a serem realizadas
em Vicosa, a 5 de agosto próximo.

NomeaciIo de Comissôes

Para representar a Assembléia em Viço-
sa, nas comemomaçOes (10 centenário de nas-
cimento do Presidente Artur Bernardes, con-
forme requerimento do Sr. Deputado Cyro
Macid, a Presidência nomeia a scguinte co-
missSo: Deputados Cyro Macid, Fábio Vas-
concellos, Domingos Lanna, Jorge Orlando Ca-
rone e Sérgio Olavo Costa.

grandes e profundos estudos, e, por isso mes-.
mo, nos nos sentimos satisfeitos cjuando vi-
laos nosso objetivo alcancado. A Asscmbléia
Legislativa (Icu Uflia deinonstraçao a Minas Ge-
rais de que esté atenta a todos Os problemas
que envoivem o nosso povo, a todos os pro-
blemas que dizem respeito ao bern-estar da
nossa gente. 0 Sr. Govemnador agiu corn
grande acerto ao sancionar aquele projeto de
1fllclativa da Assemblé ja Legislativa, e pode-
mos dizer que o povo de Minas Gerais deve
essa iniciativa a nós, que elaboramos o pro-
jeto. Esse é urn projcto do qual nos orguiha-
mos, e temos o rnaiom prazer dc ser o scu
autor., porque a Serra do Cipó é urn dos lu-
gares mais ricos nSo so de Minas, do Brasil,
comb de todo o mundo, quanto é fauna e a
flora. A flora, sobretudo, é uma das mais
ricas c varidas do mundo, e id Saint-Hilaire,
nas suas andaneas pelo nosso Estado, escre-
vcu muito em seus vários volumes de suas
vérias obras, sobre a Serra do Cipó. Fez des-
criçOes sobme a riqueza da sua fauna, sobre
a variedade da sua flora, e tudo isso será
prcservado Para o futuro, graças a esse pro-
jeto que se transforrnou em lei, pois o Sr.
(iovernador do Estado scntiu-se sensibilizado
pcla nossa iniciativa, transformarido em lei
0 flC5SO projeto.

Qucro congratular-me corn o povo de Mi-
nas Gerais, sobretudo corn o Sr. Govemnador
do Estado, quc sancionou o nosso projeto.
Essa sançSo foi muito bern aceita nSo so em
nosso Estado, mas., sobretuclo, no Simpósio
Jiara o Progresso da Ciência, realizado em
Belo Horizonte, ha poucos dias. Compareceu
a esse Sirnpósio urn gmande ndrnero de cien-
tistas - se nSo me engano, mais de 4 mu
-- Para tratar de assuntos os mais importan-
tes e mais relevantes da ciência, em favor do
mundo atual. Nesse Simpósio foi apontado
e grandemente aplauclido o nosso projeto, que,
corno já (lisse, transformou-se em lei com a
sancao do Sr. Governador.

Portanto, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
vemos clue prestamos urn Lrande trabalho
no nosso Estado. Esta Casa soube compreen-
der o momento, soube ver o quanto é neces-
sário fazer aiguma coisa Para a preservaçSo
do meio ambicnte, votando o nosso projeto,
que hoje é lei.

Esperamos que o Sr. Governador implan-
te, imediatamente, a lei que criou o Parque
Florestal da Serra do Cipó, Para que ela não
fique apenas no papel, corno tantas outras
que ai estSo, mas que o Governador Aurelia-
no Chaves possa, de fato, implantr imecliata-
mente esse projeto, que é urn dos mais impor-
tantes que jé passaram por esta Casa.

UNIDADES RESIDENCIAIS EM MONTES
CLAROS
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75•1 REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 4 DE AGOSTO DE 1975

PRESII)ENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
	 Proposicôes

JOAO FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA
1ROJETO DE LEI N. 151/75

Comparecimento

Joäo Ferraz 	 Fernando Junqueira
Wilson Tanure -- Lücio de Souza Cruz -
Said Arges - Jünia Manse - Pedro Gustin

Artur Fagundes - Antonio Dias - Carlos
Eloy	 Carlos Lemos - Christovam Chiara-
(ha -- Cicero Dumont 	 Cyro Macid - Dál-
ton Canabrava 	 Dênio Moreira 	 Dorningos
Lanna 	 Elmo Braz - Emilio Gallo - Emi-
lio Haddad -- Euclides Cintra 	 EurIpedes
Craide 	 FObio Notini 	 Fábio Vasconcel-
los 	 Ferraz Caldas 	 Genésio Bernardino

Gerardo Renault - Gomes Moreira 	 Ha-
1'ol(Io Lopes Humberto de Almeida - Jé-
sus Trindade - JoSo Bello - João Marques
- Joiio Navarro - JoSo Pinto Ribeiro -
Jorge Orlando Carone 	 José Bonifácio Fi-
Iho - José Laviola - José Honónio - José
Santana 	 Kemil Kumaira - Luiz Baccani-
ni	 Mendes Barros - 'Milton Salles - Mor-
van Acayaba - Narcélio Mendes 	 Nunes
Coelho - Pedro Narciso 	 Raimundo Alber-
garia - Ronaldo Canedo - SebastiSo Nasci-
mento 	 Sérgio Ferrara - Sergio Olavo Cos-
ta-- Sylo Costa - Telémaco Pompei.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Dario de Faria Tavares, Secretá-
rio de Estado da Saüde, informando, em aten-
cao ao Requerimento n. 140, do Sr. Deputa-
do Nilson Gontijo, que já foi determinada a
prioridade àquela Secretaria no processo de
irnplantacSo do Quadro Permanente do Esta-
do;

do Eng.Q Geraldo Pereira da Silva, Dire-
tor-Geral do DER-MG, esciarecendo, em aten-
çSo ao Requerimento n. 9 262, do Sr. Deputa-
do Sérgio Olavo Costa, que o DER está proce-
(Iefl(lo a estudos, juntamente corn o GESFRA,
a fim de reiniciar as obras da estrada que
higa Rio Novo a Guarani.

TELEGRAMA

Do Sr. Luis Assunção Paranhos Veloso,
Secretário-Geral (10 Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social, comunicando, em
atençSo a oficio desta Casa, que a concessão
de beneficios do INPS a operários e servido-
res (IC prefeituras municipais será objeto de
exarne e pronunciamento de órgäo daquele
Ministério.

Autoriza e disciplina a contagem de
tempo de serviço pblico estadual e de
atividade pnivada, para efeito de aposen-
tadoria.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1. Fica o Poder Executivo auto-
rizado a computar, para efeito de aposenta-
doria por invalidez, por tempo de servico e
cornpulsória, na forma da Lei n. 9 869, de 5
de juiho de 1952, modificada pelas Leis n.s
937, (Ic 18 (Ic junho (le 1953, e 2.364, de 13
de janeiro dc 1961, o tempo de servico pres-
tado, em atividade vinculada ao regime da
Lei n. 3.807, (Ic 26 de agosto de 1960, e le-
gislacSo posterior, pelos funcionánios pñbli-
tos civis de órgãos da administracSo estadual
e (las autarquias estaduais que houverem corn-
pletaclo ou venham a completar cinco anos
de efetivo exercicio.

Art. 2. - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a celebrar convênio entre o Estado de
Minas Gerais e o Instituto Nacional de Pre-
videncia Social - INPS, visando S computa-
çaO, para os efeitos previstos na Let n. 9 3.807,
dc 26 (IC agosto dc 1960, corn as alteraçOes
contidas na Lei n. 9 5.890, de 8 de junho de
1973, do tempo de serviço pOblico prestado
S administracSo estadual direta e as autar-
quias estaduats, pelos segurados, desdc que
houverem realizado on venham a realizar 60
contribuicOes mensais.

Art. 3•9 - Para os efeitos desta lei, 0 tem-
po de servico on de atividade, conforme o
caso, seth computado de acordo corn a legis-
lacSo pertinente, observadas as seguintes nor-
inas:

I - so seth admitida a contagem sim-
pIes de tempo de servico, vedada a contagern
em dobro on em outras condicOes especiais;

II - é vedada a acumulacSo de tempo
dc serviço püblico estadual corn o de ativi-
dade pnivada, quando concomitante;

III - não serS contado por urn sistema
o tempo de serviço que iS tenha servido de
base para concessSo de aposentadoria pelo
outro sisterna;

IV - o tempo de serviço relativo a film-
çãø dos segurados de que trata o art. 5•9, item
III, da Lei n. 9 3.807 de 1960, bern como dos
segurados facultativos, dos domésticos e dos
trabalhadores autOnornos, sO seth contado
quando tiver havido recolhimento, nas épocas
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próprias, da contribuicão previdenciária cor-
respOfl(IefltC aoS periodos de atividade.

Art. 4. 0 segurado do sexo masculino,
beneficiado pela contagem recIproCa de tem-
po (le serviço, na forma desta lei, não fará
jus ao abOflO rnens'al de que trata o item II
do parágrafO 40 do art. 10 da Lei n.0 5.890,
de 8 de junho (IC 1973.

Art. 5. - As aposentadoriaS e demais
beneficioS de que tratam os artigos 1. 0 e 2..
resultanteS da contagelu reciprOCa de tempo
de serviço prevista nesta lei, serão concedi-
(loS C pagos pelo sisterna a que perteflCer 0

interessado, ao requerê-los, e sen valor será
calcUla(lO na forma da legislacão pertineflte.

Art. 6. 0	A contagern de tempo de ser-
vico prevista nesta lei nSo se aplica as apo-
sentadoriaS já concedidas.

Art. 79 Esta lei entl'ara em vigor no
primeir() dia do terceiro mês seguinte ao de
sua puhlicacão, revogadas as dispoSicöeS em
contrário.

Sala das ReuniöCS, 4 de agosto de 1975-

RairnulidO jtlber.qaria José Santana -
Fernando Junqueira - EuclzdeS Ctntra --
João Navarro - José BonifOCiO Filho.

JusliliCacdo Atendendo aoS aflsiOS
do servi(lOP pdblico e do traballiador em geral,
o Governo Federal houve por bern sancloflar
lei que autoriZa C (iiscil)lina a contagern de
tempo de servico pdblico federal e de ativi-
dade privada.

0 projeto de lei aqui apresentado, man-
tendo Os principiOS de contagern de tempo
jâ consagra(IOS pela ConstitUicSo e pelo Es-
tatuto dos Funcioflários Pdblicos do Estado
de Minas Gerais, visa ampliai a area de mci-
dência (10 beneficio concedido pelo Governo
Federal, considerando, entre outras razöes, a
de que o Estatuto dos Funcionârios Pdblicos
Civis do Estado de Minas Gerais - Lei n.0
869, de 5-7-1952, modificada pela Lei n. 0 937,
de 18-6-1953, e n. 0 2.364, de 13-1-1961 -
consagra os mesmos princIpiOs estabelecidos
para o funcionário federal.

Deixar de estender a contagem recIpro-
ca ao servidor estadual, a par da injustica da
discriminacão, representa deixar o Estado de
Minas Gerais de participar das vantagens que
advirão da medida adotada pelo Governo Fe-
deral. Entre elas, é de se ressaltar o impor-
tante fator de renovaç5o dos quadros de pes-
soal do servico pdblico e da empresa privada,
principalmente se for considerada a amplia-
ção das oportunidades (IC trabalho para os
jovens.

Por outro lado, permitir a contagern reel-
proca importa em propiciar a trabalhadoreS
urn descanso decorrente dos longos anos de
servicos prestados ao Estado, independefite-
mente da area ondc exerceram suas ativida-
des, pois é penoso o fato de inümeros empre-
gados, quer do governo, quer da empresa
privada, serem forçados a prolongar sea tem-
po de servico, ao longo de 40 on mais anoS,

simplesinente porque, durante determinado
periodo, o trabaiho foi prestado em area di-
ferente.

0 prazo proposto para que a lei entre
em vigor sera utilizado para a sua regula-
inentaçao por parte do Poder Executivo Esta-
dual e para OS d fltefl(limefltOS mndispensáveis
coin o INPS.

Rairnuiido Albergaria

REQUER1MENTOS

N.° 445, do Sr. Deputado José Santana,
qUc solicita ao Governo Federal atravéS
do IBC, urn piano de elnergência para a ca-
feicultura de Minas, corn vistas a ampliacão
oo parque catceiro e S nova polItica face 55
geadas; pe(le, ainda, que desta providência
se dê ciencia S FAEMG, encaininhando-lhe o
in Ic ira tear (Ia justificacão;

n. 446, através do qua! o Sr. Deputado
llaiiiiundo AlI)ergaria formula apelo aos Srs.
(;overnador (10 Estado c Presidente da Caixa
EconOrnica Estadual, no sentido de restabe-
lecer a conceSSSo (IC empréstimo bancSrio ao
funcionalismo pdb!ico, através de consigna-
çaO ein foiha (le pagamento;

n.9 447, do Sr. Deputado Antonio Dias,
imidicando ao Sr. Governador do Estado a
necessidade urgente de reapareihamentO do
Corpo de Bombeiros (IC Montes Claros;

(10 Sr. l)eputado Euclides Cintra, solici-
tando que esta Casa manifeste sea aplauso a
direçSo do Estado de Minas, pelo editorial
intitUla(lO Ousadia Intolerdvel, publicado no
dia 23 (10 mês P . P.

Orador

HEP1'l)I0 A PRONUNCIAMENTO DO
SR. VIDIGAL FILHO

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Todos

nds mineiros, mesmo durante o recesso par-
lamentar, recebemos estupefatos o pronuncia-
mnento intempestivo e deslea! do Sr. Presi-
dente do Sindicato de Inddstrias de Autope-
ças Nacionais, Sr. Luis EulSlio Bueno Vidigal
Filho. Dc tal modo foi infeliz tal pronuncia-
mento, que dc teve o poder de unir todos os
mineiros para, UnISSOflOS, elevarem suas vo-
zes de repulsa e de indignacão contra esse
brasileiro que pensa, neste momento da vida
nacioflal, acreditamos nós, diferente da rnaio-
na dos brasileiroS. Enquanto todos nós pen-
sarnos num Brasil novo, num Brasil onde se
possarn reduzir as diferencaS sociais, politi-
(as e econômicas; num Brasil onde haja
mais compreeflSão e menos desigualdades,
esse ultrapassadO industrial paulista, que, cer-
tamente, nSo representa a maioria dos seus
sindicalizadoS, teve a ousadia de levantar o
sell topete injustificadamente contra os in-
teresses de Minas Gerais. 0 sen pronuncia-
mento nao nos cotheu de surpresa, poiS,
quando da assinatUra, em Palácio, do con-
vênio entre uma inddstria mineira de auto-

pecas que aqui se implanta e o Banco de Dc-
senvolvimento de Minas Gerais, esse fato de-
sagradSvel para nós mineiros veio a tona.
Naquela oportunidade, iS o Sr. Presidente do
Banco de I)esenvolvimento de Minas Gerais,
a (lirigente (Ia nova inddstria, cujo nome nSo
me oorre neste mornento, e, afinal, a voz auto-
riza(la (10 Sr. Governadoi Aureliano Chaves
levantarani-se para repudiar, alto e bormi sam,
a atitude (10 Presidente do Sindicato de In-
(lustrias (IC Autopeças de São Paulo, Sr. Vi-
(ligal Filho. Foi urn pronunciamento politico
e viril do Sr. Governador naquela oportu-
nidade. l'osteriormente, assistimos a todas
as figuras de prestlgio de nosso Estado, a-
través do rSdio e da televisão, trazerem 0

Sen repudio S atitude condenSvel do Sr. Vi-
digal Filho. Nós fazemos coro corn esses
coestaduanos qUe se colocaram nesta posi-
çSo, a unica digna de qualquer mineiro, e
aqui estarnos para repudiar também a atitude
insolente (Jesse homem que pensa de maneira
(liferente dos altos administradores da Na-
cSo, (IUC pensa (IC maneira diferente dos bra-
sileiros hem-intericionados e que, acredito,
pensa sornente em si próprio, pois elemen-
tos como 0 Sr. Vidigal Filho nSo (levem in-
flumr na vida nacional; eleinentos que ainda
(lesejafli centralizar cerlos setores (Ia indus-
tria nacional, para impedir que outros se-
tores do Pals possarn alcancar 0 desenvol-
virnento tao almejado por todos Os que a(l-
mmnistram esta terra rnaravilhosa, rnerecemn
ser banidos da PStria.

Acreditamos, Sr. Presidenle, que a gran-
(le rnaioi-ia (Jos industriais paulistas nSo
cornungam corn esse pensamento. Sc isto não
fosse verdade, muitas e muitas indSstrias
paulistas não estariam corn a sna implanta-
cao em miosso Estado, na regiao sul-mineira,
quando de sua passagern por novos estSgios
de expansSo e desenvolvirnento A prova dis-

to estS ni rninha região, a sul-mnineira, que
se estS preparando para receber centenas de
industrias vindas de São Paulo. Não pode-
mos incriminar os paulistas pela voz do Pre-
sidente (to Sindicato de Autopecas, porque a-
crc(litamos que dc esteja sozinho numn rno-
menlo como este, cIUafl(IO dernonstra muito
beiii sua falta dc preparo para representar
condignamente 0 papel de verdadeiro empre-
sario brasileiro mia alualidade.

Queremos, neste inomnento cm que tra-
tainos de acontecimento (IC tao grande inte-
resse para o nosso Estado, registrar que ti-
vernos a alegria de ter no Eslado de Minas o
artigo intitulado Ousadia Inlo!erdvel, em que
a articulista retrata muito bern a fisionornia
(Jesse Sr. Vidigal Filho. Trata-se (le traba-
lho que merece ser lido. E por isto que nós
desejarnos solicitar dos Srs. Depulados des-
ta Casa urn voto lie aplauso corn o jornal
Es/ado die Minas, por ter publicado, no scU
editorial (10 (ha 23 de junho p. passado, o
mencionado artigo, que constitui a justifica-
tiva do nosso requcrirnento.

Matéria Aprovada

LIEQIEHIMENTOS

N.0 358, (10 Sr. Deputado José BonifS-
cia Filho, solicilando ao Sr. Ministro do Pla-
nejamilenbo a inclusão (Jos i\Iunicipios mmci-
ros (IC Buritis, Arinos e Formoso no Progra-
ma Especial da BegiSo Geoeeonômica (IC Bra-
silia;

n.° 415, do Sr. Deputado Haroldo Lopes,
pedindo aos Srs. SecretSrio da Segurança e
Coordenador-Geral do PLAMBEL a fiscaliza-
cão e 0 planejarnento (IC compra e venda de
lotes de terreno, corn pagarncnto a prcstaçäo
para garantia dos adquirentes.

I,
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76.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 5 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento

Fernando Junqueira - Wilson Tanure - -
Luco de Souza Cruz - Said Arges 	 Jánia
Manse - Artur Fagundes 	 Antonio Dias

Carlos Eloy - Carlos Lemos - Christo-
yarn Chiaradia - Cicero Dumont - Dalton
Canabrava - Delfim Ribeiro - Dênio Mo-
reira - Elmo Braz Emilio Gallo - Emilio
Haddad - Euclides Cintra - EurIpedes
Craide 	 Fábio Notini - Fábio Vaseoncel-
los - Ferraz Caldas 	 Genésio Bernardino

Gerardo Renault - Gornes Moreira -
Humberto de Almeida Jesus Trindade -
João Marques - JoSo Navarro - João Pinto
Ribeiro	 Jorge Orlando Carone - José
Bonifácio Filho - José Laviola José Ho-
nório - José Santana - Kernil Kumaira -
Luiz Baccarini - Mendes Barros - Milton
Lima ---- Milton Salles - Morvan Acavaha

Narcélio Mendes - Neif Jabur Nilson
Gontijo - Nunes Coelho --- Pedro Narciso
- Raimundo Albergaria - Sebastião Nasci-
mento - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo
Costa - Sylo Costa - Vicente Guabiroba.

Proposiçôes

PROJETO 1)E LEI N.° 152/75

Declara de utilidade pñblica a As-
sociacão do Ex-aluno da Escola de Far-
macia de Ouro Preto.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - Fica declarada de utilidade
pñblica a Associacão do Ex-Aluno da Escola
de Farmácia de Ouro Preto, sediada na cida-
de de Ouro Preto.

Art. 2.' - Esta lei entrará em vigor na
data de sua puhlicaçao, revogadas as dispo-
siçöes em eontrário.

Sala das ReuniOes, 5 de agosto de 1975.

Mendes Barros - Sérgio Olavo Costa
Kemil Kumaira - Pedro Narciso - Luiz
Baccarini - Euripedes Craide - Jorge Or-
lando Carone - Fdbio Notint - Emilio Had-
dad.

Justificaçao - A Associacao do Ex-Alu-
no da Escola de Farmácia de Ouro Preto tern
corno finalidade, entre outras, conforme o
seu estatuto, a integração dos farmacêutico

bioqulmicos ali diplornados e a promocão,
sempre que possivel, de simpósios sobre as-
suntos relativos a ciência farmacêutica.

Merzdes Barros

PROJETO DE LEI N.' 153/75

Declara de utilidade pablica o Clube
de Macs Nossa Senhora Aparecida.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - Fica declarado de utilidade
pñblica o Clube de Mães Nossa Senhora Apa-
recida, sediado em Governador Valadares.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicação, revogadas as dispo-
sicöes em contrãrio.

Sala das Reuniöes, 5 de agosto de 1975.

Mendes Barros	 Sérgio Olavo Costa
Kern ii Kurnaira - Pedro Narciso - Lutz
Baccarini - Euripedes Craide - Jorge Or-
lando Carone - Fdbio Notini - Emilio Had-
dad.

Juslificciccio - 0 Clube de Miies Nossa
Senhora Aparecida, sediado na próspera ci-
dade de Governador Valadares, é uma en-
tidade de fins fllantrópicos e vem prestando
relevantes serviços de assistência social por
vários anos, conforme determina o seu esta-
tuto. E dirigido por urn grupo de abnegadas
senhoras (laquela sociedade, o qual tern, no
seu quadro de colaboradoras, eficientes
componentes, que muito vêm realizando em
prol da populacão carente de recursos. En-
tre vãrias modalidades de assistência, rnen-
ciono us cursos de aprendizagem de costura,
manicure, cabeleireira, doaçöes de enxovais
para recérn-nascidos, realizacão de festas na-
talinas corn distribuicão de roupas e brin-
quedos para filhos de pobres.

Men des Barros

PROJETO DE LEI N.' 154/75

Declara de utilidade püblica a Casa
da Cnianca, corn sede em Oliveira-MG.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decneta:

Art. 1.' - Fica declarda de utilidade
püb!ica a Casa da Criança, corn sede em
Oliveira-MG.
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Art. 2. Esta lei entrará em vigor na
data de sua publicacSo, revogadas as dispo-
siçöes em contrario.

Sala (las Reuniôes, 1 . 0 de agosto de 1975

Em/ho Haddad	 Jorge. Orlando Caro-
Ferraz Caldas - Kemil Kurnaira -

Sérgio Ferrara	 Fábio Notini - Luiz Bac-
carini	 Mendes Barros -- Pedro Narciso

Just/f icacdo -- A Casa da Crianca, corn
sede em Oliveira, fundada em 1968 por urna
plêia(Ie de cidadãos empenhados em servir,
tern urna página de bons trabaihos presta-
dos a cornunidade. E, entretanto, carente
de recursos, pois, embora corn tantos me-
ritos, nSo se the reconheceu, ainda, a condi-
cao de entidade de utilidade pñ.blica.

Cumpro esse dever agora, juntando a
(locumentacao exigida em lei e apresentan-
do o presente projeto.

Em/ho Haddad

PROJETO DE LET N. 9 155/75

Declara de utilidade pñblica o Ban-
gu Atlético Clube corn sede em Oliveira-
-MG.

A Asscinbléia Lcgislativa do Estado de
Minas Gerais (l&& reta

Art. 1. -- Fica declarado (IC utilidadc
piiblica o Bangu Atlêtico Clulw corn sede
em Olivira-M(.

Art. 2.° Esta hi entraril em vigor na
data de suit publicaç5o. rcvogadas as dispo-
siçöes em contrário.

Sala dos Heuriiöes, 5 dc agosto de 1975

Em/ho Haddad - Jorge Oilondo Caro-
Ferra: Caldas - - Kern ii Kumroira

Fdbio Not/ni 	 Sérgio Ferraro -- Mendes
Burros - Lui: Baccarini	 Pedro Narciso.

PROJETO DE LET N. 9 156/75

DA a denominaciio dc Escola Esta-
dual Joãodc Sousa (ioncalves 	 3.2.

1 . 0 grau, ft escola estadual de Botc-
Ihos 3.2., localizada naquele Municipio.

A AssemblCia -Leg islativa do Estado (IC
Minas Gerais (lecreta:

Art. 1. -- Fica (lenorninada Escola Es-
tadual JoSo de Sousa Goncalves 3.2. 1.0
grau a escola estadual (Ic Botclhos 3.2., si-
tuada no Municipio de mesmo nome.

Art. 2.0 Revogadas as disposiçöes em
contrári(t, esta hi entrari em vigor na data
dc sua publicaçiio.

Solo das Reuniôes. 5 dc agosto (Ic 1975

Gerardo Renault - Narcé!io Alendes
Jesus Trindade - Cicero Damon!	 Joã
Marques	 Vicente Guabiroba.
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Justificaçdo - Muito (IcVc o povo de
l3otelhos ao Sr. Joiio de Sousa Goncalves,
ci(ladao mo(lclar, dotado de raro e louvii-
vel patriotismo e sentimcnto (Ic hurnanola-
(IC. Seu desapego ao material c sua inte-
ligência e SC1I coraçiio sempre voltados pa-
l-a o progresso e o bern-estar da cornunida-
(IC tlevenl servir de excrnplo ft juventude c
,Los hoinens publicos (IC hoje.

Paris justificar 0 prcsente projeto tie
hi, basta (Tue citenlos urn de seus gestos
em prol do barn comurn: o predio (10 antigo
ginftsio. hoje Escola Estadual de Boteihos,
loT construido is expensas do Sr. JoSo de
Sousa Goncalves, veroadeiro haluarte dii to-
ta pela educarfto no cid ad e

E mais (me merecida, portanto, a modes-
to hoinenagein CIUC SC ([nCr prestar ii esse
grande hornem, tiando ft escola cujo prfolio
dc fez construir a (lenoin inacao tie Escolli
Estaduat Joao de Sousa Gonçalves

Gerardo Renault

PROJET() DE LET N. 157/75

Do a denorninaçao (IC Escola Esta-
dual AntOnio Fernandes tic Oliveira ft
escola constiuida pelo Convênio CODE-
VALE - Secretaria de Estado (Ia Edu-
cacao - Prfcitura Municipal de Tur-
malina e inaugurada efli marco de 1975.

A Assernljléia Legislativa (10 Estado dc
Minas Gerais decreta:

Art. 1. ---- Fica denominada Escola Es-
tadual Antonio Fernandes de Oliveira a es-
cola construida pelo Convênio firmado en-
Ire a CODEVALE, a Sccretaria (IC Estado da
Educaciio c a Prcfcitura Municipal de Tur-
inalina, inaugurada em marco de 1975.

Art. 2. - Rcvogadas as disposiçOes cm
contrario, esta hi entrarft cm vigor na data
(Ic sua publicaçiio.

Salt das ReuniOes, 5 dc agosto (Ic 1975.

Gerardo Renault - Narcéhio Me.ndes
Vicente Guabiroba - Jodo Marques - Jesus
Trin dude - Cicero Dumont.

Justificacdo -- A denorninacSo de es-
cola estadual a obra realizada pela dinâmica
administraçao (10 Prefeito Odair Bonificio
Macid., configura o reconhecimento a a gra-
tidSo do povo de Turmalino a urn de seus
mais ilustres concidadOos.

Nascido no Distrito di' Vcrèdinha, em
30 de dezembro de 1903. e falecido cm 21 de
feverciro de 1t75, AntOnio Fernandes de
Oliveira marcou sua vida pcla dedicac5o an
trabalho e a causa do bern comum.

Trabalhou nit lavoura ate os 35 anos dc
idade a daI ate as 66 anos foi comerciante
em Vcrcdinha. Por seus méritos e sua ca-
pacidadc, foi empossado Adjunto-Promotor
em 1949 c ocunou o cargo ate sua morte.
Além (lisso, exert-eu durante 10 - anos, corn
seriedade e dedicaçao exemplares, as fun-

çOes de Tnspetoi- Escolar. Como católico
também modelar, tinha as vistas voltadas pa-
ris o sofrimento dos menos favoi-ecidos pelt
sorte C, nesse intuito, participou ativamcnte
(Ta Confei-Cncia Viccntina de Veredinha,
(lesde suit fundacao, (lurante toda a vida.

Assiiiu, é justa e nereci(lit a liornenageiii
proposta pelo presente projeto de lei, atra-
yes (Ta qual se perpctuari na Icmbrança do
povo (IC Turmalina o nome tie urn ci(iadao
exemplar, que honro a terra que ]he serviu
de herco -

(;(rardo Renault

REQUEBIMENTOS

Comunicaçoes

Do Sr. I)eputado Wilson Tanure, dando
notIcia (to falecimento dos Srs. AntOnio
Franca Duarte e Roberto Campolina Mar-
ques, em Sete Lagoas;

do Sr. Deputado Sér gio Ferraro, dando
ciCncia ii Casa do falecimento da Sra. Laura
Soares Carneiro a do Sr. José Gorasil Cam-
pos Viana, nesta Capital;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, parti-
cipando a Casa o falecimento dos Srs. A!-
fredo Joaquirn dos Santos, Adel Mattar, Sil-
vio Lopes Correa, Aicindo de Freitas a Va-

lentim Ribeiro da Silva, em Oliveira; do Sr.
Pedro Batista da Silveira, em Itaguara; da
Sra. D. Aurea Augusta Prado, em Cláudio, e
do Sr. José Oliveira Lima, nesta Capital.

Pareceres

Recel)erarn parecei- favorivel:

(Ia Cornissfto tic Finanças e Orcamento,
imra 2." discuss/To, o Projeto dc Lei n." 85/75;

(Ia Comissiio tie Constituieiio e Justiça,
o reiatOi-io do CPI para apurar possiveis ir-
regulari dades praticadas pclas Mineraçoes
Brasileiras Reunidas no serra do Curral, ten-
do aquela Comiss/To concluido pela apresen-
ta(50 (IC I'Cquerunento soiicitanuo exarne tb
i'ciatOrio por porte do Sr. Ministro dos Mi-
nas e Enci-gia e indicantlo ao Si'. Governa-
tloi- do Estado a conveniência (IC promover
0 tomnbarnento da Mata do Jambreiro a do
Area que vol da crista da serra do Curral
ate o pico de Belo Horizonte, beni como de
cri:tr umna secretam-ia tie minas, pedras e me-
tais preciosos

Oradores

P()L1'I(A() EM CONTAGEM

0 SR. l)EPUTAI)O FERRAZ CALDAS
S. Presidente, Srs. I)cputados. Regressan-
'lo (10 Sul tie Minas. tendo percorrido aqua-
i regiio de clima frio, ameno c de or puro,
an entrarmos em Belo Horizonte, ainda na
Cidade Industrial, sentimos o ar poluido pe-
Ia i\Iannesinann , Itafi e outras indOstrias,
constantemente a soltar sua fumaca poluen-
Ic sobre a populac/To .Mais adiante, o mes-
nit) se cleu doll) referêncja ft Cia. Sousa Cruz,
(lue tambCni espaiha a poluiçOo.

Assim, Si-. Presidentc, Srs. Dcputados,
constatamos quo nao é nccessiiria muita so-
fisticaçao ICcnica para se perceher a p0-
luiç5o flIt Grande RH. 0 prohiema existe
de ha rnuto. ten(lo sitlo alvo dos esforços
desenvolvitlos pelt) Prefcito de Contagern,
Sr. Newton C:irtIoso, para corrigir esto si-
tuac ao afittiva . 	 Pela Lei 1.173, instituiu
aquele Prefeito urna comissio.

Posteriormente, requerernos a consti-
tuic/To tie nina cornissao parlamentar de in-
(Tut* rito em sess/io do di:i 26 de junho (IC) cor-
m'ente ano . Solicitanios.a,ior:t, ao Sr. Presi-
dente do Casa, tuna provitlência no sentitlo
tie quo esta coinissao Se concretize e possa
agir objetivanlcnte.

0 Si'. Prefeito Municipal do Rein Hori-
zonte tambem iii atentou ao caso e. assirn,
poe indicac/To tia COrnara Municipal desta ci-
dade. a Comiss/To th IJso do Solo tevc :un-
pliadas as suas atrihuiçOes.

Hoje, para surpi-esa nossa, o Jornah de
Minus publi('o urn manifesto (10 Dirctorio
da ARENA tic Contagern, tlizen(Io da neces-
sidade die a ARENA solucionar o prohlema
da poluiç/io ati'avts tie comissao (Ic alto ni-
vel. Estranharnos que o Sr. Presidenta do
Diretório Municipal tie Contagem, Sr. Euri-

ri

N.' 448, do Sr. I)eputado Euclides Cm-
tea, pedindo providCncjas dos Sri. Governador
(Jo Esta do e Dire tor-Geral do DER-MG para
prosseguinento tIII consti'uçiio e asfaltamen-
to (Ia rodovia MG-460, no trecho Bueno
BrandSo - Munhoz - Toledo, bern COIITO pa-
ris construçfto e asfaltamento do trecho Mu-
nhoz -- fronteira (IC S50 Paulo. em dircc5o
ft cidadc (IC Socorro, SP, no MG-461;

n. 449, em quc o Sr. i)eputado Sérgio
Ferraro formula apelo ao Sr. Governador do
Estado no sentiio de prornover rneios de
evitar a prisiio (IC mcnores, sUbstituin(Io-
poe ulna colOnia educacional;

• n.° 450, do Sr. 1)eputado EurIpedes Crai-
de, pcdindo ao Sr. Governador do Estado
regime de urgência para as obras dc redupe-
raciio do prédio do forum de Piurn-i

n.9 451, através do qual o Sr. I)cputado
Sérgio Olavo Costa indica ad) Sr. Governador
do Estado a neccssidaile de criar-se uma
cliusula especial supriinindo o desconto dos
inativos do Estado;

n. 452, do Sr. T)eputado Gerardo Be-
nault, fazendo apelo ao Sr. Diretor-Gei-al do
DER no sentido da criacOo tie urna Tinlia tie
Onibus ligando Varginha a Caldas, passan-
do por Elói Mcndes, Pariguacu, Machado.
Campestre a Pocos (IC -Caldas;

do Sr. I)eputado Humberto de Almeida,
que requcr ('onsignaçao em ata (IC urn voto
de pesar pelo falecimento do Vereador Be-
nedito Calixto de Andrade, ocorri(Io cm Cas-
sia, no dia 12 p.p.
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pedes Valadares, firrne urn boletirn deste
teor, pois todos sabernos que providências
tern sido tornadas pelo Sr. Prefeito da Capi-
tal, pelo Sr. Prefeito de Contagern e por
Deputados desta Casa, solicitando a so1uco
da questão. Já existe urna cornissão nomea-
da pelo Sr. Prefeito de Contagem.

Que poder será este, do qual ernana a
comissäo de alto nivel criada pelo Dirctó-
rio arenista? Seth o Potter Executivo? Não.
Será o Potter Legislativo? Também nao.
Talvez seja o poder que chamariamos de p0-
litico-demag6gico. Fazernos aqui urna per-
gunta ao ilustre Presidente daquele Diretó-
rio: que apoio deu ao Prefeito de Contagem
na luta que ele vem mantendo contra a po-
luicão no seu MunicIpio, luta que se estende
também a Belo Horizonte?

0 Sr. Newton Cardoso esteve lutando
ate entäo so. Seth que essa cornissOo de
alto nivel vira resolver o problema, irO so-
brepujar em eficiência o Poder Legislativo
e o Poder Executivo? Seth que esse "poder"
cia comissão solicitada ira solucionar 0 tao
cruciante sofrimento daquela gente?

Carece que nos unamnos para lutar e
enfrentar seriamente a amcara da poluição,
porque, enquanto papel vai e papel vem, en-
quanto se constituem cornissOes de alto ni-
vel, a populacão estO sofrendo na própria
pele, e vidas tern sido ceifadas. Vamos dci-
xar de lado a demagogia, Sr. Presidente do
Diretório Municipal cia ARENA de Conta-
gem. Vamos atacar seriamente o problerna,
porque o povo esta sendo atingido.

1)IRETORI() ARENISTA DE CONTAGEM

O SR. DEPUTAI)O JORGE ORLANDO
CARONE 	 Exino. Sr. Presidente, caros co-
legas. Ainda ha pouco recebemos noticias
de Contagem, que nos dOo conta de que o
Sr. Prefeito daquela cidade, o Sr. Newton
Cardoso, havia dado o prazo de 72 horas pa-
ra que a Itañ instalasse filtros antipoluentes
ern suas chaminés. Caso contrOrio, o seu
alvará de funcionamento seria cassaclo. Essa
providência foi tornada hoje as 10 horas da
rnanhã.

Mas, Sr. Presidente, o que muito me
admira - e que já foi dito ha poucos se-
gundos pelo nosso colega Deputado Ferraz
Caldas é que urn diretc)rio incompetente,
apolitico, negociante, como é o Diretório
arenista cia cidade de Contagern

'
se propo-

nha a formar urna comissOo de alto nivel,
quando dc não tern cornpetência para for-
mar nern mesmo uma comissOo julgadora de
exposicão agropecuária. Vent agora dizer
que vai constituir urna comissão de alto ni-
vel para resolver o quê? Resolver o que o
Prefeito Newton Cardoso já está pretenden-
do resolver, o quc o Sr. Governador Aurelia-
no Chaves está pretendendo resolver; resol-
ver aquilo por que já Se tern lutado ha muito
nesta Assembléia. 0 que é necessário, Sr.
Presidente, e que a ARENA policie demago-
gias baratas e impuras como esta de urn di-
retório que nao tern condiçöes de fazer co-
missOes. muito menos comissöes de alto ni-
vel. Caso contrário, Sr. Presidente, urn pre-

feito de uma cidade, urn governador de Es-
tado ou uma assembléia legislativa terão me-
nos força e poder do que urn diretório que
estã espalhando noticias dernagógicas em jor-
nais. E impossivel concordarmos corn isso.
Não porque venha isto da parte do DiretO-
rio da ARENA, mas porque C dernagogia ha-
rata para ludibriar o povo. Isto jamais se-
th perrnitido pela bancada emnedebista nesta
Casa.

MiizcracOes Brasileiras Reuiiidas

Outro assunto que me traz a este micro-
forte C jA do conhecimento de toda esta Casa.
Refiro-me ao rneu relatório da CPI referen-
te as MineracOes Brasileiras Reunidas, que se
encontra cont o prazo vencido na CornissOo
de Justica. Eu pediria a V. Exa., Sr. Presi-
dente, que encaminhasse amanhã mesmo
scm o parecer e 0 relatOrio cia referida Co-
missOo, pois seu prazo jO está vcflci(lo a
Cornissão de Siderurgia o eita(lo requerimen-
to do relatório da CPI, para que possamos
dar a esses espoliadores de nossa economnia
uma licão de nacionalismo e patriotismo a
que não estão acostumados, pois pertencern
a urna empresa scm bandeira. Infelizmente,
uma imunda, sOrdida e suja companhia mul-
tinacional, sent pátria e sent qualquer do de
Pgação de patriotismo e hurnanisrno.

LJGAçA() DE TOLEDO A BR-381

O SR. DE1UTAD0 EUCLIDES CINTRA
-- Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejamos.
na tarde de hoje, submeter C consideracOo
cia Casa o Requerimento n. Q 448, formulando
apelo aos Srs. Governador do Estado e Dire-
tor-Geral do DER-MG, no sentido de determi-
narem provi(leflCias para 0 prosseguimento
(Ia construção e asfaltarnento da rodovia
MG-460, no trecho Bueno Brandão - Munhoz

Toledo, bern como para a construcão e
asfaltarnento do trecho Munhoz -- fronteira
de São Paulo, em direcão C cidade de Socor-
ro, São Paulo, na MG-461.

Ainda na tribuna, Sr. Presidente e Srs.
1)eputados, desejamos trazer ao conhecirnen-
to desta Casa a inauguração da estrada ligan-
do o MunicIpio de Toledo C BR-381, Fernão
Dias, que foi entregue recentemente ao trá-
fego. Esse acontecimento levou As regiCes
circunvizinhas de Toledo e de toda a região
sul-rnineira uma alegria das maiores. Todos
nós, (IC hit mnuito tempo, lutavamos para que
fosse feita a integração dessa pequenina e
prOspera cidade de Toledo C região rnineira.
Estit esta cidade implantada na divisa de
Minas Gerais corn São Paulo. Não possuia
acesso diretamente ao nosso Estado. Para
consegui-lo, teria de se alcançar a cidade de
Braganca Paulista, para depois, através da
BR-381, ingressar no territOrio mineiro. Tra-
ta-se de urn rnunicipio rico, alto produtor
de cereais, corn urna pecuitria relativamente
(lesenvolvi(la. Corn a inauguracão da referida
estrada, Toledo beneficiou-se extraordinaria-
mente, pois ficou a apenas 11.400m da Fer-
nCo Dias, o que vern facilitar, sobremodo, o
escoarnento de sua producão, bern como o
contato corn autoridades do nosso Estado.

Ao trazem- ao conhecmento ilesta Asseni-
bléia esse fato tao auspicioso IJara aquc'a cc-
gião, nCo poderíanios deixar de cndcreçar a()
Sr. Diretor-Geral do DER, Dr. Geraldo Pc-
reira cia Silva, e aos Drs. Mario Ferruira
t)rumond e Manuel Aguiar, (1 ignos Diretore
la Divisão do DER, nosso imlais sinceru C

profundo agradecmniento pela boa vonta(1C
que deiiionstrararn para fazer chegar ao fun
usta obra, cuja conclusal) tstamos trazen(Iu
ao conlie inicnto cia Casa . S. Sas . , apesar (IC
nao mlisporvni IIOS recursos flCeSsa1i0S fJal
a conclusão cia ohm, resolveram ternlinC-!a
apenas cool os recursos (10 DER. E que a
mencionada estrada teve a sui t  ifli-
ciada através (IC umn corivenlo entre a Secre-
lana de Ohms POblicas C 0 DER. Pori'm, 1

recta altum'a (10 andaniento (las obras. as ver-
has fornecidas por aquela Secretaria deixa-
ranl (IC see canalizadas ito DER. Mesnio as-
sirn. ante Ulli ap('l() flOSSO ao (lig 	 l)no 	 uetui
ta Divisão (10 l)EH, Dr. Manoel Aguiai. ui
Dr. Mario Ferreira I)rumon e (u 1 )irCt ((I-

-Geral, Dr. Gerahlo Pereira dii Silva, a es-
tratla live 1irosseguinmento, e suas 01)1(15 fo-
maul coflclUi(IIIS

Não fosse 	 [Cmos nos 1 cerleza --
boa vontaite e o empenho dos dirigentes (to
i)ER, ate hoje a menri(;nada ()I)ra ainda es-
taria paralisada, e o pequenino e prosperu
Munecipio de Toledo ainela estaiia utiliian-
(10. COiflc( \I(( de escminicntt) (IC sua proilu-
çaO, a estra(Ia qUC SC (flCaClIlflh)i( palo leei-
;ança Paulista.

Por cisc isiot ivo. quCnos (IC P11 1)1 ((I

ieconheer, 1105 (IinãIIucos C (Sf(Jl'C(ldOS iii-
nigentes do DER (IC Minos Gerais, a boa via-
tade C 0 empenho no atend inento (las iccais
justas e lidimas icivine I carois cia genIe mm-
neira . Desejamos ([UC aqueles dinigcntes con-
tinuem a atuar, emprustando o scu esforço,
o empenho e o dinamismu di' suas admni-
nistraçöes na solução dos problemas que in-
tcressanl a flOSS( reeiao, C elqui estareinos
para aplaudi-los e extemnar a nossa gratid ao
pelo trabaiho, que bcneficiou sohremodo a
regiCo sul-niineira nas proximel idades (IC To-
ledo e Extm'eina.

FORUM DE PlUM-I

O SR. DE13 UTAI)0 EUFIIPEI)ES CRAIDE
- - Sr. Pmo sidcnte e Ses. Deputados. trago a
esta Casa urn requcrinic fib no (l ual solici-
to que Os reparos para a rceupemaçao flCC(S-
sCria do prédio do fOrum cia cidade de Pium-i
sejarn colocados em regime de urgCncia pelo
atual Governo do Estado

O prCdio uncle funciona a justica na ci-
da(le de Plum-i estit muito aquCm do que re-
presdnta a ciilade para 10(105 nOs que a co-
nhecemos tanto. 0 predio, que deveria sec
imponente, como SãO imponentes us que fa-
tarn pela representaçao estadual au, tern as
silas pan-des carcomidas pelo tempo, o scu
teto corroIdo, os seus rnOveis arcaicos, scm dar
condiçoes (IC estabilidade, para () (lesernpe-
nho (las suas honrosas funçOes, ao seu cons-
ciente juiz e ao operoso prornotor pOblico.

Quantas vezes tivernos oportunidade de
passar naquela urbe tao exuberante dc traba-
Ihos C e(Iifiaçöes para o Estado tie Minas
Gerais c sentimos de perto 0 desapontamento
(JU'C voi no alma (laquCiCs que all residern,
a) semitic qtlu as obras do Estado (IC Minas
(iera:s, obras qUC ate hoje all nCo cliegararn,
riao passaraiii (le promessas publicadas nos
jornais e que jarnais foram concretizadas efe-
tvaiii€nte emIl heneficio cia sua populacão.
Quantas vezcs sentirnos, ao passar pelas ruas
cia citlade, o clamor popular contra o abandono
(I le 0 Estado relega aqucla comuna . Quan-
[as vezes, Sr. Presidente, fizenios (lue se ou-
visse dt'sta trihuna a nossa \'OZ peira que o
(overno (10 Estado tossc elestiertado palO 0
probleicia C1'UCialltC que aflige a justia (Ia
c (coliC

Plum-i, situada em unia região agropasto-
cii, corn frutas dIne as (Ia niclhor (111(11 idade,
(JOe ionti'itiui (II' niancira arenlua(ia para os
(01ICS (JO Estodu, (itiC tent uma produ rau de
(ate in vejCvel, C, ('0 Ire! an to. relega I a a se-
,,undo piano, sendo colocada apenas nos ho-
le tins ( je airecadaçao (to Estado de Minas
Gerais. Ali ocort'e 111110 situacão paralela a
clue o(orreu mi edade (IC Fornmmga corn rela-
cão a sua escola normal, que, apesar dos
Piotestos, (las paia\'ras trazidas a esta tn-
huna poe 101111 e outm'os panlainentares, ja-
ilio(15 SC concretizou (fCtiV(illl(flte Clii benefi-
do eta populitçao ilaquela colade

Portanto, Sr. Presidente e Si's. Deputa-
tios, ncsba oportunidade trago a minha re-
elali1ollao. que C a de nmilhares de braseleiros
que resident na cidade de Plum-i, no que diz
reSpeibO a necessidade (IC reconstiucao do
fOrunm (i(eqlJCJa cidade.

E neeessCrio que o Governo desperte do
',cu Suflo letargico C voIle as sUas vistas para
0 prC(lio (JUC serve a justica piuiense, a firn
Ic que cia i)OSSa dusemopenliar a sna elevada
funcio Clii hent'tieio (to povo . Fica aqui o
nosso pi'olt's[o e oxalC in-to caia cmli ouvidos
IliOUrOS C POSSa See acclhido Poe aqueles que
dCvemn zelar pela grandCza de nosso Estado,
no que diz respeito -to f6runi de Plum-i corno
tambCm ao prCilio dii escola normal (le For-
miga.

1NSENSIBILII)AI)E DO GOVERNO

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Sr. Presidente e Srs. Deputados,
desejanios, inicialmenic'. apOS esse recesso, (ii-
rigir as nossas palavras (IC consoderaçao e
de respCito a tudos Os nossos nohres pares,
quer cia gloriosa bancada do MDB, quer cia
bancada situacionista, (Ia gluriosa Atiança
Benovadora Nacional.

Queremos, nesta oportunida(ie. Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados, fazer t(mmI)em Os
nOSSOs mais veementes e calorosos \'otos dc
que o Sr. Governador do Estado também
saia do recesso ( , in se encontra, recesso
mnuito mimais prolongado que a recesso legis-
lativo. 0 Sr. Aurtliano Chaves simplesmen-
Ic, ate agora, não comimecou a governor e en-
contra-se num sono profundo, corn toda a
sUa equipe adrninistratmva sonhando apenas
Corn ('astelos mano'vilhosos. Ate hoie, corn
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relação as crIticas que fizernos desta tribu-
na a Secretaria da Educacao e a Secretaria
da Agricultura, nenhuma providêncja foi to-
mada. As escolas da minha regiäo continuarn
em IuInas; os alunos estão assistindo its au-
las assentados num cliL-io trio, drno, de terra
batida. A Sccretaria da Agricultura continua
impingindo aos produtores a vacinacão con-
tra aftosa, scm conceder a vacina, sent

 inccntivos que possam fazer coin
o hornern do campo possa rcvigorai'-se.

Portanto, é nosso dsejo primordial que
deste sono o Sr. Govcrnador C OS Srs. Secre-
tários de Estado sejain despertados. E ne-
cessãrio que SC coloque urn (lespertador na
cabeccira desses liomens. Agora, é nccessãrio
trabalhar. Vamos arregaçar as mangas. As
avessas c em recesso ncontiam-se muitas
adrninistraçocs Inunicipais. E pergunto a
Exa. por quê? Pela inoperãncia do Poder
Executivo, pela falta de autoridacic do Gover-
nador, quc ate hojc niio podc conciliar as
linhas e as bandeiras da sua própria banca-
da. E ate hoje não pôcle nomear os prefci-
tos de algumas cidades, porquanto os anti-
gos pai-tidos quc coinpOem a bancada ia A-
RENA ainda näo conseguil'anl concluir assuas ncgociacöes, o quc é prol tin damente ]a
mentável, triste e rnclancóljco. Quc S. Exa.,
o Sr. Governador, acor(Ie C cOnsia irnpor a
sua vontade. Desafic, nCSte instante. Os men,,;nobres colegas da bancada situacionista a res-
ponderern a esta indagaçao: estaria o Sr. Go-
vernador ternendo Os scus próprios cornpa-
nheiros, nadando nunia piscina cheia de pi-
ranhas? Falamos

'
em outra o portunidacle, dos

problemas hurnanos que o Goveino cnfrcnta
e que outros governos jã cnfi'cnlararn.

Falamos aqui de urn problema maior,
quc é o de urn hospital que abriga os lepro-
sos. Fizemos urna denüncia da major gra-
vidade, quando virnos os (loentes jogados,
corno que cães farnintos, nus, desprovidos
de alimentacao e de qualquer vestuário. Nao
sei que tItulo daiiamos a essa insensibilida
de a urn problema da ma jor relevância como
esse, porque envolve a própria criatura hu-
mana. Eu não vejo nada mais sério e urgen-
te que envolva a própria criatura humana,
que envolva o semeihante. Que sejam poster-
gadas as estradas,, o asfalto, a iluminaçao, o
esgoto, qualquer Gpo de meihorarnento on
qualquer nome que se queira dar, mas que se
salvem as vidas. Por que näo se respcitarn
as vidas neste Estado?

Falamos muito e repetidas vezes sobrc a
servente escolar, quando o Governo do Esta-
do nos dá o triste exemplo, a cópia ingrata
do não-pagarnento sequer do salário minirno
a certa classe dos funcionárjos. Urna pobre
mae que trabaiha mais de oito horas por
dia, que trahaiha ate dez horas diárias, re-
cebe no fim do rnês o rninguado salário de
fome de duzentos e poucos cruzeii-os men-
sais. E chegou a esta Casa uma mensagern
do Sr. Governador. Quando S. Exa. nos
manda uma mensagern de vencimentos do
funcionalismo de Minas Gerais, e nesta men-
sagem consta urn nilmero de funcionárjos
que nao recebem sequer o salário minimo,
esta mensagern se torna Para mirn - e para
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muitos dos senhores, bern sei -- urn farrapo
e não merece o rneu estudo, não merece se-
lLWr a minha consideracao

I)esco/o em Vencjmentos dos Inaijuos

Sr. Prcsidente, na verdacle trouxc'-me iIribuna Ufli OUti'() assunto: 0 caso dos inati-
vos, das professoras aposcntadas Estas so-
frern urn dcsconto de 'Cr$ 46.60 em seus y en-('linentos tO(]OS OS IflCSeS, a tItulo (1C pCnstbo.No entanto, Cbs não podem transferjr Cstapensjio , quando sao vitbvas on solteiras para
urn parente, Para urn neto. 0 que acontece?
Todo (ste pe''iilio flea como heranea Para o
Estado, 0 Estado se transfoj'ma naquela
criaturazjnhia indigentc e necess jtada c passaa recehcr esta pensijo Nada mais 'niusto,
Sr. Pres j dente Portantç estamoS fazenclo re-
(Itlermento to (iovernador, no scntido de quc
S('c1 criada urna clãusula especial suprimin-
(10 01 desconto referido dessa classe de fun-('ioflr jos do Estado Fica auui, portanfo, es-
"I su gesGjo, e prometo, 5.-feii'a próxirna,
quando estarej inscrito pam debates no gran-
de expediente voltar a esla tribuna polo quc
possarnos, em duas ou três horas, fazer urndi,wn6stico com pleto do trage(Iia em que set ransfoi-mou 0 Govern A tirCi iano Chaves cianosso Estado,

CORPO DE BOMBEIROS DE MONTES
CLAImS

0 SR . l)EPIJTAI)o ANTONIO l)IAS --Sr. Presidente , Srs. Deputaibos . Ainda on-tern a note fiz u rn rcquei-imenfo nesta As-
scmblCja. E ncic rcssal[cjva a necessula(ie ur-
gento de reapal'elharse em Montes Claros o
atual Corpo de Bornbeii'os. Nas entrelinhas
da indicacao salientei que ate parece piada
o atiial destacamento de hornbvjros de Mon-
ies Claros. Ha potleos tijas, indo apagar urn
incêndio de grandes proporcöes na cidade,
COflstatou-se que o prirneiro carro-pipa esta-
Va sem a água necessária. Esperavam sur-
presos o segundo carro. Ele, sirn, cheio de
água, mas cnguiçou nas ruas de Montes Cia-
ros, E o incCncljo Se alastrava sob o protes-
to dos populares.

M eu requerimento, antes de ser uma cr1-
tica a atual organizaçuo daquela entidade, vai
corno lembrança ao Exmo. Sr. Governador do
Estado, para que faça como se fez recente-
mente em Uberlãnclja e Uheraba, gue tive-
ram seu Corpo de Bombeiros todo reapare-
Ihado. 0 próprio Governador entregou a ci-
dade o novo Corpo de Bombeiros,

V. Exas., Sr. Presidente, Srs. Deputados,
sabeni que Montes Claros é a cidade que
mais cresce em Minas. a Capital da SUDENE
em nosso Estado. Montes Claros. ontern, ape-
nas pecuaria: Montes Claros,, hoje, industrial
e agropecuária, corn urn comércio dos maio-
res e mais intensos do Estado, apresenta per-
manente ritmo de crescimento assustador. 0
indice tie consti-ucoes na cJ(lade no ano pas-
sado subiu assustadorarnente e chegou a su-
plantar as previsöes. Todo ii cirnento de
Montes Claros, fabricado pela Matsuifur, nao
é suficiente para a demanda local. Quanto

arrecadacSo fiscal, basta lcmhrar que no
inês de junho próxirno passa(Io o 1CM I'oi
(Ic 11,5 inilhöes (IC cruzeiros, e so Montes
Claros contribuiu corn 9,5 milhOes. A se-
guranca C uma decorr'ncia (10 dcsenvolvi-
mento, c, porquc a cidade se dcsenvolve, é
que a gente quer rnaior seguranca. E pcde.
E implora, como fazernos agora.

Questôes de Ordem

0 SR. 1)EPUTA1)0 JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, reiteraria a V.
Exa . o rneu pedido no sentido de informar
Se j6t advertiu o Presidente da ComissSo de
Justica que fosse encarninhado ainda hoje 0
Cornissão de Siderurgia o men requerimerito,
juntamente corn o relatOrio (Ia Comissão Pat'-
lamentar de Inquérito, Para que a ComissSo
de Justica de SCU parecer, visto que estâ corn
o prazo vencido Para opinar sobre a inatCria.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NAN1)O JUNQUEIRA) -- A Presidência rC-
gistraa quest5o de ordem do nobre Deputado
Jorge Carone e, senclo proCe(leflte, deterrni-
fla que seja o rCqUei'imeflt() encarninhado a
Cornissibo seguinte, on scja, 0 Cornissibo dc
Siderurgia.

0 SR. l)EPUTAI)() JORGE ORLANDO
CARONE Sr. Presidentc, ainda hO pouco
requeri a V. Exa. que fosse feita uma ad-
vertCncia ao Presidentc cia Cornissão de Jus-
tica desta Casa, para que fosse enviado, no-
quele momento, rneu i-equerirnento juntamen-
te corn o relatório da Comissão Parlamentar
(be Inquérito sobre a MBR a Coniissão de Si-
derurgia. 0 que vejo agora é que esta sen-
do convocada urna reuniOo (Ia ComissOo ae
Justica, e, certainente, ira ser cbs pressas vi-
tado urn relatório sobre o men requerirnento,
de rnaneira ilegal. NOo e possIvel que isso
aconteca, visto que o prazo Para a Cornisscbo
do Justica emitir parecer jO estO vencido.
Pediria a V. Exa. que providcnciasse Para
que o men requerirnento fosse a ComissSo do
Sidcrurgia e quo dc ncbo recebesse parecer
(Ia Cornisscbo ic Justica, visto que 0 prazo
Para emitir parecer cstO 'vencido.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTAJ)O FER-
NANDO JUNQUEIRA) - A Presidência re-
gistra a questão de ordern do nobre Deputa-
do e informa que, atendendo questao do or-
(lem anterior, deterrninou que o expediente
fosse encaminhado de maneira urgente.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE Sr. Presidente, pediria sua in-
terferência direta junto a Presidéncia da Co-

rnissão de Justiça, que vai iniciar urna reu-
nicbo agora. Segundo o Presidente dessa Co-
missOo, dc so deixarO de apreciar o parecer
do relator da Cornissão, caso receba urn ofI-
cio escrito por V. Exa. Agindo dessa ma-
neira, o Presidente da Cornissão de Justica
estarO passando por cima do Regirnento In-
ferno. Sc isto acontecer, nao ficaria hem
Para a AssemblCia Legislativa de Minas Ge-
rais. Pediria a V. Exa. que tomasse as pro-
vidências cabivcis, urgentes e radicais a res-
peito, a urn de evitar contratempos desagra-
daveis. Muito obrigado.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA) - Respondendo a
questOo de ordern (10 nobre Deputado Jorge
Carone, esta Presidência informa, uma vez
inais, que (leterminou fosse feito urn expe-
(lieflte 0 Diretoria das Comissöcs, vazado nos
seguintes termos: "Por dcterminaçOo (10 Sr.
Presidente, em atendirnento a qucstOo de or-
dern do Sr. 1)eputado Jorge Orlando Carone,
solicito-ihe fazer cumprir, corn relaçao ao
Requerimento 430, do referido parlarnentar,
o disposto no artigo 129 do Regirnento
Inferno".

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, gostaria de sa-
ber se este docurnento jO foi enviado Para a
Comisscbo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTAD() FER-
NANDO JUNQUEIRA) A PresidCncia in-
forma ao nobre Deputado que isto estO sen-
do feito neste instante.

Matéria Aprovada
Requerirnento do Sr. Deputado Humber-

to de Almeida, pedindo consignação em
ata de urn voto de pesar pelo falecirnento do
Vereador Benedito Calixto de Andrade, ocor-
rido em COssia, no mês passado.

Nomeaçäo de Comissôes

Para promover o levantamento da situa-
cão cia poluicão do ar em Belo Horizonte e
estudar os meios para cornbatê-Ia, fica cons-
tituIda a seguinte CPI, em atendirnento as
indicacöes das Iiderancas: pela ARENA, Srs.
Deputaclos José Bonifácio Filho, Antonio
Dias e JoOo Bello; pelo MDB, Srs. Deputados
Ferraz Caldas e Haroldo Lopes; suplentes,
pela ARENA, Srs. Deputados Humberto de
Airneida, José Santana e Emilio Gallo; pelo
MDB, Srs. Deputados Genésio Bernardino e
Jorge Orlando Carone;

27



Para emitir parecer sobre o Veto total
oposto a Proposiçao de Lei n.9 7.179, conti-
do na Mensa:cm 53, a Presidêneja nOmeia a
seguinte Coniiss5o Especial, cm aten(Iilnento
As indicaçoes dits liderancas: pela ARENA.
Srs. 1)cputados Carlos Leinos, Cyi-o Macit'!
e Dênio Morcira; pelt) Ml)B, Srs. I)cputados
Elmo Braz e Sérgio Ferrara; suplentes. pela
ARENA, Srs. Deputa(los Jesus Trindade, Joao
Marques e José Bontfñrio Filho; pelo 111)13.
Srs . 1)eput8 dos ,Joao Pinto Ribeini v Jorge
Orlando Carone:

Para emitir parecer sobie Veto partial
oposto a Proposiçao de Lei n. 9 7.178, contido
na Mensagem 51, ficam nomeados para compor
a Coniiss5o Especial, em atend nentu as in-
dicacoes das liderancas: pela ARENA. efeti-
vos, os Srs. Deputados Humberto de Alineida.
João Navarro e Euclides Cinti'a; pelo MI)B.
Os Srs. l)eputados Nilson Gontijo e Sérgio
Olavo Costa; suplentes. pela ARENA, i)eputa-
cbs Einilio Gallo, l)om i ngos Lan fla e Ha I iiiun-
do Albergaria ; l)elo MDR, l)eput:ulos En ripe-
des Craide c Neif .Jahur;

Para emitir parecer sobre o Veto parcial
oposto a Proposiç5o de Lei 7.185, (, i n

 as inclicaçöes das liderancas, ficam
nomeados os seguintes Deputados pa ra coin-

por a Comissão Especial: pela ARENA, efc-
tivos: Morvan Acayaba, Christovam Chiaradia
e Cicero Dumont; pelo MDR, Kemil Kumajra
e Lniz Baccarini; suplentes, pela ARENA: JoSo
Marques, Narcélio Men(les e AntOnio Dias; pe-
lo MDR, Ferraz Caldas e Pedro Narciso;

Para entitir parceer Sobl'e 0 Veto pare al
oposto 0 Proposiçao de Lei 7.163. contido na
Mensagein 50, em atendimento OS indicaçOes
las li(Ieranças, fieam nomeados os seguintes

Srs. Deputados para coropor a ComjssOo Es-
pecial: efetivos , pela ARENA, Joiio Hello, Car -
los Lemos e Cyro Macic!; pelo MDR, NI son
Gontijo e .Joao Pinto Ribeiro; suplentes, peh
ARENA, Artur Fagun(les, 5yio Costa e Nune,
Coelho; pelo M1)B, Elmo Braz e Jorge Orlando
Cirone;

para ernitir pa recer subme o Veto parcia I
oposto a Proposiçao (IC Lei 7.170, contiilo na
Mensagem 46, em atendimento As indicaçoes
das lidei'anças, ficam nomeados us seguintes
Si-s. I)eputados Para eompor a ComissOo Es-
pecial: efetivos, pela ARENA: .foo Nav:irro,
José HonOrio e Cicero Dumont: pelt) MDB:
Mendes Barros e Neif Jahur; suplentes, pela
ARENA: FOhio Vasconcellos, Milton Salles e
Narcélio Mendes; pelo MDB: Sérgio Olavo Cos-
ta e Amilear Padovan i -

Joao Ferraz-- Fernando .luiiqueira
Wilson Tanure 	 Lñciu de Souza Cmuz - -
Said Ar.a's 	 JOnia Manse -- Pedro (ustifl
__ Artut- Fagundes ---- Antonio Dias 	 Car-
los Elov 	 Carlos Lemos - - Christova iii Gina-
radia -- Cicero Dumont 	 Gyro Macid --
Dalton Canabrava - 	 I)elfim Hibeiro -- Do-
mingos Lanna 	 Elmo Bi'az 	 Emilio Gallo - -
Ernihio Haddad 	 Euclides Cintra - Euripe-
des Craide FObio Notini ----- FObio \ascon-
cellos --- Ferraz (ald:is ---- Gcnésio Bernardi-
110 -- Conies Moi-e'a --• Huinherto (Ic Almet-
ola -- JoSo Bello --- bOo Ma roucs - Joan Na-
varro - Jorge Orlando Caronc - - José floni-
fOcio Filho - --- José Laviola - Jose HonOno

Jose Santana -- - K(-mil Kunia ii':i - -- lu iz
Elaccarini 	 Mendes Irros ----Milton Liina

- Milton SalleS - - Morvan Acavaha -- - Narc-
ho Mendes -- Neif .Jahur -- - Nilson (iontijo
- Nunes Coelho -- - Bonahlo Canedo - -- Se-
hastiao Nascirnento - Sérgin Ferrara --- Ser-
1-io Olavo Costa - - - Sylo Costa - Telérnaco
Pompei -- Vicente (ua h i-obi

Nomeacäo de Conussio
0 SR. PHESII)EN11E ( l)EPUTAI)0 J05()

FERRAZ) -- Nos ternios do i-equeriineflto cub
primcil'o signatOrie é o ndir(' l)eputado -Car-
los Eloy, lider das haneadas do Governo I' (I 1

Aliança Renovadora Nacional, destina-se esta
reuniOo a coniernorLit' 0 centenari() (IC tinsel-
mento de Artur Bernardes.

A Presidência nomeia os nobres Depu-
tados l)omingos Lonna, Cicero Dumo nt , Joiio
Navarro, Keniil Kumaira e Sérgio Olavo Cos-
ta, para, em corniss0o, introduzirein no plenO-
rio os farnihiares do homenageadO, as autori-
dades e demais convidados presentes.

Composico dii Mesa
0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO .JOAO

FERRAZ) - Convido a toniarem assento 0
Mesa os Exmos. Srs. Dr. BonifOcio José Tarnm
de Andrada, 1)1). SecretOrio de Estado (10 In-
terior e Justiça, representaflle (10 Governa-
dor do Estado; Dr. Levindo Ozanan Coelho,
DD. 'Vice-Govcrnador do Estadu (be Minas Ge-
rais; Senador Artur da Silva Bernardes Fi1h;
!)eputado Paulo Duque-, DD. Presidente da
Comissão Especial da Assembléia Legislativa

do Estado (to Rio lie Janeiro: 1)r. Crispim
Jacques Bias Fortes, DD. SecretOrio de Esta-
do da ViacOo c Obmas POblicas; 1)r. José Fer-
nandes Fiiho, 1)1). SecretOi'io de Estado da
EducaçOo; I)m. Fernando Jorge Fagundes Net-
to, DI). Secretiirio de Est:olo (in Industria. Co-
niérc io c Tu ri sino ; l)eputulo 1,0- io de Souza
Cruz, Dl). 1 :-Scei'etOrio da Asseinhleia I.eis-
lativa (10 Estado lie Minas Gerais.

Oradores

0 SR. PHESII)ENTE (l)EPI TTAI)0 .J0.()
FERRAZ) --- A Prc'sidência vai passar a con-
ceder a j)al(vra ios oiadorcs tlesigti:ulos para
a solenitlade

Corn a pala' ia o nobre Depulado Gyro
Macic!, que falamO em norne da banca(ia da
Al ianea Henuva dora Nne ion a! -

0 SR . 1)EPUTAD() GYRO MACTEL.
Exmo. Sr. Depulado JoSo Fermnz, 1)1). Presi-
(lente dzi Asseiuhbein Lecislativa do Estaibu
ie Minas Gerai : Exmo. Sr. Dr. Fh)ntfOeio
José Ta mm de An dma' I a - DD. Seeretamio de
Estado (10 Interior e Justiça e represcntante
(10 Si'. (0iVei'iIi1)i do Estado ; Exnio. Si-. Dr.
Levindo Ozanan Cml ho. I)!). Vice-Govern a-
(br ito Eslado de Minas Gerais: Exam. Sr.
Senador Artur (h, Silva Berna rdes Filho
Exrno. Sr. Deputado Paulo l)uque. 1)1). Presi-
dente di Corn iss5o Especial da Assemhléia
Legislativa 	 lu Estado do Rio de Janeiro;
Exmo. Sr. 1)r, Crisp ii) .Iilc(tU('S Bias Fortes,
DI). Sec retamlu de Estado (Ia ViaeOo e Ohras
Piiblicas ; Exrno. Sr. Dr. .bosé Fernandes Fi-
lho, 1)1). SceretArio 1 . Estado da Edu:'acOo;
Exrno. Sr. Dr. Fernando Jorge Fagundes Net-
to, Dl). Se('retari(( de Eladu In indOstria, Go-
inércio P Tui'isnio ; Exmo. Sr. l)eputado LO-
eio de Souza Cruz, 1)1). 1 .-SeeretOrio da As-
'-eriihléia L('gisiatiVa (10 Est do de Minas Ge-
rais; leiflals auli' dade'-,. ininlias senhomas,
incus senliores, di gnos lainiliares (10 Presi-
dente Artur Be mu r( k's, Si's. l)eputados

Esta Casa é ponto de rcferência no Ion-
go eaniinho que Arlur da Silva Bernarthes per-
etrreu no ('Oflstalitc serViço do Pats C
se inieioU numa outma casa legislativ:i. a Ca-
mama de Vereadui'us de \i('os:. sua terra na-
tal

Entre 1907 e 1909 aqui exereeu o mesmO
inandato (be (Tue hoje nos a(' hamus investidos -

A Assembhéia Legislativa de Minas repre-
senta, assim, na s-ida do grafl(le brasiheiro,
cujo centenOrio de n:scirnento estarnOs come-
inorando, urn se gini'nto iinportaflte (le sUa tm-
jetória pohitica, eujos pontos culminantes, a

REUNIAO ESPECIAL, AS 14 HORAS DE 6 DE AGOSTO DE 1975,
PARA COMEMORAR 0 CENTENARIO DE NASCIMENTO DO

EX-PRESIDENTE ARTHUR BERNARDES

PRESII)ENCIA 1)0 SR. l)FPIJTAD()
JOAO FERRAZ

Comparecimento
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partir daqui, dc iria escalanclo, ate ao seu
degrau rnáxirno, a presidencia da Republica.

Este é, talvez, dos de menor peso entre
os rnotivos da hoinenagern (JUC hoje presta-
mos a sUa rnenlOria, inas a cia acrescenta urn
toque particular (IC eifloçao que, assirn penso,
não é fora de propósito colocar ein rc1(vo.

Ressalte-se que a atuaçOo pariarnentar dc
Bernardes, sobretudo na COrnara dos I)epu-
tados, por SI SO inspiraria a realizaçao desta
solenidade, que é urn ato de reverêncja c ao
mesmo tempo (IC gTatidOo. Os anais daquela
Casa do Congresso Nacional registram as gran-
des bataihas que (lirigiu e enfrentou , lutarido
pela soberania flacional e pela independência
econOmica (10 Pais, em lances Osvezcs drama-
ticos, em que jOgou tudo de si.

Foi, alias, no amplo cenOi-io nacional quc
Bernar(les se revelou, todo dc, na plenitude
de suas qualida(les Civicas e na sua participa-
cOo em lances capitais Para nossa evo]uefio
polItica, social e econômica. Scu ingress()
nesse cenOrio tinha sido precedido como (TUe
de urn periodo de preparaçOo metódica, algo
silenciosa, grave, responsável, a preparacOo
de urn asceta, ao estilo mineiro, de natureza
voltado para 0 lado sério (Ia vi 1 	 ('0010 (1 iria
Alceu die Amoroso Lirna

A origein familiar, em que prepondera-
vain preceitos morais e cristOos; a severa pe-
dagogia (Iornéstiea ; a quadra vivi (Ia no Cara-
ça, tecida (IC isolanienlo, mistério e austeri-
dade; o ambiente social tra(li('ional e conser-
vador (IC sua provincia, tudo isto silo coor-
denadas (IC sell ('arilter pi'esentes e atuantes
dl gestos e atitudes, Cli) palavras e atos, tan-
to na sua viola privada como fla publica

No exercicio da vereança em sua Vicosa,
Ofl(le também indursionou pelo jornal c pela
advocacia, no deseinpenho dos mandatos (IC
Deputado Estadual e Fedeiiil, no cargo (IC Sc-
cretOrio ilas Financas e no Governo de Minas,
estes seus atribulos C niais uma obstinada vo-
cacao (le hderanca a qoe n ao taltava o indis-
pensOvel complemento da capacidade die co-
mando, que Ilie parecia tao inala e tOo natu-
ral, estruturaram o lider que despontava pa-
ra lutas muito ni:us eiespas nuni campo de
açOo mais largo C mais Ospero, em ciuc til)ie-
zas e vacilaeOes scriam inadmissIveis. Jus-
tamente al é que Sc ostentariarn o valor das
provisOes de que Sc nutrira, a tempera (10
carOter, a forca (IC vontade que afinal se
rnostraria indOiflll\el a Coragein e a dignidade
pessoais qUC ninguém entiio, nern hoje, ousa-
na contesfar.

Sua candidatura it P1CSi(lêflcia , para su-
ceder a EpitOcio Pessoa, terO (le veneer difi-
culdades inéditas na histOria (las sucessOes
presl(Ienciais, no Brasil do Primeira RepObli-
ca. A oposiçOo a Bernarcles explora cavilo-
salnerite as SUSceptibiljda(les dos rneios miii-
tares, onde já se manifestavam, (IeScIe hO mais
tempo, inquietacoes e rebeidias que geraram
o tdnentismo e afinal conflujriam nos episó-
dios (IC 22, de 24 e na RevoluçOo de 30. As
cartas falas açulam a anirnosidacle de setores
do Exercito contra Bernardles e, mesmo de-
pois dc confessada a mistificaçeo, nib se apa
gam as prevencöes.

Da inqualificOvel burla, acaha todavia
por (lerivar uma conscqiiência positiva. E
que cia se torna responsOvel por urn dos mais
vigorosos pronunc j amdntos (IC todo o nosso
documentOri o politico: o manifesto lançado
por Bernardes a Naçao, logo conhecida a es-
pantosa (leliberacio (10 Clube Militar, (lando
por aulentica a grosseira falsificaçao. Vale
a pena record'O-lo Para sentir-ihe a gran(lC-
za:

"A Naçio:

Devo 0 Nartio aiguinas palavras sobre
esse triste episodjo dc cartas falsas, explora-
(las por politicos em conivência coin falsOrios,
corn tanto aviitamento Para os nossos costu -
mes e vergonha para a nossa civilizaçio.
Ninuérn rile farO a irljustiça dc negar a sere-
nidacle de Onimo corn que repeli a monstruosa
acusaçio C aceitei tO(lOs OS eXames que me
pareceram honestos para a elucidacio (Ia ver-
(lade. A prOpria comissio (10 Cluhe Militar,
cofilposta na SmI rnaioria die adversi'irios meus,
nOo rccusei a ninlia assistência, certo de que
a força da verdade liavia (IC exercer sobre
des a impressijo (Tue eXerre solire as inteligên-
cias (Iesapaixona(ias \-encendo a cegucira par-
tidiria.

.AliOs, a prOpria moriio do Cluhe Militar
exrluj expressal)iente qualquer intuit0 politi-
co no exame a f:zer-se, c que me (lava certa
liherdade pessoal, visto como a randidatura
nOo é niinha, nias dia maioria (las forcas poll-
ticas do Pals. JO a gora ninguérn pode mere-
Par-me 0 ter esgotado todos Os esforços a firn
(le, eitar se consumasse o atentao 0 verdade
C 
v i

l justiça, do oual acabo die ter conhecirnen-
to. Nada me resta seriio afirmar quc aquilo
(t ue é falso, faiso hO (IC sec para todo o scm-
pre, quaisquer que sejam Os laudos proferi-dos, e manter, agora mais (JO que riunca,
aquela candidatura. NOo o faço por arnbicao
pessoal, clue nunca me animou e que, no Ce-
nOrio politico alual, tOo cheio dc deccpcies
e agruras, ainda rile nio anirnaria. Faço-o
por impulso dc patriota C (lever de civismo,
mats do que ein obediência a uma honrosa
ifldi(aCijo politico. Sobre essa candhdatura
compete 0 Naçio decidir nas urnas dc 1.0 demerro. dentro (las normnas const j tuc j onais da
Bepuihlica. 0 povo brasileiro , na sua sobe-rania, quo so a dc pertence, que a ampareon repudie. Corn o scu julgamento me con-
forniarei, hem certo, porérn, (IC que no causa
que encarno se rednem hoje os mais altos
interesses do regime e da POtria."

Tenho este documento como bastante de-
finidor do homem Bernardes, sobranceiro e
ronvicto dc Si mesmo, tal qual o iremos en-
dontrar, no futuro, em oportunidlades seme-
Ihantes.

Por outro ]ado a opiniio popular, sobre-
tudo a da Capital do RepOblica, foi contra ele
maliciosamente levantada. A imprensa (Ic
oposicio no candidato buscava, por todos o
meios, fazer convergirem, ate 0 ponto die ehu-
liçio, os esci-Opulos dos militares e a indig-
naçio popular, intencionalmente manipulados.
Na vanguarda dessa campanha, surgia urn
dos grandes diOrios da época, cujo comporta -
mento encontrei diagnosticado neste cornentO -

rio (Ic Laurita Pessoa Raja Gabaglia, em uma
das pOginas do livro que escreveu sobre Epi-
tOcio Pessoa: "Parece ter sido preponderan-
te a responsabilidade moral dos jornais, so-
bretudo o Correio do Martha, neste drama de
nossa vida politico. E inegável", acrescenta
a filha do ex-Presidente. "que o Correio do
Maithd asptrava a ceria lidlcranco no politico
brasileira."

A crise assim fermentada, imprcgfla a
própria atmosfc'ra do Catte. e EpitOcio Pcs-
soa, em histOrica re.Aniio all realizada, pare-
cc, cm certo momento, va:Jar e admitir que
nio havia ambiente para a posse do candida-
to eleito, on pccventura einpossado, porn o
exercicio (Ia presidência.

Insinua-se a renOncia dc Bernardes, mas
dc, numa outra ci' suas atitudes tOo auto-re-
veladoras, reage comli (lesassornoro a l:ii su-
gestio . Afirmeza c a aitivez coin a re-
peliu prenunciaValui 0 estofo (to estadista que
a Naçio jli sagrara, pcia escclho popular, co-
nio nOVO (lirigente de seus negOcios.

"Sc pudessc ouvir, apenas, as jnspiragOes
de meu comodismo e tie minha seguranca, cia-
ro estO que me apressaria cm abracar corn
prazer 0 alvitre suscita(lo rio 1'CUfliaO do Pa-
iácio."

"Sc o sentiinento clue cu tenho do
respoflSal)ili(ladle n5o se obsculece. e nio é
crrada a certeza (4UP alirnento sobre as tre-
inendas e irrepariveis conseqiléncias de Se-
melhante fi-aqueza, a resposia ncgit iva c
irnpie 00 nOSSO patriotisfilo

"Se, conio foi (htO. todo resistencia
for baldada, e o governo deposto, noo vejo
em que a deposieao coin luta seo ma s nociVa
aos eréciitOs (10 Pats quc uma renüncia, ago-
ra, ante a ameaca e o temor daquela."

Transpostos todos os oi)st0culos. Bernar-
des, eleito, reronhecido pelo Congresso, em-
possadlo, venceria atrii)uicOeS ecrises, dUfl-
priria o sen periodo (IC governo e transmiti-
rio, intocailas, TI0 sucessor, as instituiçOeS cc-
puhlicanas, tal como as rcccbcra. Exercendo
a suprema magistratUro (10 Pals, nurna das
loses mais excitadas (IC SUO C'.'OlUi. 00 politico.
mnntcve, corn cnerg'o. :i outoridade do scu
cargo e as prerrogativaS do poder civil. 0
quc isto ihe custou (Ic incornorecflsoeS e cci-
ticas, quc ainda perdurarn! Analistas, prova-
vcimcnte nio muito isentos, acusoram-no de
haver levado a extremos o zeto pela próprla
outoridlade on de sustentar proce(limefltos jO
repelidos peia co p sciência do Pals.

Bernardes tinha., porCm, uma concepcio
do poder que, vista 0 distancia dos acontcci-
mcntos que se sucediam e fora do quadro po-
litico em que Se moveu, poderia parecer des-
comedida. Na verdade - revela compreen-
(lê-iO - entendia assim defender urn princi-
pio cujo rcsguardo era uma cxigência supe-
rior da Nacio e, por isso mesmo, urn compro-
misso que ao Presidente nio era dado des-
curar.

0 que parece certo é que, se tivesse per-
rnitido que sua autoridnde se diluisse no vo-
ragem das crises, o Pals talvez hoje o lamen-
tasse, sob o coro de outro tipo de censuras.

Permnito-me demorar urn pouco na apre-
ciaçio deste aspecto, que tanto singularizou
0 nosso Presidente, para transerevcr palavras
suns, contidas ern manifesto que dirigiu 0
Nação, no terminar 0 SCU segundo ano dc
governo e nos quais transparece a veemência
corn que encarava o dever de preservor sun
investidura e dc faze-la respeitadia:

"n5o defendo por amhicOo pessoal
ou por ainlncao (Ic fliOfl(l0 0 p0510 que me
foi confiado. F:oo porquc ilesertar dIele
seria um crime (IC traiçOo 0 POtria, que a his-
tOria nOo perdooria e do quid nOo seria ca-
Paz urn homem de men patriotisrno. Faco-o
por estar sincer:niente convencido dc que, se
preferisse minha comothdade pessoal 0 es-
pinliosa 11(15500 (to govel'no, enhi'egaria a P0-
trio ao regime dos pronuiircmmentos, precur-
sores da anarquia e comproineteclores de sua
integridade .N Oo! Dcfenderei ate to hltirno
otento die iiiinhj '.1(10 0 prcstigio (10 autOfl-
(lade quc mc foi cntreguc".

E quase estranhOvcl, ao observador de
ho ,je, constatar ('0010 the foi possivcl monter-
-se in eolulne ('lii lOT' o its t0i'flIefl Las clue agi-
tavarn 0 s, , u (;cvcrmio. su)1anta-l:Ie .garantir
a ihgnidade dos funçOt's pr.'sidcnciais c aindo
imprlrnr (linamisino e eficiência 0 ailnilnis-
[cacao (10 Pals.

i\[as, no Ver(Ia(IC. ''apesur dos inquiela-
roes em que niv/a" - o (lepoirnento é de 0
Gobo ciii editorial langado opus a mode (IC
Bernardes --- "colmsafjrava as suas meihores
Iioras U w/rlitnisir(iga() do Pais. NtlflC(1 urn
homem tao qr(weinenle atacado soube con-
.si'rvdrrnielhor as Silas ateneoes r,olta(/us para
as coisas 	 publlicas, eoxno so a Nacão deslizas-
se sobre urn mar do rosas."

Do que realizou, aigumas referências sa-
Iientes ainda sIlo lcmnbradas no julgamento
do NocOo, sohi'rie'bo no setor financciro, COtfl
o saneamento (Jo inoeda; a impiantaçOo do
COdigo die Contahilidladc Piibiico; a retoma-
(10 dos paiTailiCfl Los (10 (liVido externa e o
consCqüentc restal)ele(iinento (10 cré(lito CX-
teino a re!Oriib'i tributliria a implantacao do
irnnosto de renda amn(la (ICsCOflhecidO no Ic-
gisiaçao brastici ro: o COdigo dc Menores; a
obra educacionai centrada principaimente no
ensino aglicolo, corn o exemplo scmpre 1cm-
brado (In hoje Universi(Iade (IC Vicosa; a na-
vegacOo; as feri'ovias constrUi(ias corn recur-
SOS orcomentirios a protecOo 0 agricultura,
0 111 SDI( IOS na i)alonça comercial conseguidos
sobreludo Coin a politica de valorizaçao (10
café.

Nio é objetivo Para este momento a anO-
use c a enumeracOo dc sucessos administrati-
vos, mas gizaria outros pontos que me tocarn
O espirito na contcmplaçOo do obra do Presi-
dente Artur Bernardes. Quanto a urn deles, a
reforma eonstitucional dc 1926 resulta de uma
coerente linha dc revisionismo que mostra
que Bernardes nio era o conservador perti-
naz as vezes assim rctratado.

JO na mocidadc, é interessante ressaitar.
a idéia de mudanças contaminava o seu espI-
rito, e eie escrevia, em editorial do jornal
que dirigia, Cidade de. Vicosa:
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"Persuadidos, corno estamos, (IC que a
Constituicão de 24 de fcvereiro cstá errada
cm alguns pontos e curnprintlo que flaO SCperpeluem CSSCS erros coin flOsso assenti-
rnento, d a ia tssa foflia tncarn 1C0 0 e i rnpic-
(loso (onihate a i(teia, propngrlaa poe alguns,
de nado se alterar riessa lei fundamental c
assumil'i, (iii ('UflSeqfiêflcia fcic5o IlOfl(al1!Cfl-
te revisionjsta"

Bernar(leS, quase urn estudante aint a, lila-
drugava nas peeocupac((s corn a (VOlUçS()
de flUSsas instituicOes politicas C (Ut!! a (0)-reça0 (IC lImbs (UflStitUCU)flai 5, (IciXando
assirn entrever a \Ucaç5o pulilica (t il e C, (101111-naria p01' tO(IiI a vida

Pres j ( jenfc Bernardes concret jza OS im-
putsos refornijstas (ID longinquo Jornalista Ccillpreendca bCVlSio) CUflSlItU('kIIfl pal-a "su-
prini I' Oi)staiijlos Opostos ao p1oresso do
Brasil " 	50(1	 (IC 500 l(l,,- III 0!)
Congiesso Nackoflul, proponoo It FCI0l'lb!a -- C
paI'i 	 i'(IiiovC I 	 "01JStIC'UJ05 ('0flStitU('jofl!jS 0ineihor (il'Ltafli -zaç'(o tb 	 flosso iei1b1iC C ii 1flO5
p1'OVCitOsi( açoo (lOS ii0dei's PUI)IIC'OS CIII 1)111
da Republica".

Os textos sohrC quC ifl('i(Iiu 0 CfllCn(1il
COflstitUc j onal SO vãrios 	 C (I I0-SC' (tUe SC1fl1(flIflI ate ibOiC - 	 iii S. Sal 1(11 1!) i(ibC (C COIl(lUe \aliI(0 sUlpi	 0(1CC () nucleo ((l(IIlflarj()
tie SCU pcflSaulento nacoflo sta C C I UC, 1)0111,11 lado, i&'prCsCnto 01110	 I(1]CCa(( (IC 500 ati-
10(Iu aflICilor no 	 aSO ((a Itaijia lion e, pub
outio, pI(IU(Iia a lut 	 oljrebuoo paIbanleniar,
('111 (IUC (I('p(1is St I il1)1UT'V(i'iO 00 	 (ClIsa 	 (la,
I'iqueZas lIaIUiats (1(1 I'aIS, I( 	 I(.l(t(I1[C as (Ill
AiiiazOnja C 0 petroleo 1 estC' 0 texto incor-
pUl'a(IU a I) 	 lalb('S() de l)irtjlos da Consti-
tuieSo (I C 91 (art. 72, 	 17, 6): "as nbinas C
jaziclas nuincra is nec(ssãl'i OS	 sCurança e
(i('feSa flhICiUfla j S I' as tC'l'I'as (!fl(lC' (XiStil'C'Ill
flat) pudeiii SI'!' tl'aflsf('li(lasaC ,Stb'Ofli,Cjr0)
"0 prOhiClila (Ia propb' j (da(f( . C ila (Xpi()rat'ão
(IC minas e iavc C (IC P('rlllan(ntc atUtlfl(JadeA explorarSo (IC S(UC produlos, na II1I1ICUja
(lOS ('I(SOS. IntClCS': 	 1 (I((Sa fla('iOfloI C pO(i(,sent OtTO) 	 ItIla 	 S(lI)1';flt('fl(i('fl)..! (fa 	 T_Jfliao,COflstitijji' Sii 	 pC(iLo pai'a 	 pl'OSpcl i(IadCC tranqnIII(Il)( do Pats'', e assitu quc Bernal-
des jUstificava peranit o (ungr€sso Nac'joniI
as altcracöes Consli U(lunajs per dc preten-
didas e afinal votatlas pelos flossos legislado-
res tin epoca,

1oi' ()iJtl'o flio(lo Va 110') lcxtos (IC' 1(1. II!)tenipo iflOVadCII'CC lixani 0 lt11(1' (IC B('rnar_des nt hisfórja do J e g slacao lrahalhisla Cli!flOsso Pats,

" Quando SC f j zci' corn S cvcr j dode e jus-tiça, a história (Ia ICgiSIa'( social brasllcli'0,(liSse U Minjst1'o PC'l'(il'a Li'a, ('III coflfcrncja
pronuniiad1t no cntão Cãmora lie Vercadores
do Rio (IC Ja neiro. no Oflo (IC 1957. nijo serãesqu cido CUC, no (ioverflo Bci'nardes forarn
Iancados os seim rimmos otras's (10 fonselh((Xocion j do Trol(oIho Os priin'h'o5 marcos
inapaga-ejs dCSSO Politico asSistenc iI são as
33 prjrnjr cajxas de o P osentadoi'j .i e pen-sSo, porn ('Oflcr(l izaçiio do seguro social Para
ferrov j Srios (' suas fanijlias coflstiIjdos uui
POV nhilhares de traballia(lol'(s

Testemunho abonatlor (lessa ohservaCui()
estui reijstr:ieIo por Pedro Calmon, que rccor-

da, cm sua obra de major fuiIeo (Hi storia do
Brasil, volume VI, puigina 2. 190), (tue a Pr!-
nleiI'a l'Cferêflcja a le,psiacao (10 tl'ahalho , no
Brasil, surge na Reforma Constituc j oni1 (IC
1926, inicil iva dc Bcrnai'des, 00 estahelecet'(01110 ulna (las atl'ibuicuies (10 Congresso Na-
('iOflal "legislai' sobre o trahajho" (art, 34, n,
20) . Era a VLãO (IC) estad ista, qU OSSiIfl se1(1 iOfl lava 00 ScU tempo C Clue ll'i(I]spalece,
('(liii limpide', eta outros Ii(flC'('S (JUC it
I'll) iflapelavCjliiente aflOtou a in (Ill il u e SC ten-IC ob5cu1'Cco.ios

A p1'(` pl'ia ('I'Ofli(ll do mudonça do capital
(to Pais 1)0111 (1 (It( fl dt crflIraI I'evela-nos CI UC(Ste foi urn dos [CmOS (ills Pl'eO('upa('UCS tie
lhrnoi'des, o (Inc. (IC ('Cb'tO 101110!, ('Ontriliuju
SCCU ii (10 A ssi5 Cliatearihi'j and, Para inconipa-
Ii hilizij-io corn a popUlacuio Carioca, cuja hos-
Iii 1(11(11 C ('IC teve tie efrn tar nos tui'hulc'ntos
dias (l im e preee(leb'am sua aSceflsuio a presi(Iên -('it)

Mt(S Ufib ]10110'fl) (IC' SUIt fol'IIbaeuio 1150 SC'
lflpol'io no rncmuirja (Jos brasilciros tao so

fIClas 1'CUl,Za('-S Iflt(IC'I'It(js SCnS() tariil)éni PC'-
los valores IlIOlIIIS CIUC' iflcoi'pol'o0 It histuirjn
(to Pals, (los qutis a honestid:(de pessoal, no
tial (11(5 ('0151(5 (1(1 ESIOIIC) (' no fli1(fltl.S(' j ü dos
rCctmrsos pilbIlcos, e i'Stiiiiijlo plbl'Il OS gover-
flt)ntts tie todos (Is tempos -

CIrlos 	 'Cfl((i(-5 (1C' SCU ( iovC'rno, C'Xpri-lit lfl( 0 quell) s:d 	 ressentirn('ntoS pessoais, d e-
Iluxam. (II) lrt', tortes. 1(105 C atiludes otra-
VC'S (Jos 	 pl'C'Sjd(fl('jId (ICAl'ftll' 	 But'not'dcs 	 Se 	 fez 	 1 1111)01' 	 ('iii	 b'C:(cOCStluras.

ED] (lC'i)I(t("), DII Cuinl:(rt( (' no Scnado, 1110 i
iC 111111) V("/. 1(spondtu (IC II 5(05 Ocusadoi'es

I'('C'iitiiI(ll(lo quc lodas as lib(didoS tefldCntes a
I'esguol'd:n . Il or( 'ell' PUbliCa C It SOIl pi'uipria
aUtOtidade SC IlflhiOlfl pi'Oticado den[i'o dl) lei,
Coin OS lllStiIUjeuieS (IC'mocruiticas cm pleno

I( Illo ( solj a ('111 IC:I (Iiuirjl( tic seusI05 nu Conr- rcsSC( C' (IC- (mint) iIIipl'C'flSo
i lbipC nil ('ftC' C' ill 11)1 iga, I(ntes C h iC' 1111 porcial,

As pr6pj-ias lnurrnurj(.('jes (IC hoSfilidade
nos rn iii bares, 101II(nlavelincnte afianeatfas em
puigino infeli', e amarga (IC CalOgeras em suaobra Forniw'ao His t61 do Bras ii, porn (luemBerflar(Ies olbava Para todos Os oficia j s corn" tendl'n('ja (IC Suspeita C' (le Cljfi(Iêflcja I1os
til", nSo aSsentam cm fatos, antes estes as
tlestl'OCm: 00 compor scu ministério, Bernar-
(IC'S (ICV(jjve to Exérc j to e ui Marinha Os pos-
los militares ocupaClos por civis no governo
anterior envia ao Rio Grande (to Sul, Para
pacificam' civis, o seu Ministro dti Guerra, o
General Sctembr j no • no aceso (Ic suns Iutasn acionalistas, 05 m i litares o COfl's'Oearn ao seugren)jo, c etc tili com pareC . (' porn expor sunsi(léias.

Cumprido 0 sell mandato, Bernardes de-
pOe cm muios (IC Washington Luis as rcspon-
sohilida(Ies que rccehera de Epitaci0 Pessoa,
corn este saldo positivo: corn dc, apesar (IC
to(Ias as dificuldades, nuio se i ntcrrompera 0
ciclo (Iemocruitjco (Ia Sllccssjjo prcsidencjaj
a ordern fora mantida, a morali(Ia(Te c a eli-
('lencia adminisirtitivas foram prcservadas, amagistratura suprcma (Ia Nacao nuio fOra cons-

purcada, 0 poder civil sobrepairara as arre-
metidas dc que bra alvo, a Repüblica não
sucumbira.

E por estes mesmos princIpios, voltaria
ele as rcfregas polIticas. Emprestando ao
movirnento uma crcdibilidadc que antes não
possula, entra na Hevoluçao de 30 coin
objetivos", conforme se expressaria depois,
no seu manifesto A Naçdo, de 8 de agosto de
1932.

Deccpcionado e como que a querer peni-
tenciar-sc de 1930, participa da Revolucão
Constitucionalista, justificando sua atitude
corn estas palavras que são as iniciais daque-
Ic manifesto: "Os quc cntrararn coin
objetivos na Rcvolucão de Outubro c nao des-
conhecem totalmcntc as ciências politicas e
as ncccssidades nacionais, certamcnte esta-
rão deccpcionados coin os resultados negati-
vos daquele mcrnorávcl movirnento civico.
Coroada de succsso conlo foi a Revoluçuio,
era de esperar que, irmanados em urn so pen-
sarncnto, os acusadores logo cogitassem dos
problemas niais urgentes do Pals, de que o
mais instante era entuio a reconciliacuio dos
brasileiros, scm (listincao, entrc vencidos e
vencedorcs."

Bernardes afirma que a falta (IC -Consti-
tuicuio tern sido c serui o mais importante fa-
tor de agravacuio (Ia crise e de sua longa du-
racão e pergunta: "Que rnotivos scrão csses
que retardarn o a(Ivcnto dti Constituinte? Sc
hd outras razuies, ocultas, quc não possam vii'
a pOblico, as invocados ate agora pcla dita-
dura são de jlllprocedefcia mnanifesta e nuio
i'csistern a urn debate serb."

E Bernardcs fica com São Paulo. Tein
talvez a premonicão de que a conspiracäo
não logrará Cxitos c (105 riscos que assume,
mas, Para urn hornem de sua raga, isto não
conta: "Tampouco indago se a franqueza corn
que me dirijo a Nacuio pode ocasionar-me
arnanhã a perda da liberdade ou da própria
vida."

Mais tarde, repctbria gcsto de igual des-
temor., declarando-se, já pI'dSO, 0 UfliCo FCS-
ponsável pelo movirnento no scu Estado. Re-
rnemoremos este trecho de seu depoirnento:

"avoco Para mim toCla a responsabilida-
de das ocorrências e preparativos do levante,
passando, assirn, a não haver cm Minas senão
urn so rcsponsãvel, que sou cu" Era corn
atitudes e exemplos deste Porte que Artur
Bernardes Ia marcando sua participacuio na
vida do Pals c construindo sell conceito de
estadista.

Doacão total an servico de seu Pals, iden-
tificacão coin seus problernas, antevisão do
futuro, ousadia das opcOes, dignidade diante
de insucessos, vocacão Para todos os sacri-
ficbos se a defesa de seus princIpios assim o
exigisse, se tudo isto compuic a fisionomia dos
estadistas, Bernardes é desta grei e, se mais
bra necessário, mais o provara na acão de-
senvolvida, na ditima fase de sua vida pdbli-
Ca, que rnuitos considerarn a mais fascinante,
aquela que desenvolveu quando já ninguérn
ihe reprovaria a retirada da luta Para o des-
canso que ele na verdade mereceu, mas não
conheceu, nem desejou. Fob quando defen-
deu, coin 	 tenacidade que todos conhecem,

os interesses nacionais nos casos do rninério.
da Hiléla AmazOnica e do monopólio estatal
do petróleo.

Não me parece opoituno o mornento Para
i'elernbrar todos os desclobrarnentos da prega-
ção do grande patriota, alertando o povo, as
autoridadcs, a Nacão, Para os problemas que
interessavam nossa prOpria soberania politi-
ca e independência econôrnica. Os fatos estão
bern próximos de nOs, e a opinião do Pals,.
a cada mornento que passa, vai reconhecemi-
do os méritos da grande luta c a própria
evolucão dos fatos econômicos, no mundo
e no Brasil, vab confirmando, a cada dia, a
visão do estadista c 0 acerto dc suas adver-
tências.

E de poucos dias passados a declaração
(IC Ministro de Estado brasileiro, justificando
o otirnismo corn que cncarava a posicuio do
Brasil dentro da conjuntura econômica man-
dial coin palavras' .....a prosperida-
tic cconômica de qualquer pals val depender
no futuro de (lUas condicOes básicas: espaco
lmtil e minério".

Como isso nos lembra Bernardes na sua
Iuta contra a concessuio da Itabira Iron., scm
a contrapartida da obrigatOria, ainda que par-
cml industrializacão (10 minérbo em nosso ter-
ritório; contra os favores por cia pleiteados;
contra os privilégios constantes (10 tcxto do
contrato, cuja clausula final estabelecia que
sua interpretaçuio se lana de acordo corn a id
inglesa, o que fez Bernardes braClar na Cuima-
ra (los 1)cputados: "Sc hA recoionização no
Brash, scnhores, é em contrato como este."

Naquela rnesma Casa do parlamento pro-
clamai'ia seus receios em rclacão a soberania
brasbleira sobre os imensos cspaços amazO-
nicos e Ievantou-se contra a ratificacuio, pelo
Congresso, do convênio Iestinado It criacão
(10 lnstbtuto Internacional (Ia HilCia AmazOni-
Ca, em que dc via urn (Iisfarce Para a inter-
nacionalizacao (Ia Arnazônia, "pois abria as
mais amplas perspcctbvas Para a colonizacão
estrangebra, desde que o Instituto podenia ad-
quirir e alienar glebas amazônicas, criar ser-
vicos, contratar, ncsse aba tantas vezes mani-
festo em reverter a AmazOnia ao bern e a uti-
lizacuio universals".

Bernardes tachou de astzicioso o tratado
e yin na sua rcdacão cnganosa urn ardil pelo
qual o Brasil albenaria sua soberania sobre G
território arnazônbco, em favor dc nac5es mabs
fortes que., "perdcndo suns colônias, voltarn-
-Se, ávi(las de matérias-prirnas, Para os cspa-
cos vazios do planeta."

Artur Reis, estudboso da problematica da
região, cm obra rccente cujo titulo é já por
si urna definição, A AmczzOnia e a Cobica In-
lernaciona!, lembra que fol Bernardes quern
comandou na Câmara a campanha contra
Instituto da HhIéia, e pergunta, já ao final de
seu Iivro: "Ha perigos rondando realrnente
• Amazônba", Para a seguir, escrever: "Ora,
• grandc verdade é que o interesse sobre a
Arnazônia no exterior não se reduz a querer
conhccê-la corno espaço exótico ou de pro-
ducão de alguma matéria-prima, complernen-
tar das que o Oriente e a Africa exportam.
E urn Interesse muito mais vivo, que esconde
outros propósitos, propósitos politicos, a que
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é preciso dar a devida consideraçao, pois sig-
nificarn perigo e exigem uma politica capaz
de impedir que se transforme em realidade
muito arnarga para o Brasil. A Amazônia
está sendo considerada como espaço aberto:
a) para receber os excedentes populacionais
das areas que paclecem devido àqueles exces-
sos; b) para produzir os aliinentos eTc que
carecein aquelas rnultidöes fustigadas pela fo-
me inclemente e mortifera; C) para produzir
a matéria-prirna vegetal., animal e mineral de
que carecem os grandes parques ifl(IUStriais
do mundo."

A primeira edição desse livro é posterior,
em dez anos, aos clamores erguidos pelo entSo
representante mineiro no parlarnento nacio-
nal e no Globe Militar.

No Globe Militar, onde cm 1922, em as-
sembléia exaltada e sacudicla pelas paixöes cia
época, fora ele vitima de urna deliberaçao
injusta, e em 1951 cornparece, a convite, para
debater problemas básicos do Pals, cleclara
Bernardes: "0 que de pior acontece é que
o Brasil entrega a Amazônia ao Instituto para
uma larga utilização eTc sua area, irnite-o,
cspontaneamente, na sua posse por urn do-
curnento escrito e solene, scm sequer marcar
prazo para sua duraçao e funcionamento ...
Nunca perigo tao grave arneacou a nossa in-
tegriclade territorial e a nossa soberania, co-
mo o desse convênio."

A adrnocstaçTio, repetida quanlo o pôde
ele fazer, acordou a opiniSo do Pais e sensi-
bilizou o Congresso., (IC 10(10 resultando nSo
ter o convênio lograclo a ratificaçio exigida
neia Constituiçao Brasileira.

A participação (IC Bcrnardcs nos debates
eTa questSo do petrólco brasileiro seria o
granclioso remate dc sua atuação na vida pa-
blica do Pals. Os anais parlamen tares, as
colunas dos jornais, os recintos de institui-
cöes onde Se fez ouvir, guardam Os ecos
ainda vivos de sua palavra de cornbatente
pela solução monopolIstica na cxploraçSo
dessa riqueza que dc acreditava existir em
.abundância no Brash.

Sna campanha residiu, primeiro, na tel-
mosa afirmaçao, por muitos contraditada, da
existência do petróleo em nosso território e,
segundo, em que o próprio Pals deveria ex-

lorá-lo, corn recursos próprios, como indes-
viável exigência de nossa indepenclência eco-
nômica e de nossa soherania. 0 nosso inte-
resse, dizia dc, é o dc explorar monopolisti-
camente o petróleo, para que seus lucros fi-
quem no Pais nele circulem, fomentem o sell
desenvolvimento, criem riquezas c proporcio-
nem bem-estar aos brasileiros.

Era uma voz autorizada ecoando no cc-
nário em quc se dehatia a histórica opcão, o
Congresso Nacional, onde dc dedicava ao
major problerna econôrnico do Pals suas der-
radeiras energias, convencido do grande ser-
viço que prestava ao povo brasileiro.

A votação da lei que criou a Petrobrcis,
consagrando a exploracao estatal do petróleo,
Toi a vitória final da vida do notável brasilei-
ro. Ainda al teve de defrontar incompreen-
söes, de ouvir insinuaçöes solertes, de supe-
rar resistências suspeitas. Mas hoje os p0-

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Corn a palavra o Sr. Deputado
Jorge Orlando Carone, que faiará em nome
do MDB.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Exmo. Sr. Deputado Joño Ferraz,
DD. Presidente cia Assembléia Lcgislativa do
Estado de Minas; Exmo. Sr. Dr. José Bonifá-
cio Tamrn dc Andrada, DD. Secretário de Es-
tado do Interior e Justica, representante do Sr.
Governador; Exmo. Sr. Dr. Levindo Ozanan
Coelho, DD. Vice-Governador do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Senador Artur da
Silva Bernardes Filho; Exmo. Sr. Deputado
Paulo Duque, DD. Presidente da Cornissão
Especial da Assembléia Legislativa do Estado

do Rio de Janeiro; Exmno. Sr. Dr. Grispimii
Jacques Bias Fortes, DD. Secretãrio (la Via-
ção e Ohias PiIhiicas; Exmo. Sr. Dr. José Fer-
nandes Filho, Dl). Sccretário dc Estado da
Educacão; Exmo. Sr. Dr. Fernando Jorge Fa-
gundcs Netto, DD. Secretário de Estado da
Inddstria, Gomércio e Turismo; Exmo. Sr.
Dcputadlo Ldcio de Souza Cruz, DD. 1.9Secre
tário cia Assernbléia Lcgislativa do Estado de
Minas Gerais, demais autoridadcs, minhas Se-
nhoras, meus senhores, Srs. Deputados.

A Assembiéia Legislativa do Estado de
Minas Gerais, rcunida solcnemcntc na data
de hoje, realiza unia scssSo especial, cuja ins-
piracão reside na prOpria alma die Minas,
afeita as tradiçöes eTc civismo e ao culto dos
seus valores mais altos.

Nosso Estado tern (lado 00 Brash, constan-
tcmentc, contribuição das mais relevantes, no
ciuc tange aos honiens pñblicos de major cx-
prcssão no vida nacional. Fôsscrnos referi-
-los, urn a urn, e haverlamos de, assim pro-
cedendo, nos alongarmnos urn tanto, tao exten-
so e o rol. Politicos c estaclistas dc enverga-
dura dadiui tern saIclo, em grancle nümero,
par, em todos os escalöcs (Ia politico bmasi-
Icira, dar a obra cornurn de construção (Ia
Pátria a contrihuicão cia criativicladc que
sempre mai-cou 0 cspirito minciro.

Eis por que, aos nossos olhos, a reunião
de hojc assume significacSo especial, alérn r
acirna de qualqucr conipromctimflento.

A razão disso é que o hoinem cujo cen-
tenãrio eTc nascimento cclebramos hoje, outro
näo é scnäo o grandc Presidente Artur do
Silva Bernardcs, minciro etc Viçosa, cujo no-
me se projctou, corn forca notavel, pelo Pals
inteiro e se incorporou a galeria dos brasileiros
ilustres.

Nascido no cidade eTc \T içosa, cm 8 eTc
agosto de 1875, ja trazia Artur Bernardcs, no
sangue, a semente do politico, pois era filho
de Antonio da Silva Bernardes - influente
politico a época. Estudou no Golégio Garaca
e concluiu cm Ouro Preto os estudos prcpa-
ratórios. Matriculanclo-se no Faculdade dc
Direito de Minas Gerais, transferiu-se, poste-
riormente, para São Paulo, onde tcrminou o
curso, bacharelando-se em 1900.

JA ncssa época, sobressala-se Bernardes
pelo talento e pela aplicacão aos estudos,
mostrando-se, em cada atividade a quc se en-
tregava, urn homem fadaclo a trilhar cami-
nhos singulares.

Casando-se, logo após a formatura, coin
Clélia Vaz de Melo, filha do Senador Carlos
Vaz dc Melo, esse fato, embora casual, consti-
tuir-sc-ia, rnais tardc, nurn dos fatores deter-
minantes na carreira poiltica de Artur Bernar-
des. Herdeiro politico, através do sogro, da
familia Vaz de Melo - cuja influência dci-
toral era considcravel -. iniciou-se na vida
püblica corno Presidente da Câmara Munici-
pal e Agente Executivo de Viçosa. Foi cm
seguida eleito Dcputado Estadual (1907) e
Federal (1909), ocupando em 1910 o cargo
de Secretário das Financas do Estado de Mi-
nas Gerais. Voltou a Gãmara Federal em 1915,
de lá saindo, em 1918, para ocupar a Presi-
dência do Estado.

Dc Minas, saiu Artur Bernardcs para
ocupar o rnais elevado cargo do Patria bra
sileira, on seja, o de Presidente da Repdblica,
para o qual se elegcu em 1922. Comnbatida.
embora a sun candidatura pelos governos de
varios Estados eTa Federacão e, ainda, por
movirnemitos isolados urn dcles, o do Reacão
Republicana, encabeçada por Nilo Peçanha -
combatida a sua candidatura, ainda assim lo-
grou dc clegcr-se, cumprindo o mandato.
constitucional.

De 1922 a 1926, quando estcvc it frentc
da Patria, nao the dcrarn trégua Os inirnigos.
Inflexivel, porém, no conducão do politica.
brasileira, intcrna e externa, cOlOCafl(iO scm-
pre as aspiracOcs brasileiras "como urna ques-
tao de dignidadc nacional", soube dc condu-
zir corn rara abncgacão c patriotismo os ne-
gócios eTc intercssc cia Patria.

Durantc o Governo Bcrnamdes, o fato mais-
importante ligado a nossa politico externa
foi o rompiniento do Brasil corn a Liga dos
NacOcs. Participavarnos da liga como rnem-
bro não-permanentc. OpOs-se o nosso Pais A.
inclusão da Alernanha, então apoiada pelas
gm-andes potCncias. Gontramiamente 0 politi-
co mesma das dernais naçOes latino-america--
nas -- afinal, us intcrcsses cia Pãtria diziam
m-espeito a dignidadc nacional - o Embaixa-
dor Afrãnio eTc Melo Franco, scguindo a orien-
lacão eTc Bcrnardcs, rcpeliu firmernente 0
aide mémoire eTc Sir. Austen Chamberlain,
vctando a inclusäo dia Alernanha. Em 10 de
junho (Ic 1926, i-etirou-se o Brasil espetacular-
mente da Lia das Nat-Ocs.

No piano interno, através do Pacto de
Pcdras Altas., pacificou-se a politico ga0cha.
Prornovcu-se, além disso, a meforma constitu.-
cional, conclulda cm 1926, corn o objetivo de
fortaiccer a autoridadic do Poder Exccutivo
c diminuir a despesa pOblica.

Eleito Senador da Repdblica em 1929,
Bernardes apoiou ci rnovirnento de 1930. Pos-
teriormente, rcccando sua posicão, insurgiu-
se em 1932, tenclo sido preso e exilado. Anos
(lepois, regmcssou ao Brasil, elegendo-se Dc-
putado Federal cm 1935. Perdendo o man-
dato de 1937, retomnou a polltica em 1945,,
corn a organizacão do União Democrãtica Na-
cional. Desligando-se daquele partido, for-
rnou o Partido Republicano, quc presidiu, ate
rnorrer, em 1955.

Nacionalista incorruptIvel, Bernardes ba-
teu-se, na Câmara dos Deputados, contra a
rcvisão (10 Contrato do Itabira Iron Company,
celebrado no Governo Epitácio Pessoa. Na
mesma Gârnara, apoiou o projeto da PETRO-
BRAS e opos-se, corn a bravura e o acendrado
arnor as causas do Pãtria quc sempre o dis-
tinguiram, 00 acordo intcrnacionai sobre a
Hiléia Arnazônica. Se nenhuma de suas
obras antcriorcs bastassc para irnortalizã-lo
na gratidão dos brasilciros, sO essa seria su-
ficiente. Atitudes corajosas, de autêntico pa-
triota e dlefensor do dignidade da Patria bra-
sileira, foram caracteristicas do grande Presi-
dente Artur Bemnardes.

Homem bondoso e afãvcl, de trato pessoal
irrepreensIvel, foi ele, indubitavelrnente, urn
grande politico e brasilciro exemplar. Colo-
con sempre o Brasil acirna dos interesses pes

ços petroliferos (bern haja que tal ocorra no
ano de scu ccntenário), que vSo, a cada dia,
revigoranclo nossas esperanças nesse setor,
vSo também retificando o julgamento de mui-
tos daqueles que antes o combateram.

Pelas posiçdes que assumiu na (lefesa das
causas mais importantes para 0 progm-esso no-
cional, porque vinculou sua vicia e scus Cs-
forços aos temas permanentes do Pals, por-
clue tinha fé nas possibilidades do Brasil,
porquc confiava no seu ciestino, sua mernória
ó tencle a engrandecer-se na gratidão do Pals.

A cada dia permanece atual. As lutas
clue enfrentou parecem ser as dc hoje c de
scmpre numna NaçSo emponhacia cm devassar
os caminhos de seu desenvolvirnento e que,
a cada exit0 conquistada, a cada etapa trans-
posta eTc sua emancipaçao, haverá de 1cm-
brar a acão precursora de seu grande filho.

Comno clirigente partidario, Bernardes dci-
xou nSo so na crônica politica brasileira,
como na lembrança de seus cornanclados, o
mesmo exemplo do austero combatente e do
democrata. Rompidas as compom-tas da di-
tadura em 1945, alista-se na luta pela rede-
rnocratizaçSo do Pals. E ja urn septuagená-
rio, mas mistura-se aos mais jovens e corn
des arrosta os trabalhos da campanha. Em
seguida, reagrupa os veihos companheiros e
reergue, em âmbito nacional, o seu PR, esco-
la de scriedade politica cm que tantos dc nós
aprendemos c exercitamnos o saccrdócio da
vida pñblica e que pam-a die era uma outra
forma através da qual cumpriu ate o altimo
dia dc vida, sua missao.

Ao dizer dde estas coisas, tao distantes
de sua altitude, recordo-ihe a figura extraor-
dinária, harmoniosa na postura fIsica e na fi-
dalguia do trato, a contenção dos gestos, o ra -
ro sorriso, a palavra firrne, séria e exata, no
falar e no escrever, o conseiho do experiên-
cia, a liderança incontrovcrsa, a firmeza das
decisöcs e a autoridacle (10 comando, a impla-
cavel honradez, a bravura pessoal, o arrcba-
tado patriotismo, scnticio e Vivi(Io comno urna
segunda natureza, a coerCncia integral, o che-
fe no mcsrno tempo circunspecto c policlo, a
grandeza no infom-tñnio, a discriçao nas vi-
tórias, o cristSo teinente, o mineiro inconta-
minado, o estadista cuja rnemória se fixou
para sempre na alma cia Naçao, como aqudles
que, na louvação do grandc poeta, "por suns
obras valorosas, se vão da lei da morte liber-
tan do".
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soais e politicos. Amava este Pals corn sin-
'ceridade e patriotismo. 0 sentirnento da dig-
nidade nacional foi a tônica de toda a sua
vida pdblica, na bonança on na adversidade,
que tao de perto conheccu nos ditirnos anos
dc sua vida polltica.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, os bi'asi-
Jeiros clas passadas geracöes conservam na
mernória a grandeza das figuras impares,
cujos atos ajudaram a plasmar e a fixar em
caracteres indeléveis os mais fulgurantes Ca-
pltulos da pátria história.

Bernardes representa urna charna viva,
uma fresta de luz nos principios da naciona-
lidade, iluminando a terra brasileira. E urna
:seiva de idealismo e cia crenca ilirnitada na
grandeza do Brasil.

.Artur Bernardes! Artur Bernardes! 0
Criador o colocou no firmamento da Pátria
brasileira, estrela cintilante dos hornens pü-
blicos, exeniplo Para cada cidadão. Hornern
firme, religioso, defensor dos princIpios de-
rnocrãticos, preferindo sofrer no exilio a
iransigir corn regimes ciitatoriais, lutando pela
prescrvaçibo e respeito ao veto popular, para
que Os elcitos fossem ernpOSSa(1OS.

o que diria hoje Artur . Bernard es,
-vivo fosse, vendo o flosSO miflério escoar-Se
:aos milhares de toneladas em troca de escas-
sos dólares? Certamente o grande conhece-
dor e ator da nossa histôria estaria (10 nossO
lado contra a exportação dos nossas rique-
-zas, lembrando que o nosso ouro se foi em
caravelas; dana ele uin "bast,'!" aos formi-
dãveis navios estrangeiroS quc levam o nosso
-minénio, a nossa matéria-prirna, para além-
-mar, devolvendo-a inciustrializada, o que des-
valoriza a nossa mao-de-ohra C (lesestimula
a nossa inddstria.

Mineiro da meihor cepa, era antes (IC mi-
-neiro urn brasileiro que as palavras nossas,
talvez, sejain incapazes de definir, pois obs-
linado na defesa da liherclacle e cia (lernocra-
cia, quando corn rara bravura contestava urn
governo provisório que não servia a Minas.

Defendendo o Brasil, a clernocraria, a
justica, a liberdade, proclarnou coin (iignida-
de e altivez em 1932: "Quanto a mirn, fico
corn São Paulo, porque par São Paulo se
transportou a alma civica da Pátria".

o meu bisavô João Caronc'. rneu tio-avô
Abdalla Carone-, rnc'u avô Jorge Carone e men
pai Jorge Carone Filho exercerarn mandatos
1egis1ativos e executivos pelo Partido Repu-
blicano e foram bernardistas.

Ao comemorarmos o centenário do nas-
cimento do Presidente Artur Bemnardes, orgu-
iho-me de saudar desta tribuna urn homem
'que durante sua vida teve Os mesmos ideais
-nacionalistas que hoje defendo.

Presidente Artur Bernardes, a bandeira
-nacionalista desfraldada por V. Exa. será
inantida bern alta pela juventude brasileira.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
F'ERRAZ) - Corn a palavra o Sr. Deputado
Carlos Eloy, que falará na qualidade de Lider
do Governo nesta Casa.

0 SR. DEPUTADO CARLOS ELOY -
Exmo. Sr. Deputado João Ferraz, DD. Presi-
dente cia Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Bonifãcio José
Tamrn de Anclrada, DD. Secretário de Esta-
do do Interior e Justica, representante do
Sr. Governador (10 Estado; Exrno. Sr. Dr. Le-
vindo Ozanan Coelho, DD. Vice-Govemnador
do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. Sena-
dor Artur cia Silva Bernardes Filho; Exmo.
Sr. l)eputado Paulo Duque, DD. Presidente
cia Cornissão Especial cia Assembléia Legisla-
tiva do Estado do Rio (IC Janeiro; Exrno. Sr.
Dr. Cnispim Jacques Bias Fortes, DD. Secre-
tãnio dc Estado cia Viacão c Obras Páblicas;
Exmo. Sr. Dr. José Fernandes Filho, DD. Se-
cretarlo dc' Estado cia Educaçao; Exmo. Sr.
Dr. Fernando Jorge Fagundes Netto, DD. Sc'-
cretario de Estado cia Inciustria, Cornércio e
Turisrno; Exrno. Sr. 1)eputado Ldcio de Sou-
za Cruz, DI). 1.°-Secretãrio cia Assernbléia Le-
gislativa (10 Estaclo dc Minas Gerais; meus
senliores, minhas senhoras, tiemais autorida-
des, Srs. Deputados.

Ao evocarmos a figura de Artur da Silva
Bernardes, ocorre-nos tentar uma análise das
eondicöes vigentes em Minas Gerais ao longo
cia história brasileira, as quais explicarn o apa-
i-ecimento de lideres incontestáveis, como foi
nosso homenageado.

Desde Os primdrdios da colonização, cou-
be a Minas uma participacão significativa na
vida brasileira. A descobenta das neservas
minerals fez coin que aqui se fixasse urna
sociedade organizada, antes mesmo que ocor-
resse em outras regiôes visitadas peio ances-
tral lusitano. As caracteristicas geognáficas
do terra, as serras a esconderem niouezas, o
rude clima de montanha, a bacia hidrográfi-
ca portentosa, a vegetacão luxuniante, todos
brain fatores que contribuiram para o esta-
helecimento do hornern nessas paragens.

0 caideamento racial observado em todo
o Pals assumiu aqui bros própnios, dando
como fruto urn tipo humano de personalida-
(IC marcante. Se 0 mineiro sempre foi parci-
monioso. prudente, corciato, por outro laclo,
nunca deixou de sen enérgico, hãbil, partici-
pante.

Na escala social, formou-se em Minas uma
classe media pioneira, que Se constituiu em
repositónio de grandes tradicôes. A rigida
formação religiosa e moral, tendo por base
o esteio familiar, o amor a cultura, a terra,
a Igreja e a legitima realizacão pessoal tern
sido a tônica do povo mineiro. Ainda hoje,
quando em a1uns setomes se nota injustificá-
vel invcrsãO tie valores, sentimos a vitalidade
e a atualidade dos bons principios de nossa
gente.

Nesse meio privilegiado, surgiu Artur
Bernardes. Foniado na mais nigida mineiri-
dade, projetou-se corno grande estadista e
brasileimo exemplar. Nascido em Viçosa ha
exatamente 100 anos, desde cedo se envolveu
Bemnardes nas lides politicas e jomnalIsticas.
Eleito membro cia Câmara Municipal pelo an-
tigo Partido Republicano Mineiro. após ba-
charelar-se em Direito em São Paulo, assu-
miu a direção do jornal Cidade de Vzcosa.
A seguir, elegeu-se Para a Presidência da Ca-

mara Municipal, ocupando depois o cargo de semeihantes, procurando resguamdar o patri-
Agente Executivo, hoje Prefeito Municipal. mônio cia Nação brasilejra. Corn efeito, dataPosteriormente, ci-lo Deputado pelo PRM. de seu govemno a pnimeira iniciatjva de pro-
A partir de então, exerceu as funcoes teção as riquezas do subsolo e a Amazônjade Prim e iro-Secretárjo da Camâra Estadual, brasileira, Governam- quase sempre sob esta-
Secretárjo de Estado, Presidente de diver- do de Sftio, enfrentando as dissensdes inter-
sas comjssOes de interesse pdblico e Pre- nas e dominandoas coin serenjdacle e ener-
sidente do Estado de Minas Gerais. Sua gia, eis mais uma faceta do realismo politicopassagem pelo Executivo EstamIual caracterj- (IC Artur Bernardes. 	 Outro talvez que sezou-se pela preocupacao que scmnpre o dorni 	 defrontasse corn essas injuncöes poderia en-nou de atencler as reivindjcacOes populares, contrar na renüncia o meihor carninho Paranum governo cujas coordenadas visavarn ao a tranqijilidade püblica. Mas Bernardes,desenvolvjrnento e ao hem comum. Essa o realista , o coerente, viu que o afastamentoprcocupacao corn a causa publica levou-, ele seria fm-á gil paliativo a acentuar dificuldadessempre consigo, mesmo quando veio a sen futuras. E cumpnju ri gorosament seu des-indicado Para suceder Epitácio Pessoa na tino politico, era cletrirnento de posiçOes pes-
PresidCneja cia Repdbljca e quando tornou soais, que são sempre mais côrnoclas.
Posse no cargo, naquele 15 de novembro de Pci'tence a sahedoria popular a filosofja
1922, que constituiu o fecho de urna das mais de que o grande hornem é aquele duja obraapaixonadas campanhas de que se tern noti-
cia na histOnia mepublicana 	 permanece 	 A obra dc Bernarcjes nSo ter-que o levou 	 Sc a campanha minou corn o enceri-arnento de sua vida pi-S prilneira magistratura da Na- blica. 	 ELi al está viva, palpitante. atual,cSo foi tumultuada, nSo o forarn menos 05anos em que 	 frutificanclo em seu exemplo de idealismo eclinigiu os destinos (10 Pals . Ascaractenisticas 	 espinjto dc' nacionaliciade. Mais do que nm-(Ia época. nSo so no Brasil
ba a luta de Bernarcies, a tab ponto qu
corno em todo o mundo, tornaram mais acer- guém, portanto, Artur cia Silva Bernardes faz

ins ao epIteto dc grand homem e de granclee seugoverno transco 	 brasilcjro -Ac Ic prestamos, na Casa do povoi'i'eu em grande parte sob CStado de sItio. 	 As perturbaçSvs cia ordein minejro a homenigern cia liderança do Go-
verno de Minas Gerais , o seu Estado natal,foram fre qiiente, a cxcmpio (Ia BevolucSo do no convice

tos conflitos pa 	 c'a hornena-General Isidoro, em São Paulo, c dos violeri- So de que os vivos nun
geiam os mortos, porque estes é que se dedi-m'tidSnios inl-ompidos no Rio caram a si mesmos, tornando-se dignos dasGrande do Sul. 	

Bc'rnardes, no entanto, a homenagens die seus serneihantes,tudo se sobrepôs coin a tempera que sempre
o distinguiu, havendo hem cumpnido sua mis- 	 0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAOsSo, ao completar , cm 1926 o mandato presi- FERRAZ) - A Presidênc'ja concede a pala-dencial cercado pelo respcito e admiracSo die vra ao i'epresentante cia famjlia do honiena
toclo o Pals. Sua iuta, porérn, al nSo termi- geacio, Senador Artur Bernarcies Filho.
nou. Ainda the restaram forças para scrvir
S NaçSo corno Senador e como Deputaclo Fe- 0 SR. .SENADOR ARTUR BERNARDEScleral, em duos le gislatui-as. Como em todas FILHO ---Sr. I)eputado JoSo Femraz, DD. Pre-
as fases de sua carreira, também a ijitima foi sidente do Assembléia Legislativa do Estado
das mais brilhantes e proficuas, de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. BonifScio

José Tarnrn dc Andrada , DD. SecretSrio de
Estado do Interior e Justiça e representante
do Sr. Governador do Estado; Sr. Dr. Levin-
do Ozanan Coelho, DD. Vice-Governador do
Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr. I)eputado
Paulo Duque, DD. Presidente cia ComissSo Es-
pecial cia Assembléja Le gislativa do Estado
do Rio de Janeiro; Exmo. Sr. Dr. Crispim Jac-
ques Bias Fortes. DI). SecretSrio (IC Estado
cia ViacSo e Obras Pablicas; Exmo. Sr. Dr.
José Fernandes Filho, DD. SecretSmio de Es-
tado da EducacSo: Exmo. Sr. Fernando Jorge
Faguncles Neto, DD. SecretSnio de Estado da
[nddstria. ComCi'cjo e Turismo; Exmo. Sr.
Deputado Ldcio de Souza Cruz, DD. l.-Secre-
tSrio cia Assembléia Legislativa do Estado do
Minas Gerais; dernais autonidades; minhas se-
nhoras; meus senhores; Srs. Deputados.

Sr. Presidente, seja-me permitido dizer a
V. Exa. o quanto me deixa enternecido a mi-
ciativa de V. Exa., ordenando que se orna-
mentasse a mesa clesta Casa, que V. Exa. tern
a honra de presiclir, corn cravos vermelhos,
que eram o sImbolo on carteira de identida-
de polltica dos mineiros e brasileiros parti-
dários cia candidatura do rneu pai, na sua
jornada civica em busca da Presidênc'ja da
Repdblica.

Senhores, já nem saberia vos dizer da
minha emoção e do meu reconhecjmento pe-

Estabelecendo urn paralelo entre a linha
do pensamento de Ber'nardes e a de nossos
atuais dirigentes, vernos que em muito coin-
cidem, principalmente no realismo politico
e na coerência do atitudes, bastando, para
prová-lo, invocar o pensamento do General
Golbery do Couto e Silva, em sua Geopoilticado Brasil: "0 instrumento de açSo estraté-
gica, nesta era de guerras totals, so pode ser
o que resulta da integração de todas as forcas
nacionais, de toda a sua capacidade espirm-
tual e material, da totalidade dos rneios eco-
nômicos, politicos psicossociais e militares

de seu poder nacional, em suma 	 quepossa reunir Para a luta."
Essa ideologia se manifesta em efetivas

medidas adotadas pelo Governo, como a rca-
firmação do monopóljo estatal do petróleo
e a celebracao de acordo, corn urn pals ami-
go, Para 0 aproveitamento cia energia nuclear
corn fins pac'lfjcos. E urn realismo que não
se deixa dobrar ante a pressSo do interesses
internacionais, que nSo abre mao do exercI-
cio de direitos fundados no própria soberania,
que procura corno postulado a criacão de uma
sociedade menos ilusónia, mais humana, mais
voltada Para o bem-estar geral.

Ocorre acentuar que, ja em 1923, Artur
Bernardes defendia corn pioneirismo idélas
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las palavras, repassadas de generosidade, corn
que vern de ser evocada a mernória de men
pai pelos nobres deputados.

Elas me são tanto mais caras porque
partidas desta tribuna ilustre, corn seus bros
egréglos., e de onde, ha algumas décadas, o
homenageado de hoje partiu para urn longo
itinerãrio. No entanto, por mais que o des-
tino o elevasse as culminâncias do poder,
nunca deixou de exaltar as raIzes natais, co-
mo se ye deste trecho de discurso, que pro-
nunciou al por 1929, em agradecimento a uma
hornenagem: "A Minas disciplinada e ordei-
ra, no trabaiho pertinaz e fecundo de seu no-
bre povo; a Minas pacifica e digna, de cujo
seio brotam as bontes morals da vida civica,
em que é sempre possivel haurir novas for-
cas, abeirando-nos da austeridade sadia do
lar mineiro, onde perenemente se cultuam a
familia, a religião, a Pãtria, 0 (lever, a me-
mona sagrada das geracOes que se forarn, que
ajudaram a fundar e organizar a Nacão; a
brava genie mineira, a sua colaboracao pre-
ciosa e decisiva na obra cada dia acelerada
e acrescida da nossa civilização; a Minas de
hoje guarda fiel e continuadora das tradi-
cOes mais rdtilas (Ic nossa histOria, na afir-
rnação cada dia mais vigorosa de sua flores-
cente atualidade, irmanada e confundida na
sua evolução coin Pátria brasileira. na  mais
perfeita e absoluta identificacão dc ideals; ao
Estado de Minas, na poderosa irradiação desta
hora, fiéis todos nOs ao lema 	 "0 grande
Minas nurn Brasil major" a Minas Gerais,
senhores, nas realizacoes magnificas do pre-
sente, no esplendor die SU futuro".

Ora, quando mneu pai cerrou os olhos pa-
ra sempre, nossa dor e nossa tnisteza so en-
contraram lenitivo na saudade, pela evocação
dos quadros e dos cenários de sua vida, jun-
to da famllia on longe dela. Estou a ye-b,
fosse em \T icosa, Belo Horizonte, São Paulo
on Rio dc Janeiro, corn a niqueza (IC sua tra-
jetória, marcada pelo zebo aos seus, e que
se desdobrava, atravCs de uma perfeita co-
munhão de sentimentos, no devotamento a
causa pdblica. Como que revejo o seu perfil,
sempre nitido, corn as mesmas linhas, scm
curvas e sern reticências, no lar on fora dele,
tendo como pano de fundo suas lutas pelo
bern coletivo.

Muito embora houvesse tido que enfren-
tar a adversidade para conseguir estudar e
formar-se em Direito, nunca Ihe arrefeceu o
ânirno na realização de seus propósitos. DaI
a sua longa jornada, coin incorporação de
mnuitas vitOnias, sempre identificado, de corpo
o alma, coin os graves problemas de sua pro-
vincia e de seu Pals. No correr de urna vida
que conheceu momentos gloniosos, manteve-
-se liel a modéstia de suas origens. Quando
estudava no Caraca, foi obrigado a interrorn-
per os estudos por falta de recursos, empre-
gando-se como caixeiro em pequenos estabe-
lecimentos comerciais., primeiro cm Coim-
bra, distrito de Vicosa, e depois na cidade
(Ic Rio Branco, onde chegou a ser guarda-li-
vros do casa, por sua conduta e boa caligra-
fia. Ainila na mocidade, ingressou num ha-
talhão patriótico, ao tempo da campanha de
Canudos, quando parecia que a RepOblica
eorria risco. 	 Em 1897, escrevc no jornal

Academia urn artigo em comemoração da da-
ta da libertacão dos eseravos. Para cursar
a Faeuldade de Direito de São Paulo, torna -
se revisor do Correio Paulistano e leciona
Latiin e Poi-tugues no Instituto de Ciências e
Letras.

0 destino haveria de leva-lo de vei-eador
(Ia Câmara Municipal de seu rnunicIpio a
presidCncia da Repdblica, tornando tOo curta
a distância entre Vicosa e o Catete. Ate por-
quo dc chegaria a suprerna magistratura (Ia
NaçOo ainda moço, coin 47 anos de
idade, depois de haver exercido outras fun-
cOes do relevo, como as de rnembi-o desta
Casa, SccretOrio da Fazenda, Deputado Fede-
ral, Governador (10 Estado de Minas. Mais
tarde, apOs haver cumprido o seu mandato
presidencia!, seria eleito Senador do Repd-
lilica. Urn natural constrangirnento me im-
pede de pôr em relevo a grande obra admi-
nistrativa e politica que levou a cabo nessas
diyersas etapas de sua carneira c que o crc-
denciaram ao mando supremo.

Atenho-me 0 figura humana do hornern, pa-
ra lembrar a sua imagem - aquela que me ficou
na memOria c no coração 	 de pai, esposo
e amigo. Se y cro e discreto, cordial nias scm
intimidade, era sempre igual a si mesmo,
assirn no vida privada como no vida püblica.
Ao lado de nunha mOe, que era, permiti que
vos diga, urna dos razOes de sua forca, cuidou
do educacOo dos filhos, incutindo-Ihes os
grandes ensinamentos cia honra, (10 (lever,
da canidade. Mais do que as palavras, educa-
va a famIlia nos exemplos de sua vida. Auste-
no, scm intransigencia; simples, scm afcta -
cOo; honesto., sern alande. Nunca ]he pence-
hi o desânimo, nern mesmo naquelas noras
de tormenta, dc descargas de Odios e de ultra-
jes, tOo freqOcntes em seu rcvolto itirei-ario.
Como que 0 revejo, andando corn as rnOos
entrelaçadas As costas; ou entOo, no escritó-
rio, cichrucado sobre os li yros on, ainda, a
escrever seus trabaihos e discursos, nurna
lctra caprichada, coin aquela sOlida cultura
humanista em quo forjara a personalidade.
Dc resto, nele coincidiam as virtudes do ho-
mern e (10 cidadOo. Fabando do povo era co-
mo se falasse de alguém de sua major inti-
midade, ao jeito dos antigos patriarcas que fa-
ziam do farnIlia o prObogo da POtria.

Ao tomar urna decisão, fazia-se de pronto
acatado porque a sua vontade, nascida do
desinteresse pessoal, era quase sempre o eco
(las aspiracOes populares. Por isso mesmo,
dole podenia escrever o que escreveu do
estadista frances: enquanto dc nOo tivesse Ia-
lado, sentia-se que as grandes coisas não ha-
viam sido ditas.

Homern de uma fé profunda, era caióli-
Co praticante, sempre a nos encarecer a prO-
tica dos deveres religiosos, como a primeira
razão moral do comportamento. Em seu
sistema, não era uma simples abstracão a tn-
bogia famosa: Deus, POtria e Familia. Como
se tivesse 0 pressentimento do fim prOximo,
escreveu, horas antes do morte, uma mensa-
gem, inacabada por sinai, que encontramos
sobre sua escrivaninha. Apesar do jO divul-
gada, vale a pena transcrevê-la para conheci-
mento desta Casa: "0 fim do homem é Deus,
para o qual devemos preferentemente viver.

Eu, porém, vivi mais para a Pátnia, esque-
condo-me Dee. A Ele devemos conta do
que aqui fizemos de nossa vida, e eu a live
longa. Receoso do não poder rcsgatar minha
falta no pouco tempo que me resta, apesar
do sua infinita misericOrdia, peco aos mcus
amigos, correligionOrios e brasileiros de boa
vontade quo me ajudern a supri-la coin uma
prece".

A austenidade, a dignidade, a simplicida-
do dos costumes, como era de vezo nesses
antigos estadistas, faziam em men pal as
vezes de uma segunda natureza. Detiniarn
sua mancira de ser, seu estilo de vida, sua
filosofia politica, o fundo ético de seu ci-
vismo. Costumava mesmo dizer que o vigor
dc sua autoridade que o susteve em horas
amargas do destino nacional - não provinha
do apoio da maioria do povo e das Forcas
Armadas, mas estava nele próprio, nos fun-
damentos morais de sua formacão e da de
sua familia, em cuja probidade e compostu-
ra em vão resvalava a fOria dos inimigos, dos
demagogos, dos iconoclastas.

Coin solemtc cuinplicidade de escnibas
pagos, cuidou-se de desfigurO-lo, procurando
criar-se a irnagem de urn homem violento o
nancoroso. Era, no entanto, cordial e ame-
no, sensivel e sincero, violentado em seu temn-
perarnento pela ma fC cinica do ódio politi-
co. Em 1945, quando da queda de Getdlio
Vargas, ficou deveras proocupado corn a son-
te de Gustavo Capanema, que bra Ministro
da EducacOo do ditador. A hora era de
pânico, propicia As vinditas. Meu pai entã
Ihe telefonou para dizer que fosse acolher-se
em nossa casa, onde estaria a coberto de
cventuais vexaines. NOo guardava 0 menor
ressentimento de Capanema, que, como Secrc-
tOrio do Interior, cm 1932, mandara prendê-
-bo, ao ensejo do RevoluçOo Constitucionalis-
ta. Do mesmo mo(Io, anos mais tarde, apoia-
na a candidatura (10 brigadeiro Eduardo Go-
mes 0 presidência cIa RepOblica, cobocando o
mnteresse nacional acima de quaisqucr consi-
deracOes de ordem pessoal. Esquccia os agra-
vos do antigo adversOrio, o bravo soldado
que, na Revolucao do 24, tripulara urn aviOo,
ima tentativa do bombardear o PalOcio do Ca-
tete, so não 0 Conseguin(Io por haver seu
aparelho caido na Serra do Mar, na ciclade
de Cunha.

Esse nobibitante passo na sua velhice cx-
celsa, amadurecida no fragor das lutas e rio
consciéncia do dever cumpmido, cedo condu-
ziu-o a ampliar sua admiracao pebo Bni-
gadeiro idealista e evangelizador, tomnando-se
seu amigo e transmitindo a minha mOe c seus
filhos o mesmo sentimento de estima e apreço.

Teria procedimento igual coin a
quem sernpre comhatera, procumando-o para
defender o monopólio estatal do petróleo,
entOo na ordem do dia. Dc resto, pagava
também por terceiros. Foi o caso do Almi-
rante Protógenes GuimarOes. quo, durante a
campanha presidencial, definira-so ao lado de
men pal. Chegara mesmo a desfilar o Bata-
lhão Naval, em frente do Correio da Mmnhã,
o inimigo impiedoso e cruel, como que a
demnonstrar 00 vivo 0 apreco em que a Marl-
nba de Guerra tinha o candidato. Pois urn

dia, tarde da noite, jO na Presidência da Re-
pbblica, o General Santa Cruz, chefe da Casa
Militar, lhe dO conta da prisão, em urn prédio
(Ia Rua Acre, de militares ali encontrados em
conspiração contra o governo. 0 seu chefe
era muito precisamnente ProtOgenes Guima-
rOes. Urn tanto aturmlicbo, men pai manda
huscar 0 preso ilustre

- Sr. Almirante, estou em que me deve
uma explicacão. Ainda tenho bern viva a sua
solidam-iedade em horas dificcis. Em quc mu-
del Cu, que lhe fiz cu para que 0 senhor Sc
atirasse contra o mcu govemno?

- Nada, Sr. Presidente, retrucou Protó-
jenes, atonito pela inesperada interpelação.
Mantenho o apreço c o respcito em que scm-
pre o live. Meu problema é dontro da pro-
pria Marinha, desentendido que estou coin
scu Ministro.

NOo obstante, men pai foi sempro o alvo
preferido de quantos nunca pudcram suportar
os sentimentos do brio e da altivez. Ainda
não houve nestc Pais alguém tao caluniado
• tOo perseguido. JO nada direi do insulto
• das injOnias, das intrigas c do difamação
com quo procuraram feri-lo durante a cam-
panha presidencial. Mas recordarei que a
haixa politicagem do abguns e o rancor de
outros nunca desceram tanto como nos atos
praticados pana retirar seu nome do bogra-
douros pOblicos, hospitals e outras institul-
cOds, como se nOo  passasse de urn rCprobo
quem encaneceu no scrviço do seu pals. Em
32, quando deportado pela ditadura, dopois
(be fnmstnadas tentativas do assassinO-lo ern Vi-
cosa, BarOo do Mauá e liha do Rijo, passaram
ele e minha mae pela provacão de assistir,
(Ic bordo (10 vapor, quo so afastava, no tiro-
teio clue live de travar coin asseclas da
polIcia politico, no cais do porto, quando
cai ferido, duas vezos baleado. Após o golpe
do 10 do novembro de 1937, quiseram nova-
monte exilO-lo. Ele so encontrava, a esse
tempo, em Minas, no nossa fazenda de Van-
-Assn. A intimaçOo de so proparar para so-
guir rumo ao exllio, manda urn rcrado pe-
rcmpt()io io ditador: sO mono pantiria para
o estranjeiro. I)ianto de sua enérgica atitu-
de, rccuarumn os boleguins. Permaneccu pro-
so, durante dois anos

'
em Vau-Assu, tendo a

fazenda por menagem e ficando proibido de
receber visitas. Vingaram-se em mim, denor-
tando-me para a Europa, de onde sO pude
retomnar dois anos depois, em plena Se-undo
Guerra Mundial.

A perspectiva do tempo traz novas re-
flexOes sobre episódios que so foram. Tab o
caso (las cartas falsas, cavibosamente atribui-
das a rncu pai, no intuito de incompatibiiiz0-In
(em as Forças Armadas. A dura realidade é
clue cbs produziram seu efeito. Pouco im-
ponla houvesse sido provado 0 sociedade,
através dos mais modennos recursos da pen-
tagem. quo tudo nOo passava do urna farsa
grosseira. Pouco importa quo mnais tarde urn
dos falsOnios chegasse a confossar a fraude.
Tudo em vão. As conseqüências foram trá-
qicas para a NaçOo. Os dois 5 de julho, em
22 e 24, inspiraram-se também no malfadado
caso. Por isso. quando men pai assumin as
rédeas do govemno, encontrou o Pals em esta-
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do de sitio, que as cireunstâncias fariam viger
durante 48 meses, muito embora, a despeito
de inürneras prisOes, nunca fossern violados
os direitos civis e as garantias constitucionais,
funcionando livreinente a justiça e o parla-
mento,, corn os discursos de uma oposicão
aguerrida divulgados diariamente pela im-
prensa.

Havido como homein forte da ordem e
da lei, men pai iria crescer ainda mais na
adversidade. No fundo, era urn revoiucioná-
rio, no sentido mdis nobre da paiavra. Assim
em 30, integrado an Aliança Liberal e depois
na Revoluçao, que, scm o seu apoio, estaria
destinada no fracasso, não obstante us names
ilustres que a engrandecerain, a começar poe
AntOnio Carlos e OlegOrio Macid. Assim,
outra vez, cm 32, chefiando em Minas a Re-
voluçOo Constituelonalista, corn quc São Pau-
lo se pusera em armas contra a ditaclura. Ole-
gArio Macid, então 0 frente do governo do
Estado, se cornprometera a nOo atacar São
Paulo, limitando-se a defender as nossas fron-
Iciras, corno se lê em uma carta de \'cnucsiau
BrOs no velho Prcsidente, recenternente dada
a lume pelo historiador HOlio Silva, que a
desentranhou (10 arquivo de (ietOlio Vargas
Mas OlegOrio, contra toda a expectativa,
recuou do propósito inicial. Diante disso,
corn o nosso colapso militar - a Força Pu-
blica do Estado e a tropa federal aquartelada
em Minas, mantendo-se fiéis no Governo Pro-
visOrio - so restou a meu pai atirar-se 0
luta, 0 frente dos correligionOrios do Partido
Republicano Mineiro e durn punhado (le bra-
vos oficiais dos Forças Armadas que em Vi-
çosa se achavam para tomai- destino e assu-
rnir a chefia (10 levante nos pontos jib desig-
nados. Sua frase "quanto a mim fico corn
São Paulo porque para SL-to Paulo se trans-
portou a alma civica (10 Brasil" se incorporou
0 história. 0 levante dos municipios mineiros
estava, contudo, destinado no fracasso. A
prIsOo de Assis Chateaubrianil e de meu cunha-
do José Domingues Machado, em Rio Branco,
corn a apreensOo (IC documentos comprome-
tedores; minha detençao, tarde da noite, no
mesma cidade aonde me levara missOo bern
temerOria; 0 noticiOrio (las estaçOcs de radio
de São Paulo, indicando os municIpios de
Minas que JO teriam pegado cm arms no
preeiso momento em que as circunstãncias
aconselhavam o adiantamento; a interceptacao,
em Uba, de outras instruçOes, tudo isso con-
(luziria o movimento no desastre. Entregan -
do-se voluntariamente 0 policia, que o perse-
guia. para evitar maiores sofrimentos nos
amigos, men pai avocou, no inquérito instau-
rado, a total e exciusiva resnonsabilidade de
Judo. Novamente em 37, lancava-se contra
o governo, apoiando a cadidatura de Arman-
do de Sales Oliveira. Em 43, assinando o Ma-
nifesto dos Mineiros, trazia-lhe o prestigio do
seu nome e de suas lutas.

"A histOria de Napoleão é certamente a
mais ignorada de todas as histórias", escre-
yen Leon Bloy. Pois estas palavras se ajus-
tam a vida de meu pai. Na verdade, nunca
urn homem fob tao deformado pela calünia,
pela solércia. A fé pñnica de seus (letratores
usou de todas as mentiras e de todas as vile-
zas par desfigurOlo, na vO tentativa de tor-
ni-lo odioso. Tudo debalde, porque o povo

madrugou no apoio no ilder que trazia inscul-
pida no próprio carOter a predestinacao do
gênio politico. Realmente como nOo ver em
Bernardes urn alto momento dos destinos na.
cionais? Faço Icibula rasa desses atributos e
daquelas virtudes que the formam a persona-
lidade marcante, compondo a figura histó-
rica de quem, corn sua severida

Lo 	 de e sen "pa-nache", foi, 	 o raro, a ültirna instância da
ordem civil". Prefiro ater-me a um fato de-
veras sugestivo. E que Bernardcs emerge de
nossa evoluçao polItica corno urn marco, urn
ponto de partida. Era urn homem do passado
na mcdida em que sua formacao, comecada
no veiho Caraca, tinha algo de clOssico e in,
beber nos exerriplos da antiga virtude repu-
blicana, feita de singeleza e austeridade. E
era urn homem do futuro, seinpre se atuali-
zando e sempre se renovando, pela intransi-
gente defesa (las i(léias, dos propósitos e da
probleinOtica do desenvolvirnento econOrnico.
No Governo de Minas, faz a mais profunda
renovaçOo poliUca ainda havida, entre nós,
al)rindo caminho para cssa geraçOo dc esta-
(listas, que surgem a partir dos anos 19.
Presidente da PcpOb1ica, empenha-se nurna
cruzada peba elevação do carOter nacional,
apelando para as autoridades estaduais no
sentido de que em todas as escolas de ensino
primOrio se institua a educação moral, civica,
e social da mocidade.

Urn traço de sun personalidade quc mere-
cc ser rememorado nessc augusto recinto fob
a sua constante prcocupação corn a juven-
tudc, especialmente corn a educação moral
(las geracOes que (lespontavam. Ern te]egra-
ma-circular aos Presidentds de Estado, ele
revela a sua preocupaçOo corn os moços dos
escolas, no sugerir "a consagração em todas
as escolas brasileiras, de ensino primOrio, de
urn dia da semana para a educação moral e
civica, principalinente moral (Jos floSSos O-
vens patrIcios".

Referindo-se a esse telegrarna na notável
conferência que pronunciou no Instituto His-
tórico e Geográfico de Minas Gerais, Paulo
Pinheiro Chagas, corn a magia da sun palavra,
se espraia em reflexOes sobre o texto, dO-ihe
Os coloridos do sea talento e do seu gênio
literOrio, para afirmar que Bernardes "pro-
curava criar a harmonia entre o mundo moral
e o mundo politico, cuidando educar as no-
vas gcracOes no amor das virtudes cIvicas".

0 problema social também bra objeto da
sua permanente atenção. A legislaçOo surgi-
da dcpois de 30 não é obra exciusiva da dita-
dura, que apenas reeditou preceitos de leis
JO existentcs, fazendo-o cntretanto desordena-
darnente e emoldurando-as corn as cores pro-
prias do interesse politico e da demagogia
da época.

As linhas mestras da Legislação Traba-
lhista datam da Presidência Bernardes de
1922 a 1926, e não do periodo discricionOrro
die após 30.

A estabilidade dos ferroviários após dez
anos de servico fob instituida em 24 de janel-
mo de 1923 pebo Decreto n. 9 4.682; a 30 de
abril de 1923 foi criado o Consebho Nacional
do Trabaiho, pama organização do trabaiho e
da previdência social, quanto a horário, re-

rnuneração, contratos coletivos (le trabaiho,
conciliação e arbitragern, acidente de traba-
bho, seguros, aposentadorias e créditos. E
ainda pebo Decreto n. 1 4.982, de 24 de de-
zeinbro de 1925, foram inslituidas férias a
einpregados e operOrios de estabeiccirnentos
eoinerciais, industriais e bancários, regula-
inentado pelo Decreto n. 1 .749, de 30 de
outubro (IC 1926.

Mas o que acima de Judo empresta (Ofl-

teu(lo e dirnensão 0 severa figura desse ho-
mern de Estado é 0 sen nacionalismo, jib pos-
to 0 prova no Presidência de Minas pclo
rornbatc viril no nionopólio e aos privilégios
prctendidos pela Itabira Iron e continuando
inais tarde no parbarnento, através do luta
pela PETROBRAS e contra o convênio (la Hi-
101a AinazOnica. Este rncrcceu urna acurada
conferencia que fez no Clube Militar, come-
çando poe mostrar que ccrca de 3.5 rnilhOes
de quilOinetros quadrados daquelas florestas
(Ia bacia amazônica pertenciam 00 Brasil.
Aceitar o Instituto Internacional (Ia HilOia
Arnazonica era submeter-se 0 tutela da
UNESCO, corn a renñncia pelo Brasil (Ia SO-

herania daquela região, para partilhO-la corn
outras nacoes. Men pai foi o verdadeiro 11-
(lee cia estatizaçOo do petrOlco, firmeinente
apojado por duas forças que sempre 0 tinliani
conibatido : o tdflCflhiSlTl() C 0 COiliUflismo

Ora, essa perinanente pl'eocupacao corn
as novas geracOcs e coin temas nacionalis-
tas bern define o teor de sua filosofia politi-
ca, feita de ineditaçOo e profecia. JO era
nacionalista hit mais de meio século. Tudo
a mostrar que dc tinha urn pensamento pOs-
-datado em relacão no scu tempo. Como se
fosse urn conternporOneo dos dias atuais,
quando o nacionalismo é a suprema razão
dos povos, em quaisquer regimes e em todas
as latitudes. E que em Bernardes ha quc
se ver urn divisor de Aguas, separando duos
Opocas. Dc urn lado, o homem anti-o, inspi-
rado nas recordaçOes do Inconfidência, corn
suas reacOes nativistas; e do outro, o biornern
modemno, apegado no nionopOlio estatal, corn
sun prerrogativa.

Sr. Presidente, percebo que jib me You
alongando mais do que seria razoOvel. 11 que
a vi(ia de Bernardes, aqui lembrada em tao
betas palavras, pelos oradores que me pre-
cederam, desdobra-se ao jeito de unia expe-
riência perene, quc se renova a coda momen-
to. Em nome de minha famIlia trago a esta
ilustre Assembléia Legislativa os protestos de
nossa gratidão pela homenagern que vem dc
ser prestada 0 memoria die meu pai.

Estes agradecimentos Sc cstcn(lcm de
modo especial aos três oradores que interpre-
tarain o pensamento desta Assembléia: Cyro
Macid, amigo fraterno e companheiro ern.
lutas politicas mernorOveis; Jorge Orlando Ca-
rone, descendente (Ic pai e avO que 00 meu
]ado tainbOm se cmpenhai'arn em campanhas
não inenos dignas de see lembradas, e Carlos
Eboy Campos GuiinarOes, descendente die farnl-
ha ilustre deste Estado, a qual esteve meu.
pai tambOm ligado por lacos politicos e dc
arnizade, e aUtor (10 requerimento que ensejOu
esta reuniOo de saudade e de civismo.

1)cvo tambOrn urna palavra de sincero re-
conhecirnento .to erninente amigo, o ex-Gover--
nador Rondon Pacheco, pelo nobre gesto que
foi o sen de constituir, poe decreto, a Co-
inissOo encarregada de prornover as comeino-
i'acOes (10 centenOrio ora em rcalizacOo. Es-
tendo este meu agradecimento aos senhores
rndmbros dessa ComissOo pela dedicação e
elciencia corn que Se dcsincurnbcrn (IC scus
trabaihos. E vOs me relevareis, Srs. l)eputa-
dos, se de aigum inodo me excedi no sen
clogio. Se o fiz, foi ern razão de urna atitude
subconsciente, partindo da premissa de quc
dc teria de scr visto por inim corno urn exem--
plo e urna bic0o, e nunca corno urn assunto
domestico. Homern de estatura histórica,.
em quern a fé e a politico se irrnanavarn na
piedade e na virtude, em sun boca teriam
o mais profundo sentido as palavras de La-
martinc, no afirmar que "o evangeiho O de-
iiiocrtitico; o cristianismo, republicano".

Palavras do Sr. Presidente

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Prcsidência, em nome da Mesa
da Assembléia Legislativa, incorpora-se a esta
solenidade cm que Se rende homenagem a urn
(Jos filhos mais ilustres de nosso Estado.

Infeliz o povo que näo liver grandes vul--
los a reverenciar. No culto aos heróis, aos.,
estadistas, aos idealistas do passado, solidi--
fica-se 0 sentimcnto da nacionalidade, reafim-
ma-se a crenca nos vabores da civilizacOo e
da cultura, norteia-se a destinacao histórica
do Pátria.

Para isso aqui estamos agora reunidos.
Porn relenibrar urn desses homens que, pelo
patriotismo enérgico e indOmito, no simbo-
lismo do cravo vermelho e no fortaleza do
jequitibá Se inscrcverarn na galeria dos fibhos
ilustres da NaçOo: Artur da Silva Bernardes,.
O mineiro de Vicosa, que, abcancando, em
sua fulgurante carreira politica, a mais alta
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wnagistratura do Brasil, soube dignificar, corn
suas licöes dc nacionalismo, o nome de Minas
Gerais, que tantos filhos insignes tern dado
A Pátria.

Relernbramos hoje, corn admiração e res-
peito, a vida pñblica de Artur Bernardes, ple-
na de realizaçöes e embates nos diversos car-
gos que exerccu e que, por isso mesm, consti-
liii urn paradigma sempre presente na lem-
branca dos homens de hoje que reconhecem
o valor de urn verdadeiro estadista e reali-
:zarn o ideal da soberania pãtria e do bern-
-estar do povo.

0 centenário de Artur Bernardes rnarca
o encontro de duas geraçöes: a do naciona-
lista do passado, quc lutou em favor cia explo-
ração estatal do pctróleo e se opôs as preten-
söes da Itabira Iron, contrárias aos interesses
nacionais, e a do Governador Aureliano Cha-
ves, que, corn energia e denodo, busca fazer
de Minas Gerais o grande polo siderOrgico
brasileiro.

No ideal patriótico dc seus filhos ilustres
do passado, concretizou-se a nacão altaneira
de nossos dias; na acão enérgica e decisiva
,dos hoinens de hoje, descortina-se o futuro

prowlissor para nossa Pátria. Felizmente, o
espIrito indômito de homens como Artur Ber-
nardes, espIrito de mineiridade, para recor-
rer a urn neologismo já empregado na tribuna
desta Casa, continua a inspirar o entendimen-
to, a vontade e a acão de nossos homen
pñblicos.

Rendendo sua homenagern a Artur Ber-
nardes, quando se comemora o centenário de
seu nascimento, a Assembléia Legislativa re-
vive todos os anseios mais puros cia naciona-
lidade, trazendo a geração atual as lic5es de
(lignidadle, de fé e de coragern civica daque-
les que, scm as hesitaçöcs dos espiritos mdc-
cisos, propuserarn-se urn caminho e o scgui-
ram ate a consecucão dos seus ideais.

Cumprindo o elevado objetivo desta con-
vocação, a Presidência vai encerrar a presen-
te reunião. Antes, porém, agradece o corn-
parecimento de todos os que nos honraram
corn a sua prcsenca, especialmente a Comis-
são Especial dos Srs. Deputados da Assem-
bléia Legislativa do Estado do Rio die Janeiro,
constituida dos Srs. Deputados Paulo Duque,
Geraldo André, Lázaro de Carvaiho, Antonio
Gomes e Sebastião Meneses.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João Fcrraz - Fernando Junqueira
Ldcio de Souza Cruz 	 Said Arges 	 JOnia
Manse 	 Pedro Gustin 	 Artur Fagundes -
Antonio Dias Carlos Eloy Carlos Le-
mos - Christovam Chiaradia - Cicero Du-
mont - Cyro Maciel - Dalton Canabrava -
Delfirn Ribeiro - Domingos Lanna - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad
Euclides Cintra - Fábio Notinj 	 Fábio
Vasconceflos 	 Ferraz Caldas - Genésio Ber-
nardino - Gerardo Renault 	 Gomes Morei-
ra - Haroido Lopes 	 Humberto de Almei-
da 	 Jesus Trindade - João Bello 	 Joao
Marques - João Navarro 	 JoOo Pinto Ri-
beiro - Jorge Orlando Carone 	 José Honó-
rio - José Santana 	 Kemil Kurnaira - Luiz
Baccarini - Mendes Barros - Milton Lima

Milton Salles - Morvan Acayaba - Nar-
célio Mendes 	 Neil Jabur 	 Nilson Gonti-
jo	 Nunes Coelho - Pedro Narciso 	 Se-
bastiOo Nascimento - Sérgio Ferrara 	 Sér-
gio Olavo Costa - Sylo Costa - Telêrnaco
Pompei 	 Vicente Guabiroha.

Expediente

0F1CI0

Do Sr. Governador do Estado:

n.9 68, comunicando, em atençOo ao Re-
querimento n. 9 203, do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, que o Departamento de Aguas e Ener-
gia Elétrica do Estado já assinou convênio
corn a Prefeitura Municipal de Passa-Vinte,
visando a solucão do problema de energia
elétrica daquele Municipio;

n.° 69, encaminhando, em decorréncia do
Requerimento fl. 9 163, do Sr. Deputado Men-
des Barros, informaçOo do Sr. Secretãrio cia
AdministraçOo, de que não existe restricOo no
que se refere a inclusão, nos critérios de
preferência para implantação do Quadro Per-
rnanente, de todas as classes de nivel univer-
sitário da area da sadde;

n.9 70, informando, em resposta ao Requc-
rimento n. 9 126, do Sr. Deputado Mendes Bar-
ros, que os estudos relativos a viabilidade de
pavimentação cia BR-381, no trecho Governa-
dor Vaiadares a Mantena, foram encaminha-
dos pelo DER ao DNER;

n.9 71, encaminhando, em atencao ao Re-
querimento n.° 224, do Sr. Deputado Kemil
Kumaira, informacao da CARPE de que a
obra objeto cia proposiçiio näo se acha inclui-
cia no Piano de Obras para 1975;

n.Q 72, encarninhando, em atenção ao Re-
querimento n. 83, do Sr. Deputado Dalton
Canabrava, expediente contendo informaçOes.
prestadas pela Secretaria de Estado da Fa-
zenda a respeito da AçOi\IINAS e do aprovei-
tamento de recursos provenientes do adicio.
nal instituido pela Lei n. 9 3.214;

do Sr. Secretãrio de Estado de Obras.
Pdblicas, comunicando, em atencOo ao Reque--
rimento n.° 351, do Sr. Deputado Genésio Ber-
nardino, quc visitou o local onde Se situa a
ponte sobre o rio Piracicaba, na BR-381, ii-
gando os i\Iunieipios de Coronel Fabriciano
e Timóteo, tendo determinado a CODEURB;
OS estudos e projetos para soluçao do caso;

do Sr. Deputado Fábio Fonseca, Presi -
dente cia Comissão dc Sadde cia COmara dos
l)eputados, que informa, cm atençao ao Re-
querimento n. 9 127 do Sr. Deputado Mendes.
Barros, que o Ministro da Sadde deverá
enviar, ainda este mês, urn anteprojeto que ins-
titui o sistcma nacional de controle dc mcdi-
camcntos e outro que reformula a legislacäo;
informa, também, que a ComissOo estã em
entendimentos corn os Srs. Ministros da Sailde
c cia Agricultura, visando a separar e racio-
nalizar a fiscalizaçao de fármacos no uso dc
anirnais racionais e irracionais;

do Sr. Presidente do Conseiho Naciona
ic PetrOlco, csclarecendo, em atençOo ao Re-
qucrimento n. 9 57, do Sr. Deputado Mendes
Barnos, que a distribuição de gas liquefeito
do petnólco, em todo o ternitório, está descen-
tralizada, e que nenhuma distribuidora tern
exclusividadc eni qualquer região;

do Sr. Presidente da CASEMG, informan-
do, em decornência de soiicitaçao do Sr. Dc-
putado Genésio Bernardino, que está previs
ta a instalacão de urn armazém cia CASEMG
na regiOo que compreende Muturn, e que é
impossivcl preven a época dessa instalacOo,.
que depende da captacOo de recursos finan-
ceiros;

(10 Sr. Chefe cia Divisão dc Planejamento
e Controlc, do Departamento-Geral de Admi-
nistração de Scrviços do Banco do Brasil, in-
formando, cm atencOo ao pedido do Sr. Dc--
putado Euclides Cintra, que a pretensOo dc
instalacOo de uma agência do Banco em Lagoa
cia Prata foi anotada para ser incluida no pr&-
ximo estudo para criação de agências, que
depende de aprovaçOo do CMN;

do Sr. Coordenador de Projetos cia Zona
do Rio Doce, Divisão do Desenvolvimento da-
Cia. Vale do Rio Doce, comunicando, em res-
posta ao Requerimento n. 9 218, do Sr. Depu-
tado Mendes Barros, que vem rnantendo en-
tendimentos corn as Secretanias de Planeja-
mento e da Educaçao e corn a CARPE, no
sentido de sen elaborado urn piano para a
rede fIsica de educacão na area de influência

42
43;



'da (WED, corn o que serS atinida a Escola
Estadual Dr. LeSo Araãjo, localizada no Bair-
ro DesembargadOr Drurnond, em Nova Era;

do Sr. Prefeito de Belo Horizonte, enca-
minhall(Io, em resposta no Hequerirnento n.'
244., da Sm. Deputada Jdnia Manse, informa-
-cöes (Ia Bencficência da Prefeitura e do Ilos-
pital Olilon Behrens.

Proposicôes

PHOJET() DE LEt N. 165/75

Autoriza o Potter Executivo a reVer-
Icr no patrilionlo (to Municipio de Sao
Francisco irnóvei recebido em doaçiio.

A Assenbiéia Legislativa do Estado
1inas Gerais (lecreta

Art. 1.' -- Fica o Potter Executivo auto-
rizado a reverter no patrirnoflio do Municipto
(IC São Francisco o lote de terreno urbano,
corn a area (Ic 443,52 m 2 , situado na Avenida
Presidente Juscelino, irnóvel transcrito no Re-
gistro de Irnóveis daquela Comarca sot) o n.-
17.872, as (Is. 1 do livro n." W. recebido pc10

Estado em doaçao.
Art. 2.  -- -A revers-5o autorizada no art.

1.° prende-se no n5o_cunlprinlCfltO, pot' parte
do Executivo, this finalidades da doaçao

Art. 31 -- Esta lei entra em vigor na
data de sun puhlicaçSo.

Art. 49	 Revogam-se as d i'spoSirocs cci
coiilrãrio.

Sala das Reuniöcs, S de a1"Osto dc 1975

Ariur Fugundes - Curios Flog -- Narcé-
ho Mendes - Emilio Gallo --- Doniiiqos Lou-
:na - Sebashiäo Nuscirnerito - Jodo Navarro.

Justificacão A Prefeitura Muncipul dc
São Francisco, por escritura pdblica (IC 23 de
agosto de 1966, lançada nas Notas do CartO-
-rio Aristornil Mendonca, do 2. Oficio daquc-
Ia Comarca. fez doaçao no Estado (IC Minas
Gerais de urn lote (IC terreno urbarto ite n.
323, da quadra 62, constante do piano diretor
de expansSo e urbanismo cia cidade, corn a
area de 443,52 m 2, corn lirnites e confronta-
cods constantes cia inencionacla escritura, pam
que nele o Estado promovesse "a construçSo
-de urna casa resi(lcflcial para juiz de direito
da Comarca".

A doação, devidarnente transcrita no re-
giStro imohiliário, destinava-se, segundo cx-
-pressa manifestaçSo do (locumento constitu-
tivo, a construção cia rnorada do juiz de di-
TeitO da Cornarca.

Corn aproxirnaclansente unia década de
sua transferência, o Potter Executivo nSo ado-
-tou nenhurna providência efetiva par dam
cumprimento an desiderato da doação.

Descumprida a finalidade da transmissSo
de domInio, nada mais razoável e ,justo do que
a reincorporacão do imóvel ao patrimônio do
MunicIpio, tanto mais quando se verifica que

a adocao desta inedida teni amparo no pro-
prio texto (10 decreto que autorizou a outorga.

Os fatos aqui deduzidos justificam a re-
versao ora proposta, cis por que confiamos
on sun aprovacao.

Artur Faguuides

HEQUERIMENTOS

N.' 453, do Sr. Deputaclo LUcio de Souza
Cruz, pethndo sejarn transcritas nos anais as
palestras pronunciadas, quando cia rea1zaçSo
(to Ciclo tie Estudos soore Artur Bernardes,
Sua \'i(!a c Suit Ohm. pelos conferencistas
Ozanan Coelho, Carlos Ale.-ale, Clóvis Salgado,
Antonio Augusto de 1\Ielo -Cancado e Paulo
Pinheiro Chagas;

n. 454. cm quc o Sr. 1)eputado Christo-
vain Cluaradia requer transcriçSo nos anais
do (liScUrso pronunciado icio Comandante (10
II Exército, General Enardo d'Avila Melo, e
nanitcstaçao (las congratulacOes cia Casa an
ilustre militar;

n.' 455, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
solicitando que o Sr. Secretário da Educacão
recorncndc a CARPE a constmuçSo (Ic urn mu-
10 ao retlor cia Escola Normal Pio XII, de
JanuSria;

n.° 456, através do qual 0 Sr. Deputado
Pedro (;ustin formula apelo ao Sr. Ccl. AbrSo
iagaIIsac, Chefe cia Diretoria (IC Segurança

Especiaiizada, no sentido dc determinar provi-
dênc ins p ,.ira quc seja instalado urn batalhSo
do Corpo de Bombeiros em Uberlândia;

n. 457, do Sr. l)eputado Nilson tiontijo,
pedindo providencias aos Srs. Govemnador ito
Esta(lo e Sccretários cia Fazenda, cia Adminis-
IraçSo e do Interior e Justica, no sentido de
que se dêern melliores condiçOes de vida aos
escrivacs criminals do Estaclo;

da Sm. I)eputada JOnia Manse: n.° 458,
indicando no Sr. Goverriador (10 Estado a
ncccssi cla i le (1C (Ieterrninar a Prefeitura cia
Capital a execuçSo dc benfeitonias para o
Bairro Padre EustSquio, hem como a cons-
trucSo dc urn s-iaduto sobre a BR-262, quc
virã solucionar o problema de acesso ãquele
Baicro: n.° 459, mostrando ao Sr. Governador
do Estado a neccssitlade de SC determinar ao
DER a constru5o de abrigos na Rua AarSo
Reis, onde estiio localizados Os pontos finais
dos onihus (jile servcrn os InunicIpiOs (Ia Gran-
de RH: n. 460, solicitando ao Sr. Governador
do Estarlo a cmiaSO (le urn ginãsio estadual
(Ic 2. grau na cidade de Raposos;

n.' 461, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, que solicita aos Srs. Governador do
Estado e Secretãrio da Educação reparos,
ainpliacão, carteiras e rnobiliário para a Es-
cola Estadual Tolorneu Casali. situada em
(;oiana. Distrito de Rio Novo;

n. 462, do Sr. Deputado Mendes Barros,
pedindo providências aos Srs. Ministro dos
Transportcs e Diretor do DNER para implan-
tação em definitivo da continuacSo da BR-
381, ligando Governador Valadares a Mantena;

(10 Sr. Deputado Jorge Carone, pedindo
scia encarninhado ao Sr. Fáhio Nicolau Couri
voto de congratulaçOes pelo transcurso de sen
aniversário;

do Sr. 1)eputado Femraz Caldas, solicitan-
do seja constituida unsa cornissSo de trés
membros par representar a Assenibléia du-
rante a ExposiçSo Agropecuária a ser reali-.
zada em Caxarnhu de 10 a 17 (10 corrente

da Sra. 1)eputada JOnia Manse, registran-
<to urn voto de pesar pelo falecirnento do Dr.
Jorge Padilha \'eloso, SecretSrio Municipal
da Fazenda (IC Contagem;

(to Sr. 1)Cputado Pedro (justin, pedindo
constar nos anais urn voto (IC pesar pelo fa-
lecimento do Si-. José Fonseca e Silva, ocor-
rido em Uherlândia a 2 do eorrentc

Comunicac6es

Do Sr. Deputado Femraz C:ildas, paitici-
pando S Casa o falecirnento de D. Corina
Franca de Lima, ocorrido em Araguari a
23-7-75;

do Sr. I)eputado José Santana, dando no-
ticia (to falecirnento dos Srs. Terêncio Bodri-
gues dos Santos e Octilon Cangussu, em Por-
teirinha, e da Sm. Petronilha Drurnond San-
tos, em Alvinópolis;

(10 Sr. Deputado Emilio Gallo, sohre falc-
cirnento do Dr. Ismael de Oliveira Fãbregas.
ocomnido nesta Capital a 30 do p. p.;

do Sr. Deputado JoSo Navarro, dando
noticia do faleciniento, em Barbacena. dos
Srs. Benedito de Aradjo César e Luis Bru-
neli;

(10 Sr. Deputado Milton Lima, participan-
do a Casa o falecirnento (ta Dra. Luisa Erbc-
ta, ocorri(lo a 27-6-75 nesta Capital, e do Si-.
Odilon Gomide Castanheira, ocomnido a 1.0775
em Araguani;

do Sr. Deputado Mendes Barmos. sobre
o falecinsento (to Sr. Hiran José Pinto, ocorri-
do em Governadom Valadares;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara. notician-
do o falecimento do Sr. José Elms Issa. em
Vespasiano; (10 Sr. Aloisio Fonseca, nesta Ca-
pital, e do Sr. José Gonçalves, ens Araxã.

Pareceres

Recebemam parecer favomãvel:

da Comissão de Eclucação e Cultura, o
Projeto de Lei n.' 84, em 2.* discussão, con-
forme o contido no Substitutivo cia Cornissão
de ConstituiçSo e Justica; e OS Requerimen-
los n.s 421, 432, 439 e 440;

dii Comissão de Constituiçao c Justica,
para 1. 4 discussSo, os Projetos de Lei n.°s
48 e 146; para 2. 1 discussão, os Projetos de
Lei n.°s 130 e 140; e as Mensa gens Govemna-
mentais n.'s 43, 44, 45, 47, 48, 52 e 54, na
forma, respectivamente, dos Projetos de Re-
solução n.'s 158, 159, 160, 161, 162, 163 e 164,
abaixo tnanscritos:

PROJETO DE RESOLUçAO N.' 158/75

Apnova Termo de Contrato firmado
entre a Companhia de Processarnento de
Dados do Estado de Minas Genius e a
Secmetaria (le Estado da Sadde.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Ant. 1." - Fica aprovado o Termo de
Contrato firmado, em 1. de janeiro de 1975,
entre a Companhia de Processamento de Da-
dos (10 Estado de Minas Gerais e a Secreta-
na de Estado da Sadde, para prestação de
asslstência técnica c de servicos de raciona-
lizaçSo adrninistmativa e de processamento de
ctados.

Parágrafo Onico --- 0 Termo (IC Contra-
to, de que trata o artigo, passa a fazer parte
integmante desta resolucao.

Art. 2.' - As despesas decomrentes deste
Ternso (Ic Contrato correrSo a conta da do-
tação 33.04.14.07.0212.208.3.1.3.1 do Or-
camento vigente.

Art. 3. -- Esta resoluçSo entra em vigor
na data dc sun publicação.

Art. 4,0 	 Revogarn-se as disposiçOes em
contranio.

Sala das ComissOcs, 5 (Ic agosto de 1975.

Nareélio Meuides, Presidente; Milton Li -
ma, Relator; Neil Jubur - Jodo Navarro -
Cicero Dumont -- Ferraz Caldas.

PROJETO 1)E REsoLucO N.° 159/75

Aprova Terino de Convênio celebia-
ito (ntre a Fundação Universitária Men-
des Pimnentel e a Secretaria de Estado cia
Sadde.

A Assernbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o Termo do
Convênio, celebrado em 17 de marco de 1975,
tntre a FundacSo Univensitária Mendes Pi-
mentel e a Secretania de Estado cia Sañde,
objetivando a utilizaciio de holsistas de tnaha-
lho nos diversos setores cia Secretaria.

Parágrafo Onico - 0 Termo tie Convê-
nio, de que trata 0 artigo, passa a fazer parte
integnante desta resolucão.

Art. 2. - Os encar gos financeiros assu-
midos corn o Convênio comrerão it conta da
dotacilo orcami'titmin da Secretamia de Esta-
do dii Sadde - 33.04.14.07.0212.208.3.1.3.1

Servicos tie Terceiros.
Art. 3. - Esta resolucão entra em vigor

na data de sua publicaçao.
Art. 4.' -- - Revogarn-se as disposicoes em

contritrio.

Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1975.

Narcélio Mendes, Presidente; Neil Jabur,
Relator; Jotio Navarro -- Ferrazz Caldas -
Euchides Cintru -- Cicero Dumont - Milton
Limo.
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Art. 4•9 - Revogam-se as disposiçOes em no exijam o preço da contaminacao do ar e,contrário. 	 conseqüentemente., da disserninacao de doen-cas.
Sala das ComissOes, 5 de agosto de 1975

PROJETO DE EESOLUAO N. 160/75
Aprova o Convênio celebrado entre a

Superintendência do Desenvolvimento da
Pesca e o Estado de Minas Gerais.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:
Art. 1. 	 Fica aprovado o Convênio Ce-

lebrado ein 7 de maio de 1975 entre a Supe-
rintendência do Desenvolvimento da Pesca
SUDEPE e o Estado de Minas Gerais, através
da Secretaria de Estado da Agricultura, vi-
sando ao desenvolvimento da pesca e a fisca-
lizacão do sen exercicio.

Partgrafo ñnico - 0 Convênio, de que
trata o artigo, passa a fazer parte integrante
desta resolucão.

Art. 2. A contribuiçSo financeira do
Estado, no valor de Cr$ 130.000,00, no pre-
sente exercIcio, correrá a conta da verba
3.2.72.04.17.1032.305 - Controle da pesca
e Fomento a piscicultura do Orçamento vi-
gente da Secretaria de Estado da Agricultura.

Art. 39	 Esta resolucão entra em vigor
na data de sua publicacao.

Art. 4•0 - Revogam-se as disposicôes cm
contrário.

Sala das Comissöes, 5 de agosto de 1975.
Narcélio Mendes, Presidente; Milton Li-

ma, Relator; Neif Jabur - João Navarro -
Cicero Dumont - Euclides Cintra - Ferro:
Caldas.

PROJETO DE RESOLUAO N.9 161/75
Aprova Termo de Convênio celebra-

do entrc a Secretaria de Estado da Agri-
cultura e o Sindicato Rural de Arcos.
A Assembléia Legislativa do Estado (le

Minas Gerais aprova:
Art. 1. 0 - Fica aprovado o Termo de

Convênio celebrado, aos 19 dias do mês de
maio de 1975, entre a Secretaria de Estado
da Agricultura e o Sindicato Rural de Arcos,
objetivando a execucSo da obra de dragagem
do leito do rio Preto, numa extensão aproxi-
mada de 7 km, no MunicIpio de Arcos.

Parágrafo ñnico 0 Termo de Convê-
nio, de que trata o artigo, passa a fazer parte
integrante desta resoluc5o.

Art. 2. A despesa a cargo do Estado,
no montante de Cr$ 100.000,00, na conformi-
dade da cláusula segunda do Convênio, cor-
rerã, no exercicio de 1975, a conta da dota-
cão 20.05.0407.0212.073.3.2.7.9, do Orça-
menlo da Secretaria de Estado da Agricultura.

Art. 39 - Esta rcsolucão entra em vigor
na data de sua publicaçao.

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

Sala das Comissöes, 5 de agosto de 1975.
Narcélio Mendes, Presidente; Neif Jabur,

Relator; Ferra2 Caldas - João Navarro -
Milton Lima - Cicero Dumont -- Euclides
Ciritra.
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PROJETO DE RESOLUCAO N. 162/75

Aprova Termo Aditivo ao Convênio
celebrado entre a União Federal, repre-
sentada pelo Ministério da Agricultura,
e o Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 Fica aprovado o Termo Aditi-
vo, firmado em 14 de maio de 1975, ao Con-
vênio celebrado entre a União Federal, re-
presentada pelo Ministério da Agricultura, e
o Estado de Minas Gerais, aprovado pela reso-
lucão n.° 1.078, de 2 de outubro de 1973,
objetivando a construção de prédios e insta-
laces, destinados a sede de órgãos vincula-
dos a area da agricultura, pecuária e abaste-
cimento no Estado de Minas Gerais.

Parágrafo ñnico - 0 Termo Aditivo, de
que trata o artigo, passa a fazer parte inte-
grante desta resoluç5o.

Art. 2.° - Esta resolucão entra em vigor
na data de sua publicaç5o.

Art. 39 - Revogam-se as disposiçöes cm
contrário.

Sala dos Comissöes, 5 (Ic agosto de 1975

Narcélio Mendes, Presidente; Cicero Du-
mont, Relator; Milton Limo - Euclides Cintra

João Navarro	 Ferraz Caldas	 Neif
.Jabur.

1R0JET0 DE REsoLucAo N.0 163/75

Aprova o Termo de Convênio cele-
brado entre o Instituto Nacional de Co-
lonizacao e Reforma Agrária 	 INCRA e
o Estado de Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 - Fica aprovado o Termo do
Convênio celebrado., em 9 de rnaio de 1975,
entre o Instituto Nacional de Colonizaçao e
Reforma Agrária - INCRA e o Estado de
Minas Gerais, referente aos trabaihos de
execuçSo dos serviços relativos a promoção e
fiscalizacSo do cooperativismo, visando ao
seu desenvolvimento e aplicacao da legisla-
çao especifica.

Parágrafo ünico - 0 Termo de Convê-
nio, de que trata o artigo, passa a fazer parte
integrante desta resoluçio.

Art. 2. - A participacão financeira do
Estado, de que trata a CLAUSULA QUINTA
do presente Termo de Convênio, correrá a
conta das dotacOes ..................
20.06.04.13.0682.162.3.1.1.02 - Despesas
Variáveis - e 20.06.04.13.0682.162.3.1.3.2. -
Outros Servicos de Terceiros - do Orçamen-
to vigente da Secretaria de Estado da Agricul-
tura, no valor de Cr$ 50.000,00 cada uma.

Art- 3o - Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicacão.

Na.rcêlio Mendes, Presidente; Ferraz Cal-
dos, Relator; João Navarro - Milton Lima -
Neij Jabur - Cicero Dumont Euclides
Cintra.

PROJETO DE RESOLUçAO N.v 164/75

Aprova o Convênio celebrado entre
• Central de Medicamentos - CEME e
• Secretaria de Estado da Saüde.

A Assembléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - Fica aprovado o Convênio cc-
lebrado, em 13 de junho de 1975, entre a
Central de Medicamentos - CEME, vincula-
da ao Ministério da Previdêncja e Assistên-
cia Social, e a Secretaria de Estado da Saüde,
para o desenvolvirnento de atividades de
assistência farmacêutica.

Parágrafo minico - 0 Convênio de que
trata o artigo, passa a fazer parte integrante
(iesta resoluçao.

Art. 2. -- Os cncargos financeiros decor-
rcntes do cxecução do presente Convênio
correrão a conta (las dotaçOes orcamentárias

- Despesas Correntes e 4.0.0.0
Despesas de Capital, do orcamento vigente do
Secretaria de Estado da Sañde -

Art. 3o - Esta resolução entra em vigor
na data de sua publicação.

Art. 4 • n - - Revogam-se as disposiçöes em
ontrário -

Sala (las ComissOes, 5 dc agosto de 1975.

Narcélio Mendes, Presidente; Jodo Na-varro, Relator; Ferraz Caldos - Neif labor- Cicero Dumoni - Milton Limo - EucU-
des Cintra.

Oradores

AUTORIDADE DO PREFEITO DE CONTAGEM

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 Prefeito Mu-
nicipal de Contagem, Sr. Newton Cardoso,
tomou medida que muitos administradores te-
-mern tomar: a de enfrentar urn poderio ecu-
nômico que, cego de lucro, Se esqueceu do
direito que o homern tern de viver.

0 Brasil, o Estado de Minas Gerais, o
Municipio de Contagem precisam cia presen-
ça das grandes indüstrias e dos industriais,
que dão emprego, que concorrern para Os Cu-
fres pUblicos corn os impostos que pagam.
Ao sentido e ao valor s6cio-econ6mi10 de
uma empresa do gabarito da Itaü, ninguém
pode recusar aplausos; merece o nosso res-
peito. Mas o mérito não exclui o dever de
elar para que os benefIcios trazidos como

empregadora, como propulsora do progresso,

0 Prefeito de Contagern, homern que Se
mnistura corn o povo, que ouve as afliçöes das
rnães que, corn os filhos constanternente aco-
metidos de infecção de garganta, já não en-
contrarn mais rernédios para o rnal perma-
nente, tornou a providência de notificar a
Cornpanhia de Cirnento Itaá, que, não cum-
prindo a lei, o Código de Posturas Munici-
pais, teve a sua licenca de funcionamento
suspensa.

Teria agido corretarnente o Prefeito Mu-
nicipal de Contagem? Se a Itaü encerra suas
atividades definitivamente, o que acontecerá
aos seus empregados? Qual será a extensão
(lOS prejuIzos?

Inicialrnente ha urna lei municipal que
obriga as ernpresas a instalarem filtros anti-
poluentes. Se não curnprirarn esta lei, sa-
bern das sancOes a que se expOem.

Quando urn Prefeito Municipal toma pos-
se, jura defender a lei e as Constituiçoes do
Estado e da Repüblica e curnpri-las em toda a
plenitude. A Constituiçao do Estado de Mi-
nas Gerais, no capItulo da sañde pUblica, ar-
tigo 204, consagra urn principio que vamos
transcrever: "A saüde, como estado de bern-
-estar fisico, mental e social, é urn direito
inalienável da pessoa. A defesa e protecão
cia sañde é dever do Estado, do rnunicipio, da
cornunidade e do individuo".

Estão incluldos na obrigaçao de zelar pe-
Ia saüde do povo os diretores cia Itad, porque
todo cidadão está sujeito as normas constitu-
cionais do sen pals e do seu Estado. Näo
apenas a autoridadc é obrigada a cumprir e
• respeitar as leis do pals. Todo cidadão é
• tanto obrigado. E urn dever intransferivel.
Deveriarn Os diretores da Itad ter evitado este
constrangirnento, porque a imprensa de todo
o Pals está cornentando o fato, e, não tarda
muito, a imprensa mundial tambérn o estará
comentando, e nSo sabemos em que termos,
pois nem sempre nos faz justica e as vezes
se vale de algurn fato isolado para nos consi-
derar povo de pequena civilização.

A nocão de responsabilidade dos homens
no cumprirnento da lei tern a exata medida
na providência tornada pelo Prefeito de Con-
tagern, que estava sujeito as sançöes do De-
creto-lei 201 e poria em risco o seu mandato
sirnplesrnente pelo fato de deixar se descum-
prisse o Código de Posturas do seu Muni-
cipio.

Quando urn Chefe de Executivo sanciona
uma lei, diz "mando que a curnpram e a façam
dumprir tao inteirarnente corno nela se Con-
tern". 0 Prefeito Newton Cardoso curnpriu
a lei, mas, mais do que isso, rnostrou ao Pals
O que é ser autoridade. E zelar pela sañde
e pelo bem-estar social; é ser sensIvel aos
clarnores do povo; é, em suma, cumprir o
seu dever.

Não pode, porém, o Prefeito de Conta-
gem ficar sozinho nessa luta, e o Governador
do Estado tern o dever de comparecer corn
o concurso do Governo de Minas e corn a
autoridade de Chefe do Estado para ajudar
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nesta hora a se encontrar urna solução para
urn caso isolado, mas que tern reflexos em
todo o Pals. Inddstria de cirnento é neccssã-
na ao desenvolvirnento geral da Nação, do
Estado e do Municipio, mas nao pode o pro-
gresso exigir a morte e a doenca corno tribu-
to. Não pode o Governo Estadual assistir
de bracos cruzados a esse episódio, c cremos
no alto espirito pdblico do Governador Aure-
liano Chaves, para abrir-ihe, na qualidade de
homem de oposição, urn crédito de confianca,
já que é esta a primeira oportunidade quo
tern S. Exa. de demonstrar o senso (IC auto-
ridade de quo esperarnos seja dotado. E nos
inomentos em quo os interesses privados se
ehocam corn o bern comum que a autoridade
deve compareCer para dar solução ao quo es-
teja sendo questionado, a fim de que o final
não seja corn prejuizo de idguma das partes.

Nós, Deputados, não desejarnos que a
Itad se feche, encerre as suas atividades, mas
nern de love havernos de querer clue funcio-
ne a troco da morte. Esta Casa tern 0 (lever
(le se manifestar e de chamar para o debate
o Governador, os SecretâriOs do Desenvolvi-
mento, da Inddstria e do Trabaiho, porquc
ha urn problerna a exigir solucäo urgente e
que, se deixado, pode gerar os mais sérios
transtornos a administracao (10 Eslado e ao
setor econ6rniCoPO1itiCo-s0Cial

Esse problerna surgido em Contagem po-
de ser o judo de urn processo (IC punicöes
(lue se desencadeará em toclo o parque lfl(IUS-
trial da vizinha cidade. Não é sornente a
Itaü que estâ poluindo a Cidade Industrial,
mas a Mannesmann também o está. Situada
no Municipio de Belo Horizonte, competirã ao
Prefeito Luis \Terano a tarefa de tomar as
providências, a exemplo de Newton Cardoso.

Outras indñstrias poluern, e a autoridade
a quem compete o zelo pela sadde do povo,
nos termos do artigo 204 da Constituicão
de Minas - defesa e protecão dasadde é
dever do Estado e (10 Municipio - terâ de
eornparecer para cuinprir a lei; do contrário,
resultarão imprevisiveiS eoriseqüêfldiaS.

Por isso, no inicio do rneu discurso in-
terroguei-rne: teria o Prefeito de Contagern
agido corretarnente? Não tenharnos dilvida.
Agin corno aquele que recebe do povo a auto-
ridade que a sua confianca ihe outorgou. 0
homern eleito pelo povo, através do voto se-
creto e direto, nao pode sofrer restriçöes em
seu mandato, quando cumpre o (lever e a
lei. Deve, porérn, sofrer constrangirnento
quando enxovalha o diploma de eleito corn a
(lesidia. 0 Prefeito Newton Cardoso nicrece
o respeito do povo brasileiro e especialiuente
dos Poderes (10 Estado: 0 Executivo, 0 Le-
gislativo e o Juthciário, quo não 0 (IeiXaFa()
sozinho nessa luta.

Resta ainda quo o seu exemplo seja Se-
guido, e quo as dernais empresas que poluem
sejam obrigadas a evitar a poluicão, como
aquela farnosa inclustria de aluminio insta-
lada as margens do SAO Francisco, nas pro-
xirnidades de Três Marias, que, atirando re-
siduo as Aguas., mata os peixes e rnatará Os
homens brevemente. As puniçöcs temporã-
rias para tais violaçöes da lei são instru-
mentos ineficazes, porqne as companhias pa-

garn as multas c prosseguern poluindo. A
medida do Prefeito de Contagem foi acerta-
da: a suspenSão (10 alvará de funcionamento.
Assirn, scrão charnados o Governo e os em-
presários, porque a inddstria não encerrará
suas atividades, porque essas atividades se
incorporarn ao progresso do Pals e a segu-
ranca nacional.

Perguntei-me a mim jnesmno: e se a Itad
encerrar suas atividades? Claro quo isso nao
acontecerã, porque, se houver esse risco, te-
rá o Governo de intervir e assumir a direçao
da ernpresa, processando os diretores clue,
descumprindo a lei, derarn causa a punição.

Para o povo, que é a razão do Estado, o
governante de Contagem curnpriu não urna
promesSa eleitoral, mas o (lever, a lei.

Agora pergunternos daqui ao Governo do
Estado qual tern sido sua participaccO nesse
episódio, e esperamos que 0 lider, ilustre
Deputado Carlos Eloy, venha a trihuna pala
nos dar uma resposta e uma satisfacão a As-
sembléia.

0 Prefeito Newton Cardoso deu provas
dc que, homern do MDB investiclo de manda-
to, corn a responsahilidadle de auloridade,
capaz de cumprir a id.

0 MENOR ABANDONADO

o SR. I)EPUTADQ FABIO VASCONCEL-
LOS - Sr. Presidente, Srs. l)eputados. Mais
de uma vez estivemos nesta trihuna para tra -
tar de assunto afeito ao rnenor abandonado.
E estamos convictos de que esta é uma luta
(Ic todos. As autoridades federals e estaduais
estão atentas a procura de soluçães. E dese-
jamos quo estas não sejam apenas paliativas.
mas façam parte integrante da politica glo-
bal do desenvolvimentO (10 Pals, como preco-
niza a FundaçSo Nacional do Bem-Estar do
Menor.

Duas são as suas metas principals: pre-
ventiva C terapêutida, qUe vlio procurar i(len-
tificar e afastar as causas da marginalizacão.

A prcmissa é verdadeira: não hA causa
scm efeito. E nós acreditamos nas proVi(lêfl-
cias quo procurarão sanar os efeitos da mar-
ginalizacão. Entretanto, rnelhor seria se pu-
déssemnos eliminar essas causas.

Muito se tern dito c escrito sobre o assun-
to. E apaixonante e polêmico, nao temos
ddvida. Esses efeitos causam-nos, paradoxal-
mente, piedade e ódio. Quern não se sensi-
hibiza vendo menores sobre os passeios das
eidades, amontoados, clispUtafl(lO urn pedaco
(Ic cobertor numa noitc fria, ou urn pedaco
de pão? Quern não se sensibiliza vendo em
seus semblantes o estigma da forne., da doen-
ça. (la sujeira, da revolta, permitindo-nos ate
mesmo observar aspectos patológicos do seu
(Iesvio psiquico?

E qual de nós não se revolta ao presen-
ciar esses mesmos caras-sujas assaltando
cluase sempre os veihos e sobretudo senhoras,
nas suas famosas trombadinhas? On lendo os
noticiarios das suas atividades criminosas,
assaltando em bandos a mao armada, assas-
sinando cidadaos pacatos e ate mesmo poll-
dais?

Esse é o panorama do grave problerna
do rnenor abandonado corn que defrontamnos
em piano nacional e, em major evidência,
sobretudo, nas grandes eapitais. Nada aclian-
tarão providências paliativas; de nada vai
valor concentrar acöes para resolver estrita-
rnente o problema nas capitais, onde são
mais evidentes as suas acSes.

Haveremnos que tornar providências pr,e-
ventivas, decisivas, e não acreditamos quc so
urn Estado, isolado, resolva, de vcz por todas,
o problema.

Em data recente, no rnês pióxirno passa-
do, dirigirnos ao Sr. Governador Aureliano
Chaves urn longo ofidio, fazendo sugestöcs
para o problema do menor, na esperança de
que S. Exa. o encaminhasse ao Governo Fe-
deral. Mais recenternente, neste rnês, em
curso, corn o mesmo propósito, fizemos che-
gar esta mesma sugestSo as rnãos do Dr. Elcio
Costa Couto, Sccretario-Geral do Planejarnen-
to, em Brasilia. E agora trazernos a esta Casa
aquela sugestão para a qual esperarnos certa-
mente cricontrar apoio de to(Ios os nobres
I)eputados.

A sugestão se fundamenta numIl apelo ao
Sr. Presidente da Repdblica, para que inclua
uma cmcnda ao projcto que altera a Quota
(10 Fundo dc Participacão dos Munidipios,
ora trarnitando no Congresso, no sentido de
quo seja fixada, na apiicaçao da quota dos
municipios, urna parcela de 5% para o pro-
blerna do menor abancbonado, e conce(Iida
autonomia aos municipios die menor recurso
para fazerem convênios corn os melhor aqui-
nhoados, para terem também condicOes 'Ic
elaborar os seus prograrnas, ajudando na so-
iucão do angustiantc probiema.

I)esse modo, coin o produto dos 5 1/'c do
Fundo dc ParticipaçSo dos Municipios, as
municipalidades, nSo so mnineiras, mnas €rn
ambito nacional, contariarn corn recursos pa-
ra implantação de pequenas escolas agricolas,
granjas e chacaras para atividades hortigran-
jciras, tais corno: avicultura, sericultura C ate
mesrno suinocultura, cerãmnica, etc., para
dujas atividadcs as criancas devotarn uma
atenção toda especial. Soria urna medida
de fixaçao dos menores nos seus redutos de
origern, que ali estariam ocupados, preparan-
do-se para urn futuro meihor, adquirindo des-
de cedo uma profissão Otil e urn ganho de
vida capaz dc Ihes comunicar o senticlo da
valorizaçao cia sua pessoa, tao necessario a
sua forma(-5o moral c a promoçao econômico-
-social; e estariamos formando, assirn, corno
quer o Sr. Presidente Geisel, uma escola cmi-
nentemente de mSo-de-obra rural.

Nada adiantaria se vultosas importâncias
viessem a ser aplica(ias nas Capitais, porque
par al afluiriam, talvez em malor ndmero,
Os pequenos e suas familias, originando maio-
res problemas ainda, promovendo e estimu-
lando a proliferação de favelamentos, onde
invariavelmente ficarn expostos a toda a sor-
te de seduçöes que os conduzern corn mais
frequência para a criminalidade do quo para
as açöes honestas e justas.

Assirn seria rnodificada a legislaçao da
Quota do Fundo de Participaçao dos Muni-
cipios, e, quero acreclitar, corn o apoio e o

aplauso de todos os munidIpios brasileiros,
que haverão de receber corno estimulo, na
criteriosa dirnensão assirn estabelecida na
parcela do Fundo (IC Participação, 20% para
educacão, 10% para sammde e 5% para o me-
nor abandonado.

Essa sisternatica viabilizara urna vincula-
cão direta por destinação de fundo próprio
assirn criado, determinando responsabilida-
des aos senhores prefeitos, pois ja não pode-
rão - se concretizada essa sugestão - argüir
carência financeira par erradicar e fazer a
profilaxia do problemna do menor que, alérn
de nacional, impressiona, tambérn, as areas
internacionais.

E isso hA (IC sec o foco central do Bra-
sil em projeção arnpliada no cenário mundial,
pois congressos internacionais são realizados
anualmente corn a mesma preocupação.

Classifico, enfim, como experiência p110-
to, die sentido altamente prático e humano,
corno também baseado nos principios das es-
truturas técnicas de planejamento.

NECESSIDAI)E DE ATUAçAO DO GOVERNO
ESTADUAL

0 SR. I)EPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Prcsidente, Srs. Deputados. Retor-
namos, corn rnuito prazer, Inais uma vez, a
esta tribuna, para tratar de urn assunto que
(liz respeito a situacão precaria do material
humano de flc)sso Estado. Estarnos receben-
(10 lHfl grosso volume contendo as potenciali-
dades dos recursos sociais de Belo Horizonte,
as enti(la(ies de assistência da nossa Capital.
E vernos corn alegria o námero elcvacIissimo
dessas entidades. Contarn-se centenas delas
que prestam auxilios a infância, a materni-
(lade e a veihice. E a qui nos Iernbrarnos de
urn problerna de nossa cidlade, Juiz de Fora.

La. em Juiz (Ic Fora, urn modesto verea-
(br, corn muito sacrificio, trabalho, carinho
e denodo, criou uma instituicão a que deno-
ininou de Instituto (las Meninas. Soria uma
entidade que abrigaria as meninas Orfãs,, ou
aquelas que carecem de pai ou de mae. Esse
vereador, que faco questao de nomear e que,
por sinai, nao é men parente, mas se chama
Olavo Gomes da Silva, é edil da gloriosa ban-
cada da ARENA em Juiz de Fora, homem res-
ponsavel, trabaihador e a quern neste instan-
te rendo minhas mais sinceras homenagens.
Esse vereador criou 0 Instituto (las Meninas
em belissimo e funcional prédio, com todos
os requisitos necessários, que custou alguns
milhares de cmuzeiros para atender As suas
finalidades. Essa obra foi entregue de mao
beijada ao Governo do Estado, para que desse
abrigo a essas meninas órfãs que perambula-
yam e que ainda o fazem pelas ruas de Juiz
de Fora, esmolando a caridade pñblica. Pois
bern, as autoridades responsaveis em Juiz de
Fora transferirarn naturalmente essa respon-
sabilidade, na ordem hierOrquica, pard as
autoridades da Capital, e estas sequem mcxc-
ram uma virgula, nem uma pontuacao. Não
se dignamarn a dar urn vintérn de ajuda para
que essa instituição pudesse abrigar as me-
ninas desamparadas.
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Vejarn V. Exas. a insensibilidade deste
(ioverno Estadual corn rciação a esses proble-
mas humanitários. Despreza-se a criatura
humana, näo se faz conta dos homens, muihe-
res e criancas. Eu não culpo as autoridades
(10 Juizado de Menorcs (IC Juiz de Fora. La
elas não tern condicoes (ic rnovirnentai' aquc-
la instituicao. 0 Estado de Minas Gerais é
que tern a responsabilidade de levar auxIlin
para aquela instituicão.

Como recebernos ('ste volumoso indicador
contendo todas as ohms socials de Belo Ho-
rizonte, nós verificainos quc, quando tenta-
mos ajudar sornente uma instituicão na mi-
nha Juiz de Fora, torna-se impossivel, dada
a inscnsihilidade (leste (ioverno.

Fica aqui a nossa grave advertência as
autoridades constituidas, C CU coloco nas
inäos do Sr. Governador do Estado, 0 Sr. Aure-
halo Chaves, a rcsponsahilidade sobre a vida
de todas as meninas órfas que adormeceni
sob as marquises da minha cidade, peram-
hulando nas arterias (laquela cornunidade

Fica a advcrtência no sentido de que este
Coverno se tome mais sensivel, preocupando-
-Se menus corn pequeninas transferCncias de
professoras, soldados, sargentos, oficiais; qu('
dc se preocupe menos coin jogadas politi-
cas e se preouupc rnais coni as coisas jneren-
tes 'a sua funçiio (IC Governador do Estado,
prestigian(lo Os nossos scineihantes. 0 BOSSO
próxirno.

Aproveito 0 enscjo para apresentar A con-
sideração da Casa urn requerirnento sohre o
estado em que se ericontmam as unidades es-
colares do Estado Aprovcito aifl(ta pam
lembrar ao Sr. Govemnador que várias pro-
fessoras noineadas era 1974 tivemam como dni-
Co vcncinrento o percehido ciii dezernbro da-
quele mesmo ano. Já Se pussamani ojto me-
ses, e ate hoje näo receberarn niais nenhuma
remunei'açio Certaincnte rssc vene irnento
de 1974 foi urn prescnte (IC Papai Noel. Este
poder estadual, que iii-to paga scu .servidor
condignamente, está praticando nina acão rnui-
to mais grave, isto é, nibo the pagando em
dia.

Será que essas professoras I)Odein viver
somente di' vento, de promessaS e nibo preci-
sam alirnentar-se, vestir-se, não precisarn con-
duzir-se? Vivem (IC hrisa, porque o Governo
do Estado nibo Ihes paga Os vencirnentos.

Portanto, flea aqui tainbém este apelo,
que e indiscutivelmente urna grave advcrtCn-
cia para que o Governo, estudan(Io o aspecto
humano do problerna, adote as medidas rnais
imprescin dive is, mais urgentes, e pague, re-
ligiosamente em dia, aos seus funcionários,
aos seus servidores, e, neste caso, a professo-
ra primária, essa mestra maravilhosa, que ensi-
na as primeiras letras as crianças, que dá o
primeiro alento da cultura as pequeninas cria-
turns quc freqiientam as suas salas de aula.

Aqui está 0 nosso rcquerimento, dizendo
que essa escola, a Escola Estadual Tolomeu
Casali de Goianá, encontra-se em péssimas
condicöes de funcionamento , coin prédio
em ruinas, como urn verdadeiro pardieiro,
e coin 	 seus alunos assentados em chão du-
ro. 	 Vejam V. Exas. a gravidade cia nossa

afirinacao. Como se ye, C iinpossivel minis-
trar ensino adequado aos pobres cstudantcs
desse estabehecimento de ensino. Näo h
ambiente de acordo corn a criançada, que
gosta do quc é bcho e aprecia o que é prornis-
Soc. Como jib frisamos, ahunos das primeiras
letras, reccbcndo cusinamento em ambiente
triste, decadente, em ruinas, sofrens em sun
mentalidade em formaçäo, influCncias depres-
sivas, derrotislas, o quc näo é horn para o fu-
turo de urna região.

Espcmarnos que as ilustres automidades c
S. Exa., o Sr. Aurehiano Chaves, tomern as
inedidas rnais urgentes, enérgicas, rnais irn-
prescindivcis c nlais séi-ias, e, despertando
(1(SSa helargia, despertando (lessc Sono mien-
SO em cure SC enrontma toda a rnibquina admi-
nistiativir (Ii) Estado, acordern OS Sis. Depu-
tados, Seeittrios c, piincipalmcnte, a Secre-
lana da Educaçibo o Cuitura, para que o Sr.
Secretibnio tome conhecirnento clas nossas es-
colas, ver(Iadeiras ruinas, verriadeiros pardici-
ros, fliflhlOS de baratas e natos, covil de muitas
coisas, mas menos uma sagrada escola Ofldc
Sc eflsiia As crianças.

MAHGINALIzA(A0 1)0 1)EPUTAI)0 PEL()
PARTIDO

0 Sfl. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Prcsidente, Srs. Deputados , ieio no noticiário
dc' Brasilia nina noticia do que teria havido
urn movimento dos deputados novos, niovi-
mento esse enclereçado no hider José Bonif-
(10, reclamando contra a fafla de participa-
cao dos novos no processo de escoiha para
o Diretórjo Nacional da ARENA.

A verdacle, Sr. Presidente. C que essa
mnai'ginaliiação, esSe esquecirnento nao se y e-
i-ifica Unica e exciusivamente corn os depu-
tados novos, mas corn todos os deputados.
Todos somos csquecidos na horn do deciso.
No tenlia duvida!

Hoje, por exemplo, determinado setor do
iniprensa da Capital divulga que reina urna
cuforia inusitirdis na Assembléia Legislativa e
em todo o Estado pela composico do Dire-
tório da ARENA. Será que cu estou tao por
fora assim. quo nao sinto o inusitado desse
clima de cufonia? Não acredito.

Onde esse jornal foi buscar esta noticia?
Não vejo aqui nenhum deputado eufórico;
nenhumn deputado sabe de coisa mihguma. Ne-
nhum deputado da ARENA foi consultado pa-
ra a formaco do Diretório; a näo ser Os
Vice-hideres do Partido. 	 Decidem sozinhos
e querem que a gente ganhe as eleicôes. Por
isso mesmo C que a ARENA é urn partido
inviável. Fazem campanhas, soltarn livretos
r'nmando modelos politicos, rnas o modeho po-
litico que cicvc ser seguido pela ARENA é o
adotado pelo Governo da Bahia, porque ga-
nhoti filcH as pleiçöes. Foi o modelo do pres-
tIgio aos deputados esiaduais e federais. Afo-
ma esse modelo. tern-se a impresso que não
querem ganhar as eieicöes no Pais. Agora,
se não querem fazer politica e querem ganhar
as eleiçoes, é born que avisern àquehes que näo
tern poder de magia, para se retirarern desse
processo. Não sei fazer mágica. Sem pra-
ticar politica, não sei ganhar elemçöes e nao

terei argumentos para defender 0 Governo das
criticas que ]he são assacadas pela oposição.

Este é o desabafo de urn Deputado que
não tern si(IO OUVi(lO paris nada e que tern
notIcia do que se passa dentro do SCU parti-
do somente através do imprensa da Capital,
quando, depois de ler ahguns jornais e estu-
dar suas tendências, tira o denominador co-
mum para tornar sua posicão e chegar a ver-
dade dos fatos.

No que concerne A renovação da ARENA,
renovar o qué? Nada se renovou na ARENA
coin inciusão do Governador Rondon Pa-
checo no quadro partidário. Urn governador
quc passou quatro anos corn ahergia a poll-
tica, sem penmnitir que se falasse em politico,
agora dita normas nurn partido politico. Pa-
ra renovan, aurnentaramn 0 nimmero e criaram
mais cargos (lentro do partido. Isso não C
renovação. Ii urn processo infhamatório; é
uma inchação. Convocarn nos quatro can-
tos do Pals a mocidade, para participar; C
nccessário que o partido seja popularizado,
através da participação dos jovens. A ARENA
precisa chegar as universi(Iades. 	 Ao traba-
Ihador. Ao operário. A ARENA precisa
deixar de sen o partido rio Governo, paris sei
o partido no Governo. Mas como? Agindo
assim? Marginalizando quem é a razäo do
ser do próprio partido, us (leputados?

Isso, Sr. Presidente e Srs. Deputados, me
faz lembrar a história (haqueha figura do pro-
grama do Chico City, o preguicoso Ze Ativo,
pessoa que acorcia As 4 horas da manhã para
poder ficar mais tempo scm fazer nada. Dc-
sejam fazer urna campanha paris angariar
novos adeptos para o partido, chamar estu-
dantes e trabahhadores, aumentando assim o
quadro partidário. a urn de que fique mais
gente desinformada, mais gente scm partici -
par, rnais gente marginalizada.

Portanto, Sr. Presiciente, C imnpossIveh, C
irnpraticável que consigamos sobreviver nes-
te marasmo quo existe hoje cm nosso Estado,
on meihor, em nosso Pals, porque a politico
de Minas Gerais pouco difere da politica na-
cional. Miss é incrivel que não apareça unia
orientação certa. Sornos gratos âqueles co-
legas que, por urn acaso, tiverain noticia de
que tah (lecisãO foi tomada. Chega urn depu-
tado e fala: o assunto não é porn cornentar,
mas deu-se assirn e assim, on ineihor, foi
resolvido dessa forma. Alas isso não é for-
ma de se fazer politico.

Não concordo corn 0 processo (IC fuxico
ou cochicho. Eu não gosto de fazer fuxjco
e rnuito menos cochicho. Sou hornem adepto
da pohltica, da poiltica pura. Sou politico
por excelência, gosto de fazer politica e tenho
a impressão de que nasci e you morrer politi-
co. Alas não sou politico paris proceder como
vaquinha de presépio, onde so se pode dizer
amém e so se tern noticia dos fatos politicos
através da irnprensa. Urn deputado que näo
lê Os jornais não sabe quais as decisöes do
seu partido. Ora, isso não tern cabimento.
Faho de cátedra, porque não lancei minha
candidatura Ii presidência da ARENA. Não
tenho nenhum candidato; para mirn quahquer
urn serve. Não ha nenhurn super-homem
para fazer a ARENA ganhar eleiçöes sem fa-

zer polItica. E, enquanto não se resolver
essa premissa básica, não ha que Se falar
em salvador da Pátnia. Querern que tenha-
mos conhecirnento de mnagia, mas não ternos
nenhurn poder mediuinico pam eonvencer o
povo de que n65 somos os SeUs legitirnos re-
presentantes. 	 1550 ninguém consegue, por-
que ninguérn aqui faz mágicas. Mãgica e
rnilagre não existem em politica. 	 Pohitica
e fato concreto. 0 modelo politico nacional
é o modelo que está sendo aphicado na Ba-
hia. Procurern ter uma auha coin Gover-
nador da Bahia através dos deputados da
ARENA, dos deputados que governam e que
inandarn ern seus municIpios onde são ma -joritãrios.

Veja Sr. Presidente, que não é fácil, inas
tambCm nib C dificil fazer pohitica. E so
não querer inventor. 0 sistema bipartidário,
por Si so, ja nos traz a maior dificuhdade,
porque dc.. em sintese, já é urn sistenia inex-
plicavel, na forma em que é adotado. E 0sistema (ha gangorra. Enquanto urn lado so-
he, o outro desce. E politico é isso. 0 sis-
tema bipartidárjo e isso. Hoje o MI)B estã
no oposição, enquanto a ARENA está no si-
tuação. Ansanhã, poderá ocorrer o contra-
rio, isto é, o MDB na situação e a ARENA
na oposição, porque, se o MDB tivesse cer-
teza de sen partido eterno da oposicão, não
teria razão de existir. Toclo partido aspira,
corn veemência, ao poder. 0 sisterna hipar-
tidário, no forma que existe no Brasil, C hoje
(he toclo impossivel, porque querem que nós,
somando dois e dois, encontremnos a quantia
de einco. Do direito, é urn sistemna l)iparti-
clário, mas, na ver(la(le, de fob, sio seis
partidos. 	 Existem três suhiegendas cm ca-
da partido. Então, são seis parti(los. Dc
fato, vivemos o pluripartidarismo. 0 hipar-
tidarismo é urn sisterna (Ia gangorra; enquan-
to urn partido desce. o outro sobe. Assim,
existern grandes dificuldades , pois querern
o sistema (10 gangorra. mas não permitern que
cia tenha movimento do bahanço. Querern
que cia fique pondente eternamente, corn a
ARENA em cima e o MDB em baixo. Isso
flão sera' nunca uma gangorra; seria, no m-
ximo, urn escorregador...

Voja V. Exa., Sr. Presidente, que, scm
aquele poder de magia e de mediunidade,
isso para mirn C impraticável. Falo de cá-
tedra, scm nenhurn subterfñgio. Se não te-
nho acesso as decisOes do partido, para sa-
ber o que vai acontecer, é natural que tarn-
hem eu não tenha acesso ao partido e ao Go-
verno para apresentar idéias. Como men
instrumento de trabaiho é a trihuna da Assem-
biéia Legislativa, C lógico que eu aqui corn-
pareça para externar de páblico o que penso
a respeito cia reahidade naeional e, principal-
mente, da realidade pohitica de Minas Gerais.
Não sou conformado e talvez tenha urn gênio
diflcih para compreender essa situação. Tal-
vez eu não tenha facilidade para compreen-
der aquilo que é incompreensivel. Quem
votou em mirn sabia que cu era assim; sahia
que eu tinha uma trernenda dificuldade para
cornpreender os rneandros e as peripécias
que acontecern nos corredorcs e gabinetes das
cüpulas poilticas. Dessa forma, nao ha de
quc se queixar. 	 Quero colaborar, miss, se
lao posso, não ha de ser por isso que irei
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dizer amém a tudo que acontece em matéria
de politica. Posso continuar assiin, na me-
dida em quo minha omissão não represente
urna decepcao para aqueles quo me deram
o mandato do deputado estadual. Esta tern
sido a minha tônica ate agora. Vou-me
omitir, por uns tempos, inas quero deixar
bern claro para todos Os meus amigos e corre-
ligionários (10 interior que a minha omissão,
corn rclacio ao Governo, ira ate ao ponto em
que a decepcCo nCo tome conta desses meus
amigos.

Não sei fazer politico scm obter atos poli-
ticos. Na inesma medida em quo apresento
urn projoto para perdoar 380 mil fazendeiros
do Estado do Minas Gerais, reivindico urn
ato do norneaçCo de juiz de paz no rnenor
dos rnunicipios cm quo sou votado. Onde
sou majoritário, exijo os atos politicos. As
normas do procedimento politico nos muni-
cipios onde sou majoritário são ditadas por
mim e por mais ninguém. Sc me querem
assim na ARENA, ótimo. Se não querern,
timo também. NCo permaneceroi num par-

tido quo nCo inc prestigia. Não ficarei sa-
tisfeito corn apenas 99% dos abs politicos.
Quero 100% onde sou rnajoritCrio. So assim
sei fazer politica.

Já osperei muito, inas confosso que jã
estou cansado (lessa espera, pois preciso dar
uma satisfacCo aos incus amigos do interior
que me deram o mandalo do deputado, quo
procurarei honrar ate a iiltima (lose dos meus
esforços. E já nOo posso olhar para esses
meus amigos. Sei quo aqui toilos estCo corn
a mesma dificuldado. V. Exas. me (lesculpem.
Não tenho tanta paciCncia.

AAO GOVERNAMENTAL ANTIpoLuIcxo

constituição de uma cornissão para examinar
os problemas de poluição em Contagem e na
Grande BH.

Queremos, neste instante, congratular-nos
com a providência do nobre Governador do
Estado. Eta nada mais é senCo a concretiza-
cão de urn projeto de nossa iniciativa, proposto
na legislatura passada e aprovado por este plc-
nCrio, rnas infelizrnente vetado pelo entSo Go-
vernador do Estado. Alas hoje o Sr. Gover-
nador Aureliano Chaves faz funcionar uma
comissCo quo, por seu alto gabarito e por sua
olevada qualificacCo, ira examinar toda a pro-
hlemCtica de poluicCo da Grande BH e ira
lovar a S. Exa. as sugestöes de solucöes que
so impöem a hem da saüde püblica e a bern
do respeito que merece a população do Minas
Gerais por porte do Sr. Governador Aureliano
Chaves, como também dos Deputados da
ARENA e do MDB.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

1)o Sr. Deputado Ferraz Caldas, quo soli-
cita a constituição de uma cornissao de três
inembros para representar a Assembléia na
Exposicão AgropecuCria do Caxambu, de 10 a
17 do corrente;

do Sr. Deputado Pedro Gustin, pedindo
urn voto de pesar polo falecimento do Sr. José
Fonseca c Silva, ocorrido a 2 do corrente cm
UherlCndia;

da Sra. Deputada Jdnia Manse, registran-
(10 corn pesar o falecimento do Dr. Jorge Pa-
dilha Veloso, SecretCrio Municipal da Fazenda
de Contagem;

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoCo Ferraz, Fernando Junqueira, LCcio
do Souza Cruz, Said Arges, JCnia Manse, Pedro
Gustin, Artur Fagundes, Carlos Eloy, Carlos
Lemos, Christovam Chiaradia, Cicero Dumont,
Cyro Macid, Dalton Canabrava, Delfirn Ri-
beiro, Dorningos Lanna, Elmo Braz, Emilio
Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra, Euri-
pedes Craide, Fábio Notini , FCbio Vasconcel-
los, Ferraz Caldas, Gerardo Renault, Humberto
de Almeida, Jesus Trindade, João Bello, JoCo

Marques, JoCo Navarro, Jorge Orlando Carone,
José Honório, José Santana, Kemil Kumaira,
Luiz Baccarini, Mendes Barros, Milton Lima,
Morvan Acayaba, Narcélio Mendes, Neif
Jabur, Nilson Gontijo, Nunes Coelho, Rairnun-
do Albergania, Sérgio Ferrara, Sérgio Olavo
Costa, Telêrnaco Pompei e Vicente Guabiroba.

Matéria Aprovada

Em 2. 1 discussão, o Projeto de Lei Corn-
plementar n. 9 2/75, do Sr. Deputado Fábio
Vasconcellos, que modifica a redacão da ailnea
a do inciso I do art. 99 da Lei Comple-
inentar n.9 3, de 28-12-72.

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, eston de pie-
no acordo corn o requerimento do nobre co-
lega, Deputado Christovam Chiaradia, mas a
nossa vinda a esta tribuna é, antes e acima de
tudo, para nos referirrnos As palavras ainda
ha pouco ditas pelo ilustre Deputado Sérgio
Ferrara. S. Exa., referindo-se ao episódio da
poluicão no vizinho Municlpio de Contagern,
nCo foi feliz quando chcgou a chamar o ilustre
Governador Aureliano Chaves para tratar do
problema. S. Exa. não foi feliz nessa pas-
sagem, porque, usando uma expressCo muito
própria da nossa gente do interior, a quern
tanto estimo, vinha corn o milho quando o
iiustre chefe do Executivo já caminhava corn
o fubá. E que, quando o MDB, segundo o
orador desta tarde, o Deputado Sérgio Fer-
rara, pretende alertar o Governador Aureliano
Chaves para o referido assunto, S. Exa. já
se antecipara, uma vez quo, ha dias passados,
constituira uma comissäo de alto nivel para
estudar a questão.

Al estC, caro Deputado Sérgio Ferrara, o
esclarecimento que julguei de meu dever, co-
mo Deputado mais votado na Grande BH, e
como vice-lider. Devia dizer a V. Exa. estas
palovras quanto a iniciativa governamental da

do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone,
pedindo seja encaminhado ao Sr. FCbio Nico-
Iau Couri voto de congratulacöes pelo trans-
curso de seu aniversário.

PROJETO DE LEI

Em 1.4 discussão, é aprovado o Projeto de
Lei n. 9 150, do Sr. Deputado Christovam Chia-
radia, quo autoniza troca de irnóvel de proprie-
dade do Estado.

Nomeaçao de Comisso

Para representar a Assernbléia na Expo-
sicão AgropecuCria de Caxarnbu, de 10 a 17
do corrente, a requerimento do Sr. Deputado
Ferraz Caldas, a Presidência nomeia a Se-
guinte Comissão: Srs. Deputados José Boni-
fCcio Filho, Cicero Dumont e Ferraz Caldas.

Registro de Presenca
A Presidência registra a presena em pIe-

nánio do Sr. SecretCrio da Viacão e Obras
Pñblicas, Dr. Crispim Jacques Bias Fortes.
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PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO FERNAN-
DO JUNQUEIRA

Comparecimento

JoSo Ferraz, Fernando Junqueira, Wil-
son Tanure, Lücio de Souza Cruz, Said Arges,
Pedro Gustin, Artur Fagundes, Carlos Eloy,
Carlos Lemos, Christovarn Chiaradia, Cicero
Dumont , Cyro Macid, Dalton Canabrava, Del-
urn Riheiro, Dorningos Lanna, Elmo Braz,
Emilio Gallo, Emilio Haddad, Euclides Cintra,
Euripedes Craide, Fãbio Vasconcellos Ferraz
Caldas, Genésio Bernardino, Gerardo Renault,
Gomes Moreira, Humberto de Almeida, Jesus
Trindade, JoSo Bello, JoSo Marques, JoSo Na-
varro, Jorge Orlando Carone, José Honório,
José Santana, Kernil Kumaira, Luiz Baccarini,
Milton Lima, Milton Salles, Morvan Acayaba,
Narcéljo Men(les, Neif Jabur, Nilson Gontijo,
Nunes Coelho, Rainiundo Albergaria, Sebastião
Nascjmento, Sérgio Ferrara, Sérgio Olavo Costa,
Sylo Costa, Telêrnaco Pornpei e Vicente Gua-
biroha.

Expediente
OFICIOS

Do Sr. Diretor-Gera] do DEB/MG , Dr.
Geraldo Pereira da Silva, informando, em res-
posta ao Requeriniento n. 0 129, do Sr. Depu-
tado Dalton Canabrava, que os servicos das
empresas de transportes coletivos em todo o
Estado, de maneira geral , vêm transcorrendo
normalmente e que as poucas irregularidades
apresentadas já estSo sendo objeto de provi -
dénejas da fiscalizaçäo;

do mesmo signatário, que, respondendo
ao Requerimento n. 9 182, também do Sr. Dc-
putado Dalton Canabrava, informa ser o equi-
pamento proposto para a implantaçao de sis-
tema de cornunicacao destinado a noticiar
acidentes rodoviários compativel corn o Sis-
tema Integrado para as Cornunicaçöes Ofi-
ciais do Estado de Minas Gerais, nSo sendo o
caso de aproveitá-lo para o urn reclamado;

do Brigadeiro Teobaldo AntOnio Kopp, Pre-
sidente da TELE1lIG, informando, em resposta
ao Requerimento n. 9 345, do Sr. Deputado Rai-
mundo Albergaria, que Almenara já foi inclui-
da entre as cidades que serão servidas pelo
moderno sisterna de DDD e que o sistema en-
trará em operação em outubro de 1976.

Proposiçoes

PROJETO DE LEI N.' 166/75

Autoriza o Poder Executivo a dispor
sobre horário especial de trabaiho para
servidores civis e militares do Estado.

A Assernbléia Legislativa do Estado de Mi-
nas Gerais decreta:

Art. 1.0 - Fica o Poder Executivo auto-
rizado a conceder, sempre que possIvel, ao
servidor püblico civil e militar do Estado, ma-
triculado em estabelecimento de ensino oficial
ou reconhecido pelo Governo, horário especial
die trabalho que possihilite freqiiência regular
As aulas.

Art. 2. 9 - Esta lei entra em vigor na data
(IC sua publicaçao.

Art. 3 • 1 - - Revogarn-se as disposicOes cm
contrãrio.

Sala das ReuniOes, 8 de agosto de 1975.

Sérqio Olavo Costa - Sérgfo Ferrara
Jorge Orlando Carone	 Nilson Gontijo -
Emilio Haddad - Vicente Guabiroba.

Justificaçao -- Urna das principais preo-
cupacOes do poder pdblico deve ser a manu-
tencOo de urn quadro de servidores corn nivel
cultural razoOvel, de modo que estes estejam
habilitados a bern exercer suas funcOes.

Sabido é que, por forca de disposiçao
constitucional. o Estado deve proteger a cul-
tura, senclo a educacOo o fator cultural que
]he ha de merecer o mOxirno de incentivo.

Os servidores püblicos, tanto militares
dluanto civis, em grande nñrnero tern procu-
rado urn nIvel de formaçao mais qualificado,
tenclo em vista as necessidades da vida moder-
na, que cada vez mais exige o meihor dos
membros da sociedade.

O esforco destes agentes do poder pñblico
e elogiOvel. Nada mais •justo, portanto, que a
adrninistracao püblica possa ter rneios para
possibilitar on facilitar a eduçaçOo de seus
servidores.

A educação. corno se sabe, constitui o me-
thor e mais rentOvel dos investimentos.

Inspirado nos ideais de rnelhoria das con-
(licOes e capacidade de trabaiho daqueles que
prestam serviços ao Estado, apresentamos o
presente projeto de lei.

Urna vez aprovado, a adrninistraçao terá
condicOes mais flexiveis para possibilitar a
educaçOo e formaçOo profissional dos scus fun-
cionarios.

E de grande interesse püblico a matéria
constante do projeto, pois urna adrninistracOo
püblica corn serviclores capacitados terá con-
diçOes de meihor atingir o seu fini funda-
mental, que é o bem-estar social.

Sérgio Olavo Costa
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PROJETO DE LET N.9 167/75

Acrescenta item ao parágrafo ñnico
do art. 81 da Lei n.9 6.277, de 27 de
dezembro de 1973.
A Assembléia Legislativa do Estado de Mi-

nas Gerais decreta:
Art. 1. - Fica acrescido ao parágrafo

ánico do art. 81 da Lei n. 9 6.277, de 27 de
dezembro de 1973, o seguinte item:

"5 - PoderSo ser enquadrados corno pro-
fessores de Educacao Moral e Civica os ii-
cenciados em Filosofia Pura, Estudos Sociais,
I)ireito, História e Pedagogia, ate que venha
a existir, no Estado, curso especifico daquela
disciplina".

Art. 2.° = Revogam-se as disposiçOes em
contrário.

	

Art. 3. 	 Esta lei entra em vigor na data
(Ic sua publicacão.

Sala das ReuniOes, 8 de agosto de 1975.
Jesus Trindade - João Marques - Del-

fim Ribeiro - Nilson Gonlijo - D011on Ca-
nabrava Curios Lemos - Domingos Lanna
- Sérgio Olavo Costa - Humberto de Al-
meida.

Justificação - A disciplina Educação Mo-
ral e Civica foi instituida em todos os sistemas
de ensino, obrigatoriamente, por forca do De-
creto-lei n. 9 869, de 12 de setembro de 1969, re-
gulamentado pelo Decreto n. 9 68.065, de 14 de
janeiro de 1971.

Sendo matéria nova, scm curso e profes-
sores habilitados oficialmente, a Resolucão n.
180/74, do Conseiho Estadual de EducacSo,
permitiu autorização para licenciados em Fi-
losofia, Ciências Sociais, Direito, Geografia,
História ou Pedagogia, ministrarem dita ma-
téria.

Buscando atender interesses (le vários
professores que, em tal situacão, vêm minis-
trando Educacão Moral e Civica no Estado, a
Lei n. 9 6.277, de 27 de dezembro de 1973,
assegurou o direito de enquadramento, em ca-
rater efetivo, ao atual professor auxiliar de
ensino médio e ao professor de ensino de l.a
grau, de 1. 4 a 4.4 series, desde que
satisfacarn as regras de seu art. 81.

Urn dos requisitos do art. 81 e a corn-
provacão de que possua ou venha a possuir,
dentro de cinco anos, habilitacão decorrente
da conclusSo de curso de formacão especifica
para o grau ou nIvel de ensino relacionado
corn o exame ou concurso em que se habilitou.

Como satisfazer tal exigência, se as Facul-
dades de Filosofia ainda nSo ministram tal
ens mo?

Se, para reconhecer urn direito, a lei
exige o inatingivel, passa a ser urn instrumento
odioso, fonte de contra-senso e absurdo desca-
bimento, morrnente quando está em jogo o pos-
sIvel direito de dezenas de professores, exata-
mente os responsáveis pela educacão de nossos
jovens na matéria Educacão Moral e CIvica.

Assim, se os mestres que vêm ministrando
aquela disciplina preenchern todos os requisi-
tos constantes (10 art. 81 da Lei n. 0 6.277,
somente nSo satisfazendo a exigência do seu
item II por cornpleta impossibilidade de aten-
dê-la, é de born senso e lógica que, para se
chegar a urna conclusão racional e justa, o
Estado reconheca o direito do professor em
tela ao seu enquadramento, considerando que
as licenciaturas aqui referidas se constituem
em areas alms a EducacSo Moral e Civica e
tendo-se em vista que a investidura se verifica
no cargo de professor e não na disciplina, e
que, para tanto, são pienamente hahilitados.

Jesus Trindade

REQUERIMENTOS

N.9 463, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
solicitando ao DER a construcão de aterro da
ponte sobre o rio Escuro, na ligacSo de Va-
zante a BR-040;

n.9 464, em que o Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa solicita dos Srs. Governador do
Estado e Secretário da EducacSo a aquisicão
de imóvel para a Escola Estadual Professor
Lopes, do Bairro de Benfica, em Juiz de Fora;

n.' 465, através do qual o Sr. Deputado
Euclides Cintra faz solicitacSo aos Srs. Go-
vernador do Estado, Diretor-Geral do DNER
e Diretor-Geral do DER/MG, no sentido de
que sejarn previstos recursos orçarnentários
para o asfaltamento, em 1976, da rodovia P1-
tangui-BR-262;

do Sr. Deputado Nilson Gontijo, em que
pede a insercão em ata de urn voto de congra-
tulacbes coin Tribunal de Justica e corn o
Desembargador Edésio Fernandes por sua
eleicão para o cargo de presidente do Poder
Judiciário em Minas Gerais;

do Sr. Deputado Artur Fagundes, solici-
tando seja constitulda uma eomissSo de três
deputados, para representar a Assembléia na
1.' ReuniSo de Plane ,jamento Regional, que
será realizada em Montes Claros, sob a coor-
denacão da Secretaria do Planejamento;

do Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz,
através do qual solicita o desarquivamento do
Projeto de Lei n.' 1.249/74, de autoria do
Sr. 1)eputado Edgard de Vasconcelos, que de-
clara de utilidade páblica o Operário Esporte
Clube, de São Goncalo do Rio Abaixo.

Comunicac6es

Do Sr. Deputado Milton Lima, sobre o fa-
lecimento do Sr. José de Sousa Resende,
ocorrido em Araguari;

do mesmo signatário, dando ciência a Ca-
sa do falecimento da Sra. Otilia Barros Fer-
reira Alves, da cidade de Araguari;

do Sr. Deputado Domingos Lanna, solici-
tando o registro em ata de urn voto de pesar
pelo falecirnento da Sra. Maria Paulina Vilas
Boas, mae do Sr. Francisco Vilas Boas, Pre-
feito de Jequeri;

também do Sr. Deputado Domingos Lan-
na, em que solicita a inserção em ata de

um voto de pesar pelo falecimento da Sra.
Laudelina Dias, mac (10 ex-Prefeito de Je-
queri, Sr. Geraldo Dias;

do Sr. Deputado Wilson Tanure, pedindo
seja registrado

'
nos anais cia Casa, urn voto de

pesar pelo falecimento do Sr. Geraldo Mar-
con(Ies de Aguiar, ex-Prefeito de Corinto;

do mesino signatário, em que solicita
também o registro nos anams de urn voto de
pesar pelo falecimento do Sr. Alcides Luis de
Oliveira, ocorrido nesta Capital.

Parecer

Receheu parecer de redacao final:

PHOJETO DE LET COMPLEMENTAR N. 9 2/75

Modifica a redacão da alinea "a" do
inciso I do art. 99, da Lei Compleinentar
n.' 3, de 28 (Ic dezembro (Ic 1972.

A Assemblêia Legislativa (10 Estado de Mi-
nas Gerais decreta:

Art. 1.' -- -- A alinea "a" do inciso I do
art. 99 (Ia Lei Complernentar n. 3. de 28 Ic
(lezembro de 1972, passa a vigorar coin a se-
guinte re(Iacao:

"a) doacSo, devendo constar obrigatoria-
rncnte do contrato, Se 0 donalârio nao for en-
tidacle de (lireito pñblico, os encargos corres-
pondentes, o prazo de scu cumprirnento e a
cláusula (le retroccssSo, sob pena de nulidade
do ato"

Art. 2.' 	 Esta lei entra em vigor na data
(IC sua publicacão.

Art. 3.' - Revogain-se as disposiqOcs em
con trário.

Sala das Coinissbcs, 8 de agosto (le 1975

Domingos Lannu, Presidente -- José San-
lana, Relator - - Neif Jabur.

Oradores

HORARIO ESPECIAL DE TRABALHO

o SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA = Sr. Presidente e Srs. Deputados, urn
assunto que nos tern despertado sobrernaneira
o interesse e o que diz i-espeito aos funcioná-
rios do Estado, civis ou militares , que estu-
darn ou que pretendem estudar. Alguns se en-
contram ate nas ufliversi(IadeS. Outros ía-
zem eursos tCcnicos ou cursam 1.' on 2.'
grau.

Vejain V. Exas. a dificuldade que esses
funcionãrios tern para conseguir urna condi-
cão meihor no própria funcionalidade do Es-
tado, adquirindo, conseqüentemente, mais co-
nhecimentos e tambérn urn diploma de curso
superior que ihes permita uma ascensão mais
rãpida em suas carreiras.

Coin pessoal militar, como soldados,
cabos, sargentos, suboficiais e oficiais, esta
empreitada torna-se simplesmente impossivel.

Dado o rigor da vida militar, esses servidores
nSo podem ou não conseguem cursar uma ía-
culdade ou quaisquer outros cursos.

Portanto, nesta oportunidade, estarnos cia-
horando urn projeto (IC lei que permite ao
scrvi(lor p6b1ico civil e militar do Estado,
matriculado em estabelecimento de ensino
ofiejal on reconhecido pelo Governo, ter, scm-
pre que possivel, horário especial de trabalho
(IUC pOsSii)ilite freqilCncia regular as aulas.
0 Governo, naturalmente, ao tomar essa mcdi-
cia (IC grande alcance social, estará prestigi-
ando sen funcionalismo civil e militar, ao
mesino tempo em que estará adquirindo con-
dicbes de possuir em seus qua(Iros funcionA-
rjos de rnelhoi' gabarito, ate mesmo corn
('UI_so superior. Acre duo que o interesse
rnaior e do proprio Goverrio Estadual. 0 Sr.
Governador, riaturalmente, atentará para nos-
sas poricleracoes e reconhecerá que o nivel dos
funcionIrios (10 Estado poderã ser mais alto
corn urn rendimento melhor nos serviqos que
prestarelil :io Governo

Escolas da Zoria do Mala

Sr. Prcidenle e Srs . Deputados,
u)ro ( L!flnS Hiiiheiii 0 eflSejO e voltamos a
0111 assunto qUe Ja nos trouxe vArias vezes a
esta tiibuna . Trota-se (las escolas (IC nossa
IegiaO, pi. iiiC ipal mente da Escola Estadual
Prof. Lopes, no Bairro de Benfica, em Juiz
IIC Fora, nos proximidades (10 Distrito Indus-
trial daouela cidade C (10 projelo Mendcs
Jdnior. Esta escoa funciona corn urn ndmero
cIevadIssinio (IC alunos e em prédio alugado ha
(luase 20 anos, 0 (I IIC C inadmissIvel. 	 Esta
Ot itU(lC (10 Govcrno retrala 0 sen deseaso pam
corn a edueaçao naquela região.

Fiea aqul urn apelo ao Sr. Governador,
cm forma (IC requeriiiiento, para que tome pro-
vidCncias urgentes, óbvias e necessãrias, corn
rclaciio a referida escola estadual, a urn de
que cia possa ter predio próprio e ern condi-
cöcs adequadas de ministrar aulas a todas as
criancas residentes naquele próspero hairro
de Juiz (IC Fora.

PROBLEMAS DO TRIANGULO MINEIRO

O SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAII)E
-- Sr. Presidentc e Srs. Deputados, nós que
andamos pelo interior de Minas Gerais, percor-
rendo diversas regibes do nosso Estado, esta-
mos continuamente convivendo corn seus pro-
blernas, scfltifl(Io de perto aquilo que mais
vern afligindo nossa populacao.

Analisando a prOpria geografia do Estado
de Minas Gerais, verificando as ligacöes entrc
o Triãngulo e o Ocstc de Minas, encontramos
um hiato as vezes perigoso para a economia
estadual, quando sentimos a falta premente de
uma ligacão entre aquelas duos regibes, que
possibilite o intercârnbio cornercial e, conse-
qhentcinente, maior circulação de riquezas que
beneficiarian1 os cofres estaduais.

Sentimos a própria preocupacão do Dc-
partamento Estadual de Estradas de Rodagem,
quando, em palestra, coin Diretor, cons-
tatamos sua preocupacão pelo que se passa cm
rclaçao ao Oeste do nosso Estado. Sentimos
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o hiato que se criou entt'e o Oestc c o Tn-
ãngulo. A estrada de ligação entre Pium-i e Sa-
cramento ficou apenas na imaginacão dos
técnicos , pois o Governo do Estado se csqueceu
de tirá-la dos papéis e transforiná-la cm rca-
lização palpávcl quc beneficie o povo.

Por isso, ao assomarmos a tribuna procura-
mos fazer despertar o Governo do Estado de Mi-
nas para este problerna tao cruciante pal-a as
regiöes que ternos a honra tie rcpresentar
ncsta Casa.

Hoje, após terrnos fa!ado corn a popula-
cao tie Sacramento, sentido 0 pulso da po-
pulaçao do Triângulo Mineiro, e depois de
sabernios que o Governo Federal vein tentando
(onstruir urn parque floreslal na serra (la
Canastra, sentimos a necessidacle tie ser cons-
truida urna estrada para heneficiar os turistas
que (jUSereIfl tonhecer as flascentcs (10 110
Sao Francisco, para que des possani coflhecer
a cachoeira tie Paulo Afonso, a fini tie quc,
coin suas presenças, facarn coin a cm-
culaçao da riqueza (10 nosso Estatio. (le flosso
Pals, proporcione vantagens as cidaties (10
Oeste e do Tniângulo Mineiro.

Quantas e quantas vezes, no inteicani-
bio tias tivas regiOes, venificarnos que é difi-
cultada a circulaçao tie mercadorias (10 Ti'i-
angulo para o Oestc c do Ocste para o Triân-
gulo! Construiu-se a estrada ligando F'ormiga
A BR-262; entretanlo, esta esirada não é
suficicnte par atentier ii dernanda e as neces-
sidades do Oeste.

Assornamos a esla triljuna, para levar urn
alerta ao Governo do Estado, a fun de quc
dc voile as suas vistas para cste importantc
setor e construa uma estl'a(la fiesta região, cm
regime de prioniclade, clado 0 scu potierio ceo-
nômico e em virtutie da contribuicao, para os
cofres tie Minas Gerais, dos homens que all
vivem.

Fica, pois, a nossa conimibuiçao, no sen-
tido de que seja consignado o flOSSO apelo ao
Governo (10 Estaclo e Ii direçio (10 Departa-
mento de Estradas de Rodagem para que des-
pertern dcsse Solo pa ia as coisas (to Oestc e
para os probiernas do Trifingulo Mineiro.

COMBATE AO DIVOHCTO NO BRASh.

O SR. DEPUTAI)O JESUS THINI)ADE
Sr. Presidente, Srs. J)eputaclos. no primeliro
semestre dos nossos trahalhos, csta Casa apro-
you urn requerirnenlo flOS5O, COIn c('rca dc 40
assinaturas de apoiamcnto, endt'recan do urn
apelo as autoi-itiades deste Pals, a partir do
Presidente (Ia Repñblica, lideres politicos,
Presidente do Congresso, no sentido de que
nao se implantasse, em nosso Direito, o insti-
tuto (10 divórcio.

Felizmentc. csturnos informados (IC que
esse documento mineiro, essa inspiração da
Assernbléia de Minas Gerais , foi urna peca bá-
sica, foi rncsmo urn documento quase decisivo
em Brasilia, para se rejeitar esse cancer social,
que é o divórcio.

Voito a mencionar o assunto, nesta reu-
nião, para dizen aos Srs. Deputados e ao povo
deste Estado da alegnia que se apossou deste

orador, diantc das inforrnacOes do nobre Dc-
putado Geraldo Freire, scm dñvida urn dos
maiores partamentares dcste Pals, pon sua cul-
lura, por sua foninação, por sua oratória, por
sua conduta. Geraldo Freire transcreveu,
nos anais (10 Conresso, e cornentou o requeri-
mento (joe expressava, na quase unanimidctle
(los (lepufatios (lesta Assenibjéja, o pcnsarnento
(10 povo de Minus, contrario a introduçao do
(livórcio em nosso Pals.

Aléin dessa inforrnaçiio Sr. Presidente c
Srs Deputatios, quero tieixar consignado quc
foram int'ilneros Os telegramas, inñmeras as
crtas, diversas as puhlicaçOes em jornais e
vã

a 	 ti
rias cidaties deste Estado, totias etas (ic apoio

as nossas provitiencias, a nossa atitutie tie
('ornhafe Ui (iivórcj() no Brasil. Entre (liver-
SOS jOrnais quc flOS chcgararn, Sr. Pi'csidentc,
\'eiO o A Voz tie DOliflaflIlfia ('oIfl 0 tituloMinus L)ocet on  Recicdo dos Miiieiros uo
I)ivóreio. E urn trabaiho do Padre Marcos
F'rota, que reside naquela heróica, tradicional
egrantie cidacle 'nncira . Pela importância
(ICSSC [rabaiho, petal  inteligéncia que revela,
pcla cultura que tiernonstra, pelas rnanifesta-
cöes tie apoio a esta Asseinhléja neste episódio,
entendo que nós pI'eslarernos urna pãlida home-
nagern ao Padre Marcos Frota. transcrevendo
nos anais tiesta Casa Legislativa esse artigo
que foi publicado em A Vo: de Diainantinq,
flu sua edição (Ic 13 (Ic abi-il do cormcntc ano
E isto , Si. Presitiente, quc requeiro a V.
Exa. : que determine a entrega tiesta pãgina a
Taquigmafia, para que Sc considere como lido
0 artigo e a fim tie que dc seja transcrito, na
integra, nos anais da Assernhléia Legisiativa
tie Minas Gerais, comb ulna denionstraçao a
inais, corno urna pcova a maiS (IC (lUd 0 povo
minciro está atento ao trabalho dos senhores
(leputa(los e está vigilante, para vemificar a con-
iluta dos seus representantes, para aplaudir
aquelas mediclas da Assembléia, quc, quase
scrnpre, devcrn scm aplaudidas, porque são me-
didas como esta, cm favor dos supeniores in-
teresses da nacionalidade c do povo minciro,
(foe são a pmotcção a familia, a proteção a pu-
rcza do Direito e a rcjeição ao divórcio.

Sr. Prcsidente, cnirego a V. Exa. essa publi-
cacao, para que, por detcrrninaçao de V. Exa.,
a Taquigrafia transcreva esse trabalho do
grande sacerdote de I)iarnantina, que aintia
nao ternos a honra tie conhecer pessoalmente,
mas a respeito de quem ja ouvirnos os rnais
eleva(Ios elogios por sua cultura e por seu
trabaiho no campo da Igreja.

Encemramnos nossas palavras, neste mo-
menlo, coin nossos parabéns ao Padre Mar-
cos Frota, autor do artigo:

"Minos Docet on a Bea(-do dos Mineiros
(10 Divóreio

Pc. M. Frota -- S.V.D.

Foi tie Minas quc ha onzc anos se ouviu
urn "Não" dccidido a mazorca cornunizante
que prelendia impelir o Brasil para trás da
cortina tie fcrro. Era a vocacão indomáyel
do rnineiro, que, mais urna vez, se punha a
scrvico tia Pátria para the preset-var a liber-
dade.

Onze anos mais tarde, uma nova tirania
arncaça abater-se sobre o Brasil. A tirania
(10 permissivisrno. 	 0 perrnissivismo é
a áltjina etapa do liberalismo. E o ii-
beralismo levado as ültirnas conseqüênciaS.
E urn parodoxo alribuir lirania ao permissivis-
nb. Sc no permissivismo tudo é permilido,
Sc dc é o climax (to liberaiismo, onde está a
asfixia da libertiade? Esta na asfixia da Ii-
herdade moral. A lei juridica lava as mãos
como Pilatos para Os desmandos contra a lei
moral. E csta cniado o clima para a explo-
são dos inslintos, para o sufocamento da libcr-
(lade de cscolha racional, pelo tropel dos
instintos aculados pelas paixOes.

A inlrodução do (iivórcio caIne nós seria
a prirneira delonação tie uma reacão em cadeia
para a autodestruicäo da ordem jurIdica, que,
na nossa Constituicão escrila e, inais ainda,
na consuetudinaria, ampara e protege a famIlia
e a sociedade brasileira contra os (lesmandos do
permissivismo. Corn outras palavras, aprova-
dos os Projelos Nelson Carneiro e Rubcm
Dourado, não ficaremos so nisso. Teremos a
csse rcspeito umna legislaçao allamenle per-
missiva e vereinos cstarnpados nos nossos cO-
(ligos, permitindo-os, para a nossa vergonha: o
aborto ate ao sexto mCs de gravidez, o homos-
sexualismo, o adullério, a pornografia desbra-
gada nos rneios tie cornuniCação social.

Afirmo isso e sou capaz tie prová-lo agora
mnesrno.

A prova a priori é facilima. São os divor-
cislas inesmos que a forncccm ao repctireni a
socie(iade que o Brasil prccisa irnitar os pal-
scs socialrnenle clesenvoivitios. Ora, os paises
sociaimnentc desenvoividos, que larnanho corn-
plexo de inferionidade gemarn aos nossos di
vorcistas indigenas, näo esta(leiam cm sua Ic-
gislacão somnente o divorcio. Eles Sao hoje
Comb Os CCS tic São Pedro: cstao \'ollando
para corner o própnio vômilo. Foram pagãos.
Cristo iluminou-os ha 2 inil anos, e des vo-
mitararn as suas instituiçöcs pagãs, aquclas que
Se mostrararn absolutamente inassimiláveis
pelo fcrmenlo cristão. Hoje estão assumindo
essas instruçOes vomitadas. Haja vista a In-
glaterra liberando o homossexualismo, a Dma-
rnarca liberando a pomnogm'afia, a Escandinãvia
liberando o nutiisnio, a Franca liberando o
aborto, os Estados Unidos liberando o casa-
menlo entre criancas, para so ficar nesses
exernplos.

Portanto, a lomar a sério Os divorcistas,
esta Terra de Santa Cruz tern que sen a cloaca
internacional tic todos esses vIcios, para nada
ficarmos a dever a csses povos, que, sob esse
ponto (IC vista, so pot- ironia mereccrn o norne
tie socialrncnte dcscnvolvidos . Assim lien
provado o apriorismo quc acima afirmamos:
Os divorcistas não se contenlarão corn as ti-
midas emendas Nelson Carneiro 	 Rubem
l)ourado.

Ora, urn Brasil que tevc a coragem para
dizer e obter da Finlândia que as costas brasi-
leiras não eram o lugar adequado para o lixo
do seu arsênico, não dcvc ter rnenos brio para
se recusar a ser a cloaca moral das manifesta-
çöes de senilidade dos povos dilos desenvol-
vidos.

Alas a primeira prova a posteriori tarn-
bern ja csta al. Jã surgiu no Congresso o
primnciro parlarnentar que, contagiado por esse
coinplexo tic inferioridade, acha que não de-
vernos liinitar o nosso mirnetismo de botocu-
los ao capitulo (livOrcio. E preciso investir
taml)érn contra a vida em gestação. Trata-
-se do I)eputado João Menezes, que já apre-
sentou 0 Cãmama 0 primeiro projeto liberali-
zando o aborto. E, naturatmente, corn a rnes-
ma rnotivaçäo: o exemplo dos paises social-
mente descnvolvitios. (0 Globo 2-4-75)

E pat-a o leitor não ter dñvidas sobre
aondc esse parlarnentar nos quer levar coin
esse rnirnelismo, informe-se a respeito de le-
gislação pró-aborto ncssc pals "socialmente
tiesenvolvitio" (sic!) que se chama Suécia.
LA a rnulher pode rcquerer o aborlo clInico
itO ao tcrceiro mOs, sein que a lei reconheça
ao ITIC(iico o direito a qualqucr objecão, quer
tic carOler merarndnte clinico, quer (Ic carA-
tel- moral. E se essa irresponsOvel quiscr ma-
tar 0 filho, do quarto ao sexto mês, o medico
pode chamar-Ihe a atencão apenas para os
perigos tie ordeni clinica dm1 resultanlcs. Alas
a lei Ihe proibe qualquer ohjeção tie caráter
Otico cIU moral

E por isso que exullainos de alegria e nos
cnchemnos tic orgulho 0 noticia tie que a As-
sernbléia Estadual tie Minas Gerais enviou ao
Panlarnento Nacional uma nola de repüdio
as crnendas constilucionais que pretendem in-
lro(luzir o divórcio no Brasil. Foram 40 os
signatArios desta nota, expressiva maioria por-
tanto.

E se, como ainda hO pouco, o PalOcio do
Planallo proclamava quc os deputados são su-
ficicnternente represenlativos par avaliar a
opiniio do povo nesse capitulo de divOrcio,
então o Paniamento Federal acaba tie receber
o Iflais contunulente repñdio do povo mineiro
0 dissolução do vinculo matrimonial.

Urna vez mais Minas docet. Uma vez
mais Minus dnsina corno se faz pat-a deter as
inazorcas que amcaçam a liberdade cia POtria,
mnazorcas politicas e inazorcas morais.

Bern baja Minas por isso"!

ASFALTAMENTO DA RODOVIA
PITANGUI	 BR-262

O SR. DEPUTAI)O EUCLIDES CINTBA -
Sr. Presidcnte, Srs. 1)eputados, desejamos na
rnanhã (IC hoje abordar, desta tribuna, assunto
tie interesse econOmico, tie intercsse social, re-
lacionado corn o Municipio de Pitangui, região
quc totios nOs conhecemos e tic cuja significa-
cão na histOria mineira e na histOnia nacional
sabernos. Pitangui é realmente o repositório
(Ia cullura, do sentirnenlo, da ordem e cia ci-
vilizacão rnjneira. Cidade histórica e tradi-
cional, tern cia sido abandonatia pelos poderes
pñblicos, que a tern esquecido nas suas 11-
dirnas reivindicacöes.

Visilamos jil por algumas vezes a cara e
cstirnada Pitangui e, sempre que ali compare-
cemos, nos entusiasmnarnos ante os monumen-
los ali feitos, reprcsntativos da nossa histórla,
marcos inesqueciveis tie acontecirnentos ex-
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traordinários ali passados, como que a re-
lembrar a geração atual o valor dos nossos
homens, o trabaiho e a acão daqueles que,
em tempos passados, lutaram para construir a
nossa grandeza moral e a nossa grancleza es-
piritual c cultural.

E assirn a cidade de Pitangui: urn marco
avanca(lo (Ia nossa cultura, um marco longi-

UO cia nossa história. Deve, portanto, mc-
recer, como tal, por partc dos governos, o
carinho e a atencão a que cornunas tais fazern
jus. Qucremos, neste instante, dizer que o
ramal ferroviário JUC (lava accsso a mcncio-
nada cidade foi extinto c, em substituicao a
dc, ci everia ter surgido urna rodovia asfaltada,
porquc Sc trata (IC via dujo tráfego c movirncn-
to siio dos muis iritensos. Essa via, a]11T1
(IC significar para a regiio urna inola rncstra
para 0 FOiCSSO C(OflOIfliCO e social, repre-
senta uina oportunidade para o clesenvolvi-
menlo luristico, pois iniirneras pcssoas aspiram
alcancar a cidade de Pitangui, para conhecer
o clue ha de imporlante ali para a história de
Minas  e do Brasil. Mas, dadas as dificuldades
dc acesso, por falta (IC urna via asfaltada, del-
xam (IC faze-b, preudicando, clesta forma, o
seu (lesenvolvinento. Por isso ê que recente-
rncnte solicilainos ao Sr. Governador do Es-
tado quc envidasse esforcos junto ao DNER e
ao DEB, no sentido de que fosse providcn-
ciado, ainda para 1976, o asfaltainento da ro-
dovia que liga Pitangui a BB-262.

Querernos, nesta oportunidade, reforçar
este nosso trabaiho, no sentido do asfalta-
mento do acesso a cidade dc Pitangui.

APLAUSOS A PRONIJNCIAMENTO DO SR.
PRESII)ENTE DA BEPUBLICA

O SR. 1)EPUTADO CARLOS ELOY -
Sr. Presiciente c Srs. Deputados. A lideranca
do Governo e da ARENA ocupa, neste instante
a tribuna, para fixar o ponto (be vista cia ban-
cada da ARENA e do Governo de Minas Ge-
rais, a respeito das (leclaraçoes prestadas a
Nacäo pebo ilustre I)eputado Ulisses Guimarães,
Presidente Nacional do MDB.

Desejamos, nesta oportunidade, nos con-
gratular corn o Sr. Presiclente cia Repiiblica,
o eminente General Ernesto Geisel, que lancou
A consideraçao do pOVO brasileiro, sobretudo
da classe politica, seu nobre propósito de tea-
lizar um governo dos inais alen [adores e pro-
ficuos, culininanclo efelivamente emsua ascen-
säo a galeria dos rnaioles hornens de nosso
Pals. Sua Excelência se encontra verdadeira-
mente empenliado em institucionalizar a. Re-
volução brasileira.

Seria oportuno fixarrnos a meta, Sr. Pre-
sidente e Srs. Deputados, neste instante cia
vida nacional, quando desde OS mais humil-
des aos mais poderosos aplaudem e apóiam a
conduta (10 Presiclente da Nação, que é a de,
através de uma acão lenta, segura, perene e,
sobretudo, obstinada, conjugar os interesses
nacionais para, de, urna vez por todas, con-
ceder a tao almejada distensão politica, como
muitos a chamam, ou outi-a denominação
qualquer que outros lhe concedam, qual seja,
a de institucionalizar perenemente a Revolu-
cäo brasileira.

Todos nós, homens ptiblicos, operários,
einpresários, industriais, de todas as classes
sociais cicsta Nacao nos achamos empenha-
dos e irmanados nesla luta em torno dos pro-
pósitos (10 eminente General Ernesto Geisel,
clue neste instante mcrece 0 aplauso e o apoio
(IC todo 0 povo brasileiro, scm clistinção de
!)artidos, dc classes, scm cjualquer (iiscrimi-
naciio.

Sua Exelência , o Presiclente Geisel, se acha
profundamente empenhado n5o so em con-
ceder solucoes administrativas ao enorme vo-
lume dc problernas quc afligem a Nacao, mas,
sobretudo -- corn aquela sincericlade, fran-
queza e lealdade corn que se dirigiu aos seus
eornpanheiros de armas e a classe politica,
falando i Nacäo brasileira - --- em reafirrnar os
1)rop6Silos (ba Revolução, dizendo dos seus
desejos de coinandante cIa Nacao e, ao rnesmo
tempo, reafirmando que a manutenco de dc-
lerminados instrurnentos Sc the afigura, as
Forcas Armadas e ii Naciio, como indispen-
sãvcb para a segurança (Ic 10(1 a a Pátria bra-
sileira

E agora, Sr. Presidente, e Srs. Deputacios.
aqui estamos para, em nome cia lideranca cia
hancada cia ARENA e do Governo Aurebiano
Chaves, a potar c aplaudir o pronunciarnento
do Sr. Presidente cia Reptibbica, (liI'igidn a
Nacilo Brasileira. quando de modo franco e
lea!, sobretudo corn aqueba sinceridade que
caracteriza a atuaciio politica dc Sua Exce-
lência, dc se (lirigiu ao povo brasibeiro, Ira-
cando normas condutoras para este mesmo
povo e reafirmancbo que a Revoluco brasi-
leira e irreversivel, corno tambérn é indispen-
sável e necessário a manutençibo dos instru-
mentos criados pela Revolucao.

0 Presidente Geisel se dirigiu a Nacao
como erninente estadista, convocando o povo
dc todas as classes para, harmonica e cons-
trutivamente, trabaihar para esta Naco scm
distinção de classes, scm distinção de parti-
dos, scm distincão de credos, mas convocando
todo o povo brasileiro, para, irmanado, aju-
dd-lo a reerguer esta Nacao definitivamente,
transformando-a, como é seu desejo e de todo
o povo, no Pals da Era Atôrnica.

Ingressando na Era AtOmica, através do
acordo para producão dc energia nuclear para
fins pacificos, dá dc a demonstracão de que
preside esta Nacão corn sinceridade, corn leal-
dade aos seus companheiros das forcas arma-
das e a todo o povo brasiieiro. Para isto, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, cumprirnos o
dever de lider cia ARENA e do Governo Au-
reliano Chaves para, neste instante, registrar-
mos nos anais da Casa o nosso aplauso e o
nosso entusiasmo ao pronunciamento do Sr.
Presidente, convocando os brasileiros para,
junto corn dc, continuar a lutar pelo cresci-
menlo da Naco.

OS SRS. DEPUTADOS DALTON CANA-
BRA VA, NILSON GONTIJO, EMILIO HAD-
DAD E HUMBERTO DE ALMEIDA - (Pro-
ferern discursos que, por nao terem sido de-
volvidos pelos oradores, serão publicados em
outra eciicão.)

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Artur Fagundes, solid-
tando seja constitui(ia uma cornissão de três
deputacbos, para representar a Assernhiéia na
l . a Reunião de Pbanejamento Regional, que se
rea!izará em MonIes Claros, sob a coordenacão
cia Secretaria dc Planejamento do Estado;

do Sr. Deputacbo Christovam Chiaradia, em
que solicita urn voto (Ic congraiulacOes corn o
General Ednardo D'Avila Melo, Comandante
do II Exército, pebo discurso proferido na
ahertura (10 curso de dipbomandos da Escola
Superior die Guerra. em S5o Paulo, sob) o tema
Segurwica e Dcserivoluimenlo;

do Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz,
pedindo 0 desarquivamento do Projeto de Lei
n." 1.245, que (beclara de utilidade pdbbica o
Operãrio Esporte Clube, corn sede em So
Gonçalo do Rio Abaixo;

do Sr. Deputado Nilson Gontijo, através
do qual sobicita a inserção em ata de urn
voto (IC congratubacOes corn o Tribunal de Jus-
tica e corn o Desembargador Edésio Fer-
nandes pot sua eleiçao para a presidência do
Poder Judiciário cm Minus Gerais.

PARECER

Dc rcdacão final do Projeto de Lei Corn-
plernentar n. 2/75.

PIIOJETO DE LEI

Em 1.' ciiscussão, o Projeto de Lei n.° 151/
75, do Sr. I)eputado Rairnundo Albergaria, que
automiza c disciplina a contagem (Ic tempo de
serviço pblico estadual e de atividades pri-
vada, para efeito dc aposentadoria;

din 2.1 discussão, o Projeto de Lei n.
85/75, do Sr. Deputado Christovarn Chiaradia,
ciue autoriza o Poder Executivo a organizar
uma socie(iadc de economia mista destinada ii
mealizaça() do comércio de exportacão e impor-
laciio.

Nomeação de Comissão

A Mesa nomeia, para representar a As-
sembléia na 1. Reunião (IC Planejamento Re-
gional, que será reabizada em Montes Claros,
sob a coordenacao cia Secretaria de Planeja-
menlo (10 Estado, a requerirnento do Sr. Dc-
putado Artur Fagundes, a seguinte comissäo:
pela ARENA, os Srs. Deputados Artur Fagun-
des c Cicero Dumont; pebo MDB, o Sr. Dc-
putado Pedro Narciso.
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79. REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 11 DE AGOSTO DE 1975

PBESII)ENCLA 1)0 SR. DEPUTAI)0 JOAO
FERRAZ

Comparecimento

Joao Ferraz -- Fernando Junqucira - -
Luicio de Souza Cruz -- - Said Arges - Amilcar
Padovani -- Antonio Dias Carlos Elo y -
Carlos Lemos - Christovain Chiaradia - Ci-
cero Dumont 	 Cvro Macic! 	 Delfim Rihcii'o
- - 1)orningos Lanna - Emilio Gallo -- Emi-
lio Haddad -- 	 Cintra 	 Euripedes
Craide - - Fáhio \Tasconcellos 	 Ferraz Cal-
(las 	 Gcnésio Bernardino - Gerardo Renault
-- Humberto de Almeida -- Jesus Trindade
Joo Bello - JoSo Navarro -- - JoSo Pinto
Riheiro - - Jorge Orlando Carone - José Ho-
nório - - José Santana 	 Kernil Kumaira
Mendes Burros -- Milton Limo --- Milton Sal-
les ----- Narcélio Mendes -- Nilson Gonlijo
Nunes Coelho 	 Rairnundo Albergaria - Sc-
bastiao Nascirnento - -- -- Sérgio Ferrara 	 Sérgio
Olavo Costa 	 Telêinaco Pompei -• Vicente
Guabiroha.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador:

n.° 73, informando, em resposta ao Reque-
rirnento n. 130, (10 Sr. Deputado João Na-
varro, que a matéria (IC que trata o referido
requerilnento, no que (liz respeito a cornpetên-
cia de órgOo estadual, já é obeto (le estudo
pela Secretaria de Estado do EducacOo;

n.9 74, através do qual informa, respon-
dendo ao Requerirnento n. 9 338, do Sr. Depu-
tado Gerardo Renault, que a inclusOo do pro-
jeto de ligacOo dos Municipios de Arcos e
Pains no piano de obras do DER/MG porn o
próximo exercicio estâ sendo estudada por
aquela autarquia;

n.Q 75, em que responde ao Requerimento
n.° 156, apresentado pelo Sr. Deputado José
Santana, informando que o DNER já progralnou
os meihoramentos para a rodovia BR-262, no
trecho Belo Horizonte a João Monievade, ha-
vendo, inclusive, previsão de inicio da nova
rodovia para 1977;

n.9 76, informando, em atenção ao Reque-
rimento n° 172, do Sr. Deputado Gerardo Re-
nault, que a pavimentacOo do trecho da rodo-
via MG-27 que liga Had de Minas, Pratápolis
e Cássia estã em estudo para ser incluida no
programa de obras do seu Governo;

tantes do solicitaçao citada tern a sua execu-
cOo afeta ao DNER, estando o seu Governo
atento a sua efetivaçOo;

(10 Sr. SecretOrio de Estado do Governo,
Dr. MOrcio Garcia Vilela, que, em atençOo ao
Bequeriinento n.° 359, do Sr. Deputado Jorge
Orlando Carone, solicitando a criaçOo do mu-
scu hislOrico de Vicosa, informa ser aeon-
selhOvcl aguardar legislaçOo federal discipli-
nando a instituiçOo de novos museus mediante
convênio corn os Estados e Municipios;

(10 Sr. Newton Ciro Braga, SecretOrio-
(i] (10 Ministerin dos Transportes, infor-

mando quc Os serviços de consti-uçOo do trecho
da estrada quc liga Viçosa a Governador Va-
ladares encontrarn-se delegados ao DEB/MG;

do Sr. Estcvam Augusto Santos Pereira,
ASSeSSOr Parlamen tar do Ministro dos Trans-
portes, atraves do qual informa estarem os
s('i,çjs dc pavirnentaçiio do contorno de JoOo
Monlevade, na BR-381/MG, em fase de m yra-
tura do respectivo contrato, previsto o prazo
(Ic 210 dins para sua execucOo;

do Sr. Presidente da Caixa EconOmica (10
Estado, Hélio Carvalho Garcia , informando
que nOo hO condicoes (Ic aquele estabelecimen-
to de credito avocar a si a solucOo dos pro-
blemas cxislentcs corn os conjuntos habitacio-
nais NaçOes Unidas, Monte Castelo, Riacho
dos Pcdras e Riheiro (Ic Ahreu, mas que os
respcctivos agentcs financeiros jO estOo toman-
do providéncias no sentido de solucionar re-
feridos problemas;

do Inspetor-Geral (10 Banco do Brasil,
Francisco (Ic Assis Figueira (2), lamentando
nOo poder atender os pedidos feitos através
dos Requerimentos n.s 293 e 294, do Sr. De-
putado Euclicles Cintra, porque tanto a cria-
ceo como a transferência ou extincOo de
agencia é inatCria da economia interna dos
estabelecirnentos hancOrios;

(10 Sr. Presidcnte do IBDF, Paulo Azevedo
Benitti. cOlflunicafl(1O a impossibilidade (IC
atcndimcnto ao solicitado no Requerirnento
n. 239, (Ic autoria (10 Sr. Deputado Dalton
Canabrava, tendo cm vista estar terminando
a teinpora(la (IC caça aniadorista no corrente
cxercicio;

do Sr. Moacir Reis, Diretor-Geral do
INPM. em quc informa, em atenç5o ao Reque-
rirncnto n. 220. apresentado pelo Sr. Depu-
10(10 Sérgio Ferraro , que os precos pOblicos
relativos 0 metrologia legal nOo sofrerSo, em
1975, qualquer correçao, sendo mantidos aque-
les correspondentes ao salOrio minimo de
1974;

n. 77, informando, em resposta no Be- do Sr. Superintendente Regional do INPS,
querimento n.9 194 do Sr. I)eputado Sérgio MOno Ibrahim do Silva, que, em resposta ao
Olavo Costa, que Os trechos rocloviOrios cons- Requerimento n. 9 105, subscrito pelo Sr. De-
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putado Emilio Haddad, informa nSo ter a
assistência nosocornial a massa segurada so-
frido qualqucr prejuizo em face da paralisacão
temporãria do Hospital São José;

do Sr. Secretário-Geral do Ministério do
Previdência e Assistência Social, informando
haver encaminhado a Secretaria daquele Mi-
nistério, para exame, cópia de Requerimento
do Sr. Deputado Gerardo Renault, relativa-
mente ñ instalaçSo (IC urna creche-modelo c-rn
Belo Horizonte.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.? 168/75, 1)0 SR.
1)EPUTADO LUCIO 1)E SOUZA CRUZ

(ex-Projeto de Lei n.° 1.249/74, desarquivado,
(Jo Sr. Deputado Edgard de Vasconcelos)

l)eclara de utilidade pñblica o Ope-
rãrio Esporte Clubc, de São Gonçalo do
Rio Abaixo.

A Assembléia Legislativa do Estado (Ic-
Minas Gerais dc-crc-ta:

Art. 1. - Fica declarado dc utilidade
pdblica o Operãrio Esporte Clube, da cidade
de SAO Gonçalo do Rio Abaixo.

Art. 2. - Esta Ic-i c-ntrarã em vigor no
data dc- sun publicacSo.

Art. 3.' ---- Revogarn-se as disposicoes c-ni
contrário.

Sala dos ReuniOes, 10 dc outuhro de 1974

Edgard de Vosconcelos -- Ivo Morais -
Milton Salles Pedro Gustin Ddllon Ca-
iiabrava.

Justifica cáo - Sr. Presidente, Srs. Dc-pu-
tados, se ha urna agremiacSo esportiva do
Estado que justifica tornar-se de utilidade
pdblica, outra não e scnSo o Operário Esporte
Clube, na cidade de São Goncalo do Rio
Abaixo, o qual tern como Presidente o jovein
téduico em contabilidade e titular da carnisa
dc-z, César Guedes Bicalho.

Esta agremiacSo esportiva é, pode-se di-
zer, o prolongamento do antigo Esperança Fu-
tebol Clube, para cuja criacão e sobrcvivência,
isto por volta do firn do dec-ada (Ic- 930 e prin-
cipio da de 940, houve inuito esforço e boa
vontade por parte de homens coino José Can-
dido Pessoa, José Pedro dos Santos, Orealino
Goncalves, (estes já falecidos), 1)uilio Martins
Guedes, Raimundo Evangelista Teixeira, José
Francisco Moreira Rodrigues, José Maria dos
Santos, José Torres Pessoa, Manoel Amaro
LobSo, Odilon Martins Torres e tantos outros
nomes que podc-riam aqui ser citados. Do
inicio do Esperanca participaram jogadores
como José Roberto, os irmãos Dico e Totó
André, os irmãos Ageu e José Antunes.

Já na dec-ada de 40 aparecia nova geração
para dar continuação ao esporte local: os
irmãos Teixeira, dos quais Josias e José Ce-
duo foram os que mais se destacaram. Este
ñltimo, ainda, residindo em São Goncalo, corn

OS ramos (IC comercio e inddstria. No final
da (lecada dc- 40 e principio da de 50, surgem
jogadores que deixaram saudades: Raimundo
Lopes, Delduque Gonçalves, Elcio Rodrigues,
os irmãos Selvino c Lourival de Freitas; os
irmSos Garcia, Albertino, Januãrio, Itamar c
Mario. Este, titular do c-lube de 945 ate 1970,
foi, sc-rn ddvida alguma, o esteio do OEC por
muitosanos; Os irniSos Guedes Bicaiho, Se-
hastião, Duilio e CCsar. Os irmãos José dos
Santos, Totó e Fioto e, ainda, José Lausino;
mais, ainda, Hugo Ferreira, l)omingos Vicente,
Manoel Clãudio, José Afonso, Joao Nepomu-
cc-no, Nelson Torres, Raimundo Eusébio, João
(le Dc-us, Nezinlio Torres, José Nicomedes,
Rairnundo Pc-ssoa Costa, Jair e Joval Torres
c- Sc-bastiSo Ricardo. E, mais recc-ntemente,
Luis Cirlaco, Valtinho, l)anilo, Nono Rodri-
gues, José Olinto, Eustáquio Rodrigues, Luis
Fonseca e sc-us filhos Pelé e Elvio , José de Al-
inc-ida. Geraldo Lage, Geraldo Fonseca, Afrâ-
fliO, José Pena, Goncalo, os irrnSos José Vitor
c- l)udu, Murilo, Alexandre, José Raimundo
Ferreira, Manoel dos Neves, José Felix; final-
rnentc-, citaremos ainda os nomes dos ex-Pre-
sidentes do c-lube: Manoel G. Moreira, José
João, Raimundo Pc-ssoa, Costa, Silvandino Ro-
drigues, José Vitor, Luis Eduardo, Itamar
Garcia, José Afonso, José Cc-duo Teixeira c- -
Joaquim Gabriel Ferreira. Este, Win de ter
sj(Io Presidc-ntc-, ainda faz parte do quadro de
jogaclores, funcionando no chamado cascudSo.
Alas é ainda rc-gra três (to primeiro quadro.
Tern c-Ic- o crédito de ter sido o adquirente
(to ánico patrimOnio do OEC: o campo (Ic- in-
tehol

Nomes quc- ressaltarn ainda, não so como
jogadores quc- foram, mas especialmente porque
cram os chamados juizes do apito: José
Geraldo Ribeiro, Raimundo Oscar, José Afonso,
I)omingos Goncalves Filho, RoldSo Alcixo, José
Maria dos Santos, Joval Glicério, José Vitor,
José João, Francisco de D. Lilia c-, ate mes-
mo, ci Dr. AdOnis Martins Moreira, que era
considcrado naquela cidade como o dono do
apito. Este dltimo, diga-se de passagem, urn
dos mais notáveis assessorc-s da Casa, já tendo
sido, inclusive, o Dirc-tor-Geral de sua Sec-re-
lana.

Srs. Deputados, o OEC, além de sua his-
tória, tern suns conquistas. E, se fOssemos
falar sobre c-las, centenas de linhas não dariam.

Assirn, considerando-se sec definida a sua
situacão jurIdica, conforme consta do livro
proprio de rc-gistro, de n. 9 F-01, fis. 94-96v,
sob n. geral 40, da Coinarca de Santa Barbara,
e o sc-u funcionamento ser mais do que pro-
vado, nada mais justo do que aprovar-se o
prc-sente projc-to de lei, pertinente ao reco-
nhcciniento de utilidadc- pñblica do OperOrio
Esporte Clube, da cidade de São Gonçalo do
Rio Abaixo.

Edgard de Vasconcelos

PROJETO DE LET N. 170/75

DO nova redacao ao art. 1. 1 da Lei
n.Q 6.605, de 14-7-75.

A Assembléia Lc-gislativa do Estado de
Minas Gerais dc-crc-ta;

Sala (las ReuniOes , 11 de agosto de 1975.
Vicente Guabiroba 	 José Laviola - Nil-

son Gontijo - Ferraz Caldas - José Marques
Gerardo Renault - João Navarro.

Justificacao - Na redacao da Lei no
6.605, de 14 de julho de 1975, a exata localiza-
cão do Parque Estadual da Serra do Cipó
ficou prejudicada por algumas ornissOes que
o presente projeto procura sanar. Assim sc-n-
do, é oportuna e objetiva a modificacao orien-
tada pelo presente projeto, que visa, no inte-
resse do povo (Ic- Minas Gerais, a preservaçjjo
(IC uma enorme riqueza cientIficocultural e
turistica.

A iniciativa cia Universjdade Federal de
Minas Gerais, que icalizou os estudos prece-
dentc-s, e a colaboracao do Instituto de Geo-
diências Aplicadas e do Instituto Estadual de
Florestas proporcjonarão a Assembléja Legis-
lativa e ao Governo do Estado de Minas Gerais
atenderem antigas aspiraçOes do povo daquela
região e da populacão da Grande Belo Ho-
rizonte, que ali tern uma expressiva area de
lazer. E também do conhecimento geral que
a comunidade eientifica brasilejra tern-se ma-
nifestado na imprensa estadual e nacional so-
bre a oportunidade cia preservacao da Serra
do Cipó corn Sc-Us importantes ecossisternas de
campo rupestre, matas, cerrados e c-species de
animais e vegetais raros.

A area proposta para o Parque Estadual
da Serra do Cipó estO situada a 70 km a nor-
dc-ste de Belo Horizonte, em linha reta. 0
acesso se faz por aproximadamente 120 km de
estradas de boa quali(Iade. A reserva em pro-
posicão compreende aproximadamente 27.600
hectares nas bacias dos ribeirOes Mascates e
GaviOes (on Arc-ins) formadores do rio Cipóe
outras areas cênicas de elevada importância
cientifico-cultural e turistica.

0 famoso botanico H.L. Mello Barreto
declarou: "Talvez poucos lugares do mun'Io
possam exibir urna variedade major de plan-
tas, corn formas tao curiosas e raras..
Alvaro da Silveira foj outro entusjasta da Ser-
ra do CipO, e o Prof. A. B. Jolly, em sua
ditima visita 0 Serra do Cipó, denunciou o
perigo de uma irrecuperabjlidade de todo
aquele enorme potencial biológico, entesoura-
do pe1 Ic-nb processo de evolucão durante
rnilhOes de anus, sujeito a desaparecer para

N.° 466, (10 Sr. Deputado Mendes Bar-
" O S, solicitando (10 Sr. Govennador do Estado
a encampaçao, pelo Departamento de Estradas
(IC Rodagem, da rodovia que liga Acueena 0
BR-381, no Distrito de Nanuque;

nY 467, através do qual o Sr. Deputado
Rairnundo Albergaria pc-dc- ao Sr. Governador
(10 Estado e ao D i retor-Geral do DER/MG a
eonclusão das obras cia estrada que ]iga Ma-
nhuaçu a Aimorés;

(10 Sr. Deputado Luiz Baccarini, pedindo
a consignacao nos anais da Casa de urn voto de
pc-san pelo falecimento do Vereador José Jaime
Nichols, Presidente cia COmara de Nova Lima;

do Sr. Deputado José Santana, solicitando
voto de aplauso ao Sr. Ministro Dirceu No-
gueira , dos Transportes , em virtude da escolha
do Eng. Ademar Ribeiro cia Silva para a di-
retoria do DNER;

do Sr. Deputado Dênio Moreira, em que
pc-dc- o desarquivamento do Projeto de Lei
Cornplementar fl. 9 5/73, de sua autoria, que
dispoe sobre o controle externo do fiscaliza-
cäo financeira e orcamentOrja do Poder Exe-
cutivo;

do Sr. Deputado Carlos Eloy, através do
qual solicita a ampliacão, para cinco, do nü-
Inc-no de membmos da comissão que represen-
tarO a Assembbéia no 1.0 Reunião de Planeja-
mento Regional, que será realizada em Montes
Claros, de 11 a 13 do corrente;

do Sr. Deputado Raimundo Albergaria,
solicitando voto de congratulacoes corn o Pre-
sidente Ernesto Geisel pc-la nomeaçOo do Dr.
Ademar Ribeiro da Silva para a direcao-geral
do Departamento Nacional de Estradas de
Rodagem.

Art. 1.0 - 0 art. 1.0 cia Lei n. 0 6.605,(Ic 14 de julho dc- 1975, passa a ter a
seguinte redacão:

"Art. 1. - Fica o Poder Executivo autori-
zado a criar o Parque Estadual da Serra do
Cipó, corn area aproximada de 27.600 hectares,
compreendendo parte da bacia do rio Cipó,
espeeialmente as bacias de sc-us formadores,
ribeirão Mascates e ribeirão Gaviöes ou Areias,
nos Municipios de Jabuticatubas, Itabira, ham-
he do Mato J)entro Santana do Riacho".

Art. 2. - Esta Ic-i entra em vigor na
data de sua publicacao.

Art. 3. 9 -- Revogam-se as disposicoes c-incontrOrio.

sempre devido 0 ignorOncja aliada a
do homem. Na verdade, a devastacao sistemO-
tic-a dos nossos recursos naturajs tern assumido
nos iiltimos abs nina proporção alarmante,
corn reflexos economic-os e sociais negativos.
Nosso Estado, essencialmente florestal no ml-
cio cia ocupacão hurnana, apresenta-se hoje
como uma inexpressiva cobertura florestal na-
tural. Paralelarnente corn o desmatarnento,
monurnentos naturajs dc- grande importOnciacientifico-cultural tern sido destrujdos. Em
regiOes culturalrnente desenvolvjdas no exte-
rior são constantes as iniciativas de preser-
vacão da natureza sob a forma de parques e
reservas equivalentes.

A iniciatjva de preservar parte da Serra
(to Cipó como parquc- estadual proporcionarO
a Ic-liz oportunjdade de perpetuacao de nosso
patrirnOnio ecológico de campo rupestre, de
uma fauna e flora de grande impontancia c-ic-n-
tIfica e de locais de c-xprc-ssiva potendialjdade
turistjei c-in funcão (le sua beleza paisagistica.

Vicente Guabirob

REQUERIMENTOS

-
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do trabaiho patriótico e vanguardeiro da en-
genharia rodoviária nacional. E corn incon-
tida emocäo de mineiro, que vejo assurnir tao
alto cargo o erninente patricio, taihado para
lao grave rnissao (1€ cornpetência técnica e
humanismo civilizador. A sua experiência (IC
desbravador e pionciro (Ia Amazônia e o diu-
111mb trabaiho em altos postos em Minas, corn
a paisagern espiritual e humanista do homern
(10 Centro, constituern inestimável cabedal de
tirocinio e vivência para o desempenho de sua
alta rnissiio. As giandes rodovias que con-
duzern os novos valores da sociedade indus-
trial não p0(1cm romper corn a paiSagem hu-
mana dos valores (le nossa tradiçao histórica.
Os rnodcrrios métodos da engenharia rodovia-
na tcrão (IC considerar as condicöes ccológicas
(Ia paisagem c (10 clima, impedindo que a
inaquina se sobrcponha ao homem. A grande
obra rodoviaria nao sera apenas a acao a
veneer o espaco sem considerar o homem. Ha
(IC colaborar coin a pesquisa operacioflal, no
seflti(lO de mudanca social: a pstrada ha dc
se colocar a servico do homem, no sentido de
sua prornocão OU emaflcipacão, e nao como
ocasiao dc conflito dc valores (Ia tradi(:ao corn
os (IC ulfla avancada tccnologia. Em outros
termos : o trabaiho a frente (le to importaflte
Dcpartameflto não consistirâ apcnas em no-
v 	 plancjarnentos e construcibeS de rodovias,
inas, sobretudo, em vincUlar as corlcepcoes (IC

sua planificaco co in iniperativos (IC urna
politica social e hurnana quc coloque toda
estrada ou autovia scgUfl(lo as (limcnsoes do
hornem e ao scrvico de sua emancipacibo demo-
crática, cconômica e social.

0 SR. DEPUTA1)O IIAIMUNI)() ALBER- 0 emincnte homcrn püblico, de acabada
GABI - Sr. Presidente, Srs. l)eputados, forrnacão cientifica, tern aprimOra(la a sua vi-
tcnho a honra de comunicar a Casa a auSpi-Sao dc liumanista, corno é caracteristiCa da
ciosa noticia (la noiilVacaO (IC ernincntc ml- genIe rnincira, o que o credencia para a reali-
nciro para o alto cargo (IC Diretor (10 I)NER. zacao dessa obra de teenologia e humanismo.
0 Presidente Ernesto Geisel acaba de no-mear o Dr. Adcmar Ribeiro da Silva para a Ao traçar o perill de tao nobre pCrSOfll-
direçao-gcral de urn dos mais iniportantcs lidade, quero concluir requerendo a egrégia
&gäos da administracibo federal. 0 grande Asscmbléia Legislabva urn voto de congratula-
patrIcio tern notâvel cabedal de servicos pi .Cs.. çöes coin ernincnte Presidente Ernesto Geisel
tados a Minas e ao Brasil. Coin 	 foi por sua acertada nomeacão, distinguindo Minas
Coordenador do Centro do Planejamnento Ro- e levando para tao alto cargo urn dos grandcs
doviârio (Ia Amazônia, Clicfc (10 1.' Distrito 	 engenheiros de nosso Estado.
iRodoviário Federal era da Hcsidência
de Betim, c dos cscritóriOs de Uheraba e
Araxá. Atualmente era o Chefe (10 6. 9 Dis-
trito Rodoviário em Minas Gerais.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Minas c
o Brasil se regozijam pela acertada norncacaO,
não so pela distincão conferida ao nosso Es-
tado, valorizando-se as altas qualidadcs de
cornpetênCia e digni(Iadc profissibnal do mi-
neiro que sabe aliar a cspecializaclbo ciciiti-
fica co in humanismno de nossa tradicão, co-
mo tarnbémn pela C xccpcional contribuicão quc
serâ dada a engenharia rodoviária nacional.
o Brasil da Revolucão de 1964 está dcci-
didamente empenhado na efetiva conquista
econômica do espaco geogrãfico (10 territó-
rio nacional, quc tern comb fundamento a
multiplicacäo de rodovias de intcriorizacão
de nossa civilizacão. 0 avanco civilizador
de nossas fronteiras internas ha de fazer-se,
percorrendo as grandes vias estratégicaS que
se rasgam por todo o território nacional.
Esta obra de emancipacão cconômica, social e
espinitual da populacão brasileira dependerá

I --- ao 10mm- conhecimento pelos jor-
nais, radio e televisão de que a Itad irnpe-
trara mandado (ic scgurança contra o ato que
(Iecrctou seu fecharnento tcmporário ("enquan-
to durareni as causas ensejadoras da medi(1a"),
a Prefeitura manifesto seu desejo e compro-
Inisso (IC rcspeitar fielmente a dccisão do
Justiça;

2 -- a cassaçSo (10 alvará de funcionamen-
to (Ia empresa apenas encerra moroso processo
(JUC se vem desenvolvendo hIm 34 anos, durante
os quais a ItaIm sempre manifesta cinico me-
nosprezo Pelas autoridades e pela populacibo
(to Municipio;

3 - o grande impacto que a medida team
causado Im opinião pdblica se deve ao seu ver-
dadeiro significado, como marco histórico C
(lecisivo no cornbatc Imquelcs que, abusivamen-
Ic, despejam moi-te, doença e dcsconforto o-
bre milhares de pessoas, n5o podendo, as-
sim, ser o ato coflfun(lido corn polItica (lcma-
gógica e irresponsImvel. Contagern é o Muni-
cipio mineiro mais industrialjzado c tern in-
centivado e socorrido seu imenso parque in-
dustrial. Mas todos devem cumprir a lei no
mais puro eSpIrito de coexistência social;

4 - a Prefeitura de Contagem agradecc
o apoio entusiImstico que vem rccebendo do
povo, da imprensa, das autoridades estaduais e
federais e de todos aqueles que, pelo born
senso ou pela responsabjlidade cientIfica, tern
manifesta(lo sua repulsa por qualquer espécie
dc (lestruicao do mejo ambiente;

5 - a Prcfejtura pede e espera a mo-
deracão, a serenidade de todos, a confianca
nas autoridades e o respeito Im lei, par evitar
quc este momento de alegria c elevacao social
seja explorado por pessoas inescrupulosas,
sempre Ii espera de oportunjdade para tentar
criar inexistente clima dc tcnsão e de intran-
qOilidade.

para a direçao do DNER. Quero congratular-me
corn o Sr. Governadom' por essa feliz indica-
co. Nessa indicacäo hIm de se salientar a
grande Iiderança cxerci(la pelo nosso Gover-
nador, que, ao assunJir a responsabiljdade de
indicIm-lo, valeu-se da sua preclara consciên-
cia, (Ic homem justo e sincero, fazendo corn
que esta indieacao fosse uma homenageni ao
mcrccirnento (lb Dr. Ademar, executivo de
gran(Ie gabanito e merecedor das nossas me-
Ihores rccomendacoes

Estan(lo o Dr. Ademar a frente do DNEH,
0 povo (IC Minas e que vai ganhar. Fomos
premiados pela sua indicaçao, pois, mineiro
le grande valor, conhecedor dos prohiernas

(lOs mineiros , por certo não deixarIm de atender
as nossas maiom-es aspiracoes.

Sr. Presidentc, aproveitando a oportuni-
(made, quCro Icr o telcgrama que passei ao
Dr. Adernar Ribeiro da Silva: "Parece que
Deus e mcsmo rnineiro. Eliseu saiu de Minas e
ganliei a estrada Ponte Nova a Rio Casca.
Hoje outro grande amigo sai de Minas e jIm
antevejo concluida a estrada Viçosa a Rio
Branco cm 1976 e o acesso a Jurumirim uma
realidacle. Faço minhas suas alegrias feliz
escolha governamnenlal e auguro sucesso e êxito
pleno sua administracao .Ahraços".

SI1)ERIRGIC. MENDES JiNIOR

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - - Sr. Presidente c Srs. Deputados, de-
sejei usar a palavra nesta noite, apenas para
umna noticia auspiciosa para minha regio,
aquela megiao esquecida e deturpada, scmpre
colocada em terceiro ou quarto lugar dentro
(las prerrogativas das gnandes cidades de
Minas. Juiz (Ic Fora recebe corn euforia a
noticia do projeto da Siderdrgica Mendes Jib-
nior. Na semana próxirna passada recebemos
convite daquela emprcsa para que os repre-
sentantes de Juiz de Fora, deputados esta-
duais e deputados federais, c o Senador eleito
por Minas Gerais, o nosso ex-Prefeito, corn-
parecessem a uma rcunião que seria uma cx-
posiçao, uma explanacao de como se cncontra
(1 projeto sideribrgico da Mendes Jdnior.

Portanto, trata-se de uma notIcia auspi-
ciosa para a minha região. Seria realmente
urna redençao para a minha rcgiao a efetiva
implantacao da citada siderUrgica. Faço esse
breve pronunciamento, neste momento, para
registrar a ocorrência c para registrar essa
reuniäo que podcrIm realmente abrir as corn-
portas do progresso de minha zona, de minha
quenida Juiz de Fora, jIm que Os governos es-
taduais, os órgãos oficiais, muito pouco ou
quase nada tern feito para a minha querida
terra. Juiz de Fora é a nossa primeira cidade,
excetuando-se, naturairnente, a Capital. Alas,
rnesrno assirn, continua coin escolas em
ruinas, continua postcrgada pelos governos
antcrjorcs. 0 Dr. Aureliano Chaves, lamen-
tavclmcnte, ainda não olhou corn bons olhos
para parte do territórjo mineiro. JA temos
feito algurnas dczenas de crIticas, desta tnibu-
na. JA dissemos que 0 ñltimo presente a
minha regiImo foi precisamente o Sr. Gover-
nador Bondon Pacheco que para ali foi a fim

Comunicacôes

Do Sr. Deputado Mendes Barros, em que
dá ciência a Casa do falecimento do Sr. Sc-
bastião Ferreira Brandäo, pal do Dr. Jose
Medina Brandão, dc Governador Valadares;

do Sr. Deputado Carlos Eloy, transmitin-
do a Casa a noticia do faiccimento ocorrido em
Curvelo, do Sr. Etiene Marinho Trindadc;

do Sr. Deputado Emilio Haddad (3), in-
formando A Casa o falecimdnto do menor
Francisco Pereira Pimentel e (la Sra. Maria do
Carmo Cruz, ocorri(lO em Oliveira; e do Sr.
Francisco Teixeira Marra, ocorrido cm Car-
rnópolis

do Sr. Dcputado Milton Lima (2), noti-
ciando o faleciineflto (la Sra. Geraldina Rodri-
gues Pcixoto c do Sr. João Pircs, ocorrido cm
Araguari;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, dando
ciência a Casa de quc se afastará do território
1acional, por prazo inferior a 30 dias;

de igual tcor, do Sr. Deputado Haroldo
Lopes.

Oradores

VOTO 1)E CONGRATEJLACOES COM 0
PRESIDENTE DA REPUBLICA

LUTA CONTRA A POLUICAO

0 SR. 1)EPUTADO EMILIO HADDAD --
Sr. Presidcnte c Srs. 1)cputados. Está no
ordem do (ha a luta contra a poluicäo. Desde
Os mais altos escalöes da Presidéncia da Re-
piihlica ate mesmo nas areas dos municipios,
inuito se teni falado c discutido a respeito (10
assunto.

Ganhou notoriedade a luta contra a polui-
cão, na semana passada, quando o Sr. Prefeito
de Contagemn dcterminou a cassacibo do alvará
de funcionamcflto da Companhia de Cirnento
Itad, desde que at ;-- sexta-feira não havia to-
rnado as medidas preconizadas para evitar a
poluicão. Na sexta-feira compareCeu a sede
daquela empresa urn fiscal da Prefeitura de
Contagem, para levar oficialmente ao conhech
mento da direção daquela empresa a decisão
do Sr. Prefeito. A Companhia, usando de
direito seu, não respondeu a notificacão; en-
trou corn mandado de seguranca perante o

.Juiz de Direito dc Contagem , tendo S. Exa.indeferjdo a lirninar (lb mandaclo. Antes mes-
mo do pronunciarnento do Sr. Juiz, o Sr. Pre-
feito Newton Cardoso distrjbuiu nota a im-
prensa , que desejo Icr para quc fique cons-
tando dos anais:

"Prefeitupa Municipal de Conta gem

Superinleudénejo do Desenvolvjmento de
Contagem (SUDECON)

0 Prefeito dc Contagem, a propósito das
medidas quc dCcretou contra a Companhia
Portland de Cimento Itad, distribuiu por volta
(las 11 horas da manh5 a seguinte nota a irn-
I)rcflsa:

Newton Cardoso - Prefeito"

CONGRATULACOES COM 0 SR
GOVERNADOR

O SR. DEPUTADO FABIO VASCONCEL-
LOS - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Minas acaba de receber a auspiciosa notIcia
dii indicacao do Dr. Ademar Ribeiro da Silva
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80.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 12 DE AGOSTO DE 1975

de inaugurar distrito da CDL que nao deu em
nada. S. Exa. 'Ieixou o seu automóvel en-
guicado em Benfica, corn urn pneu furado.
Foi o ñltimo e ñnico presente do Sr. Rondon
Pacheco a minha cidade. Mesmo assim, em
ligeira c rápida estada, corn seu velculo ofi-
cial danificadO.

Desejamos ardentemente que S. Exa., o
Dr. Aureliano Chaves, realmente possa vir
corn chave nova abrir aquelas fechaduras
jé emperradas. E born frisar que a Sidertirgica
Mendes Junior nada tern de oficial. E uma
empresa privada, nada tendo a ver corn nosso
Estado. Mas está levando o progresso e o
trabalbo para a cidade.

Matria Aprovada

REQUERIMENTOS

1)0 Sr. Deputado Dênio Moreira, em que
solicita o desarquivamento do Projeto de Lei
Complernentar n. 5/73, de sua autoria, que
dispöe sobre controle interno da fiscalizacão
financeira e orcamentária do Poder Exe-
cutivo;

do Sr. Deputado Carlos Eloy, solicitando
seja ampliado par cinco o nürnero de rnern-
bros da comissSo que representará a Assern-
bléia na 1.1 ReuniSo de Planejarnento Regio-

nal, que se realizará ern Montes Claros, de 11
a 13 do corrente;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, em que
pede a consideracão, nos anais, de voto de
pesar pelo falecimento do Vereador José Jaime
Nichols, Presidente da Cérnara Municipal de
Nova Lima;

do Sr. Deputado Raimondo Albergaria,
pe(lindo voto de congratulacöes corn o Sr.
Presidente da Repüblica pela nomeacão do Dr.
Ademar Riheiro da Silva para a direcao-geral
(10 DNER.

PROJETO DE LEI

Em 1.4 discussSo: n.°s 154 e 155, do Sr.
l)cputado Emilio Haddad, que declara de uti-
lidade pñblica, respectivarnente, a Casa da
Crianca e o Bangu Atlético Clube, ambos corn
sede em Oliveira.

Nomeação de Comisso
A Mesa nomeia, a requerirnento do Sr.

Deputado Carlos Eloy, para integrar a cornissão
que representará a Assembléia na 1. Reunião
de Planejarnento Regional, que se realizará em
Montes Claros, de 11 a 13 do corrente, os se-
guintes Deputados Antonio Dias e Keinil
Kumaira.

PRESIDiNCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento
Joao Ferraz -- 	 Junqueira

Wilson Tanure - Lñcio de Souza Cruz - Said
Arges -- Jñnia Manse - Pedro Gustin --
Arnilcar Padovani 	 Antonio Dias - Carlos
Eloy - Carlos Leinos - Christovarn Chiara-
dia - Cyro Maciel - Dalton Canabrava - Del-
urn Ribeiro -- Dênio Moreira 	 Dorningos
Lanna 	 Emilio Gallo 	 Emilio Haddad -
Euclides Cintra - Euripedes Craide - Fá-
bio Notini 	 Fábio Vasconcellos 	 Ferraz
Caldas Genésio Bernardino - Gerardo Re-
nault -- Gornes Moreira - Humberto de Al-
meida - Jesus Trindade - João Navarro
JoSo Pinto Ribeiro 	 Jorge Orlando Caronc
- José Bonifãcio Filho José Laviola --
José Honório - Kemil Kurnaira - Luiz Bac-
carini - Mendes Barros - Milton Lima --
Milton Salles - Narcélio Mendes Neif Ja-
bur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Bairnundo Albergaria - Sebastião Nascirnento
- Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Costa -
Sylo Costa - Telêrnaco Pompei - Vicente
Guabiroba.

Expediente

OFt ClO

Do Sr. Superintendente do IPASE cm
Minas Gerais, Linneu Sellos, que, em resposta
a pedido do Sr. Deputado Wilson Tanure sobre
celebracao de convênios corn o Hospital Nossa
Senhora das Gracas e Casa de Saüde Santa
MOnica, de Sete Lagoas, informa que deter-
minou providências objetivando reunir dados
estatIsticos completos a respeito da situação
dos servidores fedei-ais naquela cidade, a fim
de, em seguida, encarninhar no Sr. Diretor
do Departamento de Assistência do IPASE
proposta que retrate a pretensão daqueles
servidores.

Proposiçôes

PROJETO DE LEI N.9 171/75

Autoriza extracOes especiais da Lo-
tenia do Estado de Minas Gerais, para apli-
cacao de recursos em assistência social e
esporte especializado.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica a Loteria do Estado de
Minas Gerais autorizada a realizar, nos termos

do art. 9•Q, n. 9 7, do Decreto-lei Federal n.
6.259, de 10 de fevereiro de 1944, duas extra-
çOes especiais para os fins constantes desta lei,
na g épocas próprias comemorativas da In-
confidência Mineima e da Independência do
Brasil, de acordo corn os Decretos-leis Esta-
duais n.9 165, de 10 de janeiro de 1939, n.
175, de 26 de janeiro de 1939, e Federal n.
3.850, de 22 de marco de 1939.

Art. 2. - 0 lucro liquido resultante das
duas extraçOes refenidas no art. 1. será as-
sim distribuido:

I -- 50% serão destinados a assistência le-
piocomial, atmavés do órgao estadual Funda-
cSo Estadual de Assistência Leprocomial --
FEAL;

II -- - 50% serão destinados, em partes
iguais, a subvençOes no esporte amador espe-
cializado, através de suas respectivas federa -
cOes.

Parágrafo tinico - A aplicação dos re-
cursos cuja destinação se contém no item I
serã feita pela Secretaria de Estado da Sañde;
a aplicação dos redursos cuja destinação se
contém no item II será feita pela Secretania
de Acão Social e Desportos.

Art. 3•Q - Realizadas as extraçOes, a Lo-
teria do Estado de Minas Gerais levará a cré-
dito da Secretaria de Estado da Sañde e da
Secretaria de Acão Social e Desportos o lucro
apurado, em duas partes iguais, no prazo de
30 dias, em contas própnias, obedecida a le-
gislaçao vigente.

Art. 40 As entidades beneficiárias dos
recursos decorrentes desta lei prestarão con-
tas das importâncias recebidas junto ao Tri-
bunal de Contas do Estado.

Art. 5•Q - Revogadas as disposiçoes em
contrário, esta lei entrará em vigor na data
de sun publicaçao.

Sala das ReuniOes, 12 de agosto de 1975.

Jorge Orlando Corone - Mendes Barros
- Sérgio Ferrara - Neif Jabur - Emilio
Haddad - Nilson Gonlijo - Lair Baccarini
- José Santana.

Justificacâo - A Loteria Mineira promo-
ye apenas duas extraçOes especiais: São
João e Natal; enquanto a Loteria Federal pro-
move quatro: Inconfidência Mineira, São João,
Independência do Brasil e Natal. Portanto,
nada mais justo que conceder a nossa Loteria
do Estado a oportunidade de promover extra-
çOes naquelas duas outras datas tao signifi-
cativas para a gente de Minas Gerais, berço
de Tiradentes e palco da Inconfidência, alérn
de participante ativa do rnovirnento que culmi-
nou na independência do Brasil.

68	 69



Os recursos provenientes dessas duas cx-
traçSes viriarn atender a dois setores extrema-
mente carentes: a assistência aos leprosos e 0
esporte amador especializado. A primeira é
prestada penosamente pela FEAL Funda-
çSo Estadual de Assistência Leprocomial
que, coin novos e subst'anciosos recursos,
viria amenizar os sofrimentos dos humildes
portadores cia lepra, esquecidos em sua misé-
na e sua desgraça.

A segunda metade perrnitiria o eficaz
desenvolvirnento do esporte amador, que tantas
glórias já trouxe i nossa gdnte e que sobre-
vive gracas a donativos e verbas inconstantes.
Recursos constantes, que permitam a organiza-
çao de uma infra-cstrutura proveitosa, virSo
possibilitar novas vitórias, que nSo dependerSo
mais de vaiores e sacrificios individuais, mas
de urn digno esforço coletivo.

Jorge Orlando Carone

PROJETO DE LEI N. 172/75

I)eclara de utilidade püblica a Pru-
(ldntma Futehol Clube, coin em Belo
Horizonte.

A Assemhléia Legislativa do Estado (IC
Minas Gerais decreta:

Art. 1. -- Fica deciarada dc' utilidade
piibiica a Prudentina Futehoi Ciube, corn sedc
em Belo Horizonte.

Art. 2. 	 Esta lei entra em vigor na daLi
de sua publicacSo.

Art. 3. 	 Revogam-se as disposicöes em
contrãrio.

Sala das ReuniOes, 12 de agosto de 1975

José Laviola	 Nilson Gontijo -- Chris-
lovam Chiaradia -- Antonio Dias	 DeTfirn
Ribeiro -- Vicente Guabiroba.

Justificacao - Fundada a 25 de dezembro
de 1955, corn sede c foro em Belo Horizonte.
a Prudentina Fulebol Clube - PFC - tern
por finalidacle: a) desenvolver a educacão
fisica em todas as suas modalidades; b) pro-
mover reuniöes e cliversbes de carãtcr espor-
tivo, cIvico, estético, social e eclucativo (Ic
forma gerai.

A partir de entbo, esta associacãO es-
portiva tern pautado sua existência por inteira
fidelidade a seus propósitos educativos, tendo
urn destacado papel social.

A PFC tern seus estatutos registrados no
Cartório Jero Oliva, nesta Capital, no iivro
A-8, As fls. 123 e 124, sob o nümero de ordem
6.540, em data de 15-07-66.

Alérn disso, a referida agrerniação fun-
ciona ha mais de dois anos, coin jun-
to ao Departarnento de Futebol Arnador, e seus
diretores são absolutamente idôneos e não per-
cebem qualquer espécie de remuneração nelo
exercicio de seus cargos.

Em vista disso, e baseado na comprovacbo
dos documentos anexos, entendemos que a
PFC preenche as condiçbes exigidas peia Lei
n.° 3.373, de 12-05-65, para ser considerada
entidade de utilidade pñblica.

José Laviola

BEQUEBIMENTOS

N.° 468, (10 Sr. Deputado Ferraz Caidas,
solicitando do Sr. Governador do Estado a
criacSo de urn posto de sadde na cidade tie
Santa Rita de Jacutinga;

n.° 469, em que a Sra. Deputada Jñaia
Manse soiicita a transcricbo, nos anais da
Casa, do cliscurso proferido pelo Coronel Car-
los Augusto da Costa, quando assumiu o cargo
(ic Comandante-Geral da Policia Militar do
Estado de Minas Gerais;

n.9 470 , da rnesrna signatária, pedindo
providência do Sr. Governador, no sentido
(Ic que a Secretaria de Sadde implante deli-
nitivamente o servico medico (10 Departa-
menlo de Futebol Arnador;

n." 471, tarnhém da Sra. Deputada JSnia
Manse, no quai soiicita do Sr. Ministro da
Previdência Social a imediata reabertura do
Hospital São José, para atendimento aos
segura(Ios do INPS em Minas Gerais;

ainda da mesma signatSria, solicitando
voto dc pesar pelo falecimento do Sr. José
Justiniano Carneiro, ocornido nesta Capital;

do Sr. I)eputado Mendes Barros, em que
solicita sejam enviados votos de congratula-
cOes aos Drs. José Goulart e MSrcio Antonio
da Fonseca e Silva, Presidentes, respectiva-
mente, dos Consethos Regionais de Farmácia
de Minas Gerais e de Silo Paulo, peio êxito
alcancado na realização do I Encontro In-
terestacivai de Farinacêuticos;

do Sr. Deputado .João Navarro, através
(10 qual solicita a consignacão em ata de urn
voto de aplauso ao ovem Afonso Salvador da
Costa, que acaba de conquistar o tituio de
eampeSo brasileiro de judo juvenil.

Comunicacôes

Da Sra. Deputada JOnia Manse, pedindo
voto de pesar pelo falecirnento do jornalista
Levi José de Sousa;

do Sr. Deputado Joiio Navarro, sobre fa-
lecirnento (10 Sr. João Evangelista Duque,
ocorrido cm Barhacena;

do mesmo sigiiatOrio, dando ciência a
Casa do falecimento do Sr. AnIsio Lopes de
Assis, de Capela Nova;

ainda do rnesmo parlarnentar, cientifi-
canl(lo a Casa de que o Sr. Deputado Humberto
(IC Almeida substituirá o Sr. Deputado José
Bonifácio Fiiho, que passará para a suplên-
cia, na Comissão de Inquérito para Promover o
Levantarnento da SituacSo da PoluicSo do Ar
em Belo Horizonte e Estudar os Meios para
Cornbatê-la;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava (3),em que traz ao conhec jmento cia Casa o fale-cirnento: do Dr. Waldemar Borges , em Cur-veto; do Dr. Orvile Colombo, nesta Capital, e
do Sr. Etiene Trindade, no Distrito de TomazGonzaga , MunicIpio de Curvelo;

do Sr. Deputado Kemjl Kumajra (3), pe-
clindo voto de pesar pelo falecimento : do Sr.Bitcrnjl da Costa Ramalho, em Itaobim; de
Haul da Cunha Fliho, em Teófilo Otoni, e
de Ana Lucia Otorjj Muniz, nesta Capital;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara (2), no-ticiando o fa1ecjfl(j): do Sr. José JorgeArarnuni, nesta Ca pital, e da Sra. Celina HortaSarnrjajo (IC Sousa, tambéin nesta Capital.

Pareceres

Hecebeu parecer favorávej
(la Comissão de Constituicoo e Justica, em1.0 discuss,-' (), 0 Projeto die Lei n. 9 101.

Reec'beu parecer pelo arquivamen0.

(Ia Comissão de Constitujcão e Justiça,cm 1.0 (liscus.são o Projeto de Lei n. Q 78.

Recebeu parecer lie redacão final

PROJETO DE LEI N.' 85/75

Autorjza o Poder Executjvo a or-
ganizar uma sociedacle de economia mista
destjnada a realizacão do comércjo de
exportacão e importacão
A Assembléja Legislatj y do Estado deMinas Gerais d!ecre!a:

Art. 1.' Fica o Poder Executivo auto-
nizado a organizar uma sociedacle dc economia
nhista destinada 0 rcaiizacao do comércjo dc
exportaçao e importacoo

Parágrafo ünico --- A sociedade sera or-ganizada de forma a p reenclier os requisitos
minjmos estabelecidos no art. 2., do Decreto-
-lei n. 1.248, de 29 de novembro de 1972.

Art. 2. - Fica o Poder Executjyo autorj-
zado a manter entendjmentos coine empresas nacionais idOneas, a firn de via-
bilizar os objetjvos cia sociedacle de que trataa presente lei.

Art. 3. - Esta lei entra em vigor na data
de sun puhlicaçSo

Art. 4. - RevOgam-se as disposjcoes emCOfltrOrjo

Sala c!as Comissoes , 12 de agosto de 1975.
Liz Baccarixzi, Presjdente - DomingosLanna, Relator - José Bonifcjcjo Filho --Neif Jabur.

Oradores

PARABENS AO PREFEITO NEWTON
CARDOSO

O SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Si. Presidente, Srs. Deputados. Venho a csta
tribuna para fazer coro coin que pa-
rahenjzam o Prefejto Newton Cardoso por suavigoros 0 rneijjda, impedindo que a sadde dapopu!acão de Contagem seja sacrifjcada 5ganOncia S husca do lucro
inescrupulosos 	 fOcil de grupos

Esta atitude coiajosa ficarO em flossa his-
toria coma inieiatjva pionc'ira no combate ao
mal que, em algumas partes do Pais, atinge
indices intolerOveis

Não é se p pnofeta do Apocalipse preveras funestas conseqiiencias advindas de uma
aceitacão pass iva da deterioi-açäo das condj -çbes hiológicas de vida no Pais. Estas con-
seqüêncjas JO se fazem sentjr hoje mesmo emielacão A s pessoas que moram nos lOcais me-
nos atingidos pe!a poluicão.

Embora membros da OPosicão, emboraIaça criticas ao Governo do Estado, quando
necessOrio, devo também externar os meus
e!ogios ao Sr. Aureliano Chaves de MentIon-
ça. quando rnostrou aos Diretores da Itad que
o procurararn tentando impedir o fecharnento
cia fObrica, sua resoluçoo dc ver curnprjdos os
( l!SpOSltjyoS legais.

0 Sr. Governadoi- terá os Incus aplausos
sempre que ofereça seu apoio a causas cornoc'sta

I)esejo fazer tarnbéin, desta tribuna, meu
apelo S polieia Militar do Estado (IC MinasGerais , no sentido die que cumpra coin

 a dc'ternhjnacOo do Sr. Governador, afimn de que Os inoradores das adljacêncjas do
had não tenham de sofrcr por mais nem
urn dia aquilo que vêm sofrendo hO 34 anos.

"A cassacOo do alvarO (IC funcionarnerito(tO empresa apenas encerra moroso processoclue Se vein (lesenvoivendo hO 34 anos, durante
os quais a I'I'AtT seinpre manifestou cinico me-
riosprezo pelas autoridacies e pela populacão
do Municipic)", para citar textualmente New-
ton Cardoso.

Finalizando quero lembrar que a cam-
panha que ora se desenvolve contra a poluicOo
aml)iental, eampanha assumjcja pelo Prefeito
de Contagern, earnpanha 0 qual ajuntarnosnosso requerirnento peclindo cornlssOo parla-rnentar de inquérito para efetuar levantarnento
do problema, tern apoio no programna de açOo
o Movirnento l)emocrOtjco Brasileiro , apro-vado na V Convencão Nacional, realizada cmabri! de 1972, quanclo o docurnento ao tratar

de politico racional de urbaniza(:ão diz: "São
pontos bOsjcos clesle objetivo:

C) defesa do natureza e combate 0 po-
iuicSo do rneio ambjente."
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GUERRA CONTRA A poLuIcAo

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. A causa é impor-
tante, por isso o efeito deste problema e irn-
portante, mas a verdade é que, quanto ao pro-
blerna da Itaü, a causa sobrepöe-se em muito
ao efeito.

Veja, Sr. Presidente, o quanto de impor-
tante existe na posicão deste Prefeito, que, no
dizer de urn jornalista, faz o papel de Antô-
nio ConseiheirO, fecliando uma indiistria que
na verdade estava a destruir a razão de ser
do próprio desenvolvirnento, prejudicando a
sadde do povo, a vida humana.

A posicão do Prefeito de Contagern, hoje
conhecido acredito que em todos os quadrantes
deste Pals, é notável, porgue, em três cidades
visitadas por mim ueste urn de sernana, espe-
cialmente Montes Claros, reina uma total eufo-
na e urna expectativa inusitada pelo desenro-
lar deste acontecimento, pocque, como disse
no iniciar estas palavras, Sr. Presidente, o
inusitado da providência e da coragern deste
Prefeito firmou uma jurisprudência através
de urn juiz que a Pals já comeca a admirar
pela sua isencão ao aplicar as leis, que é o
Dr. Emerson Tardicu. Honro-me de ter sido
coega desta figura magna da magistratura,
porque isso representa a tomada de posicão
de uma geração que precisa aparecer Para
assumir os destinos do Pals.

O Dr. Emerson Tardieu é na verdade
uma grafl(1C figura da magistratura, urn juris-
consulto do nosso Pals. Sem usar o latirn,
sem usar os data vcnia tao costumeiros e a
verborragia própria dos juristas em decisOes,
chegou e decidiu, simplesrneflte, que aquela
furnaça estava preudicando a saüde do povo
e fechou a fábrica. Não teve que usar o
latirn, pois este e muito bonito quando falta o
argumento em portugUês.

O Prefeito Newton Cardoso tornoil unia
posição heróica Para os nossos destinos, por-
que, acredito eu, tirando São Paulo, que é
um caso Perdido, ainda poderernos salvar o
resto, e o Prefeito Newton Cardoso den o
primeirO passo.

Eu tenho uma inveja muito grande de não
ter sido eu quem fcchou a Itañ, que está a
poluir, a distribuir silicose ao povo da cidade
de Contagem e da Grande BH. Assim, sob , to-
dos Os auspicios, estamos a espera da notcia
de que a gloriosa policia de Minas Gerais foi
fechar aquela inddstria, que ha 34 anos é
inadimplente com seus compromissoS e vive
a prejudicar a saüde do povo da Grande BH,
numa ganância terrivel

'
Para alcancar cada

vez rnais lucros maiores. t verdade que isto
é uma conseqüência natural dessa sociedade
de consumo, rnas é tarnbém verdade que as
autoridades precisam conscientizar-se, porque
as leis existem. 0 que nao existe são hornens
corn coragern suficiente para cumprir essas
leis. On não existiam. Se agora existem,
ótimo.

Veja, Sr. Preidente, como de repente
nurn assunto, descobre-se tanta coisa. Aind
hoje, verificando este problerna de Contagem
eu não poderia deixar pãssar despercebida

oportunidade de registrar a razão daquilo
que tenho dito: que a polItica forja os grandes
estadistas.

Israel Pinheiro, esse grande estadista,
foi ohornem que, ern 1941, quando da inter-
ventoria do Sr. Benedito Valadares, dava a
concessão, através da Secretaria da Agricul-
tura - que, naquele tempo, não tinha CDI --
Para funcionarnento dessa indñstria e afora-
mento dos terrenos do contrato desta Corn-
panhia de Cimento Portland Itad em Conta-
gem. 0 Secretário da Agricultura de então,
o Sr. Israel Pinheiro, que, depois de 30
anos, seria urn dos grandes governadores do
Estado de Minas Gerais, já dizia, num des-
pacho que concedia a ordern Para aforamento,
que era verdade que a indñstria representava
urn desenvolvimento Para o nosso Estado, mas
era bom que se cuidasse Para se evitar a p0-

luicão perigosa da Cia. Itaij, porque cimento
e poluicão letal. Ha 34 anos, esse homern
forrnidável, que foi Israel Pinheiro, já previa
essa poluicão. E esses gananciosos, que re
julgam donos de tudo e de todos, porque tern
dinheiro, não cumprem as suas obrigaçöes e
não colocam os filtros antipoluentes. Por ser
letal a poluicão proveniente do cimento, quan-
tos ja morrerarn por morte diagnosticada como
urn mal sdbito - porqUe, antigamente, nao
se falava em enfarte e nern em cancer de put-
mao; era simplesmente rnal sübito - quando
essa morte era provocada pela Cia. Itad.

Se colocássemOs neste recinto do plenãrio
Lima saca de cimento em uma lata dágua, pro-
vavelmente não agüentariamOs o aumento as-
sustador da temperatura. 0 que não dizer
desta ernpresa criminosa que joga nos céus da
Grande BH 120 toneladas de cimento por dia?
Além de criminosa, é burra, porque deixa de
vender 120 toneladas que poderiam ser re-
cuperadas e recolocadas no mercado consii-
micior. Mas é o cornodismo natural daqueles
quc são estimulados pela impunidade. Como
não são punidos, continuam agindo dii mesma
forma. Nesta orgia de leis e decretos que
ternos, é prcciso que autoridades cumpram pelo
menos 1% da legislacão vigente, Para que
tenharnos banidos de nossos meios esses crimi-
nosos, que, numa ganância cada vez maior,
tentam a cada mornento e cada vez mais ga-
nhar mais em detrimento da saüde do povo.
O povo que se dane, contanto que seus bolsos
estejam cheios; essa é a filosofia. Depois de
poluir São Paulo, vierarn Para Minas, mas
agora terão de voltar Para São Paulo.

Fiquem sabendo que em Minas Gerais
existe hoje urna tomada de consciência das
autoridades, através dessa posicão inusitada
do Prefeito de Contagem. Nós, aqui, vamas
levar a ferro e fogo a guerra contra a poluicão.
Para os outros criminosos de São Paulo, como
o Sr. José Ermlrio de Morais, que permute
que suas indiistrias joguem naquele que de-
veria 5cr o rio da integracão nacional - o
rio São Francisco - ate ácido sulfiirico,
numa ameaca a fauna e a flora e, principal-
mente, a sadde humana, haverá de aparecer
uma autoridade Para colocá-los para fora do
nosso Estado, porque na verdade estão aqui a
espoliar a nossa riqueza, scm preocupacão corn

t a sadde do nosso povo.

Ao dizer do men entusuasmo - isto, sirn,
e que é inusitado entusiasmo -- pela posicão
(10 Prefeito dc Conlagem, esta é a primeira
providência Para mostrar que ainda existe
aqui neste Estaclo alguém que pensa corn a
cabeca. E esta providência é que nos dá eu-
foria, e não a nova composição do novo di-
retório cia ARENA. Aqui ninguém está .a-
i)efldo cia composicão do ARENA, a, quem
disser que fol consultado, está mentindo. Eu
lnesrno sO soube através dos jornais e, assim
niesmo, por determnarlos setores cia impren-
si da Capital.

A posiçOo do Sr. Newton Cardoso marcará
Cpoca na administracao deste Pals, porque é
corajosa, é precisa, é alicerçacla no direito.
Ainda qua nOo tivéssemos leis especificas, has-
taria o born sensa dc saber se aquilo é preju-
dicial saUde humana. Se a sociedade é cons-
lituicia par pessoas e aqui ternos que viver , C
lógico qua temos qua tirar do nosso meo
aqueles que näo querem que vivarnos ben).
Ainda qua nab tivéssernos leis, cia já estO fir-
inada através dii jurisprudência desse extraor-
dinOrio juiz qua coracça a aparecer no campo
do (lireito do nosso Estado. E urn juriscon-
sulto de mao cheia o Di'. Emerson Tardieu.
(iue tern a coragem do Prefeito dc Contagein,
corno que a maccar a posição dos hornens da
nossa geraçao desk Estado contra esses cr1-
ininosos qua vivem impunernente estimulados
pela omiss5o das auioriciades que niio fazeni
vaier as leis vigenies. 	 E dizer ciue nao k-
urns farta leg islacao Para o combate 'I C mentii-a; é clasconhecer o que existe th
mais elemental , nos nossos códigos.

EstO ai o COcligo Nacionai dc SaU(ie a a
decreto que da condiçOes ao Prefeito de fa-
char a Itañ a a Mannesmann, que hO. inuito
dcixou de see indOstria dc Minas Gerais Para
se tornar urn ponto dc referenda do aviacOo
do Brasil. Todos sabein que, voando dc
30 a 40 minutos fara de Belo Horizonte, as
fornos da Mannesmann iS marcam a posicao da
riossa cidade coma ulna torre de controle da
aviacOo. Tal é o crime qua cometern; mas são
importantes a podern faze-b. Temos qua
correr corn esses criminosos, colocar fora da-
qui a Mannesmann. Ou cobocam fiitros anti-
poluentes, on terão suas portas fechadas. 0
exemplo do Prefeito de Contagem haverO dc
ser seguido não sO pelos outros prefeitos, mas
tambCm palo Sr. Governador do Estado. Isso
não é demCrito. Haverá de ser seguido nelos
Srs. Ministros. Haverernos dc despertar a
conscjêncja de nossas autoridacles Para qua,
unidos numa so forca, possamos correr do-
qui corn asses inesciupulosos que miii sabern
que, poluindo o niundo, nosso habitat, estão
tirando as prOprias condiçOes de suas vidas.

Dai, Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu
dizer que, muito inais do que o efeito, é a
causa que importa, e a causa estO a! marcada.
Quando digo que temos legislaçao, tenho ra-
zSo. \'eja V. Exa. 0 que diz o art. 26 (10
COdigo Nacional de SaOde, dii Lei n. 9 4.098,
dc 23 de marco de 66: "Os mananciais qua
possam ser utilizaclos Para abastecimento de
Ogua por mais de urn municipio ficarão sujeitos
oo controle de pobuição e contaminação pelas
autoridades sanitárias do Estado".

0 que foi feito a este respeito ate hoje?
Nacla. Ninguérn sabe que existe esta lei e,
portanto, ninguém fez nada a respeito. Mas
cia existe a predisa sei- cumprida, porque a
lei 11510 foi feita Para ninguCm descumpri-la.

I)iz ci 1)eerefo n. 50.877, (Ic 29 (Ic junho
dc 1961, qua dispOe sobre lançamcnto de resI-
duos tOxicos on o!aOSos nas Aguas interiores
ou IltorOneas no Pals a cia outras providCn-
cias, em scu art. 1.: "Os resIduos liquidos,
sólidos on gasosos, domiciliaresindustrials,
somente poclerSo see lancados As Aguas iniioltzra ou depois dc tratados, quando essa
operaçOo nOo ilnpilque poluicao clas Aguas
icceptoras".

No art. 2. cliz : "Fici proibida, terminan-
ternenta, a limpeza (IC inotores dos navios a a
]ancamcnto dos resicluos oleosos dela prove-
nientes nas Aguas U lonuineas do Pals".

Isso C Para navios, o que vein atestar qua,
Ion analogia, a rnincracOo do iio Jequitinho-
nba, a Mineraçao Tijucana, atravCs cia sua
olonstruosa draga, poiui as A guas do iio Je-
quitinhonha, estando passivel dc fechamento.

Vajam V. Exas. qua seiSo consideradas
poluilas as Aguas qua llao satisfaçam as pa-
irOes ncccssSnios.

0 art. 8. 9 da ieferida lei ciiz : "As pes-
soas fisicas on jurIdicas qua lancem residuos
poluid ores nas Oguas intaniones terao urn pro-
zo dc 180 thus, contados cia data do expcdiçuio
do presente decreto, Para tomar as provi-
(lendias tendentasar etC-los on ti-atO-los, obser-
vaclas as normas tCcnicas a cientificasaplica-
(las ao caso".

Ainda o art. 9. da niasma lei diz : "0 Mi-
nistério do Agricultura contarS Para a execu-
cão cia presente ciecreto, corn a afetiva cola-
lioraçOo dos scrv iços sanituirios do Minis-
lCiio dii Safnle, inclusive o Serviço Especial
(IC SaSde I'ubhca a dos Forcas Armadas
ExCrcito, Maninlia AeronOutica".

Coma dizer que nSo temos uma bcgislação
palo punin asses crimirlosos? NOs ternos leis,
Sr. Prasidente; o qua nSo ternos são homens e
autoridades Para fazcr dumprir as leis. Agora
Os tempos são outros. Outros os homens. On-
tras as autoridadcs. Quam sabe agora tambCin
tercrnos outras atitudes? Assim seja.

CONGRATULAçOES COM 0 DEPTJTADO
SYLO COSTA

O SR. 1)EPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE Sr. Presidente, Srs. l)aputados.
Inicialmente, eu gostaria (ic congratular-me
corn o nobre Deputado Syio Costa par suas
brilhantes a aloqücntes palavras ainda ha
pouco proferidas, ncssa trihuna, a qua tradu-
zern todo o nosso ideal contra a poluição.
Parte cia scu discurso, nobre Daputado, tenho
certeza, servirá de axemplo não sO a Comis-
são (Ic Justiça desta Casa, mas tambérn aos
Srs. Deputaclos arenistas, Para aprovarmos 0
reiatório da CPI qua apurou as irregularidades
da seira do Curral. Isso porque a MBR
polui diversas vertentcs do lado de Nova Li-
ma. Talvcz isso tenha passado desperccbido
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A SBA. DEPUTA1)A JUNIA MARISE -
Si', Presiclente, Srs. Deputados, o então Pre-
sidente Garrastazu Médici, em ama (IC suas
metas administrativas i frente do Governo
Federal, lancou pani o Brasil e Minas Gerais
ama das rnaiores c inais importantes sugestöcs
no campo administrativO, para que osgOVei'-
nos estaduais e municipaiS façaffl corn quc
,eus slogans administrativos sejam encarados
em beneficio da educacão e sañde. Portanto,
o Sr. Presiderite da Repñblica naquela ocasiao
ji'i dernonstrava que conhecia de perto urn dos
maiorcs pi'oblemas do povo brasileiro e mi-
neiro. Procurou S. Exa. dar ama estrutura
administrativa ao INPS, deterininando àque-
Ic órgio acirninistrativo major (ledicacao. En-
tretanto, estarnos hoje lastimando que a adini-
nistracio (10 INPS cm Minas Gerais, após id-
quirir urn prédio hospitalar em Belo Hori-
zonte terceira cidade brasileira ha mais
dc urn ano, on seja, ha quase dois anos, deixe
esse hospital fechado, sern toinar qualquer me-
dida que possa dar meihor assistência aos
segurados do INPS. Nós sabemos dos sacri-
ficios desses pobres segurados, enfrentandlo
filas desde as 4 horas da manila, para rece-
her uina ficha que ihes dê direito a urn aten-
dimento medico hospitalar; sabemos ainda que
o INPS cm Minas e, especialmente. em Belo
Horizonte näo tern icalmente atacado de fren-
Ic o problema, visando dar rnaior assistência
no povo. E este Instituto, após adquirir esse
prédio, vern agora fechá-lo arbitrariamentc,
justificando que é para dar melhor condicão
A sua estrutura, para transformá-lo em hos-
pital-geral do INUS em Belo Horizonte. A
administracão do INPS foi omissa, insensi-
yel aos reclamos populares e permite que urn
hospital permaneca ainda fechado na ter ceira
cidade do Brash. Parece-me uma ornissão,
e esse ato não vein ao encontro das legItimas
aspiracöes do Governo Federal, pois desde o
Governo Garrastazu Médici notamos a dedica-
ção do Governo Federal e o seu interesse pelos
problemas do Povo, qual seja, a educação do
povo brasileiro, que hoje atinge 73% de anal-
fabetismo. 0 setor de Sadde P6b1ica, setor da
assistência médica, hoje desassistido particu-
larmente por pane do INPS, vein agora corn o
fecharnento dcsse hospital contrariar as as-
piracöes do Governo, quc procurou beneficiar
0 povo.

Quando o Sr. Presidente do INPS veio a
Belo Horizonte, ha dois anos, anuncioU a
imprensa de nossa Capital, através de radio,
TV e jornais, que a aquisicão do Hospital Sc
José implicaria major assistência aos segu-
rados do INPS e que pretendia ainda trans-
formá-lo em hospital-geral de Belo Horizonte.
Mas dc continua fechado. 	 Quando o Sr.

Presidente do INPS soube do nosso propósito
(IC vir a tribuna denunciar este fato, comuni-
cou-se corn scus auxiliares, para justificar-se
perante a opinião pñblica, reiterando o que
haviam clito ha dots anos atrás.

0 clue querernos C a reabertura do hos-
pital, que C da mais alta importância para os
se4ura(l os do INPS, pois este hospital, de tan-
tas e tantas tradicoes, tern grande responsabi-
lidade, não podendo prejudicar ainda mais
OS scgUra(loS do INPS em Belo Horizonte.
Conseguir urn leito num dos hospitals que têin
(-onvenlo corn o INPS C quase tirar a sorte
iandc na Loteria Mineira.

E preciso clue a autoridades do INPS dc
Minas c do Brasil, particulai'mcnte o Sr. Mi-
ni stro da Sadde, determinern irnediatarnentc
a reahertura deste hospital em Belo Horizonte,
j)O1S assim como esta, coin suas portas fechadas,
comprornete a adrninistracao do Governo Fe-
(leral c (to Govern de Minas. Na verdade
csta cornproifletefldc não so o Govcrno Fede-
ral, corno o Govcrnc. do Estado c a ARENA.

Estou cncarninhnndo outro requerirnentO
no Sr. Governador do Estado, solicitando (IC

S. Exa. providCncias junto a Secretaria de Sad-
dc, para que aqucle órgOo possa (lotar 0 Depar-
taniento dc Futchol Amador de equipamcnto
uccessanlo ao seu funcionarnento. Acrcdito
(tue coni estas medidas Os Governos do Estado
c Federal pod erao dar urn apoio minirno a
importantes ôrgãos de Minas Gerais e de Belo
Horizonte, e cm breve podcrcmos retornar a
csta tnibuna para aplaudir o Sr. Gover-
naclor do Estado pelas mcdidas que tornar em
favor do povo.

T)csejo ainda manifestar meus cumprimen-
his ao ilustre Deputado Sylo Costa pelos do-

gios clue teccu ao Prcfcito Newton Cardoso,
(tue assume posicOo sCnia em defesa do povo
c em defcsa de Contagem. Aquele Deputa-
(10 é urn dos rnais ilustres desta Casa, eleito
na legenda cia Ahianca Rcnovadora Nacional,
e os cbogios que teee a urn prefeito eleito na
legcnda do MDB crcscem de valor, enalte-
cendo ainda mais a posicão assurnida.

Esperarnos que esta tomada de posicão
seja acompanhada pt-lo Sr. Prefeito da Capital
no caso da Mannesmann. Já por diversas y e-
zcs, nas adininistracOds anteriores, dos Srs.
Souza Lima e Oswaldo Pierucetti, tivemos
ocasião de levar apelos aqueles Prefeitos para
que dessem urn rniiiimo de protecão a popu-
lação da Capital, olhando a situacao da Man-
nesmann. Não conseguirnos entretanto, al-
cançar nosso objethvo.

E preciso que o atual Prefeito de Belo
Horizonte acompanhe sea colega de Gontagem
e dê urna dernonstracao de espirito p6b1ico e,
ratificando as palavnas do ilustre Deputado
Sylo Costa, demonstre ao povo que existem
hornens quc sabern honrai- seus mandatos c
dignifican suas rnissOes.

CONGRATULMXiES COM A CLASSE DOS
ADVOGADOS

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, querernoS
trazer, aqui, umas palavnas de congratulacôeS
corn o advogado. Neste dia, em nossa Capital,

instala-se a Semana do Advogado, a semana
dos estudos juridicos, vale dizer , a semana do
profissional do Dircito. E urn conclave que
redne os estudiosos da ciência do Direito e
(E UC todos Os anes dO ensejo de se discutirein
os problemas cia classe, os pnohlernas dessa
ciCncia tOo dlii e necessOnia, morrnente nos
dias difIccis e tumultuados em que vivemos.
Quando a Ordem dos Advogados (10 Brasil,
secOo de Minas Gerais, hoje presidida por ess
ilustre causidico, Professor Bairnundo COndi-
do, de quem nos lernhramos sempre, como
professor na Faculdade de Direito de Minas
Gerais, quando esta entidade promove urn en-
contro dos profissionais da lei e do Direito,
nOs, em nome do povo que aqui representamos,
nOo podemos near alhciosaeste movimento.
l)csejamos interpretar os verdadeiros anscios
(10 poVo de Minas, sempre afeito 0 ordem, an
direito e 0 lei , e f.ransmitir, em nomc desse
povo, 0 flO5So abraço aos advogados, os nossos
aplausos e as nossas entusiOsticas nianifesta-
çOes de soliclariedla(ie ao profissional de l)i-
reito.

Neste inoinento, Sr. Presidente c Srs. Dc-
putados, alguns advogados mineiros terOo que
ser cspecjalmente lembrados. JO urn refe-
iimos 0 figuraole Raimundo Cãndido, pie
preside corn tanta eficiência e dignidade a
Ordem dos Advogados de Minas Gerais. Dc-
vemos acrescentar- o nome do grande nhineiro,
hoje brilhando no Rio de Janeiro, ex-Scci-e-
tOrio em nosso Estado, Cab MArio di Silva
Pereira. S. Exa., corn o fulgor (be sua ifl[e-
Iigêneia e corn o hrilho de sua cultura, acalni
(Ic galgar o Inais alto posto a quc poole aspinar
urn advogado profissional do Direito. Cain
Mario foi eleito, hO poucos dias, Prcsidente
da Ordcm dos advogados do Brasil. A essc
Professor e amigo, também ein nome de seus
alunos e cm norne Cie todos Os advogaclos (IC
Minas Gerais, em Borne do povo Tnineiro as
congratulaçoes desta Assembléia.

Vamos leml)I-ar ain(Ia o nome do granie
Desembargador Carlos Fulgêncio da Cunha
Peixoto, que acaba de ser distinguido, também.
pelo mérito de sua cultuna, pelo Sr. Presi-
dente Ernesto Geisel, para o honroso e digno
posto de Ministro do Supremo Tribunal Fe-
deral. E urn mineiro a mais que ehega a
suprema corte da lustiça do Pals. Urn outno
mineiro, ilustre Juiz, acaba de nos demons-
tnar, na vizinha cidade de Contagem, toda a
sna eficiência e todo o sea senso, quando dc-
cidiu negar uma lirninar a uma entidade in-
dustrial poderosa na sua economia, mas quc
prejudjeava a sauide pdblica, ato que devc
ser lembrado neste discurso.

E urn juiz de direito, é urn hornem da lei,
é urn hornern da justiça a senviço cia causa pd-
I)llea, a serviço da defesa da sadde do pova.
0 Dr. Emerson Tam-dicu proferiu uma decisAo
acerlada, do rnais alto intenesse cia coletivi-
dade.

NAs desejarnos, ein nome do povo mineiro,
que esta sernana de estudos juridicos, promo-
vida pela Ordem dos Advogados do Brasil, se-
ja uma sernana de Cxito para esses profissio-
nams, seja uma semana em que flovos valo-
res no campo do Direito, neste Estado, se
apresentem Nossa homenagem ainda a Ed6-

sio Fernandes, grande desembangador neste
Estado, agora eleito Presidente do Tribunal de
Justiça de Minas Gerais. A S. Exa., tarn-
hem, os mais acalorados aplausos do povo de
Minas.

Sr. Presidente , Srs. Deputados, são essas
as eonsidenaçAes que desejamos trazer neste
instante, nesta neuniOo, a propósito da promo-
cão cia Sernana dc Estudos JurIdicos, uma
rcalizacOo (Ia Ordem dos Advogados d Bo rasil,corn Os flossos aplausos, corn a certeza e a
csperança de que os advogados sempre estarAo
presentes na vida deste Estado e deste Pals,
porque sua pnesença C uma garantia de luta
cm defesa (Jos direitos do hornern, ein defesa
(La liberdade, em defesa da ordem e da Iran-
quilidade, apanOgio cia justica, alicerce do
1)ireito, essa ciêneia cultuada e imprescindi-
vel As civilizacOes humanas.

Finalizanclo, nol)re Presiclente cleste Le-
gtslativo, requeiro que se eonsidem-e como lido,
para eonstar dos anais e para conheeimento
dos prcsentes e dos pósteros, o excelente dis-
cunso de posse do atual Presidente da Ordem
(lOS Advogados do Brasil, o Professor mineiro,
Caio MOno cia Silva Pereira.

Faco-o numna singela hornenagern a S.
Exa., 0 Oi-demn dos Advogados do Brasil e ao
Advogado cleste grande Estado.

Eis a bntegna do discurso

"Assumind 0 a PresidCncia do Conseiho
Federal cia Orciemym dos Advogados do Brash,
rcvejo-me corn os cihos interiores no jovern
clue Sc graduou no ja remoto ano de 1935.
Naquela idade, em que A frente somente vi-
cejarn as espenanças c ainda não surgiram Os
(lesenganos; naquele tempo, em que cada urn
se sentc inspirado como urn poeta e armado
corno uni cavaleiro on corn as disposiçOes
conquistadoras de urn prIncipe da Renas-
cença -- confcsso que jamnais poderia imaginam-
vir urn ciba a ocupan esta cadeira, na direção
do óngão mOximo de nossa classe.

Agnadeço entOo aos prezados companhei-
ros pela dbstincão que me conferern. Agra-
deco a Dens, que sempre guiou Os rneus pas-
sos, amparando-me nos momentos difIceis, e
dando-me a energia necessOria para que ja-
mais esmorecesse ante os obstOculos levanta-
(lOs e as urzes semeadas no men caminho.

Esta é urna hora de festa. Dc alegria. De
regozijos. Dc eongratulacAes. Dc manifesta-
çOes de simpatia.

Eu JO cheguei, porém, ao altbplano da
existência, calejado das lutas, posto que ani-
niado da mesma força interior jamais desrnen-
tida , para me não dcslurnbrar no foco das ho-.
rnenagens, e nOo menoscahar as responsabili-
dades que me aguardam.

Elogio do Presidente

José Ribeiro de Castro Filho

A pnirneira de todas é o fato de suceder
ao insigne Presidente José Ribeiro de Castro
F'ilho. JO se destacara o nosso "bOtonnier"

i laboriosa Comisio de Justica, quando defoe-
mou c definhou, em sua totalidade, o relatório
daquela Comissão Parlamentar de Inquérito.

Espero que esta Comissäo C Os Srs. Depu-
tados cia ARENAapOiem aqucle relatório, pois
dc tern nada mais nada menos que a intcncio
de corrigir urn erro que está sendo perpetrado
ha alguns anos e necessita ser corrigido.

REABERTURA DO HOSPITAL SAO JOSÉ
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na (lirecao do Instituto dos dvogados e na
Secão da Ordem no cntão Estado da Guana-
bara. Na Presidência deste Conselho Federal,
sobreexcccleu-se a si mesmo. Cresceu muito.
Infatigivel. 	 Dedirado. Vigilante. 	 Sempre
na estacada (IC toclas as lutas. Corn a bra-
vura mitica (lC urn Clii rnoderno Dotado dc
misteriosa uhiquidade. Onde quer se fizesse
mister, aI estava a sua espada de campeador,
sustentando as preri'ogativas cia classe, os di-
reitos (lOS acivogaclos, Os atrihutos da pessoa
humana. 0 êxito (Ia V Conferência é seu.
A publicaço do livro bianco cIa clesvinculacão,
urna iniciativa sua. Sc é ârdua em Si mesina
a inissio que assurno ao einpossar-me nesta
Presiclência, que já foi honracla pelas figuras
esponencials de Haroldo Vallaclilo, de Seabra
Fagundcs. de Nehemias Gueiros, de Alcino
Salazar, de Prado Kelly, de Barreto dc Melo,
dc Samuel Duarte , dc Laudo die Camargo, de
Cavalcanti Neves (para so me refcrir aos quc
hoje intcgrarn este Consellio na qualidade de
membros natos) cresce de ponto em razOo
dc recehe-la (las niiios (lcste eminente Colega,
que a elevou a alturas esplendiclas -- cainpeo
invicto dc muitas bataihas .A Ribeiro de Cas-
tro, corn a minha profunda homcnagem, OS
rneus agraclecinicntos pelas palavras que me
dirigiu, ao inc transrnitii- o cargo que tanto ilus-
Irou, e que cu consi(Icro inspiradas na sua ge-
nerosiclade, cono na anuzade quc dia a clia
nos aproxilna, rcfoicada pelo convivio neste
Colegiaclo.

Grandcs e graves San us problemas que nos
envolvein, e nos cercam, e nos ati-ibularn, e nos
atormentain, e nos ameaçarn. Hoje, mais do
que nunca, ao advogado (xigem-se sacri-
ficios crcseentcs e enfrcnta ele perigos cons-
tantes.

Fwicao do AdvoqQdo

Em todas as fases dc nossa História, o ad-
vogaclo esteve presente na hora iias convoca-
cöcs. Em qualquer fuse , em todas as qua-
dras da formacOo e do desenvolvirnr-nto da
POtria Bi-asileira. Notadarnente tins momen-
tos graves de afirrnaçOo on de superacOo das
crises que nos tern a espacos arneacados.
Hoje, porern, urna aura teenocrata intenta ha-
nir o "Ictrado" dos cornicios nacionais, subs-
tituido pelo culto das ciências exatas. levado
20S paramos (IC providências salvadoras.
Equlvoco, entretanto. Pois se C certa e neees-
sária a atuacOo dos tCcnicos, nOo é possivcl
reduzir us problemas socinis e as questOes
politicas a formulas nurnéricas, ou resolve-las
por equacOes algébi-icas. Scm nunca desme-
recer o cientista neste mundo dos computa-
dores, da cibernCtica e do desenvolvimentis-
mo, cumpre todavia lembi-ar que a todo mo-
mento as deformaçOes de conceitos, os desvios
do perspectiva, o desconhecimento dos direi-
tos elernentai-es, o desprezo pela dignidade da
pessoa huinana exigem a assIdua e obstinada
atuaç0o do advogado. Enquanto o técnico
vive a vida técnica do seu tecnicisrno, o
advogado estO em constante integraçao corn a
problemática social. Ele a compreende. Ele
a sente. Ele a sofre. EstO em condicOes do
opinar e de esclarecer. E quando o eclipse
obscurece as liberdades fundamentais, ele e

nOo outro C hahilitado a manipular o instru-
mental restaurador.

0 mundo se scntc tOo tumultuado e so-
friclo, tOo dcscsperado dos valores morais, quc
.1 se tornou icfrOo batido afirmar a todo ins-
thnlc a vi,.'cncia dos l)ireitos Humanos. E
urna caracteristica da força dos contrastes.
Em congressos, em escritos, em assembléias a
]()(to momento afirma quc existent os Direitos
(Ia Pcssoa Humana, precisamente porque os
csquccc On (lenega E quem permanece vigi-
lante, tern sido o advogado

Aecessidacle do independéncia

Pain isto precisa dc ser independcnte
Seni bravatas item cxihicionisrnos, que se nao
rompatihilizarn corn 0 exercIcio (IC seu minis-
tCrio. No dizer de Jacques Hamelin, o ad-
\'ogado "apparait alors comme urn homme
appartenant 0 un monde professionnel par-
ticulier qui a son inclepenclance, scs rCgles,
ses trad i tions" (Nouvel 4bréqé des Rêg1.,s
c/c ii, Profession d'Avocat, p. 4). Indepen-
(icnte pal-a a defesa dos direitos esscnciais
cia vida, cia liberdade e da segurança da pes-
soa hurnana. Indcpenclente para sustentar os
recuisos contra as jurisdiçOcs, como procla-
ma o Manifesto de Bruxelas, hoje converticlo
em Carta Major da ProfissOo, corno jO entre
nos e, antes deste docurnento, proclarnava Rui
Barbosa, presente ncsta Casa, em efigie e como
scu nurne indefeciwel. Independente perantc
amagistratura, aginclo corn a civiliclade quc
C clas boas relaçOes, mas scm transigir pal-a
que possa pleitcai' corn sobranceria. mdc-
pencicnte c cortCs coin o colega adverso scm se
envoiver no clima dc paixOo que a causa sus-
cita. Incicpendente pci-ante o cliente, que As
vezes é cxcessivo nas suas pretcnsOes e exi-
gências descabidas on mal fundadas, c outras
vezes é quase mendicante, ineerto e timido, c
lcnta arrastar o seu patrono a urna condic0o
inferior de "intermediário dc scrvico, ou soli-
citador patenteacio, e nOo mais o artesOo cia
vitória do direito contra o arbitrio e a injus-
ti(-.a" (Hamelin et Damien, oh. cit., P. 9).
Indcpendentc, cm surna, como condicOo ne-
cessOria ao próprio funcionarnento da justiça
(Relatório de Lau.sana)

Para que o advogado possa conservar a in-
depcndencia essencial ao exercicio de sua pro-
fissOo, é mister que a corporacOo a que per-
tence nOo se arncsquinhe na perda cia autono-
mia que lhe é atributo hasico. A Ordem dos
Advogados deve gozar da mais ampla e corn-
jjleta inclepenclCncia, scm jamais se submeter
a urn controic administrativo (Les barraux...
ne sont pas soumis au point de vue de leur
fonctionnenicnt 0 un controle administratif,
Louis Crénuieu, Trailé de la Profession d'Avo-
cat, p. 126). A Ordern dos Advogados cuida
ua seleçao dos inscritos no scu quadro, su-
pervisiona a ativiclade de scus membros, exer-
cc privativamenle o potter discipiinar. Cum-
prindo missOo muito mais relevante, repre-
senta por forca da lei os interesses da classe
dos advogados, defende a ordem jurIdica e a
ConstituiçOo da RcpOblica, pugna pela boa
aplicaçOo clas leis c pela rOpida administracOo
cIa justica e contribui para o aperfeicoamento
das instituiçöes jurIdicas (Estatuto, art. 19,

n. I) . Participa do julgamento dos concur-
sos para o ingresso iia magistratura (Cons-
tituiçOo, art. 144, n. 1). Vela pela dignida-
do e jndependência da classe e pelo livre exer-
cicio das prerrogativas e direitos dos inscritos
nos seus quadros (Estatuto, art. 19, n.° III)
Para bein cumprir as suas atribuiçOcs, as
ordens dc advogados "jouissent d'une 1iber6
ci'action plus grancie que les étahlissement pu-
bliques" (CrCrnicu, bc, cii) . E em particular
a Orclem dos Aclvogados do Brasil goza de
regime peculiar, (liverso do que sujeita as
autarquias ou entidades paraestatais (Estatuto,
art. 139, 1.1) . Sent (lesafios inuiteis, ao
Consclho cia Ordeni e no seu Prcsidente corn-
jete defender estas prerrogativas, sustentar a
autonomia, lutar pelo reconhecimen to dos
atributos essenciais cIa entidade. na  convic-cOo sincera (IC qu' nOn poderá faltar a corn-
preensOo dos orga ns competentes, indispensui-
vel a que sc restabcleça o clima de confiança
e rnOtuo respeito que os Decretos n. 9 s 74.000 c
74.296 vieram abalar, intranqililizando toda a
ciassc, cm todo o Pais. descic a Capital Fe-
deral ate a mais modesta comarca do interior
remoto.

0 .1dvoqndo em urn inundo em trurmsiçao

N65 nos (ievetnc(5 capacitar das mudaneas
do rnunclo. As coudiçOcs cconOrnicas nOo sOn
as mesinas dc hO nieio século. Mudaram dc-
inais em rclacOo 0 dCcada de 30, quando foi
criada a Ordern dos Advogados. E, corn ems,
a a(lvocacia. Anuele tipo cbOssico do IIUC
excrcia a profiss0o liberal na acepcOo pura
do seu liberalismo vai desaparecendo. Ent
seu lugar surge o especiahista na assessoria da
empresa. Em juizo, a pletora de processo, o
desaparelhamento material da justiça, a desa-
tcncOo de funcionOrios, o tumulto das audi-
ências vOo roubando do advogado o prestIgio
pessoal e a aurCola de estrategista das bataihas
contra os erros e as injustiças. Muitos e maui-
tissirnos despem a veste do campeOcs das liber-
dades individuais e dcfensores dc direitos
lcgitimos, convertendo-se em auxihiam-es subal-
ternos da justiça ou em assalariados.

0 lugar da figura heróica do lutadom-, dc
clue restam ainda uns poueos exemplares no
universo jurldico-judiciOrio de nossa época,
vai sendo preenchido pelo advogado-funcia-
nário, que as contingências da vida impöem
defender o ernprego. Crescendo o scu nm.imero,
num futuro Proximo os necessitados de jus-
tiça, os desamparados e os perseguidos nOo
terOo quem ihes patrocine Os direitos e interes-
sos, malbaratados no descaso e na desidia,
ou abandonados na toalha manchada da cupi-
dez e da corrupçOo.

Nas grandes cidades C impossivel abs ad-
vogados dar cobortura a todos os setoros de
sua atividade, scm so organizarom em equipe
on se ostruturarem em sociodades do presta -çao do serviços.

Os deveres da OAB

São todos csscs aspectos atuais (Ia pro!e-
cOo social do advogado exi gindo quo a Or-
dem esteja apta a governar as novas pors-

pectivas, especialmente atenta aos jovens pro-
fissionajs quo omprogam 0 seu talento e a
sua vitahidade no terrono pouco sedimentado
do orientador emprcsOrjo e do direito da
emprosa. NOo pode, pois, a Ordem dos Ad-
vogados pormanecer estOtica nurn mundo
carnhian[c. Ha que estar aierta Os novas
exigências, oxercendo as suas atribuicöes lc-
gals e sociais nos três pianos bOsicos: scle-
cOo pela capacidade, contra a massa cres-cente dc hacharéis desprenaraclos, clue as
faculdades dispersas pelo Pais intcimo gia-
duam todos os anos, saturanilo Os mercados
de trahaiho; vigilOncia constante contra os
desvios deontológicos, o que é uma m-csul-
tante cia ignorOncja e cia cobiça; assistCncia
aos profissionais a quem os azares da vida
negaramn eoncliçöes cxistenciaj,s mninimnas

Realcando as atividades do OAB

A assistCncja no profissiormal inenos fa-
voreciclo, que a iniciativa de Riheiro dc Cas-
tro j á impulsionots corn a criaçOo do Funclo
do AssistCncia ora estendido As SeçOes nOo-
-dotadas do conclicuies financeiras indjsijen-
sOveis ao seu funcionarnento o que o Con-
seiho Federal torna a seu cargo prosseguir,
poderil arnenizar as dificuldades. Necessifa
descnvolver-se corn a aphicacOo dc recursos
mais ponderOyejs HaverO, cntretanto. do
tracluzir gesto de solidariedade que reparte
os onus e encargos da corporacao, de tab
forma que os menos aquinhoados recebam,
na proporeOo quc o forern, a quota que serO
custeada indiretamen Ic pebos melhor dota -(los, scm hurnilhacijo e scm publicidade, tal
recomencharn as Eserituras, ignorando a mOo
direita o gesto ahtruistico da mOo esqucrda.

0 Pais inteiro foi motivado, durante o
ano dc 1974, peha imporativa necossidade de
se promover umna reformna do JudiciOrio. Sob
a direçOo do ilustre Presidente do Supremo
Tribunal Federal, Ministro Eloy da Rocha,
todos os organismos hi gados 0 vida forensemovimentarauiise 	 uTroxeram a sua contri-
buiçOo, ora vahiosa e objetiva, ora casulsti-p a e intc'rcsseira, bra abstrata e fantasjosa.
Este aeervo. corn dezenas de volumes, o nOo-
-menos ilustre Presidente da mais Alta Corte,
Ministro Djaci FalcOo, encaminharO ao Go-
verno, que the darO 0 desti.no convinháveh.

A Juslicci tern que mudcir

Ern verclacle. a ,justiça tern dc mudar. Os
seus quadm-os reclamam ahteracOes profundas.
Os esquemas atuais nOo atendem As exigên-
cias (10 Pals em crescimento. MutaçOo na
eslrutura eeonOmica nacional requor adapta-
cOo do apareiho dc distribuic-Oo cIa justiça.
E alarmanto o crescimonto do nuimero do
procossos denunciaclo froqüentomente. como
o fez ha pouco o Ministro Aliomar Baleeiro,
na quase antovéspera da data em que a apo-
sonta(lom-ia eompulsOria vai encontrO-lo em
plena atividade intelectual e em plena ope-
rosidacje. Juizes de todas as instOncias, so-
torrados sob a avalancha dos autos ou von -
cidos polo desengano das condieOes finan-
coiras quo mal Ihes chegam para a sobrovi-
vência fisica, nOo consoguiem o resultado que
desejam e polo qual se sacrificam, ou aban-
donam-se ao dosalento.
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Todos os palses do mundo tern passado
por fases altas e baixas nas suas instituiçöeS.
Ora é o Executivo que se hipertrofia, e de-
nega os direitos individnais. Ora é o Legis-
lativo que se abastarda e desmente as suas
origens históricas. Ora é a AdrninistracãO
que Se desprestigia no desinteresse dos pre-
postos (lesatentos on dos agentes corruptos.
Tudo passa. As instituicOes retomam o sell
curso normal a custa, as vezes, (le ingentes
sacrifIcios, enquanto a Justica estiver sobran-
ceira e atenta. No momento, porém, em que
esta se corrompe, oil se omite,
é a perdicão e o abismo.

Cabe, nesta hora de transrnutacöes, pres-
tigiar o Judiciãrio e apoiar o sell denodado
esforço de reformulacão. E a Ordem dos
Advogados cumprirá o selldever, cooperando
coin suas achegas, na sustentação deste
e(lifiCiO arneaçado. Alas, corajosamente, como
é de seu feitio, clenunciara 0 que 0 merecer.

Tribulo cia contingê.ncia hurnana

As faihas da Justica em inuitos casos
são o tributo da contingência humana. Alas
não pode cia fazer o milagre de suprir a de-
ficiência das leis. Mal dotado de lcgislaço
processual adequada, onde impera o precio-
sismo das abstracöes a par das resistênciaS
que a lei da inércia conserva, corno rerninis-
cência querida do Liuro Terceiro dos Orde-
.nacöes FilipLnas, o Juiz muita vez Sc sente
manietado pelos enleamentos de sutilezas tee-
nicas que ihe impedem avançar no ritmo do
tempo. Sornente contando co in códigos
defasados do espIrito cia época, Os juizes re-
clamam a presenca de instrumentos seguros.
como eu venho sustentando, nurna luta sent
tréguas ao longo (IC quinze anos.

Golaboracäo da OAB corn o Leqislativo
E preciso que a Ordern dos Advogados

se integre no processo legislativO, partici-
pando na feitura on na emencla dos codigos
e das leis, para que se nio desfigurein no
imediatismo, na incorrecão on na imprecisãO
técnica, on não se dissintonizern do corn-
passo de progresso que o Pals desafia, corn
todas as forças e co in maic lIclirnas es-
perancas. Nbo rceusarã este Conseiho, on
sell Presidcnte, participar dos debates que se
antevêm, enxergando ai o curnprirnento mes-
mo de scu dever.

Repito que assumo a PresidCncia da cor-
poração maior da nossa classe coin cons-
ciência das minhas rcsporisabilidades e corn
a dedicacão que emprego em todos os cm-
preendirnentos em que me empenho.

A V Conferência, rcalizada nesta cidade
em 1974, deixou aos Advogados urn progra-
ma completo no tocante a defesa dos direi-
tos da pessoa humana, em todos os aspectos;
sociais, politicos, empresariais, privados, do-
mésticos. Cabe-me, como Presidente, prosse-
guir nas suas recomendacöes programáticas,
tendo sobretudo cm conta que a T)eclara-
cão Universal dos Direitos Hurnanos é, indu-
vidosamente, a cxpressão da consciència in-
ridica da Humanidadc (Antonio Truyol y
Serra, Los Derechos Humanos, p. 31).

.4 unidade cia OAB
"A minha eleicão reveste-se de caracte-

rlsticas inuito peculiares. Ela não rcsultou da
vitória de urn grupo sobre puiando outro gru-
po. Ela exprime o apoio de toda a classe em
todo o Pals. Dc todos os Estados. Dc todas
as Scçbes. Do Norte. Do Nordeste. Do inte-
rior. Do litoral. Dos centros in(iustriais. Do
Sul. Das minhas queridas montanhas, que
no sell passado patriótico acreditaram, e no
sell afirmativo acreditam no lema im-
presso em monurnento de bronze, erigido em
sua formosa capital: montani semper liberi.

Diante desta votação quasc unânimc, eu
curvo a cabeca contrito e apreensivo. Não
vcjo nela a consagracbo de méritos pessoais,
quc bern sei nOo os tenho. Na humildade de
men coracão, enxergo o voto de confianca dos
que hoje c.ntregam o leme cia entidade ao mais
modesto de seus integrantes, mas que é o
advogado que nunca descreu de seus ideals.
Cornpreendo neste pronunciamento a palavra
de urna classe apreensiva, porém esperancosa,
em que horizontes desanuviados se descor-
tinem para si mesma e para a Nacão.

E, sobretudo, eu traduzo este sufrOgio ma-
cico numa palavra de afirmacãO aos que nos
olham, nos observam e nos vigiam, como a

dizer-ihes, nesta hora das dificuldades e das
expectativas, que nós sornos urn so. Constitul-
mos uma unidade granitica. Não nos dividi-
mos. E todos unidos, nós irnpboramos ao Sc-
nhor de nossos destinos que nos conserve
sempre juntos como amigos e como irrnãos.
Que ilumine os roteiros deste sen Prcsidcnte.
Que remova as pedras de sell carninho. Que
o encoraje nas desventuras. E que o ajude
a conservar a Ordem dos Advogados do Bra-
sib coin mcsmc atributos que a qualifica -
ram no passado. Para a independCncia cia
elasse. Para o engranclecirnento da Pátria."

BALAN0 DAS BEALIZAOES 1)0 MDB F
DA ARENA

0 511. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - -- Sr. PresUlente e Srs - Dcputados.
Passacbos os primeiros meses de nossa atua-
cão ncsta Casa, faz-se nceessário urn balanço,
siluando a atividade clas cluas hancadas corn
assento neste parlarnc'nto. E necessário tra-
zer aqui o trabalho cIa bancada da oposicac),
corno C ncccssario trazcr o papcl descrnpe-
nhado pela situacão, se C que houvc papel
dcscmpenhado pela situacão. Hconhccemos
a atividade ingrata cia situaçfio . Reconlic'-
eernos sua dificul(lade em externar ate o sell
prc)prio sentirnento. Muitas vezes alguns (IC-
putaclos cia gboriosa ARENA nos dizem, nos
corrcdorcs, que nos invejam, quc tcriam von-
fade de vir a tribuna para divulgar tudo aqui-
10 que pcnsam, mas que, lain enfavelmente.
nCo podem ('xtcrnar. T)izcm que invejarn os
cleputados da oposicho, porque sempre tra-
zernosao conhecirnento pablico aquilo quc
des, cleputados cia ARENA, tanta vontade tern
dc dizcr.

\Te j a in V. Exa.. portanto, quc C rcalrnenlc
cOmocla a nossa situação. Nós. Os deputados
da oposicão, po(lcrnos (lizer exatamcnte o quc
pcnsarnos, porque respcitamos e endossamos
prccisamente o que pensa o povo minciro e 0
povo brasileiro. Por isso, trazemos a csta tn-
huna urn modesto trabaiho, procurando situar
a atuacão dos rncmhros deste parlamento, e o
intitulamos

.4 Peneira

Percorrernos it etapa dc nosso
ti-ahaiho nestc parlamcnto. Engatinhamos nas
primeiras letras dcstc confuso e ncris scrnpre
prornissor apnendiz (10. Acred itãvarnos em
veteranos jã diplornados e os encontrarnos
simplesmente nas prirneiras ictras. A bancada
de rneu particlo, o glorioso 1ii)B, tern curn-
prido a sua missOo, i'espon(ICJ(Io ao compro-
misso assurnido nas pracas pOblicas, prc'-
servando as cntão defendidas e. mars ainda,
arnpliandoas pcla severa fiscalizaçao e cr1-
tica ao Governo Estadual.

Mesmo que os honizontes se tisnern tan-
tas vezes de nuanças pouco alvissareiras, a
bancada do voto popular, do senhimento legI-
timo, vem cumprindo a sua missão. Tarefa de
fiscalizar, arnealhando defeitos e detectando
faihas no cxclusivo afO de ajudar este grancle
Estado, construindo, ate coin incompreen-
são de alguns setores, os alicerces das Minas

Gerais. Lain entavelmente não podernos dizer
0 mesmo da bancacia situacionista, dos nobres
pares da ARENA. Os Srs. Deputados gover-
nistas, coin e preciosas exceçOes encon-
tram-se apáticos. A situaçäo omissa coin
oposicão insubmissa 	 qucstbo de vocãbubos,
ou questão dc incentivo.

A gente nOo se empolga scm motivos, C
hem verdade. Exatarnente o que ocorreu corn
a dlstinta e nobre mencionada bancada, que se
perdcu cntre norneaçOes e escalOes, entre mdi-
caçOes dc prefcitos e remoçOes de desafetos
politicos. Profcssoras c diretoras que caem
cm desgraca on acei'tam na loteria, talvez não
conseguinclo Os 13 pontos, mas algumas de-
zenas de votos. E natural c compreensivel
que nCo tenha Sol)I'ado tempo as licies do par-
larnento. Este é urn trabaiho estafante e, por
( L UC não dizer, também obscuro.

Os nobrc's pares, hornens de cultura e inte-
IigCncia incgáveis, naturalmente contando algu-
mas cieccpçOes óbvias, nCo quiseram on não de-
sejaram, principalmcnte, o trabaiho do Pie-
narlc). Ignorararn a existência da tribuna.
Todos os debates. scm nenhuma cxcccCo, re-
Cei)cram sornente o calon combativo do MDB.
A iniciativa .só partiu do MDB. Uma simples
vcrifieaciio nas pautas anteniores cornprova
c'sta asscrtiva.

Alguns ainda pretendern argüir de oneroso
o trabalho nas cornissOcs. Scria talvez o pa-
pci dc subscnitar pareceres rnaçantes de en-
c'omcnda anterior. Avclha e cansada pencira,
tcntando tapar o rncsrno so], a inCpcia e falta
(IC sensibilidade para o trabaiho vigoroso de
plcnánio, sernpre arranja algurna escusa on
urna desculpa escusa.

O Sr. Deputado Jorge Orlando Caroxie
Atcnto as suas pabavnas, quero congratular-
-inc coin 	 Exa., porquc a verdade que V.
Exa. diz ncsta hora, apesan de ser verdade
icalidadc, não é 0 que nós outros, dcputados
cstacluais, queriamos quc fosse a nealidadc.
Jsso porque, realrncnte, o que se tern venificado
ncsta Casa, no que concerne a tratarnento de
problemas gerais e de pnimeina instância, é
ci ue problcmas capazes de ncutralizar e captar
as atcnçOes gcrais de nosso Estado tern sido
reIcgados a segundo piano pela i)ancada arc-
nisla fiesta Casa. E veja bern V. Exa. quc,
quando (IisSe em sell que podeniarnos
falar sobre os trabaihos da comissão, exce-
tuamos a atuação do plenánio. Alas, nobre
colcga. os trabalhos destas cornissOes 	 e ate
lflcsmo elas cstão scndo influenciados pelo
ainbiente que assola a bancada arenista, de sO
fazer o que o nosso chefe mandar, no caso, 0
Sr. Aureliano Chaves, dignissimo Govei-nadon
rio Estado.

Ainda outro dia - e os Srs. Deputados
hem se recordam -- já Sc encontrava vencido
o prazo pana que a ComissCo de Justica apre-
sentasse o sell nelatório sobre a Comissão
Panlamentar de Inquénito instaurada para apu-
rar irrcgularidades na serra do Curral. No
entanto, através de urna manobra urn tanto
quanto baixa, aqucla comissão ernitiu sell pa-
recen fora do prazo. Agora, a liderança are-
nista vem tentar fazer composiçOo corn a ban-
cada do Movimento Dernocrático Brasileiro
nesta Casa, no que concerne ao requenirnento

Acredito que a Ordern dos Advogados
está reservado o desempenho de urn papel
histórieo. Onze anos decorridos da Revolu-
cbo de 1964, coin suas etapas (IC impian-
tacão, de consoiidacão, de eclipse das liber-
dades, de tcnsOes de toda ordem, chcgou
agora ao pinécubo dc sell trabaiho constru-
tivo. Atingiu o espigão da cordliheira. Al-
cançou o ponto da estrada que se bifurca em
(lois rumos. E tern de fazer a sua opçbo co-
rajosa e sincera. Ou accitar 0 (leSCaminho clas
acornodacbcs e do império (Ia força, oil

 a marcha scgura, posto que Ordua,
do retorno aos quadros institucionais estã-
veis. 0 Advogado, afeito pelas cxigências da
profissOo aos problernas sociaiS, tern todas
as condicocs para cobahorar no processo da
(listcnsao. Acornpanha coin mais vivo in-
tcressc 0 (icSpertar da liberdade de irnprensa,
one semprc (telcncicu e procurou suslentar.
Hecoihe, coin major carinho, Os pronuncia-
inentos dos Presidentcs das duas Casas (10
Congresso e comparti]ha de seus deseos e
(if seus pianos reconstrutivoS. E, sobretudo,
confia na atitude e nos propósitos do Sr.
Presidente da Repdbiica, quando rcahre 0
dialogo ate agora interrompido, corn a opi-
nião püblica jâ descrcnte, porérn apta e scm-
prc disposta a retomâ-lo co in 	 e a rca-
lizar estes grandes objetivos.

Nbo negaril a sua participacão no pro-
cesso de reedificacão das instituicbcs repu-
blicanas; dcfcndera o rcstabebecimeflto (las
garantias constitucioflais, devidas aos magis-
tra(bos e aos cidadãos. Prornoverá 0 que es-
tiver ao scu aicance, para que se restabeleca
o prirnado do direito sent as transigêflciaS
coin ordem pObbica. Dcfenderá, corno tern
feito, o restahelecimento do habeas-corpus na
sua plenitude. 1)enunciará desteinida e grave,
todo ahuso, toda vioiência. todo (lesrespeito
as prerrogativas individuais dos eidadCos
dos seres humanos.
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de minha autoria, no sentido de serem co-
bradas das autoridades competentes as provi-
dências referidas naquele relatório. Ate al
se nota a insuficiência parlarnentar da ban-
cada arenista nesta Casa, nao na sua totali-
dade, mas na sua maioria. E eu duvido
que qualquer desses Srs. Deputados que es-
tao tentanto modificar o reiatório da Cornis-
são Parlamentar de Inquérito tenha motivos
reais, concretos on constitucionais, para as-
sini faze-b.

Portanto, nobre colega, fica, aqui, o rncu
aplauso a V. Exa., não no sentido de denegrir
a honrosa bancada da ARENA nesta Casa, inas
no senticbo de que estas paiavras possarn
servir de alento e facarn que cia se movimente
e pare de dizer amém nesta Casa. E o que
estamos vendo no decorrer dos quase sete
meses deste Governo é que des parecem see
os donos cia verdade. Alas a verdade, nobres
colegas, é sO Deus e nOo des. F nOs estamos
aqui para elaborar leis que deem meihares
condicOes a cornunidade mineira. Alas des
estäo aqui para dizer ainém a urn Governo
Estadual que, decorricios sete meses em exer-
cicio, nem mesmo nomeou, na sua totalidade,
os prefeitos cias estâncias hicirorninerais do
nosso Estado.

Essa é urna atribuicao quo dcveria ser
do povo, peia escoiha livre e direta dos scus
próprios (hrigentes.

Ficain, aqui, nobre colega, Deputado Olavo
Costa, as minlias palavras de aplausos a V.
Exa., COfllO uma advc-rtência a bancada are-
nista, para quo cia, de hoje eni diante, pas-
Sc a agir coino uma hancada representativa
popular, o que cia é, mas que ate hoje nao tern
demonstraclo em sua atuacOo nesta Casa.
Que possa em 76 dncarar, frente a frentc,
o seu eleitorado e lograr uma vitOria, o que
não acontcceu em 74.

o SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA -- Nobre Deputado Jorge Carone, V. Exa.
traz urn SuI)sidjo todo especial a nosso no-
desto pronuriciarnento nesta tarde. V. Exa.,
como urn Deputado sério, tern se revelado,
nesta Casa, por suas atividades.

Portanto, nobre Deputado Carone, quando
V. Exa. nos lembra da inCrcia e da me-
pcia deste Govcrno, on parabenizo V. Exa.
Em outro pronunciamento neste parlamento,
on jO havia sugerido que Se instalasse urn gran-
de clespertador no poder pOblico estadual e
que, daquele sono, daqueia letargia, acordasse
o Sr. Governador e sacuclisse os Srs. Secre-
tOrios, a fim de quo des interrompessem o scu
recesso on as suas fCrias, já que o nosso recesso
parlarnentar tcrminou, e o recesso do execu-
tor ainda continua. Os Srs. Secretários, o
Sr. Governador e as autoridades deste Estado
continuam em sono profundo. E preciso que
seja despertada a gloriosa bancada da si-
tuaçäo. E uma situaçjio ingrata pel-tencer it
situação!

Tentar dirimir o vazio, tentar defender o
impossiveb jO é urna tarefa Ordua, inglória e
larnentãvel. NOo pretendemos atirar pedras,
dificultando ainda mais esta caminhada tOo
irnprópria e tOo inglória.

Concedo agora, coin honra, o aparte
ao Sr. Deputado Jesus Trindade Barreto, (IC
quem sornos humilde admirador.

0 Sr. Deputcido Jesus Trindade - - Muito
obrigado a V. Exa. por me conceder o aparte
e pela dccbaraçOo da sua adrniracOo, quo e
reciproca. Mas, nobrc Deputaclo, querernos,
corn este aparte, primeiro discordar de V Exa.
naquele ponto em que acha que a bancada da
ARENA estO preocupada corn atos de rernoçiio
de profcssoras e dc perseguiçOo, o que ab-
sobutamente nOo prodede. Em segundo iugar,
discordar de V. Exa. quanclo acha e afirma
incsmo quc apenas a bancada oposicionista
trababha nesta Casa. NOo C verdade, c V.
Exa., assirn agindo, nOo faz jus C sua inteli-
gência nern C sua seriedacle parlamentar,
quando faz tal assertiva, inteirarnente impro-
ceclente e injusta. V. Exa. nao pode negar o
trabaiho produtivo da ARENA nesta Casa.
Em terceiro lugar. Iamcn[o quo V. Exa. e o
Deputado Jorge Caronc se preocupem em
agredir a ARENA. Isto nO.o engrandece o
parlarnento c muito rnenos Os ibustres paria-
rnentares da oposicOo. Continuamos atentos
an pronunciamenlo de V. Exa., para (lialogar
rum V. Exa. e jarnais para feri-lo, pois nOo
C do nosso feitio e nem do Regimento desta
Casa permitir agressOes a urna bancacta, a urn
coicga. 0 que queremos C urna convivCncia
arnena em favor cia harmonia, mesmo porque,
se assirn nOo for, o povo C que vai perdr,
vendo dc urn lado a baixeza dc abguns de seus
J)arianientares c de outro lado o tempo perdido
Ijor seus deputados em questiOncubas de ofen-
sos pessoais. Muito ohrigado a V. Exa. pelo
parte.

O Sr. DEPUTADO SERGIO OLAVO COSTA
-- Agradeço ao nohre Deputado Jesus Trin-
da(le Baireto o son brilhante aparte. Escbareco
a V. Exa., coin 	 o respeito, que não desejo
e nern a baneada (10 MDB cbeseja agredir a
hancada (Ia ARENA. Nem ireinos citar nomes
dc deputados quo nOo estejarn trabaihando,
cinbora muitos se encontrem em ócio. Refiro-
-me a assuntos ventibacbos ontern em jornais
do Capital, em quo o parbarnento é acusado de
mnepcia, de morosidade, (be falta de trababho,
(be sensibilidade, de argumentaçOo, de criati-
vidade. Portanto, on desejei, nesta tarde,
situar a posicão da minha bancada, dizendo
• que o men partido tein feito e tentando dizer
• que a bancada do gloriosa ARENA deixou
dc fazer. Não vai aI nenhuma aversOo,
mesmo porque tenho o major respeito e arni-
zade por todos us membros da bancada da
ARENA, mas tenho o compromisso sagrado
corn o povo, corn a opiniOo pOblica, devendo
(lizcr a este mcsrno povo e a opiniao pOblica
o que tenho feito neste parlamento, o quo
minha hancada tein realizado neste parbamen-
to, não deseando de maneira aiguma que a
improcedCncia, que o onus do quo nOo é ver-
dade recaia sobre Os membros da bancada
do MDB.

0 Sr. Deputado Emilio Haddad - Depu-
ta(lo Sérgio Obavo Costa, V. Exa. faz refe-
rCncia ao trabaiho que nossa bancada cxc-
cuta nesta Casa, seja no plenário, seja em
qualquer uma das comissOes técnicas.

Nobre Deputado, o compromisso que o
MDB tern coin povo brasibeiro, e em nosso ca-
so, especificamente, coin povo mineiro é mui-
to grande. 0 povo confiou no MDB e tanto
confiou, que cresceu a nossa bancada no Se-
nado Federal, na COrnara dos Deputados e
nas Assembléias Legislativas, sendo, em cinco
debas, maioria. NOo podemos pois brincar
coin nosso mandato, nOo podemos tripudiar
sobre a vontade do povo, nOo podemos dei-
xar de lado a nossa mensagem, que, durante
a magnIfica carnpanha de 1974, o MDB levou
As pracas pdbbicas, usando veiculos que o prO-
prio Governo colocou a serviço da justica
eleitorab. Aqui nesta Casa, especificamente,
temos procurado curnprir coin nosso dever.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, é sa-
bido que a partir die 1964 houve o esvazia-
mento do Poder Legislativo em detrimento do
Poder Executivo. Em muitas outras nacöes do
mundo verificou-se este mesmo esvaziamento
do Legislativo em favor do Executivo: urn
Exedutivo forte e urn Legisbativo debilitado nas
suas antigas funcoes e rnissOes. Nós, hoje,
nOo podemos legisiar sobre diversas matCrias
e entOo temos que procurar adaptor o Legisia-
tivo a essa nova reabidade. E é exatamente
o que a nossa bancada tern procurado fazer,
transformando esta Casa, este pbenOrio e as
comissOes tCcnicas tium campo de debates dos
grandes problernas que afbigem a economia de
Minas e do Brash; dos grandes probbemas ins-
titucionais que a NacOo estO atravessando,
para cuja sobuçOo nOs, modestamente, oferece-
mos a nossa ajuda, a nossa contribuiçOo e a
nossa crItica construtiva.

0 que nOo entendo é oposiçOo pelo sim-
ples prazer de fazer oposicão, pois cia deve
ter o objetivo grandioso de oferecer a sua par-
edo de contribuiçOo ao prOprio Governo,
seja no setor de financas, nos atos do Exe-
cutivo, na critica a estes atos, nOo critica
pura e simpbesmente, mas oferecendo também,
repito mais uma vez, a nossa contribuicOo,
por mais modesta que seja, oferecida die
coracOo, vobtada Onica e excbusivamente para
Os altos interesses de Minas.

Esta a missOo que recebemos do povo e
que temos procurado cumprir nesta Casa.
Dentre todos Os elementos, V. Exa. nobre
Deputado, pela prirneira vez investido em man-
dato de deputado cstadual, tern cumprido corn
galhardia, intcligência e honestidade a mis-
SãO que o povo de Juiz de Fora e de outros
municIpios mineiros confiararn a V. Exa.
Receba, pois, minhas congratulaçOes e a cer-
teza de que a nossa bancada vai continuar
cumprindo o seu dever para corn o povo de
Minas Gerais.

O SR. DEPUTADO SEIIGIO OLAVO COS-
TA - Nobre Deputado Emilio Haddad. Agra-
deco a intervenção de V. Exa. e a mensagem
amiga que me foi enderecada.

Sr. Presidente e Srs. Deputados. Ocor-
re que os emedebistas tambérn tern papel nas
comissOes e nem por isso deixam de preocu-
par-se coin 	 trababho na tribuna, compare-
cendo sempre coin major interesse, cOns-
cios de que aqui se revezam tradicOes que
pertencern sobretudo ao politico, mais ainda
do que ao parlamentar. Continua existindo,

C certo, o vazio das cadeiras arenistas. Frus-
traçOes também jO demonstradas. A nossa
resposta encontra-se no criação de meios que
prestigiem e alcern o poder, corno a criacão
de comissOes parbamentares de inquCrito.

Concbuido men raciocinio, cedo, suma-
mente honrado, o aparte ao nobre Deputado
Vicente Guabiroba.

0 Sr. Deputado Vicente Guabiroba -
Muito obrigado pelo aparte, nobre Deputado
Sérgio Olavo Costa. E.sta minha interven-
cOo tern a finabidade principal de curnprimen-
tar o ibustre bider do MDB, Deputado Emilio
Haddad, pela sensatez do son aparte. Real-
mente, o aparte de S. Exa. vem demonstrar
que o MDB nesta Casa tern urn lider a altura,
que sabe compreender perfeitarnente a mis-
são oposicionista, quando diz S. Exa. que
oposicOo nOo e simpbesmente criticar. Dc
fato S. Exa. tern razOo. A oposicOo tern mis-
são muito mais irnportante nesta Casa do quc
simplesmente ocupar a tribuna para. criticar.
Conforme V. Exa. vern dizendo, o MDB tern
rnarcado mais a sua presença na tribuna des-
to Casa. Reabmente, a ARENA se ocupa me-
nus coin tribuna, porque se tern dedicado,
de maneira mais compbeta, As cornissOes, eifl-
bora o MDB tarnbCrn o tenha feito corn rnuita
perfeicOo. NOs sabemos que as comissO-es
tern funcionado de maneira admiráveb nestci
Casa. Posso (lizer porque sou Presidente 'd
uma debas, a CornissOo de Financas. Hje
nOo tivemos reuniOo do CornissOo, porque
nao temos matéria sequer para ser estudada.
Todas as rnatérias que chegarani C CornissOp
ja sairarn coin 	 parecer. Creio que islo
tambérn ocorra coin demais cornissOe. •A
ARENA tern procurado trabalhar ao lado 4Ip
MDB, porque reconhecemos que tambépi.n
oposicOo dispOe de ebementos de grançl 	 -
]or e ternos contado coin trababho dsss
pariarnentares. Como Presidente daj.orni-
são de Financas, posso dizer que sernpp,çon-
tei, decididarnente, coin 	 colaboracAo dps
elementos oposicionistas. Quando V. 1xa..
diz que as cadeiras do ARENA nesta Cae-
tOo vazias, posso afirmar a V. Exa., Sr. D,e-
putado, que nenhurn dos deputados da ARENA
encontra-se 0-too. Todos estOo trabalhand,
quer nos gabinetes, quer junto as reparti-
cOes pOblicas.

Coin ao despertador que V.
Exa. disse que vai encornendar, para despe-
tar o Governo do Sr. Aureliano Chaves, posso
afirmar a V. Exa. que este despertador é di g

-pensOveb, porque o que vernos é que o Gover-
no estO dinarnizando o son trabaiho, viajando
por todo o interior do Estado, vendo de perto
as suas necessidades.

Em minhas viagens ao interior, -teiho
sentido o esforço de todas as Secretarias no
sentido de dinamizar us sons trabalhos P0-
demos destacar o hercOleo trababho do. S-
cretOrio do EducacOo, Prof. José Fei 7p4nd eis

Filho, procurando modernizar o ensino no
Estado; do SecretOrio da Viacão, da - Sañde,
enfirn, de todos os Srs. SecretOrios. QGve-
no está trabaihando. Nesses poucos rnses de
sua adrninistracOo, jO se pode notar urn rapde
traboiho realizado pebo Governador Aureliano
Chaves. 	 -

80



o SB DEPUTAI)O Si:11GlO OLAVO COS-
TA Nohrc 1)cauta (ID Vicente Guahi roba,
coda vcz ma is piec is;Iin')s ilc V. Exa nesta
Casa. 	 Neshi opoiu ii id ode. V. Exa . vent
c olo r este IflL'U pi OflUfl(ialflVfltO V. Exa
('0111 100 inteIi4ência, I eflaCi(Ie(lC C Pl'OPFjC-
(1 HlC de IlofliCul III I IflililICi] IC liga (10 00 POV(4
rHifl(1r0, VIOl Pa'o'; uo 	 a neiria (11' (1(IC ()
(oVCii10 101 tiC I EQ dcs p ii'tou . 	 Veja V. Exa
quc I101Jc1a 	 'I)iL_( a, C (01)1 (101 ;iliia FO-
('(bCiliOS es!) 	 i1hli'OV	 lk(0( 	 i1i01 ilaC.0) 	 E
sine! d 	 QUC as 	 1,?:! , 1' 1111)0 El. ;O 11.0)
ter sohiç;io. 	 0 Sr. S• 	 L 1) ii
cell monte I ftvmnir:i pFOVloll) 1	 ftllO( (101'
as Csc')las, (TH ruins, 'to IfliflilIl .Jil1Z (IC Fora
c do illUfll(;pi0'. 	 ;; ;iho 	 10 	 1Ci Las
As siv( nt's e cot (C 	 :00) r C	 (	 11(1105.
Cerlanlente os Iiopii;is d q' 11°I 	 'ft
icdvcrtenei' Ia hiti( 6' - : 1 , 1	 "1(0' i

1 (0115"L 	 (('1 (
Saud' e (10 (ftv.ono (I'' Fl . ft. 	 I' nob;
1)epui(h 1)05 da ilOilCiC do cue 	 d'pc-t
funcionou. 	 Assi,i, c'ft to . 	 Ic	 .
IliOs nu,-Is, 0' 1C)I 0'''. (00 1.011(10' 0 cc', aftil

aCaFi(11I(l, 	 ilo.,	 L)0(I( •' 	 pcII)iir0 . .	 V.
(Iis'.o (jo' ha POL:CU 	 (ha, 0 SI ..\crolicciu
Clia 	 ' ( ' S'I ('fll')CçaIl.lO 11 	 0V	 00. 1' (I'(' :0;
ha a14uns mc'"s S. lox'. ho
N.-to iJO(El'1 0 0S. j)W I 1,11 to 0-`; I' a jo-Ill .. —
tiva (IC V.	 Exo. (1110)110 	 U(' o 1):.
AurelilnI Ch-tvi 	 1 ''' 	 t:
CU" (1(5. ft ([(1.' 0	 '' 	 11(J
1111011) 	 l(1 	 ,1'

o Sr. Depuloilo .JOSC /loiiifdein !'illio
Si . flpti,lo. 151011 (;llVi000, (01 11 OIULL1 0tl
('110, 0 	 (115001 1,0 ;le 	 S' .	 E:o 	 itlia', 	 1111lC
frcLIl'unc nI liihitno . 	 1od.av:. n10 pod u;
(ICI'(ar 	 (II 	 lazu,.......... (I 	 01 	 51 	 Ii :10,1110 	 di
hoc, )0l'(jU(' ('Ii iid;) (1(10 101110 o i\IDB COIU
Sells IlpI 	 &m OIIICS, ('0(11(1 ((0 ('epi .0 UIILO1II.'S
(10 part ((1(1 a quo pt F; enço, a .ltLAA. itIi so-
hi(lo ClJi11j)' II' 0 510 (lv; I.	 I'ol:lv'I, q1_10 SC
csc 1 aloça (110' V. Exa 	 hcn, in
C (IOU 0 I1(('U tI einiinho - 	 c1cv 	 ('flo'Tlill'r
(l U ' 1(0 Ml>B coIl;' \'',IOF, C 0 floS, III AfIENA,
cabt', 	 snbrit.idü. ('WISh '(iF C 	 LIUIi1l'' 	 0	 ( 4'
verno a (orisirUir, 	 Sc V. Exas. torn ('Un)-
p11(h) 0 lOU (I 'VC'c' (IC ()j)01It() 101eV
nós, da ARENA, esteja CII to V. Exa . 1' III'
o povo rn noiro, tcrmrIos sa!:ido CurnprT C 110550
(,hi'ig0ç.o, 001110 110111(0 	 do Gov' 111) .
('OfltlC('('IiiOS (1(10 V. Exti. C SOilS ('OfllpUllhOi]c)5
h.'mn alas r&'p0l(0:ibi1i(!Il(i(' pelaflIl' 0 Povo
ulineiro. rnaS C OFOF 150 (lii:' SP OO,I!iS' - — c
nuflea C born CSU Cl-F 	 quo rios 1 ino' 1 On-
(1(15 1'CSPOIISa 1 11(1011 c, pe; 0 POVO, sobi'c-
tU(l0, pOiqUC sI)lflO- CIII Minas (; .115 c no
Brasil UflI pirtido (IC fl1J101'iLl

0 SR. I)EPUTAI)O SiifIGIO OLA V O COS-
TA \Iuilo obrigado . 0 apart- (IC V. Exa
tao hrilhn IC. VOlT) CO ri 'ju('Ci r ITICU 1110(11 ;
pronunciarnento, POE 001' iral, 1 U' 01 ;çao 1101'
V. Exa . representa . Poderia dizor a V. Exa
('0111 toda sin ('C'O(lo tie quo lernos (1(5(110110-
cido o trabaiho do ARENA, i' dvo (liZ('F quo
conheco fr's'ioallnenlC C quo Vejo a toda liora,
1) 10(105 ((S iflinutos, 11 p1 CO('Up(içaO COO) 0
problemas politicos, pessoais, cleitorais qu
devem ser r('solvidos, mas não vt,go a preodu-
1 aco c objetividade corn Os grandCs 1crncs
Ilacionais, objeto do açiio mais espeelfica so-
bre as lides do pai'larnento.

0 Sr. Deputudo Neif labor Já nos
acosturnarnos ns1a Casa, a ouvir a palavra do
V. Exa., para flos SclflDl'e (IC advertência e
',crnpl'e opwtuna. Ma's urna vcz cia se faz
s('nt;l' enire nós. no Assemhléia Legisl'ativo
Pod  l'( i . cerlo V. Exa . de que SCU pronun-
oiarnciito esti correo . Qucro levai' 00 conhe-
eirnvnto (10 V. Exa., mesino corno hornenl de
pIIl'lidO. do glorio'o i\IDB, o seguinte quail-
(I 0 do jndicac ft do noinc do atual Governador
Pala ,( II' 0 ,; (IC iIfl0S (10 Estado ule Minas. en.
1(1111; 110mm (10 Sd do Minus, recahi LI ii-
( açao ('0111 as rne 1 hOl'Cs expectativas, P015 11

1;), ale qie I. fliffl, \ ia (1111 filho "CU mdi-
.01(1 p.1101 (1 GOVCI'flO do E1c10 	 Devo ('On-

p010.1, (JO,', OWlS OS (I1VCFSOS rnes€'s
114101 rcle (II) GOV1''nO Aiii'clicino C1)LIVCS, ncii'a
1111111. O'''I 01101:1. sta sen'io urna (i1'CCOCJO,
0)1000 ate 0 111011l('flto o GoVornO Aureliano

mr lc i niovin,'nlou, ni'tneinalrnonte 001':!
cc S i (It' \I :11:1 ,ai' 01(0 (1110 1IJ 11(0 esperava
(II .SU( 1(11111; nist1''i .o .A noSsa regiiio. rHo-
(l"stia 0 11:1111', 0 inais hem ;Iotada, ate hojc
11(c) 101 1110Vj10(''lt dcl. 	 Fntrct;cnto. 	 051)0105
1I1fl( c (1;) 	 0( c(( i	(,' I 'sOl'('tlitl 11, 11_I1 ird;indo
''1c Ihora'nonlos, pots S. Exa . o Sr. Govcr-
00111)". 	 .i CX)O,, 0,)' 'O"O) do Scci'eto'io (II'

1:10(010, 1) gI.':i) "joe (10)0W CXCCL1LI(1'.
Eslou, portaiito, 110 : XP('('I;I[tVII aind'i, p01'qu;'
1':)') 141 c S. txO ., o Si , Gov,o,i'ctlor,a. U:lli1
0 ft tO: i lu Es;cc lo, 0 Sill 1 ( 111111 i'Ll OXpOSi-
rio fot dizei'. (1111' (11111(10 C pi'Ol'!(l;ld" to '(cl)-
510101 (10 111('nol', Al -; () 'We t', moos, ,I,t' 0
"10011''li'c C c(p1"ol( a con'I I Ic'co (IC uiiia CII-
iIlISS''c( (I'' 1' lU'!')', (In P1,1101 . 	 Solo'o 0 LIII-
s'i p,lci, ",;ic j :) 1110', ic' L'ft, 1' () n)Cf101' Cool!-
'1 01 ' "'1 ' cc 1)1.4)'' ' 	 a! ''T.; (I') fl)) 	 .4 0)t 'do
0101. lIc' ('2 ;)'.0)h'- 'oi: 	 0011sIdorcl;Ic) p;'ioi 0 -

1(01) 	 ('(10 C5i.IVO (1110, 'S . 0 0 'l'CChIii',"l ((I')'l,l
n,ii) foj fo:,:1';-. ft C 0: - t1 -- 0:1-1 in, n,711
10)5 f , .i	 ', 	 Sc a ;;, 	 c. ,-.' '; - , 	 fl,.,'',) 	 :;n. ol ,:l1
'1011,1 (0 0 10,

Sr. 	 l'(e p utado, 	 limll	 nicinifesior
11151;' 	 .100110 	 (1 	 (01, _I 	 II) ''4'' '''lc''0)20l0 	 fl"'O(
LL1"Cl 	 0:10010 0 01(1",,;) (1, CCITIpOO''fltCS (!;(
.14fIEN, \ - 113 (110)11') : 'nlpr(. nl:i C'sso. fiz
I'm l'l"iUFO 11100(0 '(0 Sr. S C! CILII'lO (10 Trite-
l'101., S('i1C Iac10-ih fosse susi:ido o inquCrita
ilIsIlIul (1(1(1 ( 'Ti'' 1 0 PI'CICil() (I' 11)11001 - No
(11)1 ':nio, urn elomontO (lesla Casa d'igiu-se
a En 1111, DC'Wn(I() qi,IC ('1,1 i'ctii'osse 0 roqucri-
illCfliU, pois a Assembiéia Legisiativa não 1j-
fll11i ('('1111): :'fl('L( p110.1 r,'solve,' 1) ('OSO , 	 Eu
p:'rg..nft ci,,o a V. Exa. Se essa Casa,
airaves (II' .;I'us 1l14'rnura '. 0110 1011) oslo compe-
h'nc,a, 0 qU" ontao c.,:arnos fozenclo aqui?
N,-io SOmOS E16S OS 1C1 ;1,,-toeas (JUC devom IC-
gisl'ir 0111 ben. ieio (10 povo? Devo dizer, tarn-
h, sin, qtl:', fll1111 1 001 .1 opO'Pafl i'Iade. pedi.
1(tl'I(VCS de i-c'quCriiflcnto, que fosse dado 00
101 urn do Ibirjl'i Hill (leturmmnado nome . 0
rc(Tu;'rIIll'nio i 'oii Conils-fto TCcn j ca para re-
(';'io'(' p0) ,-'e' , S,I1). V. Exa , o quo aconte-
ecu? Deputados da ARENA — posso afii'rnar
a. V. Exa . corn Sl'guraflca .— foraiu ao Palácio
o pedji-ain fose eabneado urn decreto POlO
Sr. Govei'nadoi', Para dam norne ao fOrum.
(Iespl'esligian'io, corn isso, Os p1'6prios mern-
bros do LC.41s111t1%'o, (Ic quo cli's fazern parte.

Sr. Deputado, a minha confiança rcpoU-
sa ainda nos Deputados do MDB, cm V. Exa.,

quo é urn Deputado quc luta C lrabalha par:
o beni (IC flOOSO Estado

O SB. DEPUTADO SEBGIO OLAVO COS-
TA . Sr. I)epataio Neif Jaoo' . V. Exa
que é rCpi'esCfltafl[e (IC Passos, recoba, corn
carmnho, ;1Efl(Zade C admii';iqao, a floSSa cur-
prcS1 )t'IO p1'oflUi11.'a1fl(flt0 que V. Exa . faz
Eu dcseonliee'c OS ofii'rnaco:'s (Ic V. Exa . En-
tretunto, S0l,(IaI'iZO-me 00111 V. Exa 	 Ac ho
auc' V. Exa . jib (I) y e icr 01 cebido a soiidai'ie-
(lade (lOS varlos ('ompanheiros . 	 Tei'ei o pr.l-
zer (IC ainda i'eci'her apartes (IC V. Exa. du-
route rnou pi'OUUOCIOHCO to. 	 Ouvirci agoi'a,
corn P1 ozc'r, o Sr. Dcputado J05C Boni fibeio
FOlio

o Si'. Depiitado José Bollifdcio Filho
Meu 01(15) l)CpuOl)iO Sergi() Olavo Costa, aiiio
e vzinho (IC Juiz (IC Fora. Von doe a V. Exa,,
para con1 p orncnl"çibo (IC SPU (liSCUl'SO, qu,c-
tro fatos apenl'S e, do malor siJznificaçibo, (IUC
mostrairl ti'mn o 1 ealJalilo dos Si-s. Deputados
(Ia ARENA 1(05111 C1(Sa. 	 Lcmhm'o a V. Exa
IIUC o Doputado Vicente Goal 'ii'oha c' u'u's;'nl 00
till)i'OJCi0 (to 11111:01' 1111Pm tancia nesta Casa.
one lot ap'os'a'io (' h01(' e lei: t1ita-se (to
Pal'que Limes [aI do Serra do Cipo .
dcsse, o l.)pulado Syu Costa, hrilllantC ('010-
PfllI( 111) i1)''-SO, cmpt'&'seflta aulli. C hoc é hi,
urn pl'Ojl'tO quo od jfieou 0 cadc i tro i'ui'al
('Ill todo 0 Lst:olo (to Mines ( ' erais , Faz'n-
110)105 00010 011 C ([111' P0 I CmOS i'econhecei' ties-
se  )l'OCtO (I ('XCCICflCILi (1(1 idJ'ia ito this! is
coinpanlle 10. 	 Akm '., le. o DL ITuad1)
l'tfl'(!O B'n;luIt, outro ii llStl'l' COlCjOa, aCabLi do
fasei' ib (:05-I 11111 pod iIo (IC COrniS,,L10 pLIl'ia-
m'n tar (IC 111(1 .10 1'liO ft ;'a ('Slll(Ial' 0 prohleiiia
(105 cartels COIl) 'l'aiS, pl'ol'ieIIlL( 0551' Clue to-
(Ill 0 illll)i'I'flSII pIlhIi('olJ 0 (100 foi leVlIflla(l0
por idCia (10 p I OpFl(( (iov'i'nad 01' Au rehano
Chaves. Alérn (11550. ('01110 V. EXII . hem
sahe, pol'que tl(11)h.'Ill apoioU C foi subseritor.
0 Deputado Jesus T1'inda(IC aprcs('ntou 1111)0
mocao ao (105 100(1 1'('(ICI i. ('OIl) i'Clacao LII)
(livól'CIo, tClflI1 an;p1cmente (Ichatido no Ca-
mar11 Federal,

S ,-, o qualm aoenas quo lenthro a V. Exa
o o !aço para quo conste do discurso de V.
F.xa. nesta Casa.

BCspondo taITib6l11, agora, ao ilustre Dc-
putado Neif JL1bUr. S. , I s 1, -ia ('cr10 do
que o (oi'eI no rnlneiro 05111 Irahaihando . E
vCrdade quo contra ('10 10111 lutado o tcmpo . S.
Exa , , o Si'. Goicei'nador Aur liono Chaves,
apenas ha sete on oiio Inesos pi'Csm(IC o Cover-
no Estadual. Esta fazendo pianos. fillS Vein
larntjCm I'CLlilZLIO(IO obi—as. E PlISsos, COIflO
0U11'aS cOillunlIs 1111111 1015, estela certo o Do-
putado Neif Jabui, sera tambell) eoroada coin
obra (10 Governo (10 Estado

Corn rciaçibo a sollcmtaçao quc fez ao Sr.
Seci'etbi'io do Interior pain pra1msar 11111 0-
dido (Ic inqucrito 0001111 0 PICI 'CIIO (10 Ibirac',
CU];; resposta S. LXII, Cs! I anhou, (le\'o (tizel'
a S. Exa. quo, aposar (IC flaIl sl-l'lIlOs, nern
011 nrn S. Exa ., p'ofossoi'es (Ic 1)ireito Cons-
tituc j on;,l, corno 0 C o Sr. SecretOi'io do In-
terior, p:.i'co,'u-nlC ('('1 [0, urna VCZ quc flab
é atribuçOo do AssenibiCia Legislativa lfl)1S-
cuir-se em processos adininistrativos.

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA --- Sr. PI'Osi(lCfltC, Si's. i)cputados, posso,
neste instante, consi(Ieror-rn(' urn parlamentor
JIOI'llifladO, poi'que ice :o mais urn hrilhan to
apartc' (10 i)cpuLdo lose Bonifibcio Filho,
o uando S. Exa . nos tl'az urn apal'te quo rc-
pi'es flEa ate urna junta, n5o urna junta medico,
111115 01110 junta de in[ehgCnoi' c des'.e pamlamcn-
to que so ufl'rL)ul para foi'rnalizar, atraves (Ia
paiavra Nei', intel'gcnte, lisonjcira e l)onita
(10 Sr. Dcputado José Bonifbcio Filho, o
;par[e quo (10 acahon. generosomentc, (IC me
Coflced('r. S(i;i. portanto, ai 'ortunado, quando
I c'('(bo ('51(1 simpatia, (jiiafldo i'eceho a ,ufleao
(10 gt'andes inteligoncias, corno os Deputados
\' iCdn Ic Guabiroba, Jesus Trind ode, o pI'óprio
l)c'puiado José Bon 1 fibcio Filho C otitros que se
nconti'avam prac-enles c que foi'rnuiat'am uin

11p111'tC, 0 ( 1 00 1110_ito lflC honi'ou.

Devo, ainda, cseiarecer e responder aos
IIohl'CS 1)CpUtlIdOS aparteantes. incoi'poi'ados
110 001''1C ao 00100 Dcpulado José IIOIi ifacio
F;iho, quo os Dopulados menciona(l (IS, aro-
niOtLIS ('011)0 0 flODl'l' i)cpUIlldO S\'io Co',ta, Dc-
pIlLl(dO Vicente Gu'Iftroba C OULI'OS Iliais que
('001(0 JU1I'alli p11111 0 acao (111ARENA nosta
Casa COn) UlillI 11110111111 açao, fazcrn p0111',
IISEOITIC11I' . II lquI'la ( xcecao citada 110 In I00

oesse 00550 tJi'OflUnci'lIlIen 10, qULIndo ,allInlos
do inCpea C' mnereja (Ia Dc)flccida dl) .'HEN_A,
('0111 l'l)i OS C prI'CIoSLI;c exOs cbes

0 1)oputa (10 lose Boni fcbcio Fi Pio focal izou
(''0) 11a(flIC ('sills l,i'CC,OSL;S I'XC"C(1('S, 0 (ft C 1110
1(5.1 3 cO. ,)IICC('I'dIl(' (011) (( ITICU p('owfldo rcs-
J)('i III 1.' lIdlnlrlceao

MIIS, Sr. P1'esidOnlI', quando (Iio quo a
CibIllol '1 i\iij;ip'd (IC .101/, (to I',,, II (1111 UI))
('xctnpio (10 flIltitlI grandcz-i (I UI(fldO 111)01(10 urn
101111! 11U111;,fiulal 01, ('U o laco ('0111 conviccao,
I ((S ('ill ('One) (I,'U 011111 PCflSIIO pllra 0susento
(IC lImo veiha figum'a lIlt cillade, por 501' 11111

ho q'.c fllU( tent (Indç1(I's (10 ganhar o p00
1)1)1 Il 0 5.111 subs; I. 00111 . 	 JIliflais encontra-
I IIIIIIOS 011111 ('0(011 (IeS'SLl, 1111111 1(11111(10 (lOSS;)
grandiordade, no Governo (to Dr. 	 liano
Chav, s . Ijina rno'le;,tis Cam a ra Municipal dii
12111 t'xemplo de ifltcr(SSC poe todos Os Onguios
de uina cidade, m conti'aste corn a Monsap'rn
10 Sr. Govei 01(100, OnVILIda a esta Casa, onde
funcionii'ios (10 EslaltO nero scquei' rCC( hCIfl
saiario 1111011110.

Fazemnos votos pal'a que este recesso de
311 dill', jonha pI'0[Jala( I 0 (IS Srs . Deputados
para ill) trabaiho IflaiS Construtivo,

0 Sr. Depulado .Iésus Trijulade	 V. Exa.
osta-se i'eiermndo oo Projeto (10 Governa-lor
Aurehiano Chaves, (Ic intei'esse (10 lunciona-
lismo. V. Exa, critica o Sr, Governador no
tocanie 11 polItico do pessoal. 	 Aindo, hoje,
pcla rnanh5, flOS, OS ('OflipOflCfltCS (IC urna co-
lfliSSaO do einco dCpUtadoS da ARENA, soli-
cmta(la pclo iiusti'e Governador (to Estado, eon-
eiuianios urn trabaiho, depots (IC ouvirmos as
classes do funeionhrios a I'cspeito da irnplan-
taçiio do Quadro Permanente, e este Irabalho,
('in forma dc i'eialOrio, sera tevado ao Chefe
(10 F:xecutivo, na próxima quinta-feira. Ne-
1€, estes deputa(tos, coinponentes (Ia aiudida
comissOo, fazem inOmeras sugestOes ao Go-
vernador (10 Estado, a respi'ito dos interesses
(lOS funcionOrios minciros.
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V. Exa. não pode negar que o Governa-
dor Aureliano Chaves irnplantou urn diálogo
corn o funcionalismo, que estava afastado do
Executivo em razão de o Governo anterior no
ter atendido a certas reivindicacöes suas. 0
Governador Aureliano Chaves já determinou a
implantação do Quadro Permanente, já deter-
rninou a implantacão do Conseiho de Poll-
tica Salarial, já rerneteu a esta Casa urn pro-
jeto de lei conceclendo aumento aos funcio-
nários, e outra mensagern deverá vir em agosto
on setembro quando muito, para viger a par-
tir de outubro, de tal modo que o próprio Pre-
sidente da Federacão Brasileira dc Funcioná-
rios, o Sr. Wups de Oliveira, em reunião
recente, nesta Capital, propôs urn voto de
aplausos e congratulaçOes corn o ilustre Go-
vernador Aureliano Chaves pela sua filosofia
de pessoal, pelas inürneras providências em
benefIcio do funcionalismo (10 Estado.

Certarnente, esses assuntos preocupam a
oposicão, assim corno outras providências do
Governador a tern preocupado. Nós, hoje,
estamos assistindo a urn Governo, neste Es-
t ado e neste Pals, que atende as aspiracöes
(10 POVO.

o SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA Sr. Presidente, Srs. Deputados. Este C
urn projeto dos mais meritórios, ao qua! don
minha solidariedade e apreco. Nas, se me
permite V. Exa. e se me permitern Os nobres
Deputados, don continuidade ao men pro-
nunciamento desta tarde, quando acabo de
receber rnais urn aparte briIhante do nobre
Deputado Jesus Trindade Barreto. Os no-
bres Deputados da ARENA vCm colorindo este
men pronunciamento, dando-ihe subsidio todo
especial.

Agradeco este aparte do nobre Deputado,
mas digo que S. Exa. vern novamente corn
urn tema muito batido, de pianos, quadros e
projetos, quando sabernos que quase 20 mu
funcionários do Estado não percebem sequer
o salário mInirno. E o que faz o Governa-
dor Aureliano Chaves? Simplesmente ainda
elabora quadros, ainda perpetra projetos, am-
da concede reuniöes de debates, quando o pro-
hierna dessa gente C receber urn salário con-
digno e näo ouvir a argurnentacão de que pres-
tam somente seis horas de servico. 0 que
compete ao Governo e dar a esses funcionários
urna rernuneracão condigna. Que trabaihem
as oito horas on as seis horas, mas que re-
cebam, pelo menos, o minimo.

0 Sr. Deputado Emilio Haddad No-
bre Deputado Sérgio Olavo Costa. Não tenho
K) costume de fazer debates paralelos, mas
inc permito fazer uma retificação ao nobre
Deputado Jesus Trindade Barreto, vice-lider
10 Governo, a quem admiro ha muito, mesmo

antes de nos encontrarmos em debates nesta
Casa. Acontece que a oposiçSo n5o fica preo-
cupada corn providências do Governo para
meihorar o nivel salarial dos funcionários es-
taduais e nem fica preocupada corn as medidas
do Governo em prol do desenvolvirnento do
Estado. 0 que preocupa a oposicão é, exa -
tamente, a falta de medidas. E na esperan-
ça de que o Governo, realmente, resolva a
situacão dos funcionários püblicos, é que es-
tamos aqui a cobrar essas providências. To-

da vez que o Governador tomar uma medida
do interesse de Minas, do interesse dos seus
funcionários, quando estabelecer urn salário
minimo para todos, a oposicão ocupará a tn-
buna para elogiar, corno j a aconteceu muitas
vezes, ou demonstrará, corn seu silêncio, uma
concordância corn o Governo. 0 que nos
pleocupa é ver quase 20 mil funcionários
recebendo menos quc o salário rninimo, quan-
do sabemos que sornente no rnês passado 0
custo de vida aumentou 2,5% em Belo Ho-
rizonte, segundo estatistica do própnio Gover-
no; o que nos preocupa é o excesso de discur-
sos, quando são tao poucas as realizaçöes prá -
ticas. Como oposicão não achamos que quanto
pior a situacCo do Estado meihor para nós.
Absolutarnentc. Queremos ver este Estado
próspero, desenvolvido, porque amanhS, quan-
do ocuparrnos o Gorerno, querernos pelo menos
encontrar a casa arrurnada, os funcionãrios
satisfeitos, recebendo bons vencirnentos; por-
one amanhã nos ajudarão na construcão de
urna grande Minas Gerais.

E preciso ficar bern claro que o Sr.
Governador Aureliano Chaves ainda não teve
a coragcrn dc criticar seu antecessor, Gover-
nador Rondon Pacheco, que deixou este Es-
tado nurna situacCo de quase misCria: deven-
do muito, corn baixa arrecadacao, os funcio-
nãrios, Os politicos, o povo insatisfeitos, scm
credito. Foi durante a administração Ron-
don Pacheco que a oposicão conseguiu eleger
maior niimcro de deputados, tanto na esfera es-
tadual quanto na federal, o que vem demons-
trar qne a prcocupacibo do Sr. Rondon Pache-
co parece ter sido "dcpois de mim o dilãvio".

Na medida em que cniticamos a adrninis-
tração passada, estamos dando uma colabora-
cao ao atual Governaclor do Estado, a quem,
no futuro, não poderão ser debitadas todas as
mazelas e tristczas deste Estado. Na me-
dida em que o Sr. Governador encontrar so-
lução para os problemas de Minas Gerais, terá
a oposiço ao seu lado. Queremos ver este
Estado em pleno desenvolvirncnto, dando
oportunidade de emprego a seus filhos, para
evitar o intdnso Cxodo que cresce de ano
a ano. Queremos ver a renda do Estado all-
mentando. Não nos preocupamos corn as me-
didas efetivas que o Govcrno toma, mas aim
corn a falta de rnedidas, corn o exccsso de pro-
messas.

Como disse, não acrcditamos que, quan-
to pior a situação do Estado, melhor para o
MDB, porquc isto seria urn desscrvico, uma
politica errada e contrãria aos próprios in-
teresses politico-partidários. Queremos Mi-
nas pagando bern a sen funcionalismo, corn o
crédito restaurado, nao apenas o econômico-
-financeiro, mas tainbém o crédito politico.
Cabe ao Govcrnador, como chefe politico da
ARENA, como chefc do Executivo, tomar
essas medidas. Na rnedida em que lutar pars
alcancar cstes objetivos, pode estar certo o
Govcrno de que não faltará o poio do MDB.

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Agradeco, rnais uma vez, ao nobre
Deputado Emilio Haddad a sua intervencäo,
quando ouso dizer a S. Exa. que acredito
que o Sr. Governador observa corn muita sim-
patia a coiaboracão do MDB, que é espontã-

nea, leal e não-remunerada, como jâ frisarnos
em outro pronunciamento que dizia respeito
a desconto de titulos de pensöes dos inativos
o Sr. Govcrnador - é born que se digs -
tern-se sensibilizado corn csta dernonstracão
de prcstacão de bons scrvicos. Sabernos das
advertências que tern chegado a bancada go-
vernista, incitando-a, quando nada, a produzir.
O Dr. Auneliano Chaves vai acabar arrom-
bando estas fechaduras que Sc mostrarn cii-
ferrujadas.

0 Sr. Deputado Said Ar.qes Ha muito
tempo estou afastado das lides deste plená-
rio, mas sinto-me no devcr de agora apartear
V. Exa. Vcnho acompanhando corn verda-
(icira simpatia o seu trabaiho nesta Casa.
l)eputado atnante, trabalhador, de urn valor
cxtraordinãnio, sobe a tnibuna quase diana-
mente, debatcndo os assuntos mais importantes
qnc atingcrn nosso Estado. Venho dizer a V.
Exa. que realmente Minas Gerais é urn Estado,
por assim dizer, infeliz. Na Legislatnra passada,
cu era lider do MDB no sen prirneiro ano.
Minha prirneira preocnpacão como lldcr foi
exigir do Governo (10 Sr. Rondon Pacheco urn
piano de trabaiho, urn programa de governo.
I)epois (IC urn ano dc insistência, surgiu 0
Piano de l)esenvolvirncnto de Minas Gerais,
que não foi curnprido por S. Exa. Urn ano
die govenno se passou scm urna realização, scm
urn trabalho, scm urn bencficio para nosso
Estado. Depois de urn ano apareeeu o Pia-
no (Ic Desenvolvirnento do Governador Ron-
don Pacheco, qne não foi cxecutado. Corn a
ma sorte (Ic nosso Estado, o Governador Ron-
(Ion Pacheco perden urn ano de scu governo,
passando de cunco para quatro. Corn urn ano
perdido no inicio do seu governo e outro ano
perdido no final, fez urn governo de apenas
três anos.

Este ano estarnos undo pelo mesrno Ca-
minho. 0 Governador Aureliano Chaves am-
da não apresentou urn trabaiho programãtico.
Não sabemos o que vem ai. Estamos vendo
que o Estado está na miséria; os funcionários
cstão ganhando muito pouco, e o Governo,
tanto a Prcfeitura corno o Estado, está scm
crCdito para iniciar seus trabaihos. Por isso
parahenizo V. Exa., nobrc Deputado, pelo
trabalho que está realizando, cobrando de
S. Exa., o Sr. Governador, urn piano de tra-
balho.

Virnos o nobre Deputado Jesus Tnindade
Barreto se refenundo a pianos, obras, mas,
tudo isto é ficticio. Pianos todo rnundo faz.
Nós querernos realizacOcs, trabalhos, obras.
E isso é ø qne 0 MDB exige do Govcrnador
Anreliano Chaves.

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA - Deputado Said Paulo Arges, devo dizer
do fundo do men coracão que me sinto emo-
cionado corn o aparte de V. Exa. V. Exa. C
urn i-espeitávcl e velho gnerreiro deste parla-
mento. Presença incornurn, rara c preciosa
da bancada do MDB. Considero-me apenas
urn menino que respeita V. Exa. e que recebe
corn grande honra, neste instante, a sua pala-
vra, o seu aparte.

V. Exa. pode cstar certo de que me tocon
profundarnente o coração ouvi-lo neste instan-

te, quando sei que V. Exa., pot questöes de
sañde, evita aparte e debate neste plenãrio.

Portanto, corn emocão, agradecido e sen-
sibilizado, gravo e registro a participação dc
V. Exa. nesta tarde bnilhantc do parlarnento
inineiro.

0 Sr. Deputado José Bonifdcio Fitho -
Ilustre Deputado Olavo Costa, desta vez C
pars apreciar os apartcs do ilustre Deputado,
lider da maioria, Emilio Haddad, e do ilustre
c preclaro amigo Dcputado Said Paulo Arges.
Ao prirneiro, o respeito quc é devido as inte-
ligências nesta Casa c, ao segundo, o respeito
não so pelo decanato, rnas, sobretudo, porque
C vclho companheiro do men pai, não so corn-
panheiro de politica, mas, sobnetudo, velho
companheiro dc ataque no Olimpic Futebol
Ciube da minha terra qucnida, Barbacena,
em que S. Exa., em companhia de men psi,
por rnuitas vezcs, elevou o norne desportivo
(Ic Barbaccna e do Olimpic Futebol Cinbe, onde
comecon. Mas, apesar (IC tudo, discordo dos
conceitos cmitidos corn i-elacão ao Governs-
dor Rondon Pacheco pcios dois ilustrcs co-
legas e tambérn pela sitnacão dc Minas. En-
tendo e estou certo qne o Governo Rondon
Pacheco, ainda que não tenha, como alguns
pretendem, atendido dc maneira total aos
ideais politicos dos homens politicos de Minas,
trouxc, scm dñvida algnma, uma nova
imagern pars Minas Gerais no contexto do
nosso Pals. Al estão inddstrias e piancjamen-
tos efetnados. Estã, sobretudo, o reparo prin-
cipal as financas dc Minas, cntregues cm ab-
soluta ordem, e o crédito de Minas, salvo de
qnalquer ataquc on qualqucr desiize.

Este aparte eu nao podcnia deixar de fazer
a V. Exa., porque entendo sen de minha
consciência e daqueles quc me acompanham
e quc me trouxerarn ate esta Casa. Muito
obrigado!

0 SR. DEPIJTADO SRGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Deputado José Bon1fãcio Filho, V.
Exa. dã rnais urna dernonstracão do coracão
generoso de que C possuidor, qnando em pin-
celadas tao tranqüilas, tao arnãvcis c tao bo-
nitas, pinta o nosso catastrófico Estado das
Minas Gerais.

Mas, continuando a nossa explanacão,
diriamos que já observamos, por exernplo, a
presenca mais assidna dos Sns. Deputados,
vice-lideres da ARENA, bern corno a presenca
festiva de alguns Srs. Depntados que, larnen-
tavelmente, não consegninarn, no sen tempo de
plenánio, uma presenca mais constante, ale-
gando intensos trabaihos das cornissöcs tee-
nicas da Casa.

Os paneceres continuaram c continnarn
a ser dados e jã rccebernos corn verdadcina
alegria - nos, os Depntados da oposição -
csta presença sirnpãtica da situação, se bern
que forcados pelas contungências do Paiãcio
da Liberdade. Oxalã não esmorecarn, jã que re-
conhecemos a luta ingiória qne estão tendo para
defender o qne é irnposslvel de sen defendi-
do. A coisa tende a camunhar razoavelmente
no campo estadual, e vem o preco do café
para atrapalhar tndo; vem a geada, e aurncnta-
-se o preco do café crnpacotado, trazendo pro-
blemas mais sénios pars os deputados da
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situacão, que, na falta de defesa mais apro-
priad;i, parkin pa ra a defesa (10 Govurn ()
Federal.

0 Sr. Deputedo Vicente Guabiroba No-
bre i)i n;! a do Sbrgio Olavo Costa Ma s urna
v ez v anno a es c in c rofonc abusar ila vontail e
e da gentileza He V. Exa., apart'ando-o nesie
beiissiino discurso qua V. Exa. pronuncia
Alas, nobre iepu(ado. (tisra vez farei apenas
urn pequeflo rcpar,) as palavras peonunciadas
Pi' I O noiJre i)eIIlutl ( iO Said Paulo Arges, ivan-
(to apartcau V. Eaa , pain o qut' peco pi i-
rnissio no ineu Iraflde amigo. S. Exa., o
iiobre I)cpL:tado Said Paulo Aiges, f urn (lOS
deputados ina1. ; catodos I esia Ca, e Lenho
o i) 1 'I (ii' (lizil' qu€ sou our dos maiores ad-
rnuI'adoreQ He S Exa . nao So [(PlO 	 U a Ia;
CSpII'it(, pubijco, pala sna 	 n ft] igi a i
ihanie e pcla sua eoml;aLvi( a e, rn's sobre-
tU(i0 pela amnade ((lie (ft (I Ica II iA)(h)S Os ims
COlegLIS En reanta, terei ijui 1:7; r ulil pa-
(51e00 rupora as p;1 V1'aS de S. Lx;.., proferi-
(ts lii, pouc)S ilsdlnaxo;, S. Lx.:. WE= as
finaneas (10 Etaio He Minas Gerais, (tizando
(!UC (I ICCLO1O Wilt tollipli ailli U 1' SaUl CILIlI 5)
Quei o (LOit- a S. Lao. one iC\i uS [POlio solo
inn pOLiO exdI'.(i 	 it 	 LII LIIIL;, a. poi ((([C
sabi ilios (('.0 as I nafl(a , ( 0) ES Lao o (Ci)] lilu-
lhora(Io (110 11 lila. 	 ilLirlos alirniar que c
Esiado no low scra Cl &OtitO 1kM CU]) I 010),
o Esiado gara no Il10i]lL Ilk) 6u Cl Cli 10; ix ila-
ur(I iiiaro \ 0105, pain con iii olar es at nh nba
afit ll1aLiV, (IL; it)LO Ii [(a50fliCIlO 00 ;LlflClofla-
lisillo LSI 1)1) I 0. 	 ()LOYCCI' ('(0 0 [(C-
gailten to He ' ! j glullia () 0(15,0 a con ii a
encunhwo 1111 puquvnu aJCLO, ill;. InL() SC
(eve all CL. Ilol 1,0CC [at co, qUI', as ia. Sc-.
e urn io,uao (.CfllCiaCO, (('fl 01 InC LIVI. 11105 01:'-
51110 ((C VI 11_IL I' Pa  50 Cl 1011 - 0)5 (IC ESia(11)
laflhla_llI I.; ( Ill 1)1511. OOS C luCfld(, oO!CS do
Estado LS[M1 COIl! 5' CS li:ltallCflCS (.lfl (110.
Alifs, C uOIlI (Li se ( C; oti ça CUC, 0015.5, lOin-
!4ueni [o-' I a 	 \LflO) ' P' a 0 staoo ; quail-
(10 algueni o Insa, CoOl Ui a mono illais cL50
Urna 111i2n-,duIia qua (0 :Lu.,sc, por cxcniplo,
100 CIu/.L,1 (C, i ; to (I Esiatto era \ dflO_0 a as
y eSes por 200 ,-uziiro, on m;;is. COOICCITIC I--
VCII1OS opoinunidade He ()IjS(FVal' . 11 (IjE-, totlos
Ve)1dI'm, pocquc o ESI,dO paga em dia

Corn refer ncia jo cieclito (C; [CI no, o
Estado jamals W e posiçao tao fai'orávc! COfl)o
a He agora. E it piopria opo';içiio que 0
l'(( onhece Muitas \'eLcS vemos (leputados do
oposiçao ((I iCIOlO (I (XCCS 1) I') 	 Ctl1J)l CS!i-
11105 (Jui' 0 E'oo Vim iUlnCIl(ft, 	 (010 (IC-
mOnstra (1 UC 0 Lsiado lao esta scm credio.

Nobre I) putado. gos (aria He dizer no no-
bre lputto SOd P1(110 Arg).S (sins p;i:tvras
coin o InlultO ue (leslazer LSSC 5CU CqUIVOCO.

0 Sfl. I)EPUTAI)O Si-tPGIO OL&V() COS-
TA	 Nobit., Di PIlILId 0 IC(il " Ga 1.tiroba, V.
Exa , cillaflIlo tal:i cut 	 le nibra-nos o
caso (LS 	 ores ctintrataLas e nos faz
lernbrar (i i 11 h. (ICI';l('iL( (dada poi V. Exa
é not toni o trio:s 	 V'., V. Exa . que ess-is
contrakidas tecebem seus vcncimen[os em
(lczeml)ro cI 1974.  Lfi se vilo Oito lILACS.
Qua con' as tao (lifiCeiS, (pie burocracia to
Coil. vada Oito flICSCS Para (olucar as COiS1]S
flOS iUpClrCs! Que finanças sao estas que CS-
tao no lugar, quando essas contratadas ieee-

herarn apenas o primeiro mfs de vencimento?
Seria urn presente de Papai Noel? Seiá que
(Has vao viver He hiisa e conversa?A argu-
incntaçao (10 nobie Deputado Said Paulo Arges

clarissirna, He urna ('!arivi(iencia rneridiana.
0 Sr. Depuludo Kemil Kuinaira No-

lire L)eputa(lo, colripannaico Stn ,o (..Iavo cos-
[a, pai-iamentar que Sc [clii dis;inguioo pela
corntia[ividaue nesta Casa e que te-iti ii azidu,
SOD (1111 aspeeto 01W e LievIOlo, as criticas no
(i1\ I ;'oo . 	 ia.aiiIiios e sugei 111105 Iste aparte,
simplesinente Pc 10 (ievel' Lie cumprimentá-lo,
1111 irnilCo togae, pe.a coragcin civ ica COIII
CiUC iern les 000 ao CoflIieel1fleno pdbtico Os
acon[ecirncnios nao SO adminiso OtIVOS, ColilO
taitiIittI poli..cos que tem entravado o pro-
giesso (ICSSC giande Liauo ([C -Minas Cat aSs.
d1Ji .0, (CUt piIfllCiiO iu5Ui, 0001001- 0 LISSUII-
lo r jerenie 110 creUlto ULSIC Estado, o que
11150, COIn il]UiLa efliaSC, 0 fOul (C liLpLIICldO
\ iceii;i Cu;;hiroa, dizeriuo que o nosso Es-
[alto goza (IC Cl'COlLO flOO SO inielilO, Como
iam,)L11l no (.AL1 FlU!'. 0 iCe(tnO Clii Was
(rurais tern snto taClIjt200 flao SO palo o 'as-
ta(10, comet paia as pcssoas itsicas, pot quc a
(apoCi(la(IC (IC Cfl(IIVI(idiTlCfl LI) ((0 Ls1.aoo (IC
\nHas Gerais e olila poiericia - 1-or sUn poteo-
clalliIaoe, 011,5; s Gerais oevcu IflUulo mais ((0
quuL 0_livOlfiLfi IC ((eVe na (1(00 (IC Ilo 1 e .
sat ILL creuuo 111(0 qoer (tizer que a sniiaçao
SeJa Boa, poique, fla ri a1daui', SC lorillos olitar
a slivacao WS servenies escolares, (10 tunclo-
nalimo pdbico, insatiskutos COn] Si-US rcn-
(tiIilefltOs, se lormos oliservar o ,, ran He (le-
s;nvoivitn nb ((eEC Estado, vamos -verificar
one, sob esse aspecto, temos ido mUilo lila!
((5(11- a epoca (10 Gui i'rno Ronon Pachlco
I ares. c-mi ([Lie nao ha Cfltlfl(IiIflCfltO sob CSSC
aspec to, pOrque, se obseavarmos as obras
que Minus (c a;s bern con.igi;do no decor-
111- uiesses filtimos anos, vet ificaremos que
iiada SlI4fllfCaIfl em. iazao dissas potenciali-
(laths. Em (,jVelsaS i'egiOes, nUn so CIfl Juiz
(ii. 1 01 a, cudace (IC V LaO., mas tarllbefil en!
ilofIlo Wont, ninhuma obia foi realizada
LIL1,Ii'CS (i.i. , longes anos. Onde CSLII a
boa s LIiCçlO (ICCSa GOVt. iOU, quc nbo tern
(011(1 !çot S OC realizal- oLiCaS :mpi CSCiII(11VC1S
no plOpri) (!e, nvoi rnerto sócio-ecOnbrniCo
oa, ([IS c.'sas ri':iücs mineilas? Sci qual sri a a
re.posa de ' . Exa. Os gi'upos CSCOILII'C5 CS-
[flu e)il Cuiflas, c em Ataléia pude velificar que
us aluno, eLO-5i' assantancici no chflo por lalta

e cartei; a;. 	 F z um requcrimlnto ao Sr.
Si e ;'tfl:io do Educacilo. levando (ste fato an
s U conhecimento, e qual ioi it Foi a
He que a Seerctara n;o dispöe de verLas para
adquiiir carteiros palo csscs alunos.

Também fiz urn reque"irnento, pedindo
que '.e3amn raforrn-sdos aauelc c grupos isco-
lares do interior de Minas Gerais, que CSILI()
cm regioes pobres onde nfio existern aquelas
minimas conclicbes (IC tornar a si CSSLIS res-
ponsab 1 lidadcs. E qual foi a resposta da
CARPE e da Sccretaria do Interior? Foi He
que auricles pedi(ios 1100 ('stao inciuIdos no
PiLIflo He obras Para o ano de 1975. Pa-
rece que a situaçflo boa deve ser Para al-
ojma' pa' seas e nab par;) o povo He Minas
Gerais. Faço aqui mats uma obsersacflo:
podc ocr que eseja bent o Governo no setor
politico, porque atende a pedidos em que

leva e traz, transfere e remove delegados (IC
cnSlnO, como a Delegada de Teófiio Otoni, D.
Marina Saraiva, qua, atefiliendo a pedido po-
litico, foi tranalerioa e, em sea lugar cob-
cado urn professor que era delcgndo de ensino
em Caralinga. EE;'i havendo remaneamenbo
(IV pcssoai do Est,'da, inns corn perseg'içao
politica. perseguiço a funcionbrios Q100%
homcn'; He c!"Va(il) concc;to e iJUC gozarn He
(41-anIle piestigio entre a popul 'Th, mas qua
flao tern merei'jilo a menor con- . ideroçao (10
Goveino - 	 Vi e ouvi vflrios deputados (liz;-
relil nesta Casa 	 1100 abriri on mOo He urn
ato pOlPial) SUnlit 1- cm suns rcgibes. Puss)
(IC('i(flar 0 flOinC He fin (Rod , porqua goza He
grail Ii coni'eio J unto U 1111111: o Deputad i
Sylo Costa. Ism Iii va fazer o P aputalo - SUn-
(Ii) niaoritario, c lola vez qua nia po Ic Lze;
obras, C UCCC am iO (ICC Cle continac Uva 1l
fiurtcia e pi astiio Iu,ito a) ;la.itora;lo - 	 N
11i1J'lOU not Pdie a'imiflitrat'va dipois Ill) ;n-a-
sjnada Govno (10 0,'. tioi1lo11 Pacu..co d1i-
1-eec que continua tudo (Ia rnc'tn!a forma, situi-
plesmente a c1ase paiLO",l (iom;aanta (111 po,-
CUI LI 110 mudai- J flU_il. neC tutu (10. LIIUS qu'
prLiiiCa c qua nao CS to des-. inculalo ; 	 1
111(1 ' usses pal LICLIarC 	 1 a 	 1,'
pOltI aS ('0(110 a (11 c -lad, 12 fcjfjbo 01m!.
I)ci 2.1(10- He potii-_a [fn enhralt) e said,) I
C' I,lde son que 'I jJLI\ LI Ih.s saila 0 flOfliC -
Os eli"fe,; He oi'go)s do E 1(10 kin sid€. tran-
lcri)!CL, SCIfi feflhuill iespaRo a (( C4;liIlade l'

n,oi-atios.

0 Slt - 1)EPUT-sl)() SiL IGI() OLAV() C()S-
T \. - Aura;leço penhoi-a'bo I.) apatte He
V. itsu - Os Sos - l)epaia ' lo', (Ia h'IdcCld'l IOi-
\ 'lfl 151 LI nflo [em teino para as liles patio-
(l)L'fl(LIl'( S. ('a que OS (IelI'gaoos He ensino lies
tO,il;lm 1000 () tempo 'd il	 V, LX') 	 VIOl
,olun, lilOr CSSJ fliitSa ;tfjrinatjva -

0 Sr. Dcpula 10 %'ULiZtt GuabirtM I
i;rc Dcpu[mlo, vol.10 a odic Oar C. ',SC LIPC
bOlA (liz-- l u Ailed eOl;;2a KeLihil Rdaiao.I Lj1.0
a Lx;), c-oft contccanllo a vid;i pariarncnta-
1001-C. 	 Coiui.a'an 10, aha,, coiii batiho e en-
tusasrno, (let]) ((fl- A'diliIO 0111 gronde futuo
pci-a fren[a . Sohnnos qua S. Lou. briha-
rft, nesta Cam. COxilo aii, JLI ('Ta brtllijriiio -
Ma-i, taivez, ptd,u poiCa 01puriRvic nao
S. Lx;l - 05 CJfl)ifllO, a c -l u;:- Para coflSeguli'
bencfIc'os para su-i r;giflo - S. Exa. fda ent
,ar,alras - Para tanlo, (Ie\'C p1 m'urai- o Da-
putaclo Euripedes Craide, 'uc C urn expri
no a ;unio . LEt CfisiflC i .1 LI S. LXII. C.,mO COil-
sepuic as carieiras. Sabemos que 0 D p 1-
[0(10 Lui'ipcdes Craide é Ull! (105 cui' m us
eonSeucm vantagens na Secrearia dot Edo-
cacao. 	 No 1101) pAxlatlo, esse nosso eoicga
it VOLt tiara SUa FC(4L5O fll(Ia menos do que
1.500  car(ei; as. Corn certe,:a, ensinarO a S -
Ex;t - como conseguir as carteiras. Corn re-
lerbncia as (Ieli'14a(las He (tflSiilO, tenho a im-
pressflo He que essc- assunto nOb estfu 1105
criteros politicos; se CSLIVCSSC, en lena 51110
(,UVi(iO. Sou urn (10, majores alimifallores (Ia
1)ek'gada de Teófilo Otoni. Considero D.
l\[ariiia uma (las rnelhores delega(las do Esta(l1, -
Sempre que a procurel fui bern atenclido, e cia
scmpre (Iemons[rou inn profundo conhecirncn-
to cm rnatf'rta (IC ensino. Sou votado cm to,].)
a sua regifio e rnaioritiirio cm muitos fiunici-
pbs do Delegacia de Teófilo Otoni. Foi coin

it 	 surpresa que fiquei sabendo da remo-
cOo He I). MarIlia 1)1(1-a Paracatu. Nbo existe
perseguiçflo coin 	 a delegadas de
ansi no.

0 nohie Den;"  1d o  Kemit K,naiI.;) i'OlflC-
ça fitlando (Ii) PAW00, 	 Ora, 0a\'LIflOS de-
fender o politico. 	 Quando S. Exa. quiser
I'ei'erir-se Uin COflSL 1110 He urn colega
que muito o adinrea --- a perscguiçocs poll-
ticas. (1511' ;;e I rfira )lirC[alflcntc no eleniento
(Ia AIIENA 0:] do MDB, mas n5io b classe
I)C;1!Pi';. P))i'q1iC aqUi cstanios prima valorizar
( "K cIise cjsic 1LIU[OS procU]'afli clesvalori-
001, lIlts ciii', ill) eLit;Ii:tO, continua, caila vez

VC1O]j5.UI;).

1)EPUTAI)0 SITGIO OL.\VO COS-
T \ . Lfltefldemos, perfeltamnente, a concei-
(I' - - at do noh'e Depu 'ado Kern il Kumnaira.
quando '' i-elena c,pt cifiratrui nbc aos pobiti-
CCI cu' uoan (II- 	 artimanhrs . S. Exa . (IC-

100)11(1 ham aqucia politico ciuc sa corn-
1)',. Z 	 COOl 11 [111] lieS 1)1)11(i) p011Cc) 	 1-CCOflICI!-
1 ,bs- - 	 - 	 Cit, .1,11')",) S LI Cl'itlCLl iP clercçad;u pe-
() flianado 1-a': I IL5fll11(, 	 S. Ex,i. nao a

a V. Tao, l)Cpji;Il tI Vie nEc GUn-
I pa,h- -; 110;' C :;;I1 -. ; a-i :ii't 1-

0 Sr. D -Pu hvlo JM1 Bonifdcio Filho -
1. , CIt 	 a	 ' '01,) 	 1011 I 001:1(1'.', m;ls

1(1 .- Ay o x Ci-,' ITO iS 01101 VIZ [(I1;) tint;)]'
(i scud -. I' ill) ilus iLe colega Kcn (I Ku m;iira,
'to 	 y a a 1 (CI: a ' , ia too il&' I adilo Oloni.luji	 fl.'.! , 	 Feb00 He Teófilo Otoni

ii 1-1001 150 (II' j.Otc:,( I: 	 j)'h) CIVIl --
111	 '1,i,,. 	 Ia 	 P 	 5,1(1 	 ttl] 	 l'(','oidO

LI Inns 1 	 1 C:i, , ,_ ii dl1tnio Covet 	 s;-
gJfl;I; Cl (C: p to b), p. jl;j Nai, fl;io tlen'les,

Cit _llI) (4tii_L10 t tiLt grapo e,_-ol:C,
sam [aiIm na E, I! I ,lo PEt, C i_,,io fader;ul

l i i :ia1' eu DLII c balu 1. 	 E o Go' (''00 (10
Es' ,,,io JO' ,.d CCJ'Cd [LikidO Lb Ci 1 - 	 ' to (IC'
U(110 P 0.0.1 1 ;1:4il;!l em Tifiuilo Otatni.
Silo ';i-: tço ; qua 1- 1 elarn 0 csl'oi'ço do (.,ovc'rnat
LIII IlCL 0 [(1:1 all 00,-i lodi ;tqu la regiao -

0 SW DLP[ I' '.00 S1: R(Uo (.)LAVO COS-
TA i' '-o 0 b.'. ' -( Y. Exa., nobre Depu-
tailo Joi' ilnnifflcio Filho, cl ue o I)epulado he-
lflhl Kit mail-.) [tIll 1,000 no fazee c-SI) afinmativa.
X ' eja V. E'LI - que. se 0 Govei -no tivesse p1-es-
ligialo 'o 	 5' n li A tx Cci 11)0 Lii e it c:i,iiiol;ito
gOt- I 1; 	 (11th 1;i'jj sido prestigiauo -

	

0 Sr. D'fnjt laIn Keni! Ku:il Iira 	 Nobre
Drp,' Ill) Sf-40 O[:i,'u, ao_; ; .- 0111') 11111's-
tao (IC .l uSii ca , queio agrullccer as paiavras
¶iscrn all as dos nob; as 1P'po tadoS Jos-'- 13o 'i -
lino F 11110 C \'ie.'n Ii' Guibiaoba, que, por
CXCI' SO He honlil-. W % ini ate alguns eli-
[;ius.

5' LlCi'i'aiflefl le, referi-me aqueles politicos
que tiii:iiam (II .50) açibo, da su:t força, (10

0' . t5'(, 1) 5( eapaciladu' nOb PUin
sat. IC 1' 	 1, p O-; C US rcivindcriçoes tIn
sea pit U, 11105 -'.o-Sol'!cnte Para slitIsfazIr it
urn OU outro cl'tnciito, e que, taivez pot-
LOS 'C-SO He vail:oi --. (1(11-rein (lernonstrar seii
pie_SL.'.o e, cunt : s, consegii''in tr.; osieri r
delegulos He CLI '. (li-icg.lIlos IIC poLicia C,
uiiIi'zanclo dcssa :t; ma, fa-zt'm injustiça que
clainain nos ceu.s nuiii bmado (Ic' alerta.
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Quero apenas retificar aquelas observa-
çöes e esciarecer que a classe poiltica a qual
pertenco hoje por uma circunstância nSo é
aquela classe politica que citei naquela opor-
tunidade. Eu me referi a pessoas que, tat-
vez mal formadas para a vida politica l utili-
zam-se de métodos que servem para des-
truir, para deturpar, para ferir o conceito
elevado que merece o homem que luta pelo
seu pOVO.

Gostaria também de fazer urna observa-
ção sobre o que disse o nobre Deputado José
Bonifácio Filho, homem que, nesta Casa, tern
demonstrado acirna de tudo urna ponderacSo
que é uma marca da sua própria familial
que, em termos elevados, tern sabido conduzir
por muitos anos o conceito politico do nosso
Estado. Discordo das suas palavras, quando
diz que nem tanto tern sido esquecida a
regiSo de Teófilo Otoni e citou quatro obras,
urna delas o Grupo Escolar TristSo da Cunha;
outra, a Estrada do Boi; salvo engano, a
COMAG C, tambérn, salvo engano, a penitenciá-
na agroindustrial.

Para fazer urna observacão: corn relacSo
ao Grupo Escolar Tristão da Cunha, poder-se-ia
verificar o ndmero de matriculas on o nd-
mero de alunos na fase etária necessitada de
educacão, naquela fase escolar, para se ver
quanto insignificante foi a obra em razão da
necessidade de escolas naquela cidade. Para
cada 10 mil alunos que necessitam de escolas,
o Governo atendeu a 300. Realmente, foi con-
cluIdo o Grupo Escolar Tristão da Cunha, mas,
infelizmente. não foi suficiente, porque Te6-
filo Otoni é urna cirlade de 140.000 habitantes
e que atende a urna região de 400.000 hahi-
tantes por ser urna cidade-pólo. 0 Governo
levou para aquela cidade apenas urn grupo es-
colar. Pergunto eu: durante quantos anos
foi feita esta obra? Durante, talvez, dez anos,
exclusivarnente urn grupo escolar. Não nego
a existência desse grupo que veio satisfazer a
300 alunos, para urna dernanda de 10 mu
estudantes scm escolas.

Em conclusão, ternos ainda a obra da
COMAG, que hoje é COPASA e que foi também
citada pelo ilustre Deputado. Ocorre no en-
tanto que para outros possa parecer que a
COMAG é uma obra do Governo do Estado,
que tern beneficiado a muitas cidades mi-
neiras. Evidentemente o bencfIcio foi para a
cidade. Evidenternente o povo vai ter o confor-
to da água tratada, mas não se iludarn quan-
to ao que o povo paga do próprio bolso para
essa realizacao.

Enfirn, basta olhar o convênio que a Pre-
feitura Municipal de Teófilo Otoni fez corn a
ex-COMAG e ver que a Prefeitura tern que ar-
car corn a responsabilidade de 75% do custo
da obra e avalizar no Banco de Crédito Real
25% dessa mesma obra, avalizando, no corn-
puto geral, 25% da obra.

Mais uma coisa que ninguérn sabe: an-
tes de a COMAG chegar a Teófilo Otoni corn
seu escritório, ja havia as cobranças de taxas
de água. Cobraram durante dois anos para co-
mecar a obra posteriormente. A COMAG, Se-
gundo o conceito de quc goza em Teófilo
Otoni, é urn mal necessário. Ninguém vai
negar que água tratada é urn beneficio para a

comunidade. Mas qual o custo? Quem paga?
E o Governo do Estado? Não, quem paga e
o próprio povo, e a Prefeitura é a avalista dos
crnpréstirnos feito pela COMAG.

Vejarn, portanto, V. Exas. que, aparente-
mente, o Governo está realizando, mas, na
verdade, quern realiza é o povo de Teófilo
Otoni, corno acontece em todas as cidades de
Minas Gerais. 0 Governo do Estado não
tern urn centavo sequer. Eu desafio o nobre
Deputado José Bonifãcio Filho a provar se
existe debitado nas contas do Governo, nas
contas da Secretaria da Viacao e Obras Pñ-
blicas, urn ánico centavo a disposicao da
COMAG, para realização da obra em Teófilo
Otoni.

A respeito da penitenciária agroindustrial
surgida do convênio entre a Secretaria (to
Interior de Minas Gerais e a Prefeitura Mu-
nicipal de Teófilo Otoni, nao querernos des-
rnerecer aquela obra. Em prirneiro lugar,
trata-se de urna obra federal. 0 Estado en-
trou apenas corno interrnediário de urn ne-
gócio que o Municipio talvez não tivesse con-
dicOes de realizar sozinho. Acontece, po-
rem, que a cidade de Caratinga, do nobre
Deputado Narcélio Mendes, não aceitou essa
penitenciária, achando que se tratava de urn
presente de grego. Então, essa obra foi para
Teófilo Otoni, e devernos agradecer não ao
Governador do Estado, rnas rnuito mais a
Prefeitura Municipal de Caratinga, que não a
aceitara.

A respeito da Estrada do Boi l tenho a
impressão de que o nobre Deputado José
Bonifácio Filho não deve estar bern inforrnado,
ou então está informado apenas pelos jornais.
Nos jornais nos encontrarnos que aquela es-
trada já está concluida. Basta 1cr o Minas
Gerais de hoje, onde o Governador Aureliano
Chaves declara, na cidade de Conseiheiro
Pena, que a Estrada do Boi é uma obra ne-
cessária ao desenvolvimento da região Nor-
deste de Minas. Tarnbérn tenho lido declara-
cOes dos nobres Deputados Antonio Dias, Sylo
Costa e José Santana de Vasconcelos, nos jor-
nais, afirmando que as verbas para conse-
cucão dessa obra jã foram biberadas. Isso é
rnuito bonito de dizer, e sornos levados pelos
jornais a crer que tudo isso tern realmente
sido feito ern minha região. Mas, como disse
anteriormente, so aparenternente nOs ternos
recebido obras do Governo do Estado. Ora é
urn grupo escolar, em cada dez anos, para uma
populacao de 140 mil habitantes; ora é a
COMAG que cuida do dinheiro do povo da
cidade de TeOfibo Otoni; ora é urna peniten-
dana que nSo foi desejada em outras cidades
e que nOs, para não ficarmos scm nada, re-
cebernos do Governo Federal, não do Estadual,
porque ninguém prova que a Secretaria do
Interior tenha condiçOes financeiras para rca-
lizar aquela obra de mais de 4 rnilhOes de
ci-uzeiros, pois as Secretarias de Estado de
Minas Gerais nao tern verbas para nada. A
verdade é esta. Ate acredito na inteligência
e na boa vontade dos Srs. Secretários deEs-
tado. Acredito que sejam homens pOblicos
voltados para os maiores interesses do Estado,
mas nSo creio nas condicOes financeiras do
prOprio Estado para satisfazer as necessidades
estaduais.

Quero concluir dizendo que parece que
Os Deputados que abordaram assuntos refe-
rentes a minha regiSo estSo mal informados a
respeito, pois, pela vista, as inforrnaçOes nOo
são reais, já que IA não existe nenhurna obra
que marque o Governo. Quero ainda cum-
prirnentar o nobre Deputado Sérgio Olavo
Costa, que nos tern dado oportunidade de
aparteá-lo, numa tolerância que dernonstra
civisrno.

Querernos agradecer e concluir dizenclo
que a voz de Teófilo Otoni é unida e tern o
mesmo significado daquela voz que parte desta
tribuna corn brilhantisrno, numa dernonstra-
cão de que sua permanência neste parlamento
mineiro terã para nOs conhecirnento elevado e
será uma aula que sempre haveremos de agFa-
decer.

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA Nobre Deputado Kemib Kumaira. 0
aparte de V. Exa. foi muito substancioso e
esclareceu corn riqueza de detaihes todo o
problerna de sua região, antecipando-se ao
nosso pronunciarnento.

O Sr. Deputado Narcélio Mendes Nobre
Deputado Sérgio Olavo Costa. Parabenizo V.
Exa. pelo brilhante discurso que faz nesta
Casa, conforme ressaltaram nossos colegas
que me antecederarn. Dc fato nosso parla-
mento necessita desta vibração e deste entu-
siasmo, desta vivência que faz corn que nós
participemos mais dos probbemas de nosso Es-
tado e conheçamos rnebhor suas necessidades,
e as criticas que possarn ser feitas ao Governo
dá-nos a oportunidade de dernonstrar o que
tern sido feito.

Queria, entretanto, fazer urn pequeno Fe-
paro no rneu nobre cobega Kernil Kurnaira,
que representa urna regiSo onde vivi durante
rnuito tempo como magistrado e da qual te-
nho tambérn uma pequena representação.
Trata-se do problena da COPASA, que o no-
bre Deputado afirinou ser financiada em 75%
pela Prefeitura Municipal. Trata-se de urn
equlvoco bastante grande, uma vez que é o in-
verso. A COPASA participa corn 75% ou mais,
e a Prefeitura colabora corn ate 25%. A Pre-
feitura nao entra corn 25%; entra ate corn
25%, conforrne o custo da obra, e tal obra
não é de forma algurna realizada pelo povo,
uma vez que a instalacão dos hidrOrnetros,
as despesas da rede, a construção da esta-
cão de tratamento, a captacão e toda a infra-
-estrutura necessária a dotar uma cidade tao
grande como Teófilo Otoni do sistema de
abastecimento de água é urna obra bastante
cara, de custo bastante elevado.

0 custo da ãgua é de Cr$ 15,80 por 15
metros cübicos de ãgua por rnês. Tab impor-
tãncia representa apenas o necessário para a
rnanutenção deste servico. E o custeio de tra-
tamento, a manutencão de pessoal, da infra-
-estrutura necessária par que este servico
continue a fornecer ao povo de Teófilo Otoni
uma água saudável e abundante como ocorre
hoje.

Adernais, queria ressaltar outras obras que
foram realizadas naquela !ocalidade, como o
PREMEN e o grupo escolar. A penitenciária,
longe de ser uma obra rejeitada, foi bastante
disputada por diversas localidades. 	 0 De-

putado Kernil Kumaira bern sabe que fui urn
dos que lutaram para levar para Caratinga esta
importante obra, cuja verba l de 4 milhOes de
cruzeiros, será compleinentada pelo Governo
do Estado, ja que seu custo ficará em quase 8
rnilhOes de cruzeiros.

Gostaria de retificar esses pontos que fo-
ram abordados pelo cobega Kemil Kumabra e
agradecer a V. Exa. por este aparte que me
concedeu.

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA Terminando, repetiria que os Srs. Depu-
tados da bancada governista, na impossibili-
dade de defender z Governo Estadual, se atêrn
a duvidosas bajulaçOes em defesa do Governo
Federal. Alias, pessoalmente, acredito desu-
sado o interesse por parte das assembléias be-
gislativas pelas escararnuças no piano federal.
La se encontrarn os deputados e senadores
muito a cavaleiro em suas esferas (IC atribui-
cOes. Portanto, intcressam aos deputados es-
taduais as peraltices dos Srs. Secretários de
Estado C Os vazios do Sr. Governador; fazen-
do isto corn acurada atencão, estarernos con-
tribuindo em rnuito rnelhor forma pelo pro-
gresso e bem-estar deste Estado.

Sr. Presidente, Si-s. Deputados, agradeco
a gentileza dos apartes. Por mais de duas
horas estivernos na tribuna desta Casa, rece-
bendo a simpatia e o calor dos apartes de V.
Exas., quando me honrou rnuito mais não o
simples aparte, rnas o triunvirato do aparte
(Ia ARENA, que fez uma junta e me dirigiu os
apartes mais vecinentes e brilhantes. Fica
aqui o men respeito e admiração por V. Exas.

Muito obrigado!

Questão de Ordem

0 SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente, estranhei a nota da
Comissão Executiva, deciarando que nao po-
deriarn constar do men pronunciamento da
Oltirna sexta-feira os discursos do Presidente
Geisel e do Presidente Ulisses Guirnarães.

Entendo que esta Comissão Executiva foi
eleita sob a égide da rebeldia, da independCn-
cia e da liberdade e que jamais iria admitir ser
urn poder consentido. No entanto, esta re-
beldia não durou muito tempo e não passou
alérn das fronteiras da provIncia. Inexplica -
velrnente faz corn que se neguem ao povo e a
posteridade os pronunciamentos dos dois Ii-
deres de maior envergadura da politica nacio-
nal, o Sr. Presidente da RepOblica, o eminente
e digno General Ernesto Geisel, e o Sr. Presi-
dente do partido da oposicão, o brilhante De-
putado Ulisses Guirnarães.

Eu nSo compreendo corno se possa cen-
surá-los, sendo Os dois Os mais irnportantes
deste Pals. Já não estou entendendo mais
nada. Talvez par nossa convivência nesse
parlamento tenhamos que nos acomodar on
esperar ate quando este Poder volte a ser digno
do scu povo e do seu patrono: Tiradentes - o
mártir da Independência.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Respondendo a questao de ordem
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do nobre Deputado Dalton Canabrava, a Mesa
mantérn a sua decisSo, porquanto usou da atri-
buic5o que ihe confere o art. 168, combinado
corn o art. 148 , § 1., do Regimento Interno,
determinando que não fosse publicada a ma-
téria a que se referiu S. Exa., no intuito dc
resguardar a Casa de participação em assun-
to considerado grave e ofensivo a pessoa do
Sr. Presidente da Repdblica.

EducacSo a instalaçao dc uma escola profis-
sional agricola de ensino elementar e médio
em Governador Valadares.

PABECER

Dc redacão final do Projeto de Lei n. 0 85.

PROJETOS
33. REUNIAO EXTRAORDINAfflA, AS 20 H 30 MIN DE 12 DE AGOSTO

DE 1975

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. Deputado Mendes Barros, solici-
tando sejarn enviados votos dc congratula-
cöes aos Drs. José Goulart e Márcio Antonio
da Fonseca e Silva, Presidente, respectiva-
mente, dos Conseihos Regionais de Farrnácia
dc Minas Gerais e de São Paulo, pelo êxito al-
cancado na reahzacao do I Eneontro Interes-
t,-dual de Farmacêuticos;

da Sra. Deputada Jiinia Manse, em quo
pede voto de pesar pelo falecimento do Sr.
José .lustiniano Carneiro;

do Sr. Deputado João Navarro, pedindo
seja consignado em ata um voto de aplauso ao
jovem Afonso Salvador da Costa, por haver
conquistado o titulo de campeSo brasileiro dc
judO juvenil;

n.0 421, (10 Sr. Deputado José Santana,
solicitando ao Sr. Secretário da EducacSo
a instalação de uma delegacia regional de
ensino cm João Monlevade;

n.0 432, do Sr. Deputado Euripedes Craide,
em que solicita do Sr. Governador do Estado
a instalaçSo (Ic uma escola profissional em
Frutal;

n.° 439, através do qual o Sr. Deputado
Pedro Narciso solicita aos Srs. Governador do
Estado e Secretário da EducaçOo o enquadra-
mento dos professores (IC EducacSo ArtIstica
corn exarne de seleçSo e registro S c D, scm
curso superior, que lecionam onde haja escola
superior dessa matéria;

n.° 440, do Sr. Deputado Mendes Barros,
solicitando aos Srs. Ministro e Secretário da

Em 1.0 discussão:

n.1 48, de autoria do Sr. Deputado João
Navarro, que concede a Seleme Isaac Seleme o
titulo de CidadSo Honorário do Estado dc Mi-
nas Gerais;

n.° 152, do Sr. Deputado Mendes Barros,
que declara dc utilidade pñblica a AssociacSo
dos Ex-Alunos da Escola de Farmácia dc
Ouro Preto;

n.° 153, do mesmo signatário, que declara
(IC utilidade pdblica o Clube das Macs Nossa
Senhora Aparecida, dc Governador Valadares;

n. 156, do Sr. Deputado Gerardo Renault,
que dii a denorninaçSo de Escola Estadual João
(IC Souza Gonçalves - 3.2. 1. Gran -
Escola Estadual de Botelhos 3.2., localizada
naquele Municipio;

157, do mesmo parlamentar, que dá a
denominnçao de Escola Estadual AntOnio Fer-
nandes (le Oliveira a escola construIda pelo
Convênio COI)EVALE - Secretaria de Estarlo
di Educaçiio Prefeitura Municipal die Tur-
in alin a;

165, do Sr. De putado Artur Fagundes,
que autoniza o Podr Executivo a reverter ao
PatriinOnio do MunieIpio de São Francisco
irnOvel recebido em doacao.

Nomeaco de Comisso

A Mesa nomcia para membro efetivo (Ia
ComissSo de Inquérito para Promover o Le-
vantarnento da SituacSo da Poluição do Ar
cm Belo Horizonte e Estudar Os Meios para
Combatê-lo o Sr. Deputado Humberto de Al-
meida; norneia também para suplente da mes-
ma Comissão o Sr. Deputado José Bonifácio
Filho.

PRESIDENCIA DO SR. DEPIJTADO
.JOAO FERBAZ

Comparecinjeno

JoSo Fernaz - Fernando Junqueiia
Wilson Tanure - Liicio de Souza Cruz -
Said Arges 	 Jünia Manse - Pedro Gustin
----Amilcar Padovani - AntOnio Dias - Car-los Eloy - Carlos Lemos - Christovam Chia-
radia - Cyro Macid -- Dalton Canabrava -
Delfim Ribeiro -- l)omingos Lanna 	 Emilio
Gallo - Emilio Haddad - EurIpedes Craide
- FObio Notinj 	 FObio Vasconcellos - Fer-
i az Caldas --- Genésio Bernardino -- Gerardo
Renault - Comes i\loneira - Humberto (ICAlmeida 	 Jesus Trindade - JoSo Navarro
-- JoSo Pinto Ribeiro - Jorge Orlando Ca-
rone - José BonifOcio Filho 	 José Honório-- José Laviola 	 José Santana - KemilKumajra 	 Luiz Baccarjni 	 MendesBarros - 	 Milton Lima 	 Milton Salles
- NarcCljo Mendes Neil Jabur -
Nilson Gontijo - Nunes Coelho - Rai-
mundo Albergania - Sebastião Nascimento
Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Costa Sylo
Costa - Telêmaco Pompef - Vicente Gua-
biroba.

Questôes de Ordem
O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -

Sr. Presidente, no momento em que V. Exa.
coloca em discussão e votação o parecer sobre
o relatório da CPJ. requeiro a V. Exa. deter-
mine se proce(la 0 leitura do parecer e do
relatórjo.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) -- A Mesa vai (leterminar a distri-
buicOo dos avulsos. Em discussOo o parecer.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Sr. Presidente, ate o momento, niio foi feita
a distribuicao dos avulsos, o que deveria ter
acontecido antes de ser colocado em discussOo
o parecer.

leitura (10 § 1. 9 do art. 232, que diz: "A
publicaç5 0 dos pareceres precederá a inclu-
são das proposicoes na ordem do dia". Diz
o § 2.0: "Ao inicio da discussão, far-se-a a
(listribuicao de avulsos dos projetos em pauta,
constando seu teor, emendas, substitutivos e
pareceres.

Em discussSo 0 parecer.

O SR. J)EPUTADO LUTZ BACCABINI -
Sr. Presidente, na forma do edital de convo-
cacao, a presenle reuniSo se destina ao cxame
do rclatório da ComissSo Parlarnentar de
Inquérito sobre as atividades da MBR na
serra do Curral. 0 Regimento Interrio desta
AsseniblCja C omisso uanto as comissOcs par-
lamentares (le inquCrito, e o roteiro seguido
pela COmara Federal na apreciacão desses
relatórjos tern sido lixado na base de exame
de artigos do seu Regimento, scm que exista
uma norma que fixa a tramitação do relatónio
no plenOnjo (lesta Casa. Assim in(lago da
Mesa qual senil o nito para a tramitacijo do
relatónio no plenOnio desta Casa.

O SR. PBESIDENTE (1)EPUTADO JOAO
FEBRAZ) - A PresidCncia informa que, usan-
(10 das atnibuicOes que the confere o artigo 16,
parágrafo dnico, item I, do Regimento In-
terno , esta reunião foi convocada, conforme
edital publicado, para As 20h 30min de
hoje, a fim de discutir e votar o parecer da
Comissão de Justiça sobre o relatório da Co-
missSo de Inquérito para apurar as atividades
(Ia MBR na serra (10 Curral.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Pelo próprio edital de convocação, pretende
a Mesa submeter a discussOo e votaçOo -
observados os dispositivos do nosso Regi-
mento Interno para proposicOes que são
submetidas a discussOo e votação - o referido
relatório da Comissão Parlamentar dc Inqué-
rito?

O SR. DEPUTADO CARLOS ELOY
Sr. Presidente, os avulsos ja estOo sendo dis-
tribuIdos aos Srs. Deputados.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidêncja faz urn apelo aos
Srs. Deputados para que evitem discussOes
paralelas , a fim de que nOo se tumultue o
andamento de nossos trabaihos.

A Presidência, em resposta As questOes
de ordem levantadas pelos nobres Deputados
Luiz Baccarinj e Carlos Eloy, vai proceder a

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Mesa vai icr para o nobre Dc-
putado Luiz Baccarini 0 edital de convocação.
0 prOprio edital de convocaçOo é a resposta
que a Prcsidência tern 0 questOo de ordem
levantada pelo ilustre Deputado.

O SR. DEPUTADO JOAO NAVARRO -
Sr. Presidente, pelo que V. Exa. responde,
em face 0 indagacao do nobre Deputado Luiz
Baccarini, o parecer da ComissOo dc Justiça
é que vai dan condiçOes ao plenOnio da Casa
de apreciar o relatónio da CPI. Assim sendo,
conforme V. Exa. acaba de decidir - e
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muito bern - o plcnãrio terá que apreciar,
nesta presente reunião, o parecer da Comissão
de Justica.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) Não ha questão de ordem a res-
ponder. A Presidência, na forma do edital
de convocacão, vai submeter a discussão o
parecer da Comissão de Justica sobre o re-
Iatório da CPI Para apurar as atividades da
MBR na serra do Curral.

O SR. DEPUTAI)O SYLO COSTA -
Sr. Presidente, acabo de receber o avulso,
mas falta aqui o relatório. E Para esciarecer
bern o fato jã que, diante do que está posto,
estou confuso , e esse é assunto muito sério
é preciso que nós tenhamos pleno conheci-
menlo daquilo que vamos votar. Assim, pe-
diria a V. Exa., que possui muito mais dc-
mentos do que nós, que fizesse uma expli-
cacao detaihada sobre essa confusão que
arranjararn corn o probleina da CPI da MBR,
e, scm o relatório, que já deveria ter sido
distribuido, é impossivel votar; e Para falar
• verdade estou aqui no ar. Eu não sei qual
• posicão que devo tomar Para atingir rneu
objetivo, que é votar a favor do reiatOrio do
Deputado relator da CPT. Acho que, desde
que a Assembléia constituiu uma CPI scm
precisar da anuência (10 plenário, e jã que
essa Comissão foi constilulda por mais de
urn terco de seus membros, deve ser cob-
cado em votação o parecer da mesma, porque,
afinal, tern-se on não se tern confiança na
Comissão. Precisamos chegar a urn ponto
comum Para que essas cornissOes nao fiquem
indiferentes. Eu já fui presidene (Ic Comis-
são de inquérito aqui e sei como é isto. Aqui
neste avulso estou vendo a Comissão de Jus-
tica julgar a Comissão de Inquérito. Onde
jA se viu isso? Estã parecendo censura de
censura. Veja V. Exa. 0 que diz aqui:
"... pretende a Comissão". Ora, a Assem-
bléia nao trata de pretender nada . a Assem-
bléia pode mandar o seu ponto de vista on
deixar de mandar. Estão criando urn cavalo
de bataiha corn uma coisa simples. 0 Dc-
putado Luiz Baccarini foi nomeado relator;
apresentou seu relatório, o qual foi aprovado.
Então, deixou de ser do Sr. Deputado Luiz
]3accarini, Para ser da Cornissão. 0 que
compete cntão a V. Exa. é colocar em vota-
çãø, Para que a Assembléia aprove o relatório.
Se aprovar, deixará de ser da Comissão, Para
ser da Assernbléia Legislativa, e, se näo for
sprovado, não dará em nada, como de resto
nao dá em nada nenhuma comissão de in-
quérito aqui. V. Exa. sabe disso, e eu tam-
bern, porque ambos requercmos comissöes
parlamentares de inquérito que nifio resultaram
cm nada. Para falar a verdade, nenhum de
nós dois, nem V. Exa. nem eu, agimos er-
rado. 0 relatório veio aqui e foi votado.
Nós o encarninhamos Para as autoridadcs,
apenas nao recebemos resposta de nada. Eu
quero marcar minha posicão. Não quero
mandar a nenhuma autoridade a opinião do
Deputado Luiz Baccarini ou do Deputado
Euclides Cintra, mas, sim, a opinião da As-
sembléia Legislativa, e quero saber como votar
esse relatório. Quero continuar seguindo a
minha linha de conduta. 	 Sr. Presidente,

desejo saber a forma corno deveria votar nessa
CPI. Desejo votar como votei na Comissão
de Inquérito do rio Sao Francisco, requerida
por V. Exa., e na Comissão de Inquérito do
rio Jequitirihonha, que V. Exa. votou cornigo
tarnbém, mas votando o relatório da CPI.
Não houve nenhum recurso Para se mandar
a Comissão de Justica. A Comissão de Justica
não tern que falar coisa alguma a respeito de
CPI nesta Casa. Ha uma inversão total,
quero ser esciarecido, Para que entenda o
assunto.

iRequeiro a V. Exa., por liberalidade on
consideraçao, que me instrua, porquc quero
votar de acordo corn minha consciência, que
indica que (levernos rnandar esse truste ir
baixar noutro centro não so este, mas todos
esses que surgem C espoliam nosso povo.

O SR. DEPUTADO NARCELTO MENDES
Sr. Presidente, o resultado da Cornissão

Parlarnentar de Inquérito deveria ser trans-
formacbo em projeto de resoluçao, 0 que não
foi feito. Entretanto, por liberalidade da
Presidência da Assembléia foi enviado a Co-
missão de Justiça. Convém tambérn ressaltar
o papel da Comissão de Justiça, que é o de
preservar a legalidade e a constitucionalidade
das matérias votadas pclo plenario desta
Assernbléia.

Podemos observar que a comissão de
inquCrito, em suas conclusöes, pretendia que
a Assembléia promovesse, de imediato, o torn-
barnento da Mata do Jambreiro, na serra do
Corral, ate o pico de Belo Horizonte. Ora,
Sr. Presidente, tal medida foge, absoluta e
totalmente, a cornpetência desta Asscrnbléia
Legislativa. Não temos competência Para
rromover tombamentos. Mas a Comissão de
.Justiça, Para viabilizar legalmente a medida
da CPI , transformou essa idéia em sugestão,
em indicacão. Realmente, nós, mcrnbros da
Comissão de Justica, que votamos de acordo
corn o parecer do Deputado Euclides Cintra,
concordamos que é necessário proccder ao
tombamento da area mencionada, mas isso
não compete a Assembléia.

Outra medida preconizada pela CPI é a
(IC que se faca urn exame Para a propositura
(be uma açiio popular Para a defesa dos inte-
resses do Estado contra as atividades preju-
diciais da MBR. 	 A lei que rege a matéria
é bern clara: so compete a pessoa fIsica tal
medida. Por isso, poderiarnos aconseihar,
inclusive a qualquer membro da CPI ou pes-
soa interessada ein tal medida, que pleiteasse
tal ação popular. Essas foram as medidas
tomadas pela Cornissão de Justica.

Nós recornendamos. conforme Se pode
observar atraves do requerimento subscrito
pelos membros da Comissão, sugerimos 0
envio do relatório, ipsis litteris, ao Sr. Mi-
nistro das Minas e Energia, ao Sr. Governador
do Estado e também aos outros órgãos res-
ponsáveis pelo tombamento do patrimOnio
histórico, no caso da Mata do Jambreiro.
São essas as recomendacOes da Cornissão de
Justiça.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo as
questOes de ordem dos nobres Deputados

Sybo Costa e Narcélio Mendes, informa que
o relatOrjo da Cornissão Parlamentar de In-
quérito foi publicado no Minas Gerais, no
dia 13 de junho de 1975, faltando dois dias
Para completar o mês, o que possibiljtou aos
Srs. Deputados o pleno conhecimento dos
resultados a que chegou aquela Cornissão.
Mesmo assirn, tendo em vista o parãgrafo
Unico do artigo 232, que estabelece que "ao
inIcio da discussão far-se-a a distribuiçao de
avulsos dos projetos em Paula, contendo seu
teor, emendas, substitutivos", a Mesa fez dis-
tribuir, ainda hoje, Os avulsos contendo 0
relatório da Comissão Parlamentar de In-
querito.

0 SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Sr. Presidcnte, o nobre Presidente da Comis-
são de Justiça esia urn pouco precipitado.
o parecer da Comissão de Justiça vai ser
discutido aqui neste plenário, e terei imenso
prazer em que S. Exa. venha debater cornigo
esse parecer - alias, "peca juridica que
merece ser publicada iião nos anais desta
Casa, mas nos do Supremo Tribunal" - por-
que irei a tribuna tecer comentário a respeito
do parecer.

Entendo que a intenção da Cornissão
Parlamentar de Inquérito foi a de que a As-
sembléia promovesse as diligências necessã-
rias junto ao Instituto do Patrimônio Histó-
rico e Artistico Nacional , a firn de que fosse
feito o tornbamento do pico de Belo Horizonte
e da região fronteiriça a dc. Isso porque,
Sr. Presidente, é norma fazer-se não somenie
o tombamento do monumento, mas também
de tudo aquibo que está em torno dde, a firn
de ser assegurada a sua paisagern.

Entretanto, Sr. Presidente, a ñnica cr1-
tica que merece a questão de ordern do nobre
J)eputado Narcélio Mendes é que dc afirmou
textualrnente que devIamos concluir por re-
solução. DispOe o Regimento da Câmara
Federal, em seu artigo 55, item V, que a co-
rnissão de inquérito deve concluir por reso-
lucão ou por conclusOes. Esse Regirnento
jó não está mais em vigor, sendo que vigora
hoje a Lei n. 9 1.579, se não me engano, ainda
da época do Sr. Getülio Vargas. Devernos,
então, seguir o Regirnento Interno da Casa,
que dispOe que, sendo omisso, adota-se o
Regimento da Câmara Federal. No entanto,
o Regimento da Câmara Federal é omisso,
razão pela qual deveremos adotar a praxe
desta Casa.

Indago então de V. Exa., Sr. Presiden-
te, se nao sera esse o procedimento que deve-
remos adotar, a exemplo do que ocorreu em
cornissöes de inquérito realizadas durante o
mandato da Mesa anterior. A própria Mesa,
seguindo esse exempbo, deverá então, obri-
gatoriarnente, concluir pebo que dispOe o
Regimento Interno desta Casa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Não ha questão de ordem a
decidir.

O SR. DEPUTADO CARLOS ELOY -
Sr. Presidente, desejo apenas salientar que
V. Exa., ao remeter o relatório a Comissão

de Justiça, praticou urn ato de liberaljdade
que recornenda a conduta de V. Exa. a frente
do Poder Legislativo.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
L i beralidade do ponto de vista do lIder do
Governo. Isto aqui nao é uma casa de liberais.
Sc pensa que manda nesta Casa está corn-
pletamente enganado.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A PresidCncia faz urn apelo aos
nobres Deputados Carlos Eboy e Luiz Bacca -
rini Para que não facam questOes de ordem
scm requerimento.

Em (bisdU5SO o parecer. Corn a palavra,
Para disco ti-b, o nobre Deputado Luiz Bacca-rini.

0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINr -
A Mesa nüo pode rasgar o Regimento Interno.
Tera que decidir , primeiro, sobre o requeri-
mento apresentado pebo nobre Deputado Jorge
Orlando Carone.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERBAZ) --- A Presidêncja concedeu a pala-
y ea ao nobre Deputado Luiz Baccarini.

o SR. i)EPUTADO LUIZ BACCARINI -
Peço a V. Exa. que me informe se estou
liseutindo ou encaminhando a votação.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERBAZ) -- V. Exa. está discutindo, Sr.
])eputa(Io.

o SR I)EPUTADO LUTZ BACCARINI -
Sr. Presidente, no inicio da reunião, quando
levantci a minha questão de ordem, V. Exa.
ilecidin a rneu favor. Portanto, teria uma
hora Para discutir.

o SR. PRESIDENTE (I)EPUTAI)0 JOAO
FERHAZ) - - A Presidência informa ao nobre
ora(lor que está em discussão o parecer.

o SR. DEPIJTADO LUIZ BACCARINI -
V. Exa. eonsiilei-uu como proposição.

0 SR. PRESIDENTE (l)EPUTADO JOAO
FERRAZ) -----A Presidêneia informa ao nobre
J)eputado que o seu tempo esta encerrado.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCABINI
Quer dizer que o ielatório da CPI tern o
trâmite de redação final?

0 SR. PEESIDENTE (DEPIJTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência estã cumprindo
o Regimento.

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Em qual artigo do nosso Regirnento a Pre-
sidência está-se baseando?

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOXO
FERRAZ) - No artigo 234, item II.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARJNI -
Sr. Presidente, apenas Para se evitar qual-
quer dor de cabeça, peço que me informe se
está em vigor o al-tigo do nosso Regimento,
corn referência a prazo.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO
FERRAZ) A Presidência solicita a V
a citacäo do artigo em que se baseia
questao de ordem.

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINT --
Artigo 78, item I.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Coin a palavra o Sr. Deputado
Luiz Baccarini.

o SR. DEPUTAI)O LUTZ BACCARINI -
Pediria que a Mesa, daqui para a frente, apli-
casse sempre a merna exigência, on seja, que
se esclareça em qual artigo o Deputado se
baseja para levantar urna questão tie ordem.

o SR. P1IESTI)ENTE (I)EPUTADO JOAO
FERBAZ) - A Presidência informa que,
tendo em vista as ponderaçöes de V. Exa.,
eumprirá agora o artigo correspondente.

o SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI
Não apenas desse projeto, mas em todas as
uuestöes de ordem desta Casa daqui para a
frente. Mas, Sr. Presidente, na nossa ques-
tao de ordem, desejaria que a Mesa lesse o
artigo no qua! se I)aseou para n5to atender
a minha quest-51o, de ordem.

o SR. PRESTI)ENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência pede ao nobre
orador que formule a sua questo de orclem.

o SR. I)EPUTADO LUTZ BACCARINI
Eu continuo insisLindo que tenho uma hora

ara diseutir o parecer, e exp!ico a Mesa o
porquê: ao iniciar esta reunião, por uma
qucstão tie cautela. levantei urna questão de
ordem indagando da Mesa qual seria a Ira-
mitacão do relatOrio da CPI. A Mesa, ten-
tando fugir, inadvertidarnente acabou aten-
dendo a minha questão de ordem. Se eTa
pretende colocar o parecer em discussão e
votaço, dispöe o Regimento Interno da Ca-
mara Federal, que tern sido aplicado, que Os
re!atórios são submetidos a discussão; e dispöe
o artigo 142 que o encerramento normal da
discussão da CPI da y-se-a pela ausência de
oradores on pelo decurso de prazos regimen-
tais. Os prazos regimentais, tanto para dis-
cussao na Cãmara Federal corno no Regimento
desta Assernbléia, ate agora tern sido de uma
hora para cada orador. Se V. Exa. pretende
aprovar ou fazer aprovar o parecer da Co-
rnissão de Justica a toque de caixa, rasgando
o Regimento, desobedecendo ao Regimento
e a praxe, eu apenas tenho que lamentar e
antes peço a V. Exa. que reconsidere sua
decisão, a fim de que seja obedecido o Re-
gimento Interno desta Casa, a praxe e, in-
clusive, as normas da Cârnara Federal.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência mantém sua
decisão: o prazo é de 10 minutos par dis-
cutir 0 parecer, que é uma proposicão.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI --
Sr. Presidente, pela ordem.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI --
Sr. Presidente, eu nem sequer levantei a
(Iuestao de ordem, e V. Exa. já considera
riatéria vencida?

O SR. PEESIDENTE (DEPUTADO JOO
FERRAZ) A Presidência concede a palavra
pela OF(lern ao nobre orador Deputado Luiz
Bacearini.

0 SR. 1)EPUTADO LUIZ BACCARTNI -
Sr. Presidente, indago da Mesa se cia pre-
tende, rea!rnente, considerar apenas o parecer
da Cornissão de ,Justiça, scm levar em con-
sideiaç5o o relatório da CPT.

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) A Presidência informa que a
ciiiestiio (le ordem levantada pe!o oraclor é
matéria vencida.

o SR. 1)EPUTAT)O LUTZ BACCARINT -
V. Exa. disse no inIcio que haveria diseusso
c votacão. Está no edital de convocacão
"discussão e votaciio do parecer". Então,
indago de V. Exa. se serã permitido o en-
carninhaniento desta votação.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTAI)O JOAO
FERBAZ) - Evidentemente.

o SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINT -
Por que, então . se o encarninhamento é de
10 ininutos, quer a Mesa aplicar a norma de
üar ao orador apenas 10 minutos para 'lis-
cutir o parecer?

o SR. PRESIDENTE (I)EPUTADO JOAO
FERRAZ) - Porcine assirn manda o Regi-
mento, no seu artigo 234. A Mesa faz urn
apelo ao nobre orador, porque a Presidência
não cstá clisposta mais a dialogar, a não ser
em questöes de ordem regimentais. 0 nobre
1)eputado está se excedendo e abusando da
liberalidade da Presidência.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Perguntaria a V. Exa. se o pa-
recer dado ao relatório, pela Comissão de
Juslica, foi dado corn prazo vencido.

o SR. PRESTDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Sim. 0 parecer foi dado corn
prazo vencido.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CABONE - Então, pediria a V. Exa. que
excluIsse esse parecer, já que, vencido o pra-
zo, assim o exige o Regimento Interno, que
deve ser respeitado. Será que o Regimento
Interno dã cobertura a prazos vencidos?

O SR. PRESTDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) .- A Presidência chama a atencão
do nobre orador para a questão de ordem já
pronunciada nesta Casa, de que, efetivamente,
a Comisso de Justica emitiu parecer fora do
prazo regimental, sobre o relatório da CPI
para apurar irregularidades da MBR na serra
do Curral.

A Mesa recebeu o parecer baseada em
jurisprudência ha longo tempo firmada nesta
Casa, pois, em virtude de exiguidade dos
prazos e desde que nenhum dos parlamentares
requeira a vinda da matéria a p!enário, as
comissöes, muitas vezes, ultrapassam 0 prazo
para emitir Os pareceres.

O SR. 1)EPLJTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Eu requeri, Sr. Presidentc.

O SR. PRESTDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - V. Exa. está enganado. V.
Exa. requereu após a feitura do parecer pe!a
Comissão.

O SR. I)EPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE Foi antes. Ainda insisti corn o
l)eputado Fernando Junqueira. na Presidên-
cia, que enviasse urn funcionário corn oficio
aquela Cornissão. LA chegando, constatei
que o nobre Deputado NarcCIio Mendes,
Presidente da Comissão de Justica na opor-
tunidade, n5o considerava o prazo vencido.
Apesar dos apelos desle pariamentar a S.
Exa., no sentido de que não votasse o pare-
cer (10 nobre colega a respeito do relatório
(Ia CPT, S. Exa. o colocou em votacão. Logo
depois, chega urn funcionario da Mesa, corn
urn papel assinado pe!o Sr. Fernando Jun-
queira, pedindo para que retirasse da Cornis-
são tie Justiça o Requerimento n.° 430, des-
virtuantlo, então, os propósilos aqui manifes-
tados anteriormente poe este pariamenlar que
ora ocupa 0 microfone. Então, vamos regular
esta Casa pelo Regirnento on poe jurisprudên-
cia firmada?

O SR. PRESIDENTE (DEPUTAI)O JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo a
questão de ordem do nobre Deputado Jorge
Carone, informa que S. Exa. requereu a yin-
da a plenario do Requerimento n.° 430, e não
do relatOrio da CPI.

Oradores

PARECER SOBRE RELATORIO DA CPI

O SR. DEPUTAI)0 LUTZ BACCARTNI --
Sr. Presidente, Srs. Deputados. E lastimãvel
que, no primeiro episódio desta legislatura,
em que a Mesa tern que decidir sobre pro-
blemas regimentais, eta prefira adotar a praxe
das Mesas anteriores, rasgando o Regimento,
desrespeitando as leis, desconsiderando par-
lamentares, para precipitar a discussão do
parecer emitido pela Comissão de Justiça
sobre o relatório da CPI. Deixo consignado,
de inicio, o men protesto por esse desres-
peito e, rnais do que nunca, sinto-me desilu-
dido, já que parece que estamos voltando ao
passado no que se refere a aplicaçao do Tie-
gimento nesta Casa.

Por iniciativa do nobre Deputado Jorge
Carone, foi constilulda uma CPI para se
apurarern as possiveis irregularidades prati-
cadas pela MBR na serra do Curral. A Co-
missão se reuniu sob a presidéncia do nobre
Deputado Gerardo Renault e durante quase
60 dias se dedicou exaustivamente ao trab,i-

Iho de apurar as denñncias apresentadas, para
chegar as conclusöes, através de urn re!atório
aprovado por unanimidade, on seja, por todos
os integrantes do 1\IDB e da ARENA naquela
Comissão, e encaminhar esse relatório ao
plenário desta Casa.

Houvc por bern a Mesa encarninhar 0
ielalório a Comissão de Justica, a fim de que
cia se pronuneiasse sobre a consEituciona!i-
dade das medidas ali p!eiteadas.

E a Cornissão de Justica, após perder o
prazo para emitir o seu parecer, recebeu mi-
lagrosamente, no dia seguinte, urn parecer quc,
confornie live oportunidade de dizer, é digno
rea!rnente de se inscrever "não nos anais da
Assernbléja Legislaliva, mas, como parecer
cia Coinissão de Justica, digno de se inscrever
nos anais do Supremo Tribunal Federal", a
fim (Ic ter repercussibo em toda a Pãtria e
ser transc i to cm todas as revistas forenses,
corno jurisprudência. Ou a Comissão de
.Justiça não ten o re1at6rio da Comissão Par-
lamentar de Tnquérito, que 6 0 que acredito,
ou entilo a Comissibo de Justiça envergonhou
a opinião juridica (Ic Minas, demonstrando
que nibo conhece o Código de Minas, o decreto
ue reguamentoi 0 assunto, o arligo 10 do

i'cgularncnto que aprovou o Código de Minas
e que l)crmule não apenas ao Poder Legisla-
livo. mas a qualquer eidadão tarnbém, apre-
sentar deniincias perante o Ministério das
Minas e Energia p!eiteando a caducidade.
Trata-e (Ic processo simples, do interior de
Minas, que cu, como a(lvogado, live oportu-
nidade muitas vexes de fazer, mas o Poder
Lcis1ativo dix que é impossivel, que é atri-
buicao do Governo Federal, que so dc pode
prornover es.sa caducidade . Como foi infeiiz
A Cornissibo (Ic .Justiça, por dar utna (lemons-
traçao dc desconhecimento do regulamento
que aprovou o COdigo de Minis! Alas parece
que a Comissão (Ic Justica reaimente não le.0
0 relatório, porque é impressionante, sob to-
dos os aspectos, o scu parecer. N ,5o apenas
na parte em que se refere a cadueidade, mas
também quando fala em tombamento...

P horn que a Comissão de Justiça tome
conhecimento de que eu, que fui relator dessa
Comisstio (le Inquerito, sou natural de urn
rnunicipio cujos unites a tombamento cram
titais e poe isto live tambérn brigas home-
rieas coin o Patrimônio Artistico. Foi atra-
yes de lutas eonstanles que conseguimos re-
iiuzj p esse tombamento, ate que o Patrimônio
Histórico e Artistico fixasse uma norma que
deveria ter sido a Inusma a ser adotacla para
a serra do Currat. 	 Isso está no relatório.

A Comissão (Ic Justica não leu, on então
flat) entenileu a conclusão do relatório. Foi
pleiteado que se tornassem providCncias junto
ao Serviço (10 Palrirnônio Histórico e Artlstico
Nacional, para se obter o tombamento de toda
a serra do Curral, e nao apenas de 1.500 me-
tros da crisla ao pico de Blo Horizonte.

Falou-se na acão popular, dernonstrando
mats uma vez que a Comissao de Justica não
leu o relatório da CPI. A CPI apenas pediu,
pleiteou que a Mesa determinasse a sua Asses-
soria Jurid lea que se manifestasse a respeito
do tombamento. Eu, como advogado, tenho
a minha opiniao formada. A acão popular

JOAO 	 0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
Exa. FERBAZ) 	 A Presidência considera matéria
a sua vencida.
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pode ser interposta por pessoa fIsica. Sei
perfeitarnente disso. Não preciso de licöes
de ninguérn. Mas, quando pedi que a Assem-
bléia ouvisse a Assessoria, porque não me
julgo dono da verdade e sequer homem que
possa imprimir ,jurisprudência neste Pals,
preferia ter urn parccer da Assessoria Juridica
alicerçado sobre o cabirnento on n5o da acão
popular. NSo foi pleiteada a aclio popular.
Como disse, solicitei a Mesa cia Assernbléia
que se ouvisse a Assessoria Juridica a respeito
do cabirnento ou nio da acão popular. E
isso é o que consta do final do relatório.

DESRESPEITO AO REGIMENTO

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Quando, em janeiro deste ano, assumi incu
mandato de deputado estadual nesta Casa, eu
sonhava sonhava. porque hoje vi que é
urn pesadelo - em ter nesta Casa uma alua-
çãø condizente corn o born nome que tern o
Poder Legislativo ern nosso Pals. 1\Ias , corn
o passar do tempo, coin reuniöcs dcsta
Casa e tambérn por atitudes lomc1as c dcci-
söes acatadas por grupos que nao reputo
autênticos representantes do poo, este meu
sonho se transformou em pesadelo. Isto por
ver clecisoes serern tornadas conira o Regi-
menlo Interno, como a votaciio e a aprovação,
por parte cia Comissio de Justica, de urn
parecer cujo prazo já estava vencido. Dc-
safio o Sr. Presidente cia Comisso de Justica
para que me prove o contrário. Etc não tern
base para fazer isso. A rnatéria foi vota(Ia
no "peito e na maira". Desculnern o tcrrns.
E por quê? Por inedo? Se formos viver ern
estado permanente de medo, é preferivel dar
urn tiro na oreiha, é preferivel nan participar
cia vida pñblica, de cornicios eleitorais, não
prorneter algurna coisa ao nosso eleitorado.

O nobre lidcr Carlos Eloy, quando cia
criaçao da CPI para apurar irregularidades
na serra do Curral, indicou represent-intes
dignos e honestos da sua bancada e agora,
nucna farsa que dc próprio não tern coragern
de assun,r, vem dizer que V. Exa. deveria
arquivar o parecer de inquérito. For que
dc nan o fez? Falta-ihe coragem. Eu de-
safio S. Exa. a faze-b. Portanto, não de-
veria ter falado.

Outro porquê, Sr. Presidente: por que o
relatório cia CPI pioposta por V. Exa. nao
foi submetido a Cornissão de Justica? Eu
não encontro resposta e não a encontrarei,
mas tenho a consciência tranqfiula do dever
patriótico cumprido. Dever este que a his-
tória escreverá nao daqui a 50 ou 100 anos,
mas daqui a 5 mil anos, sem prctensao minha
de entrar para a história, porque nâo me
julgo digno para tal.

Esse meu sonho se transformou em pe-
sadelo por alitudes como essa, que duvido -
qualquer urn dos senhores, que a assurniu
aqui neste pbenário, não lena nurn comicio
em praca páblica. Chegou-se a urn ponto corn
o relatório da MBR, que nem mesmo o muito
digno Presidente da Comissäo, nem V. Exa.,
Sr. Presidente, nem o lider Carlos Eboy, ne-
nhum dos senhores pode responder a esse

porquê, talvez de arroubo juvenil, mas irres-
pondivel, porque a verdade é que aqueles
que já estão calejados da vida, hoje não tern
mais condicöes de participar da poiltica.

Fica, pois, aqui o meu protesto e o de-
safio a qualquer urn que queira debater co-
migo na imprensa, a qualquer hora, para que
o povo tome conhdcirnento do que se passou
aqui. Ninguérn Ira, tenho certeza, porque
toclos sabern que esSo agindo de acordo corn
seus intcresscs, e não corno representantes do
povo num Legislativo, que, infeiizrnente pam
mim, se tornou urn pesadelo.

POSIcAO DO MDB DIANTE DE CPI

O SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD -
Sr. Presidente, Sr. Deputados, nós ternos
assistido todas as manhãs, em frente ao prédio
da Assernbléia, 80 hasteamento (las bandeiras
de Minas, do Brasil e de Belo Horizonte,
numa solenidade em que a Mesa desta Casa
procura dar uma dignidade, urna (limensao
a nossa Casa, mostrando que aqui nós Pmamor
a nossa Pátria, nosso Estado e nossa cidade
e reverenciarnos simbolos do Brasil, de Minas
e de 11eo Horizonte. Mas nan adianta de-
rnonstrar formaiiiicnte csse arnor a Pátria, a
Minas e a Belo Horizonte, quando, no mo-
rncno cm que a Casa é charnada a decidir
sobre noblerna dos mais altos ieesses, se
acovarda, se esconde c não ds nenhurna dig-
nidade as suas tradicöes. Muitos ternem votar
csse parecer cia CPT, corno se isso fosse con-
tra a Revolução, como se fosse urn ato de
subvers5o cia oidem. Que coi:;a incrIvel,
Sis. 1)eputado.s: chegar-se a não ter coragem
de solicitar do Sr. Ministro providências e
estudos a respeilo de urn problema que con-
traria frontalrncnte os intercsses econômico-
-financeiros do nosso Estado. Ou a Assem-
bléia tenha coragem e dignidade de defender
os interesses de Minas Gerais, on nós iremos
reunir a bancada do MDB para retirar 0 noso
apoin a CPI requerida pelo 1)eputado Gerardo
Renault. NSo adianta tomarmos qualquer
medida, para, no final, a Iideranca do Go-
verno instruir Os SCUS liderados, e o trabaiho
cia CPI ser 10(10 jogado por terra. NSo ire-
mos participar de nenhurna CPI, porque es-
tamos vendo que tudo é urna farsa, é urn
cngodo, é urn fingirnento, que no final resulta
em nada. Se chegarmos ao final A conciusão
de que Os cartels paulistas estão prejudicando
os intcresses de Minas Gerais, naturalmente
irSo encontrar urna fórrnula rnágica para
mandar as conclusöes cia CPI para a Cornissão
de Justica, que nao resolve nada, mas que
segue a orientacao da liderança e da vice-
-lideranca do Governo e da ARENA. Ao
final, não so o plenário corno os membros
participantes da ComissSo praticamente nao
terSo nenhuma participacão na decisão. 0
relatório, aprovado por unanimidade pelos
membros da ARENA, por urn arranjo levado
a efeito através de urn requerimento, é todo
o trabaiho dessa CPI, praticamente inutili-
zado. E todo o inieresse em defender o nos-
so Estado e esquecido, depois que esses ele-
rnentos que trabalharam incessantemente na
apuracão dos fatos que tanto interessam ao
nosso Estado tiveram as suas conclusöes a!-

teradas por esse relatório. EntSo, terminernos
corn essas CPIs, para quc nan se desmoralize
O Legislativo.

Alas a bancada rio MDB, representada
por sua lideranca, nan ira participar de outra
farsa. Vamo-nos reunir para exarninar corn
cUi(lado o problema dos cartéis, para que nan
tcnhamos o nosso valioso tempo perdido,
nuvindo aqueles que acharnos que vão defen-
der os interesses dc, Minas Gerais e, ao final,
não vermos o resultado do nosso trabaiho.
O MDB cstá atento, no sentido de defender
o processo do desenvolvirnento econôrnico e
linanceiro do nosso Estado. Alas não pode-
inns perinitir que, por medidas tornadas nesta
Assernbléia, fique duininuIdo perante a opiniSo
pOblica. Nan é possivel que a Assernbléia
continue organizando CPIs para, no final,
nan valerem de nada.

Quc as nossas decisOes sejam válidas,
respeitadas, apresentadas coin
mesmo que nSo sejarn curnpridos, ternos que
fazer nnssns pedidos de cabeca erguida.

Fico horrorizado de ver... Prefiro nan
falar n quc pensei para nan agravar a posçao
de coinpanheiros.

\Tamos reunir a bancada do MDB e tomar
urna posicão. Ainda esta sernana you con-
vncar ns companheiros de bancada, porque
o MDB, a partir de agora , vai entrar duro.
Estarnos sendo provocados. Se o Governu
quer uina oposicao niais radical do MDB,
varnos toinar essa posição. Se o Governo nan
deseja diálogo coin MDB, tornaremos p0-
sicao radical. 0 que nan é possIvel é con-
tinuarmos partiCipafl(lo de CPIs como essa,
que nan dao em nada.

0 Sr. Depulado Narcélfo Mendes - No-
bre Deputado Emilio Haddad, coin
atencao estou ouvindo as palavras de V. Exa.
Entretanto, gostaria de esciarecer que não foi
objetivo da Cornissão de Justica diminuir o
trabaiho realizado pela Comissão Parlarnentar
de Inquérito, n que V. Exa. poderá constatar
pela leitura do 	 5.1 do artigo 69 do Regi-
menlo da Cãrnara Federal, que dispOe: "A
cornissão de inquérito redigirá relatório que
terminará por projcto de resolucão, se a Ca-
mara for competente para deliberar a res-
peito do assunto, on por conclusOes em que
assinalará os fundamentos pebos quais näo
apresenta projeto de resolucao".

V. Exa. poderá bern ver que as medidas
determinadas pela Comissao Parlamentar de
Inquérito nSo são cia competéncia da Assem-
bléia Legislativa, razao por que deveria ser
adotado, como foi, o processo de conclusIles,
fundamentando-se no relatOrio por que não
foi feito o projeto de resolução. Alias, isto
não foi feito no relatório da Cornissão Par-
lamentar de Inquérito. Nós da Comissão de
Justica não pmocurarnos, de forma alguma,
tirar qualquer mérito do trabalho da CPI,
conforme V. Exa. poderá ver atmavés do
requerimento que fizemos ao Presidente cia
Assembléia Legisiativa no sentido de que Se
oficie an Exmo. Sr. Ministro das Minas e
Energia e ao Sr. Governador do Estado, en-
carninhando o inteiro teor do relatório da
CPI para apurar irregularidades nas ativida-

des da MBR e dizendo que a cornpetência
da Assernbléia não é tornbar, mas indicar a
conveniCncia do tornbamento - o apelo dos
Srs. Deputados no sentido tie que se faca o
tombamento cia serra do Curral nos lirnites
fixados pela CPI -- assim corno sugerindo a
criaçao de uma sccretaria de minas, pedras
c metais preciosos.

Portanto, V. Exa. podcrã ver nesse me-
qucrimento apresentado pela Cornissão de
Justica que nan procuramos dirninuir, em
qualquer instante, o trabaiho da CPI. Pelo
contrIlrio, procuranlos dar-ihe forma.

RELATORIO DA CPI DA MBR

O SR. DEPUTAI)O KEMIL KUMAIRA -
Sr. Presidente, Srs. Dcputados, nesta noite
(IC linje, parece-me que n Poder Legislativo
assume o sen papei dentro daquelas atribui-
çOes que julgãvamos, quando para aqul vie-
mos, ser realmente n seu mister: discutir,
coin ardor, os probleinas mais importantes
(In nnsso Estadn e que influem , diretainente,
na plopria politica nacional.

Gostaria, iniciairnente, tie fazer uma ob-
scrvaca() relativa an que tenho notado na
iloite (le hnje. E ciue existe o desejo da ban-
ca(la do Ml)B de ver aprovado nan o parecer
cia Connissao de Justica, mas o relatório quc
a CPI cia MBR concluiu e que, tao hrilhan-
temente, o nobre Deputadn Luiz Baccarini
(xpoS nunia obra juridica cia major impor-
tIlncia. Tenho certeza de que, qualquer que
seja a decisan deste pienilrio, a figura do MDB,
(omn partido de oposicao, como partido que
traduz o sentimento mais afinado coin
anseios do povo mineiro, estará saldando n
seu compromisso coin 	 povo, porque esta
bancada tern demonstrado estar coin espi-
rito voltado para os mars profundos interesses
do povo . Averdade, portanto, é que estainos
deduzindo que o relatório apresentado, vo-
ta(in e aprovado pela CPI, decidiu que mu-
nileras providCncias deveriam ser tornadas. E
como se fosse neccssária urna peca amorti-
zadora, de forma a dirninuir a yalidade da-
quele documento histórico, foi rernetido a
Comissão de Justiça, a firn de que se mini-
mizassem os seus efeitos irnediatos. Assim,
Srs. Deputados, estarnos sentidos tão-somen-
te porque, na realidade, quando o Poder
Legislativo encontra uma melhor forma de
afirmar e dernonstrar urn trabalho provado e
comprovado ao pñblico rnineiro, retrocede
de uma forma covarde e faz coin deixe-
mos de votar aquele relatOrio que, na rer-
(lade, estipula quais as providCncias imedia-
tas exigidas pebo povo.

0 Sr. Deputcido Humberto de Almeidci -
V. Exa. é urn Deputado novo corno en.
Presumo que V. Exa. esteja coin meihor
das intencbes ao tomar parte nesta celeurna
que se instabou sobre a CPI cia MBR. En-
tretantn, nao vejo diferenca fundamental
entre a posição dii ARENA e a do MDB.
Quando V. Exa. pede que seja submetido a
Casa o relatOrio final cia CPI, talvez V. Exa.
esteja-se esquecendo, e o MDB também, tie
que, quando a Mesa enviou o relatOrio da
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CPI a Cornissão de Justica, talvez tenha sido
- al sini urn ato de liberalidade, porque,
Se o rclatório fosse submetido a plenário,
tal qual veio da Cornissäo, ale lena de ser
surnai'iarnente rejeitado, urna vez que as me-
didas solicitadas iranscendiain a coinpetêneia
(Ia Assainbléia Legislativa. Entäo, a Mesa,
por dntender (jUC scria neeessário corrigir
alguns pontos, liouve por hem dc niandar o
Inesnl() CoinissTio de Justiça, para que cia
c-xtiaissc daquil e ri] alorio Os "saivados (Ia
incênd 10", flu seja. tirasse (liii o legalmente
aprovaitavel EnIio, quero inforrnar qua nós
(111 ARENA ni-to eStarnos contra 0 vIa toi'io (Ia
(mni','jo Parlanienta,' de Inquitito da MBB
Qua fique i'egistrailo ipsis litters nos anais
da Cusa	 a ARENA iwo esld contra o rela-
/ório dci Comissdo I'art(,nIeIltul' (II Inqaéniio
Apenas .I 	 EY'ruiva inhndeu por
berii nlafl(lar o i'ii';o Coin sno di Jus-
tiça, Para one ca a f rn1alizu:(' ('ill Ici'ino',
COflSEitU('flflaiS (111 SCI, Pfl'a (JOe (Ia via)ili-
7.assc aqucle relatoro 	 En tao, souls favorá-
VCi.eifl ('SS(ncia, aquilo ([(II' 1	 0111 ISSa()
menhir deIi In quarilo fez (alustlir di seu ida-
torio 	 Annie a difc'cn e ,i i' que a cuiissio
di Jastica transforiiiu iJui'l1 	 'i'1aJai 	 nuinu
proposiçao 	 (IUi 	 (SI IViSSI' (II' aciii'do 	 (-()III
Constituiçao 	 Eiitaii. 0 (Jill' '' i ] cllario (l(
votanilo niici e o i'I li*ovio puro C Siti1)Ies
CorniSSao Pailanientar (It' IiOUlCi'itO. 1(1,15. (liii.
iiiiia sine (IC notlidas suanidas io'Ia Coil] s-
sbo di Justica piira viabibizar II sl1Ie 'in pro-
posta piLi CPI 	 E iSSO, ilOi'qUi 1111(1 poIeinos
cassar ii ('0fli'(''4,io (Ill MIlH. porque ii p011']'

ilestadual fla a opoder ('OflC('dCflI(' 	 En bin.
,I 	 ('OlSa (JUl I)odrIilos fuzc' (' suger' 10
Govcrno Federal essa ('assaçao

Rca firino, pela quarla oil (JO in Ia viz a
ARENA flu) asIa ('Oiiti'a as ('OflCIUSOCS (hi
Coniisso Parlarnen tar iii inqueri to qua a pu-
rou as titividades da \lBH aneniis a (oiii issijo
(Ic Justica si pi'opos a vaitui iza ' o sell ri-
latorio

0 SR I)EPUTAI)0 KEMIL KE 1 11AHA -
(;osta via lie fazer apeflas uma 0I)SCi'vacao as
palav '1(5 (tO i'epresentante da ARENA, noOn'
l)eputndo iIUfllb(']'t() (Ii AIillCi(Ia. (Jul. ('01110
ale proprio (liz, é tieputado flOV() nesta Csa
como nos Rt'aliiien[e ma envolvi e me an-
volvarei eni quesbocs de tao relevada impor-
tancia flaIl so poi' 1111111, C01ll() Si1114)1iS ci(ladao
de Minas Gerais; bus, COhilo representan Ia
do l)(hVo 11Iifl(ii'0, a nue tefll(IS Ohniliacao di
Iii' urna atuaçao finada e(hiil (551' pOVO, lien-
ira ito pa riamen bo iii i flihi'O. ('011! 0 tilesflio
pOV(h (Ii Ti rad en tI'S ('0111 (1 111(51110 POVO iii
l)uque di Caxias, qua lutou a luta saw pre
pain afirmaçao (Ii) Brasil ('0100 Urn]] p(lteflcia
C faa ('01110 (1111 Pais (hid SI' antrcga ailS 'ii-
teresses cstrangeiros.

Assirn,gostaria de responder a V. Exa.
C fazet' a saga iflt(' ObS('rvaça() : IIII realidade.
fllU) S('fltiIl.iOS qii' a ARENA esteja contra o
relatorlo do t)epu[ado Luiz Baccarini . Ape-
fills aural! itanios qUa 'a rnaneira por qua a
Cornissibo de Justica i'Xpos (I seu parecer e o
aprovou serviu para mininhizar a (liminuir (IS
efeitos a qua pritenticu a CPI chegar, OU SeJa,
levar is autori(Ia(lcs CoflStitUi(las 0 desejo (Ia
pedir providi'ncias enérgicas em relaçao a
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cxploraçao dc nosso minério, a poluicão (las
nossas Aguas, cnfiin a todos os aspectos da-
LIOSOS da exploraçiio de minério na senra do
Curral.

ESVAZI\MENTO DO F{ELATORIO DA CPI

O SR. DEPIJTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente a Srs. l)eputados. Tive a
Ilofli'lu de func'ionai' na Comissllo Parlamentar
rb Inqua'iJo, na qua! dade tie su p lente, rnas
II minlia moilesta participaçao la ficou, c Cu,
('hCtO (IC cspel'anças. ('01110 11111 panlarnenta I'
novo, vindo (to Sul do nosso Estlolo C vendo
0 rel.06rio do nobri' fli'putado Lujz Baccarjnj
Sei' llpiOVa(IO pot' tininioidade. Inc ('fl('hi (Ta
vontaibu de sei'vir, cocrantc' ('001 OS ITICIIS
pnincipios, 1' aqut lamtiem so]icilei urna CPI
sabre (I iliCi() aiiih bite. MaS, agora, vendo
(I tuinulto, "enibo (tUC as intunçoi's sao as ila
esVflz Lir cssa trabiilio profícuo C (IC granda
s1'ri('dOIC, Clean] IIS lIliflbla'( iIti'idas sobi'e se

a d&'sislênaia (Ia ('011]iSSao qua propus
a asIa Casa.

(riii Illilita lil)ni'a façu pai'te tambérn (Ia
('nissio di Justiça desta Casa. Ao vermos

o : i i 'vcer exarado pelo nobra Deputado Eu-
ip5 Cintra, no it'vantarrnos a (JUeStao, den-

I ! ' () da Combs'sño (IC Justica, cia qua o prazo
esb:ivn t'xtinto, tendo 0 Pi'esi (Ian be dli Co-
il ssl)o reconli e('i(IO qua i'd]! Iinente esta'a
txtjn to i c'o]oc'udo o referi(to pareeer am
Vi açao, nos, OS i'CDI'C5C0 tafltes cIa hancada do
'11)13 na qu'ba Comissljo nostibstiv amos tie
Voilh!'. Agora nc'stu noble, vein 1) parecer (10
liisli'e T)'n(ltdg pai'a sd' posto em votacao

L ill en 111111'S inl(flsaliu(n te (Wd esta Casa I,i'-
1l5b1ht1vl1 0 	 fai val"r as SUItS ali'iuiçoas

ll C, p01 (IC teniniii U'lio (II' outro podei', quel-
I'll dun ouli'o I'uino as sugestoes estudadas a
iii'ofund nnh'nti' anulisad luS juela Conuissdo Pat'-
liiilc'iiIai' f ie liiquei'ito. Coniissiio qua votou
p0]' Ufl]lOUi]idlhlP 1) plbi'CCCi' (bo iiohri' relator

qua fob pi'esil j1 1i pebo nao rneiios nobre
)vpuI t(l(i Gerardo Renault.

0 IIOSSO afli 110 Sd liri'Cface 1 ('StalilOs COiflO
IUC der','pcion:idos , Entranos nesta Casa
('ilCiOS tie vontale iii' 51'I'VlI', di' lutar, fills
('il('ontl'amus ('ssa bat'reira . 	 Vcmos qua o
R ('L'iifldfl to in tarno da Casa C aconiodado. é

III (tI do pe I IS S ltuacoes qua interessani a
siluuçatu , Vai'ifir'urnos que 0 Reginiento e
th('OhllO(j]hdo, Sd l]diJb ('Dliii) 0 ('liCihinihO a boat
do fnrnaiiit' , 	 0 liagiinento Se lijeita a "on-
tad 	 dli 11111 ioi'ia, coma Se ale n5o fosse UI!!
I nstrunian to iliiiioci't en no funcionarnento
distIl Casa

Matis prt'zados colegas, temos em rnaos
0 parecel' do ilustre 1)cputado Euclides Cm-
bra, Sc o prazo nan estivesse asgotado, näo
teniarnos (lUVida em \'otar contra o parecer.
prestigiando OS 0OSSOS companheiros da Co-
in bSS])0 Pai'larnentai' de Inquérito e tarnbém
CIII (0('I'CflCilh ('011) (1 voto desta Comissão,
para qua as pnovidencias solicitadas atifigis-
sam o Sen objetivo contra aqueles qua esfão
dilapidando 0 patrimonio do nosso Estado

I)iz o ilustre par Euctides Cintra apenas
é axt"nso o rel]iJOrio do nobre Deputado

Luiz Baccarini e qua foi exaustivo o trabaiho

desenvolvido pela CPI. E so isso. Não Ievou
a nada. Levou, no entanto, a tentativa de
esvaziamcnto pel'a bancada majonitária da
Casa. Tentarn tirar-nos o direito de demons-
trar aqueles dilapidadores do patrimOnio do
Estado de Minas Gerais que haverá sempre
urn poder que se Ievantarã contra tal espolia-
Vão.

Sr, Pnesidente , Srs. Deputados, sinto-me
realmente decepcionado - após o trabaiho
exaustivo a qua todos nos dedicamos de corpo
a alma, corn esperança de ver a cessação da
espoliacao de nossas niquezas - corn os ru-
mos que estho tomando as conclusôes desta
Casa. Depois de urn trabaiho intenso, vernos
o relatório da Cornissão de Justiça, tentando
esvaziar esse trabaiho, para o qual se trou-
xeram a esta Casa expoentes, figuras da mais
alta projecão do Estado a do Pais.

O SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO - Sr. Presidente, Srs. Deputados. A
nOs, do MDB, cenOrio mais propIcio nao nos
poderia apresentar 0 destino, aos nossos olhos,
ao nosso cérebro e aos nossos coraçOes, nesta
noite, aqui neste plenOrio da Assembléia
Legislativa de Minas Gerais, em qua nOs, par-
lamentares de Minas, nos apresentamos para
a discussão de urn parecer da egrégia Comis-

CUMPRIMENTO DE SUGESTOES DA CPI

O SR. DEPUTADO JOAO PINTO RI-
BEIRO - Sr. Presidente a Srs. Deputados,
Dentro da atual estrutura politica brasileira,
pouco pode fazer aquele que é representante
do povo no Poder Legislativo. A cada dia
que passa, fortaieca o Poder Executivo, e, pol'
conseguinte, enfraquece o Podar Legislativo,
Agora, em nossa época, pensa-se em ganhan
rnais atribuicoes , em cniar maior conteOdo
para as nossas atividades e preliminarmante
votação de projetos de lei oriundos do Poder
Executivo a fiscalizaçao do mesmo Poder
Executivo, porque projetos de lei de autoria
nossa quase qua em sua totalidade so im-
pOssIvejs.

Resume-se a atividade (las casas legisla-
tivas em sugestöes em apelos que mandarn
aos responsáveis pela coisa pOblica, aos din-
gentes do Poder Excautivo, sobre irregulani-
dades existentes em urn on outro órgão go-
vernamental ou concessionárjo de atividada
piIblica.

Muito se tern comentado atualmente a
respeito da poluiça'a ambiental. Aqui mesmo
em Contagem urn fato muito cornentado e
discutido está acontecendo: a tentativa de
paralisacao das atividades da ItaO, o que pa-
rece vai acontecer nas próxirnas 24 hot-as,
através de urn decreto do Prefeito de Conta-
gem. A nossa cornunidade está preocupada
corn tudo a que está ligada. Mais próximos
de nOs temos o problerna da MBR. Também
aqui o problema de saOde dave ser resolvido
pela eornunidade e pelas casas legislativas,
que apenas vêm mnostrando irregularidades
existentes nos diversos setores. Prornoveu-se
aqui, através de urn relatório de urna CPI,
urna coleta de informacöes de autonidacles
responsáveis pelos setores a fim de enviarem
ao Chefe do Executivo essas informaçoes
imprescjndIvejs para que sejam cornigidas
irregulanidades porventura existentes. Diver-
sas dessas autoridades que aqui comparece-
ram chegararn a depor e a reconhecer a
existência de males causados a nossa cidade
por essa empresa. Tive a oportunidade de
presenciar, na Sala das Comissöes, o depoi-
mento do Prefeito de Belo Horizonte, que
reconheceu a existêncja de irregulanidades,

embora reconhecesse também que não era
lie sua competêncja combatê-las, e sim (10
Govenno Federal. No rneu entender, acredito
qua não deveria in As autoridades apenas o
i'elatórjo da ComissOo, c sim todas as infor-
maçOes que foram colhidas, todo o pnocesso,
corn as declaraçOes na Integra, para que pelo
menos Os assessores dos secretárjos e minis-
tros pudessem sentir o que na realidade é
assa cornpanhia, para que cia sofresse uma
fiscalizacao major. Sc hO erro em tudo fejto
palo sen humano, por que não poderia errar
urna companhia corno essa, qua engloba ati-
vidades as mais diversas? Seria irnportante
qua o Sr. Presjdante a os ministnos conhe-
cessem o teor dessas daclaraçOes. NOo scipor qua tentarn evitar qua palavras ou suges-
tOes nossas chaguem ao sau destino certo.
Pela primeira vaz, segundo informaçoas qua
colhi, urn reIatOrio de urna CPI lava qua ir
a ComissOo de Justiça dasta Casa, sendo que
é praxe yin diretarnanta ao planário. NOn
vejo o porquê de evitar-se que essa proposi-
cOo chegue as autonidadas quando sabernos
qua projetos de lei, mesmo aprovados pelas
casas legislativas, quar do Congresso, quer
(las assembIéjas estaduais, As vezes ate leis,
chegarn a sar sancionadas, mas depois fica
uma lacuna, porque nOo sOo aplicadas. Não
entando por qua barrar urna proposiçOo que
nern saquer é exigente a nada impOe,

0 Podar Lagislativo tam, durante suas
atividades, procurado enviar informaçoes e
(jar sugestOes, e fiesta hora em que tanto se
('uj(la (Ia poluiçao ambiental a se procura
defender a comunidade, jO tOo amaaçada, nao
antando por que impedir qua informaçOes de
lécnicos cheguem As mans do Ministro das
Minas e Energia. E difIcil explicar isso. As
vezes eu recuo, quando, nas cornissOes, corn-
panheiros dernonstram claramante a incons-
titucionalidade de datermninados projatos de
lei. NOo vejo por qua inforrnaçOes a sugastOes
possarn sar inconstitucjonajs. Os relatOrios
podariam e podem saguir perfeitarnente o seu
destino. E avidente que, quando se tenta
carcar asses detalhes, é porque alguma coisa
de mau estO acontecendo. EstOo querando
irnpedir qua essas informaçoes se movimen-
tam.

Gostaria de pedir Oqueles deputados desta
Casa qua nao queram a aprovação do rela-
tOrio qua facam publicamente uma justifica-
tiva, porque entando qua inconstitucionalida-
de se alega em projetos de lei, a nOo hi por que
alegar inconstitucionaljdade em uma conclu-
são de CPI. E por que outras comissOes nOo
passararn pela Comissão de Justiça, a esta
estO passando?

APOIO AO IIELATORIO DA CPI
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so tle Justica dcsla Casa. Oj)lflalldO loS, (0
MDB, pelo apoio ao re]atório do ilustre De-
putado José Luiz Baccarini, da Comissao
Parlamentar de Inquéi'ito da MBR. Tudo nos
acoihe como a nos clizer, a nós do MDB, quc
mats urna etapa está veflci(la e que, doravante,
nossa tarefa terá por cdpula novos desIgnios,
sob a luz incanilescente do nosso passado e
da nossa tradico e sob a luz incandescente
da nossa própria unidade partidaria

Sr. Presidente, Srs. 1)cputados, defender
desta Lribuna o parecer do 1)eputado José
Luiz Baccarini, pronunciado na CPI (Ta MBR,
é defender a alma civica da terra de Tira-
dentes. J defender a alma cIvica de Filipe
dos Santos. E defender o nacionalismo do
Presidente Artur da Silva Bernaides. Es-
tainos defendendo, corn este ato, a grandeza
patriótica do patrinonio de Minas Gerais

Sr. Presidenle, Srs Deputados, se teinos
na nossa história o Presidente Ar tur da Silva
Bernardes , temos cjue defender a sua alma
civica e seu ardor patriótico, e estaremos
defendendo, acirna de tudo, a grandeza c o
patrimOnio da sagiada terra (IC Minas e do
Brasil. Nós, Srs. 1)eputados, que temos na
riossa história o giilo de Independência ou
1\lortc us rnargens do Ipilanga; nos, que temos
na nossa históiia, a história dc Filipe dos
Santos: "Morro scm me arrepender do que
liz, certo de que a canallia do cci sera es-
magada pelo patriotismo dos brasileiros"; nos,
que ternos na história de Minas it história (Ia
Inconfidência Mineira, ntio 1105 podemos cur-
var a qualquer propósito, ou qualquer pres-
sao, chegando ao ponto de modificar o Re-
gimento interno dcsta Casa para atendcr a
injunçöes superiores vindas do Poder mais
alto.

0 Sr. Depulado Xare1io Mendes - V.
Exa. me concede um aparte?

o SR. DEPUTADO GENESI() BERNAR-
DINO - Meu caro e ilustre Deputado Pre-
sidente da Cornissão de Justica des'ia Casa,
gostaria sobrernaneira de incluir no meu bre-
ve e rapido discurso o aparte de V. Exa., o
que seria para miin urna das grandes honras.
Entretanto, a Mesa jã decidiu que o tempo
concedido para apartes será descontado do
tempo do orador.

Quero que V. Exa., em urn outro pronun-
ciainento que farei aqui, de major profun-
didade, cujo titulo será Proteslo e Esperaizca
de Urna Nova Geracdo, enriqueca aquelas
palavras que irei proferir. Alas perdoe-me
e näo me leve a mal, se eu não the conceder
esse precioso aparte. A Presidência desta
Casa, poe uma decisão que não julgo regimen-
tal - mas, como não sou jurista, e sirn urn
simples medico, näo you discuti-la - rouba-
-mc o prazer de ouvi-lo. No rneu modo de
entender, considero a atitude de nosso Pre-
sidente errada. Quando recebernos apartes,
a Presidência desconta-nos o tempo, e este
quase seinpre é major do que o estipulado
pela Mesa para o nosso pronunciamento.

Mas nós do MDB, cuja caminhada para
chegarmos ao plenário e a tribuna desta Casa
foi longa; nós, que transportamos para as

I ra cas puhuicas a handeira da redençao na-
cional, desfraldando-a no altar civico do povo,
ao sopro dos ventos novos clarnando por
(lemocracia, por liberdade, clamando, acirna
die tuclo, pelo diieito de defender o direito
(IC sermos inineiros, o direito de defender o
patrimonio desta terra; nós, que escrevemos
nas dobras da nossa bandeira, em praca pa-
Mica, cançOes de gloria e hinos de democra-
cia; nOs, que assumirnos urn sagrado corn-
promisso corn o povo, quil seja o de trazer
para esta Casa e para esta trihuna a defesa
dos mais puros ideais, jamais trairemos nos-
SOS eornpromissos, jarnais trairemos 0 POVO,
jarnais trairemos a nossa propria consciência.

Por esta raztio, nao podernos concordar
corn a moditicacao (IC nina peca que par lOs
é histOrica. Negar o relatório (10 Deputado
Jose Luiz Baccarini sobre a MBR é negar
i consciCncia civica (leste prOprio parlarnen-
10. Se a negarmos, lao (levernos criar on-
I ras coflHSsoeS, poeque estas terão, poe certo,
scus resullaclos sonegados

0 Sr. Deputado Narcélio Mendes - Nobre
I)eputado, gostaria (JUC V. Exa. me respon-
(lesse apenas em que 0 parecer da Cornissão
(IC Justica prejudica 0 resultado da CPI, uma
VCZ que nós, da Cornisstio dc Justica, con-
cluirnos pelo tombamento da MBR e que dc
SeJa feito através de sugestOes. Conelui-
inos, tarnbém, que o relatOrio seja enviado
ao Ministro das Minas c Energia c, ainda,
concluirnos que, através die indieacão, seja
frito o tornbamento da serra do Curral, nos
lirnites dos confrontaçOessugeridas pela CPI;
concluirnos tamhCn por sugerir que se erie
tuna secretaria de minas e pedras preciosas.
Portanto, não vejo em que o trabaiho da
ComissOo de Justica prejudicou o trabaiho
rio CPI.

o SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
i)INO -- Meu caro e respeitável parlamentar
Narcélio Mendes, de cuja expressão jurIdica
jarnais me avdnturaria a entrar no mérito.
Quem, modesto medico, discutiria uma ques-
tOo de direito corn urn hornem acosturnaclo
As eausas da jurisprudência rnineira? Mas.
aetma de tudo, está urn consenso, mais hu-
mano e espiritual, que é 0 consenso tOo
propalado que o partido a que V. Exa. per-
tence e corn muita honra defende. Alas V.
Exa., como jurista inc dá argumento para
que eu possa responder, corn a clarividéncia
major. V. Exa. afirma que a ComissOo de
Justica nOo apresentou nada de novo. Pois
bern, por que o partido de V. Exa., a
ARENA, se levanta contra o relatório da CPI
sobre a MBR? Ou os membros desta Go-
missOo nOo merecem a confiança desta Casa,
ou então n5o devemos criar nenhurna comis-
são de inquérito, para depois negar o seu
trabaiho, o sen estudo, que constitui a defesa
(to nacionalismo em nossa Pãtria.

SUBSERVINCIA DO LEGISLATIVO

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Não era nosso desejo retornarmos 0 tribuna,
JO que na tarde de hole, ocupamos este mi-

crofone por mutais de duos longas horas,
(luandO (lialogamnos corn nobres e queridos
amigos, deputados da bancada governista.
Qual não foi a nossa alegria, quando recebe-
mos apartes dc c!eputados que ainda nOo nos
tinhain permitido essa magnIfica dernonstra-
cOo die arnizade e nOo nos tinharn concedido
essa imensa honra, como foi o caso do nobre
Deputado José BonilOcio Filho!

Mas, Srs. Deputados, nesta noite, eu me
permito lembrar Murdock, quando dc clizia
que talvez não pudesse personificar-se corno
o pinheiro mais alto do cume da montanha
rnais alta, mas preferia scm apenas a erva
pequenina 0 heira do regato. Que dc :tOo
puclesse contrihuir coin a somnbra majestosa
da grande árvore, do madeiro de let, mas
que dc puciesse contribuir apenas corn urna
pequenirla folha, corno a relva que desse ama
pequenina sombra nOo a urna criatura hurna-
na, rnas a urn inseto, e jO estaria contribuin-
do, cledisivarnente, para a grandeza de urn
ser vivo.

Hoje, vejo exatamnente uina demonstraçOo
ac) inverso, o desrespeito total 0 criatura
humana, ao sen trabaiho, quando este par-
lamnento majestoso, eloqüente em tantas opor-
tunidades, Sc arnescjuinha, dirninui, apavora-
-Se, torna-se insignificante. Dcvo dizer do
men (leseflcanto C tristeza, quando vejo cair
sobre nossas cahecas a tibieza, a subserviên-
cia. Vejam V. Exas. que hoje se comete
aqui mats do que urn crime de graves con-
seqiiências, dc efeitos muito mais temiveis (lo
que Os que ncste instante se possarn analisar.
l)csta noite decorrerO a atitude futura do
bancada da oposiçOc nesta Casa. Fareinos
de agora em diante, comno hem frisou o nobme
lidcr Emilio Haddad, a oposiçOo mats siste-
rnatica, faremos a oposiçOo mats rigida, fare-
nios a oposi(:Oo unais dirigida, mats concen-
tra(ia e mais unicla, e V. Exas., Srs. l)epu-
tados arenistas, verOo c sofrerOo na prOpria
came essa nossa atitude. V. Exas., na legis-
latura prOxirna passada, eonhcceram apenas
aatuaçao de 12 guerreiros da oposicOo.

I )ohmanmr s a nossa bancada; hoje jO somnos 24
deputados. E se aqueles 12 nobres heróis e
colegas deram mutto trabalho a V. Exas.,
deputados governistas, poderOo estar certos
dc que o (lobro cia representaçOo darO muito
mais (10 que o dobmo do trabaiho, porque
cstarernos irnhutdos daqucla vontade de corn-
hater e guerrear. Estaremos não so na pre-
sença ftsica, mas dentro da prOpria essência,
incorporados naquela vontade de dirimir e
criticar, de impedir, por todos Os rneios, que
csta Casa se diminua, para que o parlamento
rnineiro possa ser sempre assentado naquela
dignidade que sempre mereceu.

Devo dtzcr a V. Exas. que, quando ii
fi!osofia, apreciet muito Murdock. E me
l(mbrO de suas frases. Ele dizia também que
percorrcu montanhas, que escalou colinas e
sernprc cncontrou homens de hem. E que
atravessou pantanais, que encontrou alagadi-
cos, que transpOs caudats e ainda encontrou
homens de hem. Mas quando dc encontrou
a prepotência, quando dc encontrou a sub-
serviOncja, a tibieza, dc entOo se amofinon,
se clirninutu, preferiu nOo o futuro, scm des-
prezar o passado; preferiu simplesmente se-
quem- tci- nasciulo ou sequer ter rnorrtclo; pre-
term tomnar-se etérco e incorporar-se 0 at-
rnosfera, tOo indignaclo se encontrou. Essa
era a sua filosofta. NOo the interessava a
rnorte; interessa ya-lhe simplesmente ter so-
mente ahisrno e caos.

Devo dizer a V. Exas. que tornei-me
discipulo dc Murdock pela sua inteligêncta
e scu profundo pensamento, e hoje, quando
acliava que tinha aqui uma montanha ma-
jestosa, cheta de arhustos, vejo que este par-
lainento se transforniou num Infimo grOo de
arcia, pequenino, que se desfaz apenas por
urn pensamento, por apenas uma vontade.
Portanto, vejam V. Exas. que, quando nos
transformarnos num grOo de areia pequenino,
ci ue se desfaz e se desinancha, o nosso desen-
canto é abismal, tncomensurOvcl c sepulcral.

Agradeço a V. Exas.
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81. 4 REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 13 DE AGOSTO DE 1975

FRESIDNCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento
loan Ferraz 	 Fernando Junqucira

Wilson Tanur(' - 	 Liicio (IC Souza Cruz - --
Said Arges --- Jñnia Manse 	 Pedro Gustin

Amilcar Padovani --- Carlos Elov 	 Carlos
Leitios 	 - ChI'iSio\'arn Chiarad ia - - Cyro
Macid l)ãton Canabrava I)elfini Riheiro
-- T)ênio sIoreiri - - J)oningos Lanna -
Elmo Braz -- Enilijo Gallo __ FlflhIjr) Haddad
--- Euclides Cintra 	 Euripedes Craide
Fihio Vaseoncello i	Ferraz Caldas	 Ge-
neslo Bernardino -- Gerardo Renault
Gornes Moreira --- Humberto (IC Airneida -
Jesus Trindade - -Joan Marques 	 -Joan
Navarro 	 Jü5ü Pinto Ribeiro 	 Jorge Or-
lando Carone ---.F()St Bonif5e'io Fjlho --- .Jos'
I.avinla -----Jese Hnñrio 	 Jose Santana
Kc'rnil Kuniaira --- Luiz Bae'rarjnj -- J,tcndi's
Barre)s -- (ljItofl Limo --- Milton Salles
Narceijo i\1eniIs ---- Neif Jaijur -Nilson
Gontijo	 - Nunes Coc'Jho ---- Pedro Na r'iso

1-Iaiinundo Alhei'iria ------ Sehastiiio Nasri-
rnento ---- SCrgio Ferrara --- Sérgio Olavo
Costa --- S ylo Costa ----TelCrnaco Polnpt'i --
Vicente Guahiroba.

Proposiçôes

PHOJETO 1)E LEt COMPLEMENTAR N. 575

(ex-Projeto de Lei Coinpicinen tar n.' 5/73)

Dispöe sohie o con trole CXteFfl() (I a
fiscalizacSo tinaneejra e oi-camnentiiria un
Poder Executivo

A AssernblCja Legistativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. - -- A Asscmhléia Legislativa.
corn o auxilio do 'In hunal (IC Con las do Es-
tado. exerceré a fiscalizacSo financeira c
orçainenteuria ( to Poder Executivo, inclusive
da admmnistrac5o md ii'ct. mediante conirole
externo, nos termos (lesta lei e em cumpri-
menlo ao (lisposlo nos arts. 37. 59 e seguintes
((a Constituiçao Estadual.

Parãgrafo Uflic') ---- A fiscalizaço tern p01'
ubjetivo verificar a probidade do adnuinistra-
çSo, a fidelidade funcional dos agentes res-
ponséveis por hens e valores pdblicos, o
cumprimento (IC pi'ograma (IC trahatho expres-
so em termos rnonetários e em termos de
realizaça() (IC obras e prcstaçSo de servicos,
bern como a execuc5o (las leis de orçamento
e de créditos adicionais.

Art, 2. 0 j ulaiiiento das contas dos
órgSos do administraçao direta, das entidades
do adniinistracao indireta, dos órgãos auto-
nornos, (Lis funducOcs instituidas pelo Estado,
('OS a(llninistradorm's C dernais responsâveis
)oI' hens e Vali)res piiblicos serO feito JeLl

AssenihiCia LegislativoatC 30 de novenibro
de (ada ann

1. --- Para i cumpnirnento do disposto
neste ai'tigo, o Governador (10 Estado pres-
tuna a Assemble Ia. (1 iscrim mad anlefl te. as
contas da administraçiio relativas an exerci-
CIII anterior, no prazc (Ic 90 (has, a contar
((a abertura do sessilo legislativa ordinái'ia

2.' ---- A prestaçSo eTc contas inc1uir:
(IS balancos, Os halancetes, Os levantainentos
c'ontSbe'js, os centil icados dc auditoria, OS
Pi'OflU fl(' i0incn Los ciuc a i'espcito fizei-ain as
aut01'i(Ia(Ie'sa(lnhjnjstr)tj\' )s c Os parecc'res
PiCVIOS do Tribunal (IC Contas relativos a

Uhil 0 ulas unidad es menc ionad as no
anligo

Art. 3. ---- No exerciclo de silas atnibui-
çOcs fiscalizadoi'as, a Asscinbléiiu Legislativa

-- ilt't'iiiiinr an Tribunal de Contas,
a (TUOIOIUl' tinino, a i'(d7aC0(h Ii	 flspecoes
flas U1uIdal&. 	 a (ih '-' I(ICI'(' I) 01'IC.O ante-
rior;

It - 	 requisitar ao Tribunal (Ic Contas
('opias (it' iiifoi'rnacOcs, pareceres, (locurnentos
C' (lI'lllOjS elenientius ('oncernentu's it gestSo
l)uti'lIflOnIat C' linan('ejra ems hens e valores
J)UbliCOS

ITT -- -- iristaural' inquerito ou sindicância;
IV - - convocar Seci'etSrios (IC Estado e

(nOV ida i' outras aulonidad es para prestarem
informnaçoe's

V	 solicitar inforrnaçoes p01' cscrito;
VI - - i'equisitar docurnentos.
Par'Sgrafo iin ico - ---- As providCncias men-

cionadas nos itens [ C Ii deste anligo serao
I ct(1I1i I nadas pela Mesa do Assenhléia, an

Tn, hu nil de Con to '., in dependen [('mente (Ic
1)0 ((CCI' OU (Icilbe cacao (10 plenai'io. sempre
Itue requei'id OS j)Cla ComissSo de F'iscalizaçiio
Ci1100ce'ui'a (' 'loiliada de Contas oU p01' titu-
lar (IC Iidei'ança

Art. 4•0 A Assernhléia Legislativa sus-
lur,i a cxi'cuçSo It' rontrato on toinará outras
niedo Is que jul ai' necesSánias an resguardo
dos oI;j'iivos legail, ((fl (alSO (IC impugnação
oferecnla pelo l'i'ibunal (IC Contas

Art. 5. - A Asse'inbléia Legislativa fis-
ca]izará as entidolcs subvencionadas pelo
Estado. quanto ii correta aplicaç5o dos re-
cursos a cia desiinauos, propondo OS medidas
que Sc tornarem net'cssárias.
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Art. 6. - Todas as irregularidades en-
contradas pelo Tribunal de Contas, no de-
sempenho das funcöes de auditoria financeira
e orcamentária, sobre as contas de que trata
esta lei, serão imediatamente comunicadas ao
Poder Executivo e ao Poder Legislativo.

Art. 7 • 9 	Esla lei entra em vigor na
data tie sua publicacao.

Art. 8. 	 Revogam-se as disposiçOes em
contrario.

Sala das Reuniöes, 8 de rnaio de 1973

Dênio Moreira - Morvan Acoyaba
Mario Hugo Ladeira	 Cyro Made! - Fer-
nando Jun queiro	 Christovam Chiaradia --
Geraldo Quintao - Ledo Borges	 Licio de
Souza Cruz.

Justificacdo - A complexidade (las con-
junturas econômicas e sociais e a própria
mentalidacie do homern moderno impuserarn
a profunda revisSo das instituiçöes polItico-
-administrativas a quo o mundo hodierno
assiste, dela decorrendo importantes altera-
çSes no quadro estrutural dos poderes do
Estado. E é no piano das relacSes entre os
Poderes Executivo e Legislativo quo varnos
encontrar os dados mais significativos dessa
metarnorfose que, dotando o Executivo de
uma forca e de uma soma considerável de
prerrogativas de que antes não dispunha,
retira das casas do representac5o popular a
esscnciai do sua clássica atribuiçSo precipua,
o efetivo poder de legislar.

Sc, por urn lado, aos olhos do observador
menos avisado, essas alteraçSes implicam urn
esvaziamento do Legislativo, sugerindo mes-
mo o prendncio do seu desaparecimento, por
outro, urn exame atento dos novos quadros
institucionais pátrios revela, ao contrário,
que, polo menos entre nós, fortaleci(lOs, res-
taram Os parlamentos, principairnente polo
fato de so Ihes haver reforcado a competêneia
fiscalizadora dos abs do Executivo.

E po p que reforçada essa cornpetência,
se a ordem constitucional anterior já atribula
As casas parlamentares o julgarnento das
contas do Chefe do Executivo? A resposta
encontra-se na cristalina verificacao de quo,
enquanto aos Tribunais do Contas dirigia-se
a titularidade da fiscalizac5o financeira, re-
servando-se aos pariamentos apenas 0 jul-
garnento das contas do Chefe do Executivo,
no ordenamento em vigor, essa titularidade
é dos Legisiativos, quo a exercom corn auxIlio
do Tribunal de Contas.

E o que se depreende scm o menor
esforco interpretativo e para não sairmos da
nossa esfera estadual, do confronto entre o
art. 25 da Carta Mineira de 1947, bern corno
dos dispositivos que compOem o seu Titulo
III "Da FiscaiizacSo de Contas" e a dispo-
sicão do art. 37, assim como dos artigos que
corporificam a Secao V, do Cap. V, do Titulo
I "Da FiscalizacSo Financeira e Orçamen-
tbria" da Constituicão Estadual de 1967, corn
a redac5o que ]he db a Emenda Constitucio-
nal fl. 0 1.

Fora de dvida, portanto, que o parla-
monto nSo mais clelem o privilégio da func5o
legislativa que passa do atribuiçSo precipua
a func5o secundbria, conquanto indispensá-
vol. Mas fora de dñvida tambérn quo, des-
locando-se as prerrogativas das assemhléias
para o campo do controlo da atividade go-
vernamental, n5o apenas compensa-se o que
perderam elas no piano da funcao legislativa,
como também cresce enorinernente a sua im-
portSncia, mormente se considerarmos cons-
tituir essa transforrnacSo uma adequaçSo das
instituiçSes és exigéncias do momento histó-
rico hodierno.

Urge, portanto, regulamentar o toxto cons-
titucionai; interprotá-lo e tracar normas de
procodimento que, conjugadas coin dispo-
siçSes regimentais desta Casa e corn as nor-
mas cia Lei Orgénica do Tribunal de Contas,
perfeitarnente incliquern o quo fazer e como
fazer para quo o controle externo na fiscaii -
zaçSo financeira o orcarnentária so exerca
segundo a manifesta e incontrovorsa vontade
constitucional.

Precisamente é este o escopo do proje-
to. E a preocupacão quo nos move a apre-
sentá-io a ciouta consideracSo deste colendo
6rg5o nSo é outra senSo a do impedir quo,
pela inércia, prossigarn os graves imperativos
constitucionais em questSo na injustificével
(ondiçao do ietra morta.

Ao povo, por seus representantes, com-
pete controlar a luncSo administrativa do
Estado. E esta Casa não pode faltar ao sen
(lover para corn esse mesmo povo do tao altas
tra(licoes politicas, so n5o quiser desmorecer
a confianca quo, nela, do cieposita.

I)énio Morcira

REQUERIMENTOS

N. 472, do Sr. Doputado Emilio Haddad,
soiicitando ao Sr. Governador do Estado
cleterminacSo no sontido do que o DER exe-
cute obras doasfaitamento da via denominada
Rua Coronet Benjarnim Guiinarães, em Oli-
veira, quo faz parte da estrada quo liga a
Capital coin Francisco do Oliveira,
Campo Belo e outras cidades;

n.0 473, em que o Sr. Deputado Lñcio do
Souza Cruz solicita aos Srs. Ministro dos
Transportes e Diretor-Geral do DNER as obras
do iigacão asfáltica entro Lambari e Careacu,
no Sul de Minas;

n.° 474, através (10 qua! o Sr. Deputado
Mendes Barros pede providências aos Srs.
Governador do Estado e Secretário da Indiis-
tria e Comércio, no sentido da implantac5o
da AOMINAS em Governador Valaciares;

n.0 475, em quo o Sr. Deputado Euclidos
Cintra faz urn veernonte apelo ao Sr. Secre-
tário da Fazenda, no sontido de que soja
providenciado, coin o pagarnento
dos professores enquadrados peio art. 81 do
Esbatuto do Magistério;

n.0 476, do mesrno parlarnentar, pedindo
providências dos Srs. Governador do Estado,
Secrctário da Indástria, Comércio e Turismo

o Presidonto da CDI par que seja feita a
terrapienagorn do Distrito Industrial do
Itajubá;

n.° 477, da Sra. I)eputada Jñnia Manse,
indicando ao Sr. Govornador do Estado a
nocessidado da instaiacSo, pela Prefeitura
Municipal de Bela Horizonte, do chafarizes
pdblicos na Vila São Jorge;

n.' 478, cIa mesma parlarnentar, podindo
informacSes do Sr. Governador sobre as
providências tornadas por S. Exa. no sontido
do conter a poiuicao na Cidade Industrial;

n.9 479, tarnbérn da Sra. Deputada Junta
Manse, indicando ao Sr. Governador do Es-
tado a necessidade do instalaçSo, pela Pre-
foitura Municipal do Belo Horizonte, de cha-
farizes pdblicos na Faveia Cabeca do Porco;

n.9 480, ainda da mesma parlarnentar,
solicitando seja transcrito nos anais da Casa
o trocho da cobuna Scm Reservas, do Jorna!
de Minas de 13-8-75;

n.° 481, através do qual o Sr. Deputado
Ferraz Caldas faz apelo ao Sr. Governador,
no sentido de quo sojarn dadas condicOes
satisfatórias do funcionamonto ao Grupo Es-
colar D. Antônia do Airneida, da cidado do
Santa Rita de Jacutinga;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, pedindo
sejarn onviadas congratulaçöes da Casa a
Radio Guarani pebo transcurso de seu anivor-
sãrio;

do Sr. I)eputaclo Nilson Gontijo, em que
solicita a ilosignacao do uma cornissSo do
três membros para represontar a Assernbléia
no Congresso Turistico das Estâncias Hidro-
minorais, quo se reaiizarã do 15 a 17 do
corrente rnês, na cidade do Lambari;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soli-
citando seja forrnada uma cornissSo parla-
mentar do inquérito para, no prazo de 30
dias, exarninar os prejuizos causados no Es-
tado pela atuaçSo do cartels econômicos quo
procurarn impodir o amoacam paralisar todo
o esforço do impiantação do indüstrias em
Minas Gerais;

do Sr. Deputado Gornos Moreira, através
do qual solicita a insercSo nos anais da Casa
do urn voto do congratulacöos coin Sm.
Maria Silvoira Santos pela passagorn do sou
aniversãrio natalIcio;

do Sr. Deputado Luiz Baccarini, podindo
a apiicacão do art. 168, parágrafo ñnico, do
Regimento Intorno para o parecor da Cornis-
são de Justica sobre relatório da CPI sobre
as atividades da MBR o para o Roquerirnento
n. 0 430, do Sr. Deputado Jorge Orlando Ca-
rone, anoxando-se aquele ao Boquerimento
n.0 430, obedecido, inclusive, o art. 272;

do Sr. Deputado Mendes Barros, em quo
sohicita sojam enviados votos de congratula-
cOes no Dr. Sebastião Cardoso Barbosa, Se-
cretário-Executivo da ACAR; no economista
Fernando Moreno, da EPAMIG; e aos enge-
nhoiros agrbnornos José Carlos Reis o Buy
Adorbai Rocha Ferrari, da ACAR, peio notávei
trabalho elaborado por eles a respeito do A
Cullura da Soja em Minus Gerais e, tambérn,
quo o referido trabaiho soja transcrito nos
anais da Casa.

Comunicacôes

Do Sr. Doputaclo Sylo Costa, em que dã
ciencia a Casa do falecirnonto da Sra. Maria
Rosa do Jesus, ocorrido em São João do
Pequi, Municipio do Salinas;

(10 Sr. Dopubado Sérgio Ferrara (2) sobre
o fabecirnento dos Srs. Dorval Garzon Pereira
Santos o Joaquirn Francisco Vieira, arnbos
(Ia Capital;

(10 Sr. Deputaclo Ferraz Caldas, noti-
ciando o I alecirnento do D. Maria Pereira
Teodoro, ocoriido em São Paulo;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, cion-
tificando a Casa do fabocirnento da Sra. Mania
José, ocorrido nesta Capital.

Pai-eceres

Receborarn parecer favorável:
de cornissão especial, a Proposta de

Emenda Constitucional n. 9 3/75, orn 1. 0 dis-
cussão; o veto parcial oposto a Proposta de
Lob n. 0 71/70, contido na Mensagern n. 0 46/75;
O veto parcial oposto a Proposicão do Lei
n.° 7.163, contido no Mensagem n. 0 50;

da Mesa da Assombléia, os Requorimentos
n.9s: 306 o 315;

(Ia Cornissão do Economia o Obras Piii-
blicas, os Roquerimentos n. 0s: 416, 417, 418,
419, 420, 422, 425, 428, 431, 433, 435 437, 438,
441, 448, 450, 452, 458, 459, 461, 462, 463, 464,
465, 466 o 467;

da Comissão do Saüdo e Acão Social,
Os Projetos do Lei n. 9 s 158 o 159, cm dis-
cussão ünica, e os Roquerirnentos n. 0s: 308,
390, 395, 399, 434, 442, 443, 444, 468 o 470.

Recebeu parecer polo arquivamento:
do Cornissão do Econornia e Obras Pñ-

bhicas, o Requerimento n. 0 385.

Oradores

CONGRATULAOES COM A RADIO
GUARANI

O SR. DEPUTADO SERGIO FERRARA
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Nós quo
militarnos no radio rninoiro duranto mais
do 20 anos, ombora em urna emissora con-
corrente, não poderlarnos, do forma alguma,
doixar passar despercebida a data do 10 de
agosto, quando urna das mais populares ornis-
soras brasiloiras, a Radio Guarani, comernora
o seu trigésimo nono aniversário de existên-
cia. 	 São 39 anos do existência, Sr. Presi-
donte e Srs. Deputados, servindo sempre a
Minas Gerais, coin corn total in-
dopendência, sempre lovantando a sua voz
em favor dos interesses mineiros.

Portanto, é corn prazer que registramos,
desta tribuna, a passagem de mais urn ani-
versário da Radio Guarani e que apresenta-
rnos requorimento solicitando sejam enviadas
as congratulacOes da Casa ãquela emissora.
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CONQIJISTAS DO SUDOESTE MINEIRO

O SR. DEPUTADO HUMBERTO DE
ALMEIDA - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Representante que son (Ia região Sudoeste do
Estado, ouvi, ontem, (10 meu gabinete, as
palavras de urn nobre deputado do MDB,
desta tribuna, ocasião em quo teceu as con-
sideraçöes Inais (lesairosas sobre a hancada
da ARENA.

Entcndo quo S. Exa. ao tecer tais 00-
rnentãrios, estava, logicainente, no seu papel
de re p resentante oposicionista, pois isto é a
ñnica coisa quo pode fazer.

Cumpre-nos, a nós da ARENA, através
da nossa atuação, (Ia nossa presença eni pie-
nário, nos gahinetes OU nas repartiçöes do
Estado, lemonstrar que estarnos atuantes,
agindo eficienteinenie no desempenho do
mandato quo nos foi confiado

Como representanto do Sudoesto mineiro,
quero (lizer a V. Exa.. Sr. Presidente, e aos
Srs. 1)eputados quo não tenho descurado (IC
niinha obrigacao do represontante do povo.
Como jé foi dito e re p etido exaustivainente,
so muitas vezes não estarnos nete plenãrio,
é porque estamnos em nosso gabinete, aten-
dendo aos prefeitos quo nos lionram corn
sua visita, ou leVafl(lo silas reivmndicaçoes as
Socretarias do Estado.

Quero fazer urn breve relato las con-
quistas quo, mercê (le Deus, obtivo neste
principjo (Ic Governo do nohre c preclaro
Governado p (10 Estaclo, Antonio ALlreiano
Chaves do Mondonça liii urna oil rada na
região do COssia, quo liga Itad de Minas -
PratOpolis -- Cãssia Capetinga -- do
Estado de SAO Paulo, cujo asfaltarnento so
arrasta ha longos anos, apesar do progr ama-
do desdo 1967, e ate agora nao tivemos a
felicidade do ver a faixa preta estender-so
pelas nossas colinas . Agora, as vesperas 00
recesso, o Sr. Governador do Estado, aten-
dondo nossa solicitação. deterrninou ao DER
que programe a execucão daquela estrada a
partir do 1976. Tat fato foi motivo do
grande alegria por tratar-se da reivindicação
maxima acalen tada carinliosaminto pelos
prefeitos e municipes daquela sof!'ida região
do Sudoeste mineiro . Minha região tern, na
cidade do Passos, sou major contingento
populacional o eleiloral, sen(lo mesmo oma
das cidados mais piogressista do Estado.

0 Prefeito do ARENA, de Passos. Elzo
Calixto i\Iattar, está realizando uma adminis-
tracão que pontifica no região o no próprio
Estado do Minas. S. Exa. estâ fazendo a
major oI)ra (le sanearnento urhano no interior
do Estado: a canalizaçOo do cérrego do São
Francisco, que atravessa a cidade dc ponta
a ponta .Ac aba de asfaltar 74. 000m 2 no
Bairro Bela Vista, o mats populoso bairro do
Passos. Está ompenhado em conseguir a irn-
plantacao do urn distrito industrial, de vez
quo a ci(iade ja conta corn duas usinas açu-
careiras do grande porte, sendo a produção
do acOcar do Passos do 1 milhão e 38 mu
sacas dc acOcar. 0 MunicIpio produz ainda
700 mil sacas de milho e 20 milhOes do litros
de lotte por ano. Possui uma populaçao

estudantil de 15.072 jovens. E no recente
pedido da Secretaria do Planejamento para
que fossem fornecidos subsidios ao Estado,
no sentido de que fossem lançadas, no seu
piano prioritãrio, as reivindicaçoes da regiãa,
a Prefeitura dc Passos den uma das maiores
contribuiçoes, enviando ao Sr. Secretário 'To
Planejamenlo urn bern elahorado trabaiho
intitulacio Elernejilos e Falores pora o Do-
scnvolviinejo do Pssos e do Sudoeste.

Estamos. tarnijém, empenhados na im-
plantação do MG-28, quo ligará o Triânguio
:c Sudoeste, polo margem direita do rio
Grande, e empenhodos também em desenvol-
ver o turismo na região do logo de Furnas,
que é meta prioritãria (10 Governo do Estado
o (TO pruprio Goveino Federal.

Beni, Sr. Presidento e Srs. Deputados,
cite é o i'esurno do quo tern silo a pálida
atuacao deste ropresentante quo ihes dirige
a(ora a paiavra, tentando conseguir 0 aten-
dirnento dos legitirnas reivindicaeOos do povo
loborioso la rogião Sudoeste (10 Estado. Nós
nos candidatamos a deputado por idealismo
o para aqui viornos corn muita vontade de
solvir, porque entendernos quo o homem tern
a funçOo social que Dens The den, e deve, na
sua cornuni dade, desempenhá-la eficiente-
monte, dando tu(Io de si. No caso especifico
la representaçOo politica, rnais se agrava
ssa responsahilidode.

Reparo a aparle do Deputado Neif Jabur

Finalizando, quero fazer urn reparo a
liii apaite daIo polo Deputado Neif Jabur,
teini)eiii ropresentante da região Sudoeste,
((Uafldo no reunião do ontern, aparteando o
orador (ItlO Se encontrava na tribuna, teceu
(ornentarios sobre a cidade do Ihiraci, do-
ciuoia região. Disse S. Exa. quo apresentou
Pin requerimento pedindo it Secretaria do
Segurança que sustasse o inquérito policial
que so desenvolvia na cidade de Ibiraci, en-
volvendo o Prefeito Municipal. A Cornissito
de .Justica, (lecidlfldo rnuito hem, entendeu
(P ie falecia a Asseinbléia Legislativa compe-
tencto palo inteifejir na apuracão de even-
tuais responsabilidades de indiciados em in-
quérito e transformon o requerimento do
Deputado Neif Jahur numa indicacao ao Sr.
Sccretitrio da Seguranca. para apurar so havio
urn inquérito anterior. E evidente quo it
Asscmbléia nao compete man(Iar urn reque-
rirnento pedindo que se suste urn inquérito
Judicial, seja dc contra quem for, porque
nurn inquérito hit urn indiciado e vat ser
opurada urna reSponSabilidlade. Se a pessoa
quo e indiciada tivel a consciência tranqüila
do quo nab deve, nada tern a temer. Que
o inquérito cheguc ao seu final.

Devo dizer-thes mais que o inquérito,
presidio por urn digno delegado da Secreta-
rio do Seguranca, concluiu, em seu relatOria
final, polo enquadramnento do Sr. Prefeito do
Ihiraci, so não me engano, no art. 163, § 2.,
do Código Penal, oil seja, "danos qualifica-
dos", eis que S. Exa., o Sr. Prefeito, pura
c sirnplesinente demoliu o prédio do forum,
notificando o Estado para que desocupasse
as suas dependências no prazo de 10 dias,

porque dc iria deitar ahaixo o fOrum, e assim
o fez, sob a cornplacência do Juiz do Direito
da Cornarca, Dr. AntOnio Alves Noronha, que,
ao invés do tomar as providências legais quo
o caso requeria, houve por hem de acumpli-
ciar-se corn o Profoite e nito tornou as pro-
vidências quo a lei exigia.

Face a ornissOo do Diretor do forum, o
Diretdrio Municipal da ARENA requereu ao
Sr. Secrctitrio da Segurança quo procedesse
a urn inquérito, o quo foi feito, concluindo
pelo enquadramento do Sr. Prefeito no crime
do danos qualificados. Paralelamente ficou
também aleancado o Decreto-lei n. 9 201, on
Seja "crime do responsabilidade".

Outra ponderacão de S. Exa. dizia res-
peito ao noine que foi dado ao f6ruin do
Ibiraci, por sinai o nome do urn contrapa-
rente rneu, o que. alias, rnuito me honrou.
Quero esclarecer ao nobre Deputado Neif
Jabur, quo mereco o rneu respeito e sei ser
urn homnem do boos intencOes, quo a inicia-
tiva do nome do forum partiu do mous corn-
panheiros da ARENA, os mnesmos quo conse-
guirarn a sua construcão. Ao saber da mi-
ciativa do Diretório do ARENA, o Sr. Pro-
feito talvoz so tenha antecipado e, ilaqueando
a boa fé do nobre coiega, pedin-ihe quo
apresentasse urn projeto de lei (lando o mesrno
nome ao fOrum. Eis porque, nobre Deputado
Neif Jabur, o decreto dando norne to forum
do Ibiraci precedeu a indicacito do V. Exa.
Sei quo V. Exa. nito so apercebeu do quo
havia uma iniciativa anterior no mesmno
sentido.

SAO estas, Sr. Presidente, as palavras
quo queria trazer it Casa e aos nobres Do-
putados, como representante que sou da
regiOo Sndoeste do Estado.

SIMPOSIO NACIONAL DA SOJA

0 SR. DEPUTADO MENDES BARROS -
Sr. Presidente e Srs. Deputados, corno é do
conhecirnento do maioria dos Srs. Doputados,
a Comnissão do Agropecuitria e Politica Rural
desta Casa queria participar do I Simpósio
Nacional da Soja, no Rio Grande do Sul, em
Porto Alegre, mas, por motivos aiheios it
vontade desta Cornissão, por motivos quo nós
nOo compreondomos, mas nito querornos dis-
cutir, deixarnos do levar esta ropresentacão de
Minas Gerais a este congresso do tOo grande
importOncia, realizado no Rio Grande do Sul,
quo é o maior produtor do soja no Brasil.
Do acordo corn urn telefonema men para
ilustro coiega daquela Assembléia, estamos
aguardando o reiatOrio desse simpOsio, para
quo possamos pedir quo ole faça porte dos
anais desta Casa, a fim de qne Minas Gerais
tome conhecimento do trabalho realizado e
das medidas quo foram solicitadas, através
do conclusOes das comissOes técnicas, ao Sr.
Presidente da RepUblica, por interrnédio do
Ministério da Agricuitura.

Con gratulacOes corn o Pro feito de Contagem

Sr. Presidente, colegas meus it disseram,
através deste microtone, do trabaiho extraor-
mario realizado polo Prefeito do Contagem,

Dr. Newton Cardoso, corn a cassacão do
olvart da Itah, quo vein, ha trinta e tantos
anos, poiuindo OS ares daquela cidade. Nós,
quo conheceinos do perto S. Exa., o Prefeito
do Contagem, nOs, que conhecemos o seu
slogan de campanha eioitoral - fazer de Con-
/agenm urna cidade mais huinana - queremOS,
através desta tribuna, parabenizar o Sr.
Newton Cardoso e todo o povo do Contagem
por ter it frente dos destinos daquele Muni-
cipio urn hornem da envergadura, da inteli-
gência e do capacidade do Newton Cardoso.
Hoje, S. Exa. e cenliecido em toda Minas
Gerais o - por quo nOo dizer? no Pals
intoiro, porquanto a imprensa vein dando
urna infase extraordinaria a este aconteci-
monto polo foto do Minas Gerais estar aler-
tando contra a poluição, principaimonte, na
He.-05o Metropoiitana (10 Belo Horizonte e cm
outras cidades do interior do Minas. NOo
podernos conceber progresso e desenvolvi-
mnonto, quando estes causarn perigo ao mais
coro da ligura humana, quo é a sadde. New-
ton Cardoso, reconhecendo essos maleficios
causados polo ItaO, procurou seus diretores
por mais de 30 meses, soiicitando fossem
coiocados noquela indimstria os filtros anti-
poluontes. Mas somnente urna medida radical
(Jo autori(lade quo, gracas a Deus, teve a
cobortura do Si'. Governador pôde dar tran-
quilidade ii popiiiação (10 Contagem. Este
oxelnpio sort seguido do porto por outras
indOstrias poluidoras como a Mannesmann,
quo vein poluindo Belo Horizonte, principal-
mnente os bairros próximos it sua usina.

Sr. Presidente e Si's. Deputados, quero,
nesta oportunidade, trazer também a palavra
do povo do Governador Vaiadares, quo soli-
cita do Sr. Governador do Estado nOo siga
a trajotOria do ex-Governador Rondon Pache-
co, o quai foi itquela cidade por diversas
vezes, fazendo pronlessas scm cumprir uma
sequer. 0 Sr. Governador disse quo iria
tomar providências quanto it supressão do
vOo reaiizado pela yang, que prometeu rca-
iizar urn consórcio corn a Piuma on corn
outra empresa aérea, para substitul-la na
cidade do Governador Vaiadares, Nanuque e
TeOfilo Otoni. Essas providências ate agora
não foram tomadas. Por isso, deixamos
aqui o nosso apelo, para quo Governador
Valadares, uma das mats importantes cidades
do Minas Gerais, nOo seja esquecida pelo Sr.
Aureliano Chaves corno o foi pelo Sr. Gover-
nador Rondon Pacheco.

NOs aqui estaremos todas as vezes que
so fizerem necesstnias, trazendo a voz do
povo do Vale do Rio Doce em defesa da
Princesa do Vale.

CRITICAS A PRONUNCIAMENTO DO SR.
DEPUTADO CARLOS ELOY

Esperamos que em outra oportunidade
esta Casa nao negue providências de tao 0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
grande alcance para o nosso Estado e que CARONE - Sr. Prosidente, Srs. Depu-
comissOes outras possam participar de outros tados, o quo me traz a tribuna, na tarde de
congressos. 	 hoje, é uma nota, ate certo ponto jocosa, que
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Se intitula A Posicão do Goveriio sobre o
Pro jeto de Aguas Claras, pronunciamento do
I)eputado Carlos Eloy, ilder do Governo e
da ARENA nesta Casa.

S. Exa., ao redigir tal nota, talvez ne-
cessitasse, sobre sua mesa, de urn dicionario
da lingua porluguesa. para que nao incorresse
em erros primarios de linguagem, isto porque,
em determinada parte do seu relatório, S.
Exa. diz o seguinte: "Determinadas conclu-
sOes da CPI esbarrani na ausência de funda-
menlo jurIdico-forrnal. E fãcil: o reiatório
da CPI pretcfl(le que a Assernbléia denuncie
urn contrato corn a empreSa mineradora. Em
termos juridicos, pretende que a Asscmbléia
prornova o cancelamento das averbacöes cli'
minas c iazi(laS autorizadas pelo Governo
Federal".

Alas S. Exa dcveria ter urn dicionário
CIII sua mesa, pois "denunciar" quer dizer
comunicar, revelar, dar, promover, declarar,
considerar, i-efutar, da y-se a conhecer, reve-
lar-se a juizo, revelar-se it justiça, dar sinais.
mostrar. S. Exa. precisava aprender urn
pouco (Ia lingua portugucsa.

Outro ponto, Sr Presidente, é quc tal
prorìunciarneflto S. Exa. deveria fazcr -
pOls se rliz profundo conhccedor das palavras
(tile escreveu quando da constituicão da
Corn issio Parlarnen tar cli' Inquérito clesta
Casa, e S. Exa. desisnou meinhros da ARENA
para interar esta Cornissilo. Enhlo quc de-
veria S. Exa. fazci? S. Exa. nio deveria
ter indicado tais membros, pois, agindo como
agiu, as expöe, aora, cm ridirulo por impo-
sicöes que S. Exa. rnTio rcvclou ncsse pro-
nunciamer'to e que sahemos quais Sao.

S. Exa. disse ciue a Asscmbléia näo tern
condicoes de denunciar; pois eu provo quc
tern. Tome S. Exa. o regiiiieflio (hue ins-
tituiu a criaçiio do Código (le Minis e vera,
no scu art. 106, que dc da oporturtidade a
qualnucr cida(laO ou poder constiluIdo desta
Naciio de sec o dcnunciador de clãusulas
estahelecidas e não-cumpridas por empreSaS
exploiadoras de minérios. 1)isse. também,
S. Exa., em seu pronunciaflieritO, que a Co-
rnissão Parlameritar de Inquérito so gastou
tinta e papel. Gracas a Deus, gastamos tinla
e papcl, Sr. Deputado Carlos Eloy, mas,
gastarnos, tambérn, idealisino c narionalismo
e nOo dernagogia, corno V. Exa. gastou ao
dirigir urn pronunciamento corno esse 0
imprensa.

S. Exa. devcria inscrever-se não no
pinga-fogo, mas no grande expediente, pam
debater a assunto corn os colegas desta Casa,
porque S. Exa. nem mesmo leu a relatória
da CPI e não entende nada de nurncracOo.
S. Exa. nOo entende o quc estO escrito no
relatório. E so entende, realmente. de re-
digir notas jO enviadas, inclusive, corn erros
Cie português

Fica aqui o rneu protesto, protesto dc
jovem que tern a consciência tranqilila do
dever cumprido e que estO agindo sob as
primordiais principios e corn plenos conhe-
cimentos de nacionalidade. Fica aqui o men
protesto a maquiavélica atitude de S. Exa.,
porque, se S. Exa. quisesse, reaimente, de-

veria inscrcver-se no grande expediente e
não apenas 1cr a relatório nos dez minutos
que ihes são concedidos no pinga-fogo. Mas
S. Exa. aqui virO icr o que lhe foi mandado
icr e tomar uma posicão que ihe foi mandado
tomar. Coisa vergonhosa, degradante e in-
concebivel, Sr. Presidente. Quando todos
lutarnos para ter am Brasil major, ainda te-
mos em nossos nieios pessoas que procurau
deneorir e deformar urn trabalho bem-feito,
apoiado legalmente, corno a realizado pela
Cornissão Parlarnentar de Inquérito para apu-
rar irregularidades na MBR. na  serra do
Curral. Fica aqui a rneu desafio ao lider da
ARENA, Deputado Carlos Eloy, para que se
inscreva no grande cxpediente, e espero que
S. Exa. o faca, para verinos Sc tern condicOes
de discutir a sua posicOo tomada em tOo
jocoso relatório. Se for preciso, deixaremos
sobrc a mesa o Pequeno DicionOrio da Lingua
Portugucsa, para utilizacOo (Ic S. Exa

POSIçAO DO GOVERNO SOBRE 0 I'ROJETO
AGUAS CLARAS

0 SR. I)EPUTAI)0 CARLOS ELOY -
Sr. Presidcnte e Srs. Deputados. São muitos
as esludiosos quc Sc dedicam anos a ho 0
pesquisa c 0 aniulise do comportamenta do
Poder Lcisiativo. E como produto dessas
observacOes chegam a afirmar que o Poder
nOo é habitualmente emocional, mas a é Ire-
qiientcmentc. E vOo mais alérn, quafl(lo
reconhccern que, as vezes, na rnecOnica do
funcionarnento, a Prnler troca as marchas,
sendo einocional, quando deveria ser analiti-
camente lOgico. E urn prohlcma dificil, na
interpretacao do qu1l cientistas politicos gas-
tam hula e papel em busca dc soluçOcs on
d iagnOsticos tccnicamcntc accitOveis. 0 tem-
po passa, e essa solucOo nOo é encontrada,
dentre outras razOes porque o Legislativo,
Podci do pavo. diretamente constituido pelo
povo, lida coin valorcs dc natureza moral,
vale clizer, corn as ernoçOcs humanas. Logo,
dc nao podera cleixar de ser ernocional, a
nOo scr quando perdida totalmente sua re-
presentatividade, quanclo entOo passarO a ser
cOmara scm aciIstica, palavra scm ceo ou
inensagem para platéias mortas C vazias.

Em Minas, o Podcr Legislativo nOo loge
do modelo universal. E ernocional, As vezes,
e finalisticarnente metódico em outras. Na
sua emocionalidacle dc é habitualrnente au-
téntico, pois busca, na rnaioria das vezes, as
mclhorcs solucöes.

NOo Sc ]he pode negar vontade e devcr
sic penetrar nos problernas, descobrir as er-
dades, desvendar a sentido major das per-
plexidades que passarani a acompanhar mais
criticarndntc a vida do homem. Ainda agora,
a Assernbléia pracura forniular decisöes, en-
voivendo a que se canvcndionou charnar a
probleina ds serra do Curral. IJrna CornissOo
l'ariamcntar dc Inquérito, certamcnte cons-
tituida sob a impulso de boas intcnçbes, apro-
von urn relatório, propondo urna série de
medidas. 0 sen objctivo é huscar a prcscr-
vacOo de recursos ambientais on induzir
invcstimentos na ciinOrnica do segmcnto si-
dcrfirgico dc modo mais efetivo. Determi-
nadas conclusOcs da CPI esbarram na ausên-

cia de fundarncnto jurIdico-formal. E fOcil:
o relatório da CPI prctende que a Assernbléia
denuncie o contrato corn a empresa minera-
dora. 	 Em tcrmos juridicos, pretende que
a Assernbléia promova a cancelamento dc
averbacöes de minus e jazidas autorizadas
pelo Govcrno Federal junta ao próprio Go-
verna Federal, por considerO-las caducas.
Deseja que o Poder Legislativo promova a
tombarnento da mata do Jamhrciro e pramava,
in extremis, a aprescntacOo dc uma acOo po-
pular contra a ernprcsa que explora as jazidas
da serra do Curral.

Ora, a CPI, embora se salicntc a sentido
construtiva de seus estudos, cntra cm conflito
corn a própria rnodclo da politica mineral
brasilcira, adotado, globairnente, a partir da
Revolucão dc 1964 c, pcculiarmente, corn a
cia situaçOo do projeto dc Aguas Claras,
quando sugcrc ao Poder Legislativo uma dc-
nOncia dc caducidade ao Governo Federal,
ernanada de urna decisOa cia próprio Gaverno
Federal. No particular, é aconselhável 1cm-
brar quc a (lccisao sabre a mineraçOa dii
serra do Curral ioi tomada pela Prcsidentc
Castelo Branco cm 13 de marco dc 1967, por
forca de decisOo do Supremo Tribunal Fede-
ral, em ementa publicada no Didrio da Juslica
de 19 de dczcmbro dc 1966. 0 Supremo,
acolhcndo rclatório do Ministro Goncalvcs de
Oliveira, assirn dccidiu, literalinente: "Emen-
ta. Cancclamento de averbacOcs dc minus e
jazidas. Ao Prcsidcnte da Repdblica, que em
nosso regime politico constituciOflal é a res-
ponsOvcl pela adininistracOa pdblica do Pals,
tendo em vista os altos interesses pdblicos
e da própria segurança nacional, deverO scr
presente a processo administrativo instau-
rado no Ministério das Minus e Eneriria. por
detcrminacOa govcrnamcntal. para urna so-
luçOo qiie consulte as reais interesses da Na-
cOo. Provido, em parte, o recurso ordinOrio.
prejudicados as interc.sses da UniOo".

Devolvida a processo 0 Presidência da
RepOblica, quatro ministras de Estada -
Planejamento, Fazenda, VuaçOo c Minas e
Energia - manifestaram-se pela sujcicOo das
reservas da serra do Curral ao regime de
expioraçOo previsto no Código de Minas,
numa exposicOa encaminhada ao Presidente
Castelo Branco em 13 de marco dc 1967. Em
despacho do mesma dia, publicaclo no Didrio
Of i c ial do dia seguinte, a Presidente acatou
as sugestbes desta nuancira: "A luz da anexa
exposicOa e de quanto niais consta do pro-
cessa que a acampanha, mantendo o Dccreta

,Q 8.621, dc 21-1-41, em rclacao Os minus de
Cata Branca c Mutuca. Coin referenda 0
mina de Aguas Claras, mantendo a referido
decreto coma reconhecimenla do direito de
Iavra, submetida esta, porém, aa regime do
Códiga de Minas. Corn cssc flu, a Dccreto

,Q 8.621 scrO substituido, coma titulo de
lavra, par autarizaçOo nos termas do Código
de Minas, que a intercssada deverO requcrer
dentro dc 60 dias".

Coma, cntOo, alto anas depois, pretender
que a Assembléia Legislativa, coma urn todo,
denuncie a ca(iucidade do contrato? Nurna
parte, sirn, a Poder Legislativo pode e deve
fixar posicOo. E que, na mcsrna exposicOa
de motivos que as quatra ministros encami-

nhararn ao Presidente Castelo Branco, ficou
claramente indicado que a apraveitamento
intensivo (las minus em queStãa a seria par
meio dc "prajetas intcgrados de rnineracão
c sidcrurgia". Ate agora, oita anos depais,
apcnas a parte da rnineraçOa estO sendo cui-
dada, mas nOo a (le siderurgia.

Na hora, pois, de tornar decisöcs hinais,
curnprc ao Poder Legislativo hear do lado
lógico c técnico das narmas legais e no
exarne mais detido dlas clecisOes tornadas.
Pela menos em mincracOo, sabida coma
estOa, rigorosamente, a cargo do Governo
Federal as decisOes, nOo hO camo halar em
cartelismo.

Talvez. sim, uma major retribuiçãa é o
que Minas Gerais, legitimamente, reclarna,
atravCs dc palavras e atos cia ilustre Ga y er-
nador Aureliano Chavcs, visando consolidar
din nosso Estado a polo siderOrgica nacional.
I)ai, pois, a Governo de Minas, através de
sua lideranca nesta Casa, fixar-se pela apro-
vaçOo cia parecer da CornissOo de Justica,
sltua(lo nos devidos termos pela seu relator,
o ilustre l)cputado Euclides Cintra, e acorn-
panhado pelos nOa mcnos ilustres Deputados
JoOo Navarro, Narcélia Mendcs e Cicero Du-
(lion I.

BRADO DE ALERTA CONTRA A POLUIçAO

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Prcsiclentc, V. Exa. acaba de conceder-me
apenas (lois minutos, mas dais rninutos da-
riam, no mOximo, para que en pudesse cum-
primentO-lo pclo hrilhantisrno coin que dirige
as trabalhos ncsta tarde. Usando natural-
niente dii liheralidadc c henevolCncia de V.
Exa., tcnha a certeza dc quc chegarei aos
cinca minutos, c, ncssc tempo, tcrei oportu-
nidade de dizer aquilo que preciso.

A verdade. Sr. Presidente, é quc a tema
e a mesrno. Parece ate indsica em letra de
saifll)a. E o mesmo, mas 1100 é "nega" que
pasSa. i a poluicOo que viii. 0 problema
criado cntrc 0 triOngulo, digainos assim, entre
a Prefeito, a had e a Govcrnadoi-, iii solucia-
nado pcia posicOo - que classifiquei de
herOica - cia Prefeito dc Conta gcin e pela
iirrneza (IC comando (10 Sr. Governador,
chega hoic ao final. Mas nOa p0(1cm passar
despercei)idas agora as conseqUCncias desta
"inusitacla p rovolencia do flOSSO Estacia".
Faiam Os iornais. hoje, pnincipalmcnte a
J)iOrio (IC Minas., sobre a exemplo que Minas
Gerais dO, sernprc clue necessario, aa Pais,
tomando sernpre derisOes quc, no him, repre-
sentam nina revoluc0o.

EntOo, na mcdliii em que csta providCn-
cia foi tama(Ia, nOs clevemos tornO-la coma
cxcrnplo para todos Os outros Estados da
FedeiaçOo, e torria-se necessOrio. portanta,
que ocupemas a tribuna, para alertar as auto-
nida(les a respeitc) (loS problemas que paderOo
advir dal. Par exenlpio, sabcrnos que a fO-
brica Itad é obsoleta clesde sua irnplanta-
cOo, ern 1931. Ha 34 anas cia dcveria ter
sido modificada. Em 1972, clii fez urn finan-
cuarnenlo no BNDE para consolidacOo dc suas
dividas, porque esiava numa situaçOa quase
de insolvência, jO quc para cada saco de ci-
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rnento produzido perde urn saco/ar. E para
tornar esse dinheiro, comprornetcu-se mais de
uma vez a instalar filtros antipoluentes. E
não mudou nada.

Veja V. Exa. o quanto de obsoleto existe
nessa industria. Quero fazer aqui urn alerta,
porque sei que é interesse da atual direção
dessa indiistria ser forcada, mediante provo-
cacöes que vem faze'ndo. a ser posta fora do
Parque Industrial de Contagern. Provoca-
ram, bancaram os mal-educados. Embora
avisados pelo Sr. Governador de que teriain
urn prazo ate as 23 horas para apresentar
urn cronograma de desativacão dos altos-
-fornos, nada fizeram. Ou por outra, fizer am
ouvidos de mercador, não derarn resposta ao
Sr. Governador, para enervar, para desafiar
a coragern de S. Exa., como se S. Exa. fosse
homem de voltar atrâs em suas decisöes, já
que afirmara que fecharia a indiistria a
manu-militari se fosse necessãrio, fazendo
corn que fosse cumprida a ordem do MM.
Juiz Emerson Tardieu. Mas des desrespei-
tararn a ordern judicial e tiverain a Poilcia
Militar em seu encalço. 0 que des queriam
era, ánica e exciusivamente, ter motivos para,
mais tarde, ajuizar uma ação dc perdas c
danos contra o Estado on contra a Prefeitura
de Contagem, a firn de receber in(ldnizacao
pelos prejuIzos causados pela paralisacão da
indüstria.

Alas fica aqui o nosso alerta: o Prefeito
de Contagern e o Governador do Estado to-
nararn esta decisão absolutamentc alicerçados
na lei e não deixarain a inenor saida para
estes gananciosos (Ia Cia. (Ic Citnento Por-
tland Itaü, de origem paulista. Fica, aqui,
ainda, urn aviso para as outras indñstrias
que estão a poluir: a (lecisao do Prefeito (Ic
Contagern, corn apoio na decisäo do Cover-
nador do Estado na soluçiio do problema
Itaü, é apcnas a prilncira de outras que virão.
Acautelem-se os gananciosos que näo cum-
prem a lei na sua ânsia desenfreada de ga-
nhar dinheiro, esquecendo-se de que em pri-
meiro lugar deve estar o hornem e de que
o Governo tern obrigacão de zelar pela safide
do povo. Que as demais inddstrias se acau-
telern, pois pro'idências enérgicaS seraO
tomadas, senipre que neccssário. Esse é urn
recado direto a Cia. Mineira de Metais, que
polui o rio São Francisco; a Mineracão Te-
jucana em Diamantina, que polui o rio Jequi-
tinhonha; a MBR, que polui os rnananciais
que abastecem Belo Horizonte - Nova Lima
- Raposos etc., além da poluicão ambiental,
c a Mannesmann, que polui os céus de Belo
Horizonte, e a todos os outros advertidos
poluidores.

CENSURA A ARENA

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente e Srs. 1)eputados, não
quero en sinar pai-nosso a vigário, rnas quero
lembrar a ARENA que se fez a Revolução
neste Pals. Uma das coisas de que discordo
é de terein os costumes politicos daquela época
obrigado Os rnilitares, corn a participacão (10
povo, a intervir e proceder a revolucão, corn
a qual concordei. Foram malandrices poll-

ticas, veihacarias e espertezas que degrada-
rarn o politico. Esse politico esperto era
credenciado. Alguns cram famosos pela sua
espertcza e ficararn populares por isso.

E necessârio, Sr. Presidente, que todos
nós ajamos corn absoluta honestidade de
propósitos, corn altivez e corn coragem. Não
podemos modificar as coisas, sofisticar os
processos, para deturpar pensamentos on
idéias, mistificar, afinal.

Temos (luas proposicöes: urna (Ia Comis-
são de lnquérito e a outra da Comissão de
Justica, iguaizinhas em sua aparência, não
aprescntando a inenor difercnça. Uma não
tern temperc) nenhum. E scm sal, insipida,
inodora, insulsa, como dizemos no interior;
a outra é temperada, tern urna pimentinha,
tern o sal e o aiho, tein condimcntos. Assim,
são diferentes e näo podern sec degustadas
da inesma inaneira.

A ARENA tern urn problema: quer acen-
(Icr urna vela a Deus e a outra ao diabo.
Não quer ficar contra a opinião pdhlica, que

a favor do relatOrio da Cornissäo Parla-
menlar de Inquérito, e ao rnesrno tempo não
pode ficar a favor, pol-que contraria deter-
ininacOes do Governo Estadual, gue não (Ic-
seja colocar-se mal na area federal; de modo
que ela está entre a cruz e a caldeirinha.
Não tern urna posição a tornar. Ao invés de
votar o reatório de uma cornissão que es-
tudou.exaustivamen te, o problerna, a ARENA
vai considerá-lo seguindo ordens do Govcr-
no, elaborando urn parecer que deixa a co-
rnissão sozinha, scm o aval da Casa.

Vejarn os senhores que não existe hones-
tidade nessc comportamento. Cria-se urna
Comissão Parlamentar de Inquérito, corn sete
inembros, que exaustivamente, durante três
meses, cstuuou o problerna e que, por unani-
rnidade, votou o parccer do relator. Assim,
evidcnternente, esse parecer é o que a Assem-
bléia tern que votar, negando on aprovando.
Não ha como ludibriar, nao ha como enganar,
rtão ha corno tergiversar corn substitutivo
feito pela Cornissão de Justiça, que não fez
inquérito algum. A Comissão de Justica não
investigoU, não aVerigUOu, não ouviu ninguéifl,
não inquirin. 0 requerimento, portanto, que
esta Casa terã que votar é o da Comissão
Parlamentar de Inquérito. Quero, nesta opor-
tunidade, cumprimentar o ilustre Deputado
Gerardo Renault pcla nobreza do seu corn-
portarnento e pela honestidade corn que se
houvc nesta Casa. Embora sendo da ARENA,
S. Exa. den o sen depoimento, que é contra-
rio a sua liderança. Quero trazer, cm nome
(10 men partido, os curnprimentos a essc
ilustre parlamentar, que rnostrou, de maneira
clara e prccisa, como esta Casa deve proce-
der. Meus parabéns, nobre Deputado, pela
lcgitirnidade corn que V. Exa. representa o
povo que 0 elegeu.

Sr. Presidente, von permitir-me ler, em-
bora solicite não seja publicada a leitura, se
ela for ferir o que dispöe o art. 148, § 1.0,
do Regimento, urn artigo da revista Veja, que
vern muito a propósito do men requerirnento,
que essa Presidência achou por bern não
publicar, baseada no referido artigo regimen-
tal, que dispöe: 	 "Não será autorizada a

publicacão de pronunciamentos que envoive-
rem ofensas as instituicöes nacionais, pro-
paganda de guerra, de subversão da ordcn
politica on social, de preconceitos de raga,
de religião on de classe, configurarem crimes
contra a honra c contiverern incitarnento a
prãtica (Ic crimes dc qualquer natureza".

Veja, Sr. Presidente, que não fui so en
quern se adrnirou do pronunciarnento do Sr.
Ulisses Guirnarãcs. Foi a opinião pdblica
nacional. Näo fora isso e a revista Veja não
teria dado o deslaque quc den ao sen pro-
nunciarnento, em sua ditima edicão. A pro-
pria personagern por cia citada, Giordano
Brunno, foi motivo de divulgação, também,
por parte da revista Veja, para que o oovo
tome conhecimento de que foi dc urn filósofo
italiano quc viveu no Século XVI e hojc se
tornou personagein (la politica nacional, tra-
zi(IO pelo brilho de Ulisscs Guiinarãcs.

Sr. Presidente, en não entendo a ARENA.
Ela não qucr que sejamos Governo e também
não quer que sejanios oposição. Onde vai
colocar o MDB? Então, tcmos quc nos atrc]ar
aos carros daqucics que bajulam o Governo
e que o aplaU(leiii gratuitamente? Não! Eu
me nego a isso. Sei que vai haver rebelião
ncsta Casa, pelo menos a minha, porqe cu
farei oposicSo, pois, recebi do proprio Cover-
no revolucionário a prerrogativa de poder fa-
z6-1a. Por isso en me inscrevi no MDB e não
na ARENA. Estou inset-ito no MDB, porquc
preferi fazer oposiçiio a aplaudir o (joverno.
Eu, que fui revolucionário, tinha todas as
coridicöes de me incluir entre os que prefe-
rirarn abrigar-se sob a sombra c água fresca
do Governo, na ARENA. nias escoihi o sercno
e o sol da oposiçSo, porérn corn o dircito de
me opor ao Governo. Nasci corn rninha
alma oposicionista, formei as minhas convic-
cods e quero continuar a se-b, ate que urn
ciia o MDB galgue o poder. Talvez entSo
en me desiluda e o abandone. Mas, enquanto
for oposição, quero exercitá-la na plenitude
das suas prerrogalivas. Peco c cobro 0 mcu
direito de fazer oposiçSo. pois foi para isso
que foi crla(lo o men partido, ate quc o povo
o faca atingir o podcr.

NOo me interessa que o Presidente (la
Repdblica não queira abrir mao do AT-S.
Interessa-me, sirn, a minha posicão dc corn-
bate ao AI-5. Vamos então ficar ncstc de-
bate: o Governo acila imprescindivel a se-
gurança através do AI-5; eu, como toda a
clireçäo e as lidcranças principals do MDB,
acho imprescindivel a segurança do povo a
revogação do Al-S. São duas posicdes. Não
abro mao do dircilo de combater o Presi-
dente da Repñblica, que pode não querer
abdicar das leis dc excecão, tnas não podc
impedir-me de combater a decisão que tomou.

Estamos falando em nome do povo e não
quercmos trai-lo. Não podernos dizer uma
colsa na campanha cleitoral e aqui proceder
de outra maneira. Quero subir a tribuna
corn a cabeca erguida. porque corn a cons-
ciencia tranquila de não ter traido o povo.
Quero ter a gloria de poder repetir a mim
mesrno, como disse o grande Senador Paulo
Brossard: "Feliz do homem que pode repe-
tir-se a si rnesmo". 	 Quero voltar, através

de outra campanha, a dizer a mcsma coisa
que disse na campanha passada.

Por isso, Sr. Presidente, não ha AI-5
ciue me faca calar a hoca, enquanto aqni me
inantiver corn urn mandato. Não sou obri-
gado a defender o men mandato, mas sou
obrigado a cumpri-lo, e o farei scm receio.
A Casa podc ficar reccosa. Acredito que nSo
ni sua totalidade, porque tenho 23 compa-
nheiros do MI)B e mais alguns da ARENA
que não terSo reccios. Nós cxercitarernos
aqui o nosso direito de fazer oposicão em
norne do povo, que nao está de acordo corn
o Governo . Apreva disso foi o plehiscito
(10 ditimo 15 de novernbro, em que 0 povo
deu urn voto de louvor ao proccdimento do
MDB, numa ccnsui-a ao comportainento go-
vernamental.

Respeito o ilustre Presidente da RepO-
blica, o honrado General Geisel. E tanto o
respeito, que tenho a ousadia de cornbatê-io;
ele armado, e en desarmado. 	 Isso porqne
aeledlito no sen cardter. 	 Não acreditassc e
nSo estaria aqui fazendo oposição a etc, con-
tradizendo-o. Sc assim procedo, é porque
tcnho confianca em S. Exa., confianca de
que nSo usará injustamente os poderes dis-
cricionarios contra urn hornern die bern qne
não faz subversão, mas que apenas está fa-
lando de nma tribnna antorizada do Governo,
como participante de urn poder.

Perdoe-me, Sr. Presidente, a maneira
!)ela qual estou proferindo estas palavras.
Elas vCm da minha alma. E o desabafo de
urn (lcmocrata qne sente, no exercicio de seu
mandato. a satisfacSo de estar curnprindo
scu (lever c muito se honra por estar rcpre-
sentan(Io urna parcela do povo mineiro, aqui
nesta Casa. E o faco corn muito orgulho e
vaidadc. E preciso ser digno dessa confian-
ca e, mercC de Dens, tenho sabido cxercitar
estc rnan(Iato, mocicstamente, mas em toda a
plenitude. scm receos. Não estou aqni fa-
zendo afronta algnma ao Governo; não estou
insultando o Governo, que respeito, mas me
oponclo a etc. Pcrtenço -to partido da opo-
sição e. nestas condiçOes. cstou cumprindo
men (lever dc I)ar1amenta1, porque me elegi
plo partitlo da oposição.

O SR. DEPUTAI)0 GERARDO RENAULT
-- (Profere discurso que, por nOo ter sido

(levoR-ido p ( , lo orador, seth publicado em on-
Ira cdição)

A SBA. DEIUTADA JUNIA MARISE -
Profeuc cliscurso que, por não ter sido dIe-

volvido pela Ora(IOra, sera publicaclo em outra
cdiçSo)

Questoes de Ordem

O SB. l)EP1TAI)1) LUtZ BACCARINI -
Sr. Presidente, requcii-o a V. Exa. que in-
forme a este plenãrio em qne data den en-
trada nesta Casa o Requerirnento n.° 430, do
Sr. Deputado Jorge Orlando Carone, e em
qne data foi aprescntado o parecer da Co-
missilo de Justica sobre o relatório referente
As atividades da MBR na serra do Curral.
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O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUETRA) - A Presidência, res-
pondendo a questão de ordem do Sr. Depi'-
tado Luiz Baccarini, informa que o Requeri-
mento n. 430, do Sr. Deputado Jorge Carone,
deu entrada nesta Casa no dia 26 de junho,
e o relatório, através do parecer da ComissSo
de Justiça, em 5 de agosto.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI
Sr. Presidente, anies que V. Exa. prossiga
a discussSo do parecer da Comissão de Jus-
tica sobre o relatOrio da CPI referente as
atividades da i\IBR, informo a V. Exa. quc
estou encaminhando a Mesa urn requerimento
pedindo a aplicacão do parágrafo ünico do
art. 168 do Regimento Interno desta Casa e
pedindo, tambérn, que seja respeitado o que
dispOc o art. 272, se nSo me engano, que
estabelece preferência Para a matéria em vo-
tacão sobre a matéria em discuss,-to. 	 V.
Exa. inforinou que o requerimento estaria
incluIdo na ordem do dia, e esta proposicSo
não estã sujeita a discussSo e deverá ser
posta cm votacSo. Como se trata (Ic ma-
téria idêntica, solicito seja obedccido o que
dispöe o art. 168 e seu parágrafo ünico, que
diz: apresentados requerimentos idênticos so-
bre a mesma matéria, a Mesa determinarâ a
tramitaçSo dos dois requerimentos, dando
preferência ao que deu entrada em primeiro
lugar no plenário desta Casa. Assim, a pre-
ferência está estabelecida, e solicito a V.
Exa. dar preferéncia so Requerimento n.°
430, que não está sujeito a discussSo. Soli-
cito tambérn a V. Exa. seja determinada a
imediata anexacSo do parecer da ComissSo
de Justica ao Requerimento n.° 430. do i)e-
putado Jorge Carone.

O SR. J)EPUTADO CAB LOS ELOY -
Sr. Presidente, V. Exa. ira verificar, de
Plano, que nSo ha nenhuma sernelhanca en-
tre o requerimento e o parecer. As próprias
paiavras definem exatamente as coisas.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARINI -
Sr. Presidente, é incrivel que o lider do
Governo esteja tao afastado dos assuntos des-
Ia Casa. Será possivel que dc tenha a cora-
gem de negar que a rnatéria, que as conciu-
söes são as mesmas, apenas escritas corn ter-
mos diferentes? Tanto o requerimento do
Deputado Jorge Carone, solicitando encami-
nhamento do relatório as autoridades, como
0 reiatório (Ia CPT tratam (Ia mema matéria.
Não e possivel que a liderança do Governo
tente agora, numa hora dessas, disfarcar e
negar a sernelhanca entre as duas matérias
que se encontram na Mesa. 0 que a lide-
rança do Governo pretende é fazer descum-
prir o Regirnento, é voltar ao passado, é usar
aquilo que se usava dentro desta Casa. E
rasgar o Regimento, Para impor a vontade
do Governo do Palácio da Liberdade.

O SR. DEPUTADO JOAO NAVARRO -
Sr. Presidente, discordo, data venia, das ra-
zöes expostas peio nobre Deputado José Luiz
Baccarini, de vez que o Requerimento n.° 430,
de autoria do nobre Deputado Jorge Carone,
solicita providência a Mesa Para execução
das conciusöes da Cornissão Pariarnentar de

Inquérito, e o parecer (Ia Comissão de Jus-
tica recomenda que se dê conhecimento dessas
conciusOes as autoridades sugeridas pelo no-
bre relator. Entendo, portanto, que as fina-
lidades são diferentes, motivo por que não
deve ser anexado ac parecer da Comissão de
.lustica o Requerimento n.° 430, de autoria
do nobre Deputado Jorge Carone.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA) - A Presidência,
oportunamente, responderá a questão de or-
dem do nobre 1)eputado JoSo Navarro.

O SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -
Si'. Presidente, indago da Mesa se, aprovado
o parecer (Ia ComissSo (Ic Justica em face do
que dispöe o Regiinento Interno (Ia Casa,
estaria ou não prejudicado o requerimento
do Si. Deputado Jorge Carone.

O SR. PBESII)ENTE (DEPUTADO FER-
NANT)0 JUNQUEIHA) - A Presidéncia ira
responder as nuestécs de ordens ievantadas
peios nobres 1,cputados na ordem em quc
brain apresentadas.

O SR. DEPUTADO PEDRO GUSTIN -
Sr. Presidente. ha urn erro de anãiise por
porte do Sr. Deputado Luiz Baccarini. A
matéria pode ser correlata, como disse S.
Exa., mas nada tern urna coisa corn a outra.

Como eu (lizia, quando fui rudemente
aparteado scm a necessâria ética parlarnentar,
houve o seguinte: soiicitamos das autorida-
des as provi(IêflciaS requeridas no reiatório
do CPI. .Ta n5o se fala mais em reiatório
da CPI. Cuida-se de discutir o parecer da
ComissSo de Justiça. Ora, se vamos discutir
o relatório da Cornissão de Justiça, nada Ic-
mos a ver corn o relatório cia CPI, que é urn
caso liquidado.

Sr. Presidente, esse mundo é interessan-
te. Veja V. Exa. que, Para se chegar a
(Ietermina(Jas conc]usaes, 0 Deputado que
criticava o iider (Ia ARENA por ter aparteado
intempestivamen te esse mesmo Deputado,
nos c'orredores do plenario, também interrorn-
pe intempestivamente. Exige, mas não cum-
pre. 	 E interessante, Sr. Presidente.

Mas, Srs. Deputados, o que nós estamos
alegando, you repetir novamente: o relatório
da CPI sofre uma votação na Comissão de
Justiça, e hoje se discute o parecer da Co-
missiio de Justica. Já não é mais o relatório
(Ia CPI. Conseqüentemente, não são coisas
correlatas em termos de requerimento. Isto
é urn sofisma que cstá usando o nobre Dc-
putado Luiz Baccarini. 0 reiatório da CPI,
corn votação ia Comissão de Justica, eviden-
ternente, deixou de existir. Isso e lógico.

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, you Ter o que
quer dizer correlato, estar em correlação:
"Constitui urn dos termos da relacão mdtua".
Trocando em palavras mais fáceis de enten-
der, correlato quer dizer: a mesrna coisa.

Sr. Presidente, tenho em mãos uma
publicacão do Didrio Of icial de 26-7-1962, que
passo a Ter. No entanto, antes, quero chamar

a atencão de V. Exa. Para urn fato muito
significativo. Como mudam as opiniöes dos
pessoas:

(A matéria lida pelo orador não foi entregue
A Taquigrafia.)

Portanto, Sr. Presidente, alguns dos sig-
natários do referido requerimento tinham
urn ponto de vista firmado e hoje tern outro.
Para esclarecer o nobre colega que ha pouco
ocupou o microfone, o relatório não foi vo-
tado pela Comissão de Justica. Foi-Ihe apre-
sentado o parecer. 0 parecer foi votado
pelos elementos da ARENA, porque os do
MDR nao o fizeram, desde que o prazo já se
encontrava esgotado.

Portanto, conclamo S. Exa. Para, quando
ocupar a tribuna, ao invés de usar verbos e
advérbios, palavras rnaravilhosas, tratar (Ic
assuntos dos quais tenha profundo conheci-
mento e näo de assuntos que S. Exa. des-
conhece quase cornpletamente.

O SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
- Sr. Presidente, ainda reportando-me a
solicitação do nobre Deputado Luiz Baccarini,
pretendo ponderar a V. Exa. e a Casa que
não C possivel entender que urn requerimento
que é urns proposição possa ser comparado
corn urn parecer.

Esciareço que muitas vezes poderã o
assunto do requerimento ter conotacão corn
a matéria do parecer. Mas, querer confun-
dir - como pretendeu faz&-lo o nobre Depu-
tado Luiz Baccarini, corn sua inteligência,
vivacidade e vivência --não C possivel.
Entendo que parecer não pode, (IC forms al-
guma, ser confundido corn urns propositura,
corn urn requerirnento, corn urn projeto, corn
ama indicacao. R matéria bastante diferen-
te. Dc modo que é este, Sr. Presidente, o
assunto que queria expor a V. Exa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FEW
NANDO JUNQUEIRA) - Não ha questão de
ordern a resolver.

O SR. DEPUTADO LUIZ BACCARIM -
Sr. Presidente, quando apresentei urn reque-
rimento pedindo a anexação do parecer da
Comissao de Justica ao Requerirnento n. 9 430,
do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone, eu
o fiz corn a intenção de evitar rnanobras fu-
turas do Governo e tentando pleitear, desta
Mesa, a aplicacão do artigo 275, item VII, ou
seja, considerar prejudicado o Requerirnento
n.9 430, após a votacao do parecer.

Gostaria de ter a decisão na hora: ou
não estará prejudicado o requerimento do Sr.
Jorge Orlando Carone, ou terá que ser ane-
xado, por ser matéria idêntica, o parecer da
Comissão de Justica ao requerirnento do Dc-
putado Jorge Orlando Carone.

Esta era a minha intenção Para impedir
manobras do Governo, nesta Casa.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA) - A Presidência ira
responder a questão de ordem formulada an-
terlormente pelo nobre Deputado Luiz Bacca-

rini. Informa esta Presidência a S. Exa. e
no plenário que, em virtude de constituir a
matéria objeto de longos debates, o Requeri-
mento n. 9 430 havia sido incluido no ordem
do dia cia reunião extraordinária de logo
mais, a qua], entretanto, foi desconvocada por
solicitação de diversos dcputados, quando
não poderia rnais ser alterada a ordcm do dia
(Ic hoje, Para a inclusão prévia da proposi-
cão, conforme determina decisão normativa
profcrida pela Mesa em 1. 9 de novembro de
1973.

Quanto a prirneira parte da questão de
ordern do nobre Deputado Luiz Baccarini,
requerendo a aplicação do art. 168, parágra-
fo dnico, a Mesa esclarece ao nobre Deputado
que as finalidades são distintas. 0 Reque-
rimento 430 solicita providências, e o parecer
cia Comissão de Justiça é Para que se enca-
minhe ao conhecimento (Ic diversas autori-
dades conclusão de estudos feitos.

Assim, esta PresidCncia decide não apli-
car o art. 168, deixando de receber o reque-
rimento do nobre Deputado Luiz Baccarini,
e informs ainda que o Requerimento n. 9 430
não estara prejudicado.

Esta é a decisão da Mesa.
0 SR. DEPUTADO LUTZ BACCARINI -

Apenas desejo deixar claro quc qualquer que
seja a decisão do plenãrio, nesta Casa, no
que se refere so parecer da Cornissão de
Justica, não irnplicará, jarnais, a prejudici-
(lade do requerimento.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO FER-
NANDO JUNQUEIBA) - Não ha, urna vez
que a Mesa entendeu que as duas matérias
são distintas.

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, em primeiro In-
gar, desejo agradecer ao Sr. Deputado Gerardo
Renault pelas palavras que pronunciou. Em
seguida, recomendar, uma vez mais, ao lider
da ARENA, nesta Casa, que use o dicionário
antes de ernitir alguma nota. E prcciso que
S. Exa. pesquise e conheca o assunto a
fundo.

Como afirnìou o nobre Deputado Gerardo
Renault, o Governo, ate hoje, está sendo ludi-
briado pela MBR. 0 Decreto n. 9 62.934, de
2 de junho dc 1968, no seu art. 106, diz o
seguinte:

"0 processo administrativo da caducida-
de ou anulação cia concessão de lavra estará,
ex-officio, on mediante denüncia comprovada,
regulado no § 1. 1 do artigo anterior."

Então S. Exa., antes de elaborar qua]-
quer pronunciamento, dcvc basear-se em
dados juridicos. Flea aqui o meu protesto,
e a história escreverá as atitudes assumidas,
como a do lider Carlos Eloy.

O SR. PRESIDENTE (DEPTJTADO FER-
NANDO JUNQUEIRA) - Não ha questao de
ordem a resolver.

O SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.
Presidente, desejo deixar marcada minha
posicao. A verdade é que, nao so nós da
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ARENA, mas acredito que também os colegas
do MDB, estamos agora diante de urn impasse.
Veja, Sr. Presidente, como entendo e con-
ccituo a questho a dotita Comissão de In-
quérito, presidida pelo ilustre Deputado Ge-
rardo Renault, que teve urn trabaiho hercñleo,
OUVIU quem devia ouvir e colheu as devidas
provas. Sornos tcsteinunhas dos Irês meses
de luta, (Ic trabaiho (liulurno, que esses scte
Srs. 1)cputadoS tiveram para chegar a con-
clusäo do relatOri() do nol)re Deputado Luiz
Baccarini, que cita e esc1ai'ec€ muito been o
assUflto. Quando foi desigfla(lo relator do
matéria o Deputado Luiz Baccarini, dc for-
neceu relatório quc foi (levi(lamente aprovado
pela Comissilo, e, diga-se de passagern, apro-
vado pela Uflall irnlda(te (Jos COmI)OfldfltCS (iLl
CPI. Assini, o rclatOrio deixou de ser opiniio
do Sr. Depulado Luiz Baccatun I e sirn dos
sete rneITii)roS qUe compoeni a CPI.

0 procedimentn normal seria que Sc

colocasse cutvotacd() o rclatorio, o ponto (IC

vista (Ia CPI. Se a Assernbléia Legisuativa on
o plenario houvessem por bern aprovar 0

citado rclatório, deixaria (le sec opiniao dos
sete cüiflpoflefltCS (1a CPT para Sc tornar a
opifliao (10 plenmirin. on seja, (Jos 61 I)eputa-
dos que coinpoemn esta Asseinhlêia

i\tas estiio criafl(lo unto cml p ninîa danada,
umna confusao I reinenda . 	 Nio eslou enten-
dendo ni-,ds nadi Desejo volal' concienic-
mente . 0 que nan posso aluni ir, de iriolo
algum, ê que se mo:,nde este iciatorio para a
Comnissao (IC Juslça e (IUC 0 I)eutado Eu-
clides Ciii Ira, (lesign a do rel 	 1'	 m
tenha condiçoes lie ('TI' 	 I' 0111 J)a1&'T'C1' (111

meihores condiçacs (Ifl too 1),'JC() tenipo
Estou diante dc urn ililpa se. 	 Nao quero
tecer censula a qu in quel qi 5(p), iiias
quero apenas ojud :''' qLIt' fl) fuhiro no')
apareca problema yl, uie!anI P. c doeando-iis,
a nós Deputados em SitULIçLI() 0e di ficuld ade
como at'ora . Soe Deputado io ARENA,
rnas isso no me ol)riga a volar seinpre COIl)

o Governo pelo fauo de sd . Gos ci no. Volo
sempre que é possivel, mo , chega a urn ponto
Clii que temo condicoes r dgilTldfltaiS no Cosa
para enfrentar estas di ficuid ad es quc surgin
para Os Srs . Depu L:olos . Scm oucrer tecer
nenhuun coulemitaril (Idsairoso, 11105 no sen-
tido (IC ajuilar, (I I'jO qoe t' um problema (Ic
lideronca . Na Cun isSuj o Parlomentar de Iii-
quérito soflios ma fliT' (JuLitrI) do ARENA
contra Ices do Ml)13. Sc a poSiçaO do ARENA
fosse nan votar o rela mo do CPI, mas votar
o rcquerimcnto da Cnmniss50 de .lustca, essa
orientacão devcria ter sido dada pela lide-
ranca no CPI, parA que flao SC adiOVaSSC 0
relalório (10 1)cputado Luiz Baccarini no C1>1
e, neSse caso, niio se criasse urn pmoblema
para o plenario do Casa. Pur ciuc hoje o
Sr. Presidente do CPL I)eputado Gerardo
Renault, (lepois tie urn trabaiho hcrcdlco, não
sabe como agir, conforme afi 111011 do In-
buna. Nós, que respeitarnOS o Uabalho feito
por S. Exa., estaunos constrangidos.

Pretendem levar as autoridades a opinião
de certos deputados componentes da CPI.
Ora, Sr. Presidente. faco parte deste plenário,
e, comb todos OS meus colegas, quero dar
minha opinião, dizendo sum ou não. Sc
aprovarmos o relatório Cintra, estaremos ape-

nas mandando as autoridades a opiniio dos
sctc Deputados do CPI c não a opinião do
Assembléia Legislativa.

Sr. Presidente. veja a dificuldade em que
me encoiltro em virtude de urn problema que
dcveria scr soluciofla(1O na CPI e não no
plcnaric. 	 Em 1972, aprescntei urn projeto
Iernivdllildnte poICI;icO. 	 Sabha tia polêmico
quc , T1a ca ausr neto Casa, pois se tratava da
((fidlalizaça() (Jos raitorios . C()fllO a lideranca
do ARENA n5o quis que os Srs. 1)eputados
externiissdmn a sua opiniäo sobre o problema
cl ue estava senolo cstu(Ia(IO. que era (IC &fli-

hitü nacioflal C' 1iaiUiaiment l ' ra trazcr pro-
blemas paro aquces quc voiaSsCili a favor ou
paro aquelcs que votassern contra, a lideranca
manclou quc duos comissöes técnicos da Casa
lesSent parecer contrario, pois o Regimento

Interno diz que qualqucr projcto quc receha
dois pareccl'cs contmãrios dc duas comissöes
tecnicas estai'a automnaticamente arquivado,
scm vii to plenário. 	 Deveria ter sido esta
Li OIULl'LlO cia atual li(leranca em relacão a
csle problema do CPI- Este problema dc-
vcria ter morrido no Cornissäo dc Inquérito,
scm necessirlacie dc vir ao plenârio. Somos
moiorio naquela Cornissäo. Agora tenho este
problema: n5lo sci comb votar. Se votar o
I)a1('('el' Cintra, cstou mandando openas a
opmiao (IC scte Srs. i)eputados, não a opinião
da Asscmbléia. Sc eu rejcitar este requeri-
mento. o relatório volta 00 plenârio para see
julgado.

Fizcram uma anarquia COTfl 0 relatório
tiesla CPI, c agora não estamos entendendo
rook nado. Esta confusao näo fica bern para
nós DepUta(loS . AAsscmblém Legistativa
predisa emnitir sua opiniäo C näo apenas en-
vir its autoridodes a opiniao da Connisso de
Justica on (10 CPI.

Ficani aqui. as minhas palavras, Sr.
PI'L'Sidentc. scm nenhum sentido de censura
ii posicao de qiiern qUel' que scja. mas apcnIS
corn)) unto OIU(io, como urn esclar(.cifllentO,
porqtld, rio verdade ninguCfll é dono da ver-
dade. Os cmos 500 coslunleirOs. As omis-
ii's, or outro lodo, coin mnuito mais razäo,

tern tie aconiccet'. fbi. Sr. Presidente, o
motivo ole fazerinos esta lembranca a lideran-
('a (IC minha l)aflCd(ITI, para que não permita
que problenma semelhmmn Le acontcca niaiS. para
(l im e n,bo coloque sells liderados em (lifical-
(iades nestc pienârio. Para isso é que existe
li(ler e, nesse casO, o lider falhou larnenla-
veirnente; dcixou que urn problenma simples
se tOI'flaSSc (lifIdil

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOA()
FERRAZ
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CENSURA A ARENA

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente e Srs. Deputados.
Prosseguindo a chiscussibo da matéria, como
falávanios ontem, varnos deixar de mistifica-
ção e de subterfuigios. Cada Deputado que
tome sua posicibo, mas scm querer, corn
emendas, esvaziar o relatório da CPI. On
dc serve, on não serve; on merece ser en-
campado por esta Asscmbléia e ser enviado
não rnais corno relatório da Comissão, mas
corno relatório do Poder Legislativo de Minas
Gerais, on, então, não serve, e nós não p0-
demos encampá-lo; assim, so nos resta votar
contra.

Entendo que a ARENA tern a maioria de
membros da Cornissão e, por isso, deveria ter
orientado os seus representantes no senlido
de não votarem favoravelmente a decisOes
que ela não pudesse encampar. 0 voto da
CPI foi por unanimidade. No entanto, não
pode receber o beneplácito da ARENA, de-
sautorizando os SCUS membros, que são quatro
ilustres Deputados desta Casa.

Vejam V. Exas., Sr. Presidente e Srs.
Deputados, que é uma desconsideracão para
corn nossos colegas da CPI, sete dos meihores
colegas, que, durante trés meses, exaustiva-

mente, estudararn, tendo sido elaborado o
relatOrio através do brilhante relator, Depu-
lado Luiz Baccarini. Estudararn o relatOrio
e decidiram que o mesmo convinha aos in-
teresses de Minas, que era uma siimula de
tudo aquilo que havia sido pesquisado e de
tudo aquilo que havia sido concluldo nas di-
versas reuniOes do CPI; que esse relatório
era consciencioso, sábio e defendia apenas
os legitirnos interesses da terra mineira, de-
fendia o interesse puiblico.

Esse relatório, segundo a ARENA, não
po(lc sec aprovado. E a ARENA quer misti-
ficar, apresentando urn substitutivo através
(Ia Comissão die Justica, que não pesqUisou
coisa aiguma, que nado inquiniu, mas apenas
rno(Iificou, tican(Io o oval da Assemhléia act
relotório (lb CPI.

Naturalmente, o Ml)B não pode concordar
corn isso, poi'qUe seria urna (lesconsidcracão
corn o relator. que é sen coinpanheitlo; seria
uma desconsideração para corn quem cniou
a Cornissäo, quc C também nosso companhei-
no, o jovemn l)epulado Jorge Orlando Carone,
e seria tambein urna traicão aos interesses
de Minas que aquele relatOrio representa.

Assim, ficou o vIDB chocado, cabendo a
dc aprovar o relatório do Comissão, que é
autéfltiCo, claro, e não apresenta tergiversa-
cão. Agora, a ARENA cohoca-se numa posicio
(lifiCil. Ela tern dois chefes a servir, dois
patrOes: um é o povo, responsável pela pre-
senca dos l)eputados do ARENA nesta Casa;
o outro é o Governo, que €10 aos Deputados
(lesta Casa os rneios de aqui virem. Então,
1Cm que aeendei' uma vela a Deus e outra -,to
diabo. Estão num dilerna: servir ao povo e
desservin -.to Governo?

Sabenios que foi uma pOgina negra do
Governo Castelo Branco a decisOo, no seu
ultimo dia de Governo, no processo relativo
As jazidas de Aguas Charas, que pertenciam
A Hanna e foram incorporadas ao Estado.
No ñhtimo dia de sell Governo, em tempo
necorde, a Hanna conseguiu que o Governo
(lecidisse favoravehmente, tendo havido, no
Iflesmo (ha, a pubhicacOo no Didrio Oficial.
Evidentemente, houve pressão, influência, para
que tudo aquilo fosse conseguido rapidamen-
te. Não quero, coin deixar de fazer
justiça act ex-Presidente Castelo Branco, a
quem live como urn dos hornens mais sérios
deste Pals, homem de absoluta honorabilida-
de, pessoa das mais quahificadas. So pode
ter sido envolvido, mas o fato é que a sua
decisOo ndo estO sendo cumprida pela MBR.
Se S. Exa. autorizou a extracOo de minérios,
tambCm através dessa autonizacão obriga que
essa mesma empresa deverO fixar, no solo de
Minas, o processo tie aproveitamento do mi-

Matéria Aprovada

PROJETOS DE LEI

Em 1.' discussão:
146, do Sr. Deputodo João Navarro,

que declara de utilidade pdblica o Conserva-
tório Artistico e Musical Johann Sebastian
Bach, corn sede na cidade de Santos Dumont,
e n.9 166, do Sr. I)eputado Olavo Costa, que
autoriza o Poder Executivo a dispor sobre
horário especial de trabaiho para servidores
civis e militares do Estado.
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drontem diante das letras frias de uma lei
(IC fidelidade politico-partidiiria, porque aci-
ma (Ic quaiquer partido politico deve estar
o intcrcsse de Minas Gerais, o interesse do
povo, dos nossos iriniios sacrificados que
precsamn dos recursos do nosso minCrio para
a C(lUcação no sertão, Para o atcndimento da
sau(lc, enfini, Para construir uma infra-
-eslrutura capaz de levar este Estado as
mesrnas condiciics de nossos irrniios de ou-
tros Estados que jii ocuparn urna situaciio de
(Icscnvoivimcnto muito superior a nossa Mi-
nas (le Tiradentes.

nério, ou seja, indistria (IC transformacãO do t
rninério. Ela não estâ cumprifl(IO essa parte, F
estã dcsfiiuran(I0 a nossa Belo Horizonte, I
poluindo a nossa cidade, esvaziando as nossas
riquezaS, dcixando apeflaS cratcraS em lugar
das riquezas.

0 exGoveFflad0r Rondon Pacheco foi
CflvOIVj(lO, no coineco do sell C crelo
que cstaria em suas mãOS não impiantar a
MBR. Chegou a dizer quc os que o critica-
yam, naqUcla ocasio, nesta Casa, Cram bri-
zolistas, subversivOS ou comunistaS, corno SC

nao conhecesse OS (lCI)Ut1(IOS qUc 0 alertavam
sobre o perigo. Mas o fato e que S. Exa.
ilcu todas as facilidades Para a irnplantacaO
da MBR.

Hoje, passado algum tempo, a opiniäO
pdblica (IC Minas Gerais verifica que foi
peSSUflO negocio para Minas, que nós fla()
estamos Ievafl(Io vantagein alguma, pois, pelo
contráriO, estâ sendo dirninulilo o potencial
de industiializacao dc Minas Gcrais, porque
estâ scfldo icvado o nosso minêriO da meihor
(1uali(la(ic, daqui de pertinho, da serra do
Curral, (leiXando a polUica() e crateraS, scm
lucro algurn para Minas Gerais; tomando do
povO, inclusive, a estrada de ferro construlda
pelo Govi'rno Federal, que Sc transforlflOU
em eStra(la (IC nhifleriO. Agora, o Brasil so-
ci'ifica-SC mius uma vCZ, a fun dc construir
cma estrada para levar rninériO, chaniafldOa
Ferrovia (10 Aco. Dc aço cia nio tern coisa
nenhuifla, a no ser os trilhos.

Por essa razão, Sr. Prcsidentc, näo Iui
colno tergiverSar. Vamos scr claros, hones-
los, autênticOS. Ou aprovarnoS o relaloriO (10
CPI, ou o derrotaifloS. E essc o problema
cue cstará na cOflSCieflCia (IC cada urn. Näo
ha coma lergiversar, repito. Varnos votar
a favor ou contra. A Rcvolucäo de 64 veio, cm
parte, para cvitar cssas rnanobi'as e veihaca-
rias dos politicos (Ic então, quc escrcviam
uma coisa quando qucriam (lizer oulra, usan-
do de manobras que ninguém cntendia e que
o povo não podia compreender. Era urn
artificialismflo tremendo, feito pela criativi-
dade negativa dos politicos dc então. A
Revolucäo veio Para pôr as coisas em termos
exatos, honestos, puros e simples. 	 No en-
lanto, cia mesma adrnite que 0 sell
USC do proceSSO que cia combateU na sua
pregacaO civica, na sua pregacao popular,
Para que nSo fosse urn movimento militar,
mas que tivesse a particiPacao do povo. E
o povo participoU no medida em que cia fez
prcgaçSes corretas c ajuizadas, anunciando
qUC iria possibilital' ao Brasil urna democracia
mais autêntica. Entrctaflto, hoje é o próprio
partido da RevolucSo que quer usar dos pro-
cessos que essa mesma Revoiucäo combateu.

Entendo que esta Casa deve apreciar 0

relatório da CPI, negando-o ou aprovando-0
corn honestidade, corn clareza, corn firmeza
scm subtcrfdgioS.

ribuna, pelo ilustre Deputado Gerardo Re-
mutt, quando, SCm sombras (IC düvidas, S.
xa. mostrou que o trabaiho feito pela CPI,
ara apurar irregUlari(IadeS da MBR, foi urn
rabaiho (Ic alto gaharito c de resultados
leveras positivoS. Ouvirnos, posteriorrncfl-
c, a paiavra (10 nobre Deputado Sylo Costa,
we taml)ém elogiou os trabalhos desta mes-
na CPT. Ambos fizeram referênciaS a atua-
cao da CoinissSo (le Justica, quando esta
lprecrnu parecer do Deputado Luiz Baccarini.

YcrificamoS, Sr. Presidcntc e Srs. Dc-
putados, que os nossos ilustrcs Deputados da
ARENA concor(Iam pienarncnte corn todas
as (1eC150eS tomadas pcla CPI e inscridas no
parcccr do relator. l)cputado Luiz Baccarini,
m 	 rnas quc, por dcterinacao do lideranca (10

ARENA, des nSo teriarn condicöes (Ic votar o
referido parecer.

Vejarnos, entSo. Sr. Prcsidcnte e Srs.
I)cputadoS, onde csti a consciência, onde cdii
a razio (laqueles quc accitafli a vcrdadc ate
o lirnite ondc chcga o rnafl(IO politico-parti
diirio (Ia sua agrcrniaciio politico. Não en-
tendenios quc parlarnentarcs conscientcs (Ic
suas obrigacoes, eônscioS de suaS responSa-

I)ilidil(ICS c quc tern as suas consciências
cjtranuiia, possam dizer, dcsta tribuna, quc

o certo C o parecer Luiz Baccarini, mas quc
floe tern condiciics (Ic aprovii-lo, porque a
lideranca do sell partido irnpde urna sitUaca()
diversa. Scria o mesmo que dizer que a
reprcscnlaciio que excrcern nesta Casa nan
csla condicionada As exigênciaS e necessida-
des (10 povo, mas sirn As decisoes politico-
-1artidarias (to sell partido. Seria negar quc
o flOSSO Estado e que o nosso Pais sofrern,
corno vein sofrendo ate entiio, uma sangria
desatada. em seus recursos financciros, em
SCUS recurSos patrirnofliaiS, pelas multinacio-
riais. E isso niio C segredo, porqUe o próprio
Governo Federal - a imprenSa noticiou isso

prevC urn (leficit, na (livida externa do
nossa Naçiio, (Ic cerca de 160 bilhOes (Ic
cruzeiros cm 1975. Isso se (Icvc, em grande
porte, a falta de atitudes de nossa parte, dos
brasilciros; deve-se a sangria desatada quc
sofrern Os nossos recursos, principalmente
estes qu e a terra nos oferece. Como (liSSe,
ainda h pouco, o ilustre 1)eputado Dalton
Canabrava, Minas Gerais tern ficado apenas
corn as crateras das nossas mineracöeS. E o
(rue mais sentimos. ainda. é que, muitas vezes,
csscs recursos são explorados poe grupos es-
trangeiros. E dificil, quando a gente fala em
grupos multinacioflais, porquc, na realidade,
vafliOs tocar naqUcles que realm ente posSUem
o poder cconOrnico nas miios, e aqueles que
possuem poder econôrnico nas mãos mantêrn
tainbCm, em grande parte, 0 controic politico,
pelo inenos dc urn grande niirnero tie parla-

• 	 mentares.
A Asscrnhiéia Legislativa dc Minas Gerais,

ao constitUir esta CPI, que apUrOu as irregu-
laridades (Ia MBR mostrOu ao povo de Minas
quc flOS, Os politicos minciroS, cstarnoS real-
inente atcntos Para a defesa do nosso patri-
rnOnio. Mas agora, Sc nSo aprovarmoS o
parecer Luiz Baccarifli, o povo (Ic Minas Ge-
rais sabcrã clue a Assembléia Legislativa

considera as decisOes politico-partidArias em
piano superior no interesse comum, aos in-
tereSseS (10 Estado e (Ia Nacão.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, sera
realmente triste palo nós parlamentares mais
novos que, no inicio de urna carreira politico,
na Casa de Tiradentes, tenhamos a decepcão
(Ic ver configuracta a politicagem que ate en-
tao rcinou em Minas Gerais, quando as dcci-
sOCS scmprc nasrein (Ic cirna para haixo e
nunca (Ic baixo para cirna, qual seja (10 in-
teresse do povo ate a cdpula do Governo.
Niio entendernos o porquC de urna decisiio
que se prefl(Ie apenils em fidclidade partidii-
na, comb foi (lito (Icsla tribuna por todos os
parlamentareS (Ia ARENA na Iar(le de ontern.
Nao se cntcn(Ic fidelidade partidiiria quando
falta fi(Ielida(Ie ao povo que mandou o re-
prescntante a esta Casa, porquc esta é a fide-
li(latic devida c, jamais, apenas. uma fidcli-
(la(iC porque pertence a uma sigla politico-
.partidinia, c a Asscmbléia Legislativa de
Minas Gerais, scm duvida alguma, tcra mar-
cado urn dos tentos mais negativos desta 8.
Legisiatura, se n5o aprovar o parecer do
Deputado Luiz Baccarini, do CPI-MBR, por-
ue o povo esta aicnto. Jd é o povo (Ic

Minas Gerais que r.o entende rnais cssa p0-
utica que colocou Minus cm situacSo (Ic
(Iesigualdade no descnvolvimcnto nacioflol,
quafl(lo verificarnos que Estados mais novos,
comb o Paianii, Goiis e outros, jii atingcni,
hoje, uma posicaO politico de dcscnvolvimeflt()
superior a Minas Gerais. E isso. scm sombra
de ddvida, se devcu a polItica praticada em
Minas Gerais, ate cntiio, politica que nós te-
mos o dcsassornbro (IC classificar como poll-
ticagern prejudicial aoS intcresses reads do
Estado, do Pais e do povo.

Quc esta rcuniao, Sr. Presidente, na qual
se ha de aprcciar o parecer (Ia Cornissio (Ic
Justiça, bU 0 parecer (Ia CPI, (10 1)cputado
Luiz Baccanini, marque urn tento Para a
AssernblCia Legislativa e que, tarnbCrn, Os
ilustres Deputailos (la ARENA mostrern ao
povo de Minas Gerais que, quando se atenta
Para os interesses do Estado, nao Sc tIevc
fidelidade partidiiria a urn partido politico,
rnas deve-se fidelidade ao povo de Minas
Gerais, quc precisa lornar-se independent"
polItica e econornicarnente. Não podemos
contmnuar presos em tudo aquilo de quc dc-
pendemos, das decisdes dos Estados quc
mantern, hoje, o controle cconôrnico do Pall.
Sabemos, perfeitainente, que to(lo o minCl-ib
de Minas Gerais C levado e dornlna(lo peles
trustes de Sao Paulo. Todos conhcccrn, per-
feitarnente, corno C feito o controic ou truste
do ferro-gusa. 0 principal consurnidor do
mercado interno C São Paulo. E São Paulo
quem dita as norrnas, o prcco do rninério
em Minas Gerais. E vozes aqui em nosso
Estado, corno esta do ilustre Deputado Jorge
Orlando Carone, quc criou esta Comissiio 'Ic
Inquerito, prccisam ter continuida(le nesta
Casa, pois, caso contririo, a história (Ic Minas
registrari a fase ncgativa da 8. 4 Legislatura
(10 nosso Estado. Ternos a responsabilidadc
de responder pelo nosso povo.

Solicito, mais uma vez, dos ilustres par-
larnentares da ARENA que cumpram a fide-
lidade prometida ao povo e que não se amC-

DISCUSSAO DE RELATORIO

0 511. DEPUTADO WILSON TANURE -
Sr. Presidente, Srs. I)eputados, subo a esta
tribuna munido daciuela intencao (Ic conciliar
inlcresses dos (lois partidos. Isso poderi
pareccr contra(liturio, rnas estamos, aqui, em
reun iao extraor(linaria, debatendo urn assun-
to ha (liVUISOS (has, para ver Se aprovarnos
o parecer (Ia CoriiissSo (Ic Justica a respcito
das atividades (Ia MBR e o rclatório do nobre
l)ceutado Luiz Baccanini, quc proveio do
pcdi(Io (Ic forrnaciio (Ic inquérito. do nosso
caro e bravo amigo Jorge Orlando Caronc.
A solucao parece-nos simples. A ARENA, quc
teni a ma wnja nesta Casa, que vote o sell
pacer SOl)rc o relatório da Cornissão (Ic
Justica. 0 MI)B ficari no sua posiçiio, coc-
rente coils seiis prineipios c, acirna (Ic tudo,
(lafl(1() guarilla a csta brava iniciativa do
Deputado Jorge Orlando Carone.

Aprovcitaria o enscjo, Sr. Presidente e
Srs. 1)eputa(Ios, a fim (Ic que não escapassc
Lao l)ela (Jplirtunu(lade, para citar alguns tre-
chos (Ia revista Veja. As ilaciics deixarei a
tlitCiio do phnanio e do nobrc Presidente.
Esta revisiom, (ie gorilla cada dia major cir-
CuiaCaO no lerritOrio nacional, trouxe urna
excelente repomiagern, cujo titulo C: Corrup-
edo -- o exemplo dos punidos. Não you ter
todo 0 art o. porque me levaria o tempo quc
tenho palo keen tomentanios cm tomb do
rclatorio . Lerci alguns trechos que considero
CmoS jnel,c,SaI1tcS. 	 Diz a ccrta aitura:

"E o que foi feito (Ic Haroido Leon
Feces. (lesIHilcado (10 Governo ml, Esta(Io (ho
Pam-and. em noveuibro (Ic 1971. porque se
envoivera numn nebuloso caso uc corrupçSo
SepUlta(I0 pelo falso pudoi, que proibia 0
Irate public() (Ic tots questdes no Governo
Emilio Garrastazu MCdici "VOU levafl(lO a
V ida COflIC tjuai(I ocr outro cid ohio", disse
ao repOrter de Veja Mauricio has, quc o
j)lOCUUou 110 CSI)JçOS() cscritrio (Ic Copaca-
bana. no Rio (Ic Janeiro, ondc administra
urna coiralora tie imnovcis poe ele inestno
fu ndad m . E ate ala nleia rnclhorias financei-
mas: "Como gOveiflador. cu ganhava apenas
6.600 cruzciros c, hojc, estou ganhando urn
pouquinlio Iflais

Em Rondônia, ja foi praticamente esque-
cido o Juiz AntC)n'o Alberto Paeca, cassado
pclo AI-5, junto rein o TabeliSo Durval Ga-
(lellia, no inicio (ho ann, sob acusaçöes diver-
sos: expioraçao (IC mio-de-obra de presi-
diirios cm sua fize nda, serviços generaliza-
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CENSURA A0 MANDO POLITICO-
PARTIDARI0

0 SR. DEPUTADO PEDRO NARCISO
Sr. Presidente e Srs. Deputados, ainda na
tarde de ontem tiv€-moS a oportunidade (Ic
ouvir o brilhantc discurso proferido, desta
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dos de grilagem de terras páblieas, recebi-
mento de propiflaS para decidir processos.
Pacca voltou a suo terra natal, São José do
Rio Preto, em São Paulo, onde se dedica oo
ocio, corn dignidade.

Mas o escândalo do Teleron, empresa de
telecomuniCacöes de Bondônia, que está sub-
metida a severa auditoria do TELEBRAS,
mantém o problerna da corrupciio sob inces-
sante vigilãncia popular. 0 Diretor Admi-
nistrativo, Altair Gomes Cavalcanti, que dci-
xou aos auditores um bilhetinho - "Vou;Ii
e volto jã" - e desapareceu, dificilmente
escaparâ a prestacão de contas por falcatruas
que vao desde falsificacão de cheques, (IC
duplicatas, ate superfaturainefltO no compra
de material de conslrucão. Pois praticamen-
Ic toda a populacão do território está em seu
en calco".

Talvez ain(la volte a outros trechos, por-
que não quero, agora, esgotar todo o meu
tempo na leitura (las (lenuncias formuladas
pela revisla Veja. Isso serve corno exemplo
para mostrar que, quando se silencia o povo,
a iniPirnrn e Os órgãos de divulgacão, a
corrupcäO, as vcze, campeia e nem sempre
ehega 00 conheciflicflto (las altos auloridades
do Pals.

0 que o nosso partido vern fazendo,
incessanternente, no Camaro Federal, nas
Assembléias Legislativas e na Camaro dos
Vereadores, é denunciar labs através de do-
cumentos irrecuSãvciS, quase sempre. Alias,
o papel da oposicao é mal cornpreendido as
suas funcöes são distorcidas per elemelitos
ra(liCaiS (10 partido op0SiLor, que procurarn
colocar 0 MDB, aos olhos do opinião pñbliea,
como partido que prcteil(le fazer subversão
da ordern no Pals.

Pergunto a V. Exa., Sr. Presidente, Se
é subverter a ordein (lenunciar fates que
saltam aos olhos de boda uifla comUfli(ladC.
Pergunto a V. Exa. se é subverter a ordem
apresentar urn relaborio solicitaildo provi-
dências contra as atividades de uma Corn-
panhia que, depois de ver devassadas as suas
atividades, aparece-nos comb empresa pre-
datória dos hens nhiflcraiS (to nosso Pals. E
esSe 0 papel a que 0 MDB se propôs: levar
ao povo, de todas as bribunas, o conhecimento
de fatos que conspirarn contra a grandeza,
o bem-estar e 0 born nome da Naçao. 0
MDB está, conforme disse no iniciO, (liSpoStO
a votar no integra 0 relatório do 1)eputado
Luiz Bacearifli, que, nurn trabalho paciente
e judicioso, o traz a esta Casa para aprecia-
cão dos nossos companheiros. A ARENA,
corn a sua representacão nesta Casa, não quer
votar o relatório do Cernissão de Justiça, corn
recelo de que a opmniao pdblica marque, em
desfavor dessa sigla, mais urn passo contra
o interesse do Estado. Que vote no ARENA
- que tern maioria nesta Casa - o relatório
da Comissão (IC Justiça. 0 MDB estarã no
seu legitimo lugar, através de todos os seus
representanteS, scm qualquer discrepãncio,
para votar, corn alto espirito, corn dignidade,
o parecer do Deputado Luiz Baccarini.

Ao terminar, Sr. Presidente, deixo aqui
a solucão, que é rnuito simples. Não temos
necessidade de nos reunir para debater os

0 SR. DEPUTADO AMILCAR PADOVA-
NI - Sr. Pi-esidente, Srs. 1)eputados. Mais
urna vez a Assernbléia, nurn assunto que já
poderia ter si(lo rcsOlVi(lO ha muito tempo,
se ye nurna dificuldade aparentc, porquanto
parece que o born senso fugiu da rncnte dos
Srs. 1)eputados do ARENA, e a norma inais
tacit de cntendimento jã foi jogada por terra.

Eu não quero fazer nenhurna critica a
V. Exa., Sr. Presidentc, mas está havendo
urn desentendimentO entre a razão e a lógica,
porque este é urn assunto (Ic profunda reper-
cussao, e esta Assemhléia. através dos I)epu-
ta(10S (10 Governo, estã buscando uma for-
mula (Ic agradar hem mais a este Executivo,
como se agradar ao Governo fosse 0 scu
(lever principal.

0 trabalho do CPI da MBR foi feito,
exaustivarnente, (Ic urna forma justa e racio-
nal, quando aqui foram ouvidas as autorida-
des (10 Estado a respeito (las irregularidades
(laqucla Companhia na serra do Curral. Alas
(ste esforço tern sido jogado por terra. Pa-
ieee que llão se quer dar valor ao trabalho
legislativo. 0 relatório que foi feito pelf)
Sr. Deputado Luiz Baccarini teve que ser
apreciado pela Comissäo (IC Legislacão e
Justiça, e a Assemh]éia quer votar este pa-
rc cer.

V. Exa., Sr. Presidente, como tirnoneirO
desto Casa, talvez obedecendo a orientaiO
do lider (10 (;ov(rno - que neste episódio
não cstá dentro do realidade nem de acordo
corn a verdade _— V. Exa. não está de acordo
corn a realidade; a Casa não estâ (Ic acordo
corn a realidade e subjugada a votar o que
não pode ser votado. Não é que se exijo
lie ca(Ia 1)eputado que dc seja artifice (10
Dircito. urn gran(Ie advogado. E necessãrio
que o J)eputado deixe de lado a legenda par-
tidaria, porque neste momento nós não que-
remos saber se o Deputado é da ARENA ou
(to ME)B; não querernos saber se o Ilder é
o Sr. i)cputado Carlos Eloy. da ARENA, ou
o Sr. Emilio Haddad, do MDB. 0 que que-
rellios, acirna (las siglas partidáriaS, é que
tenhamos horn senso e juIzo para soluciOnar
urn problerna que foi comprovado no Mata do
Jambreiro e que é urn crime de lesa-Pátria.

Alas, Sr. Presidente. é necessário que
tenhanios a corogern de dizer o que sentimos,
porque pouco nos importa 0 que nos possa
ocorrer, se aqui estamos falando a verdade.
o quc ocorre é que, na MBR, ha uma série
de grandes interesses: intereSses econômicOS
e financeiros e, o que é pior, o que é rnais
grave e larnentável, mais constrangedor rnes-
mo, é que são intereSses de nacionalidades
diferentes. Se ainda se tratasse de urna fir-
ma brasileira, se fosse pessoal brasileiro
trabaihando no Brasil, nOs poderiamOS ter
ainda uma certa condcsccndêflCia. Mas, não,
Sr. Presidente, é necessário que se diga, alto

e born som, que os estrangeiros cstão al es-
poliando o Brasil. E quando o Deputado
Jorge Orlando Carone teve uma iniciativa
das mais felizes, de solicitor esta CPI, S.
EXO. ja deveria saber que muitas irregula-
ridades seriam comprovadas.

Faço urn apelo ao espirito de justica de
V. Exo., Sr. Presidente, que é erninente
advogado. assim como muitos colegas da
ARENA, faço urn apelo geral a iodos Os co-
legas, para que de!xern de lado a filiação
politico-partidaria. rnas que estudern, que
atentem, que se fixem e se alicercern tao-
-sornente nc juizo c no born senso. Não se
admite que nossa Patria continue sendo es-
poliada, vilipcndiada, por elementos que aqui
vêm apenas engor(lar suas burros e pouco
Ihes importa o Estado e a Nacão. Dentro
deste aspectc, esttio tentando minirnizar 0
fato, dourar a pilula que, na forma em que
se apresdnta, é profundainenbc indigesla e
provoca ate vOrnitos.

Sr. Presidente, é rnuito grave, e lamen-
tável mnesmo, quc nesta hora, a Assembléia
se veja envolvida cm uma teia de manipula-
cOes feuas pelo lidci Carlos Eloy. Nós corn-
preendemos suo atuação e o que posa pre-
tender, mas não aceitarnos que S. Exa. va
acima do normal, (laquele minirno que C
perrniti(Io 1101110 ar[lculaçao politica. 0 quc
está em jogo são os altos interesses (IC Minas.
Não posso afirmar a V. Exa. porque jarnais
fui governo, mas dizemn que existe abC par-
ticip ção do ex-Governador Rondon Pachecu
neste caso e que sna figura dove sec presel-
vada. Isso, ate rerto ponto, e logico e no-
mal. Alas, Sc temos urn mnandato popuar,
se aqui fomos rllan(Iados para apurar turlo
aquilo qUC possa hover de correfo ou incor-
reto, nOs temos, nesta hora, mesmo que esteja
em jogo a figuro (lb ex-Governador Rondon
Pacheco, quanto a qualquer pam [icipoção e
respoisabilidade no episodjo MBB (IC apurar
e, Sc preciso, pun!r as irregulailodes.

Não podemos admitir qe se faça poli -
ticagem, que Sc (lex1 (IC aprovar urn reiató-
rio simples como este, que nada tern (IC mats,
quc define a reali(lole, que C uma conseqiiên-
cia do quc foi apurado no Corn is:io. Quandj
se diz at bra que a Assemhléia não cumpre
o seu papel, nós riagirnos, ficamis nervosos.
Alas, quando SCfl11i05 (sue CSL proposicao
se arrasta por dias e tran.siormfla-se numa
miovela, quando a solucão C mono fácil, scm
necessidade de maiores dlongas. entre outras
articulaçOes, vemnos quc o intcresse mineiro
esta sendo colocado (Ic lado. Acima (10 111-
teresse mineiro, esiá sendo colocado o inie-
resse da ARENA, que tenta agradar de qual-
quer forma o Governador Aureliano Chaves
e as dernais autoridades do nosso Estado.

NOs devemos formular as crlticas que se
f izerern necessarias Não sO o Sr. Gover-
nador (10 Estado mas ate mcsrno S. Exa.. o

Sr. Presidente da RepiibIja, devemos criti-
car quan(lo des merecerern criticas.

Já (lisse - e repito - qUe, sempre que
São realizadas, nesta Casa, sessOes solenes,
devemos lembrar-nos de datas ou de episó-
(lios histOricos que marcaram a vida de Minas
Gerais c do Brasil Mas, larnentavelmente,
correm Os (has, Somamn-se Os anos e amon-
toani-se abC mesmo Os séculos, e parecc que
não Sc aprende quc os grandes excrnplos não
devcin apenas sec coni duiplados e admirados.
Os grandes exemplos devem passar do con-
templacao rnais passiva e sec seguidos. E
mT1uio (liferente a gente adrnirar urn grande
feito, tentar scgur urn grand' feito, urn
giande homem. urna grande conduta, urna
gran(le atividade. para que possamos apare-
lhar-nos corn aquilu que é born e imtil que foi
feito.

Lamcntavelmcntc, neste episódio, esta
Comiiiss5o que trabalhou dias seguidos, que
('flvi(lOU I0(IOS OS esforços para realizar am
dos Ira1mdhos mass sérios nesta Casa e para
tratar (he um dos assuntos mais sólidos aqui
tratados. encontra-se Scm poder agigantar-se
e cliegar aos seus objetivos.

Vcja V. Exa. que o lider do Governo,
flcputado Carlos Eloy, tentando defender o
Governo. recorre a rn anohrjs, fcrindo 0 Be-
girnento inferno C tu(ho que possa existir,
para que a ASsemhlCla (heixe (Ic liido o rela-
tOrio feilo por esta Comissão, c vote parecer
do Cern ssio (IC Jusb'ça. que foi dado bra
(hi J),IOZO C que, Sc fOssernos seguir tudo a
risca, nern poderia ser colocado no proceSso.

Fina1i-zindo. Sr. Presidente quero agra-
dccer a con(tesceml(lcncia tie V. Exa.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, o assun-
to é por ilemais rive. Não se pode con-
unbar i'u;-im)do em MBB, serra do Curral, Mata
(10 Jaflhl)reirO, assunto IUe vai encher páginas
dos jomflalS . Estes mmmesmnos jornais, como o
povo (IUC nos enviou a esta Casa, exigem
iiiUUo 11005, exigem, inclusive, urna satisfacão
(JO PO(ICr legis!a IVO, que V. Exa. tao bern
i-i 'se ohm ncsta Casa, Sr. Presidente . I)ai
aquele assomo tie responsabiljdade, e cada
I)eputodo aqul presente, na hora de votar,
dcvera colorar ocirna das siglas partidarias
a su consclencia .A consciência tie urn
homem C 0 oraculo (IC Deus c, para que cada
(In POSSO estar Cfli Paz corn Deus, deve, cm
primeiro lugar, cstar em paz corn sua cons-
ciCncia.

Não permitamos que mais urna vez ocor-
rain nesba Casa milanobras e ardis como OS
do hider (10 Governo C que a realidade seja
transformada em urn assunto, ern uma maté-
via pusilânime, que por flOS. do MDB, é repe-
lida, por ser atentatória aos mais altos e
legitimos intcresses (10 Estado de Minas
Gerais.
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problemas. Que a ARENA vote como bern
the parecer, e ao MDB fique a responsabili-
(lade de resguardar, rnais urna vez, o interesse
do Estado e da Nacão.

CRITICA A ATITUDE DO LIDER DO
GOVERNO
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82.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 14 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOXO
FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz - Wilson Tanure - Lücio
de Souza Cruz - Said Arges - Jdnia Manse
- Pedro Gustin - Amlicar Padovani - Car-
los Eloy - Carlos Lemos - Dalton Canabrava
- Delfim Ribeiro - Domingos Lanna -
Elmo Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad
- Euclides Cintra - EurIpedes Craide --
Fábjo Notini - Fábio Vasconcellos - Ferraz
Caidas - Genésio Bernardino - Gerardo
Renault - Gomes Moreira - Humberto (Ic
Aimeida - Jesus Trindade - João Bello -
João Marques - João Navarro - João Pinto
Ribeiro - Jorge Orlando Carone - José
Laviola - José Honório - José Santana
Kemil Kumaira - Luiz Baccarini Mendes
Barros - Milton Lima - Milton Salles -
Morvan Acayaba - Narcélio Mendes - Neif
Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Pedro Narciso - Ronaldo Canedo - Sebas-
tião Nascimento - Sérgio Ferrara - Sérgio
Olavo Costa - Sylo Costa - Telêmaco Porn-
pei 	 Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador:

n.9 78, encaminhando, em decorrência do
Requerimento n. 9 317, do Sr. Deputado Morvan
Acayaba, informacão do Sr. Secretário da
Segurança de que ja está em estudos a ins-
talacão de urna delegacia regional de polIcia
na cidade de Varginha;

ri.9 79, informando, em atencão ao Reque-
rimento n.° 81, do Sr. Deputado Jorge Or-
lando Carone, que, segundo esciarecimentos
do Sr. Diretor-Geral do DER, a terraplena-
gem da estrada que liga Datas a Serro será
conclulda, ate o km 21, ainda neste exercicio;

ri.9 80, esciarecendo, em resposta no
Requerimento n. 9 296, do Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa, que o DER informou não cons-
tar do plano rodoviário estadual e não estar
inclulda no piano de obras em execucão a
ligacao Piau-MG/133 (antiga MG/140);

ri.9 81, em que comunica, em atençSo no
Bequerimento n. 9 307, do Sr. Deputado Said
Arges, haver o DER inforrnado estar sendo
construido entre Belo Horizonte, Venda Nova
e Pedro Leopoldo urn trecho de rodovia ex-
pressa, que atenderá a area, estando previsto
o térrnino da obra para 1976, e nao haver
previsSo de continuacão ate Matozinhos;

n.9 82, informando, a respeito do Reque-
rimento ri. 9 262, do Sr. Deputado Sérgio
Olavo Costa, que o DER está procedendo,
juntamente corn o Grupo Executivo para Subs-
tituicão de Ferrovias e Ramais Antieconô-
niicos - GESFRA - a estudos objetivando
o reinicio das obras da estrada que liga Rio
Novo a Guarani, como substitutivo do ramal
ferroviário antieconômico;

do Sr. Presidente da Câmara dos Depu-
tados, Deputado Céiio Borja, que informa ha-
ver sido arquivada, por força de dispositiv
regimental, a Indicacao n. 9 17/75, de autoria
do Sr. Deputado Lauro Rodrigues, que per-
mitia acumulação de cargos püblicos aos
odontólogos.

Pareceres

Receberam parecer favorável:

das Comissöes de Constituicão e Justiça,
Financas e Orçamento e Economia e Obras
Püblicas, em reuniSo conjunta, o Projeto de
Lei n. 9 149, em discussão ñnica;

da Comissão de Educacao e Cultura, us
Requerimentos n.9s: 449, 455 e 460.

Homenagem Póstuma ao Dr. José Osvaldo
de Araüjo

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A requerimento do nobre Dc-
putado Rafael Caio Nunes Coelho, destina-se
a primeira parte desta reunião a prestar ho-
menagern péstuma ao Dr. José Osvaldo de'
Aradjo.

Nomeaco de Comisso

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência norneia os nobres
Deputados Emilio Haddad, João Pinto RibeI-
ro, João Bello, João Navarro e Narcélio Men-
des, para, em comissão, introduzirem no
plenário os familiares do homenageado, as
autoridades e demais convidados presentes

Composico da Mesa

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Convido a tomarem assento a
Mesa os Exmos. Srs. Dr. Lourival Brasil
Fiiho, DD. Secretário de AdministracSo
representante do Sr. Governador do Estado;
Sra. Clélia Continentino Araajo; Dr. Antônio
Martins de Arañjo, Dl). Presidenteda Fede-
racão do Comércio do Estado de Minas Ge-
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em que os horizontes não se confinam. Em
verdade, nas diversas etapas de sua vida,
conservou a sua autenticidade em tudo, sem
alarde e scm ambiçSo, corn a modéstia e a
jovialidade que o caracterizavam. Mas não
foi so homem de coracão. Também, nrc-
ponderanternente, foi homem de tabalho,
homem de cultura, homem de civismo.

Em anos atrás, dirigiu o Didrio de Minas,
órgão oficial do prestigioso Partido Re publi

-cano Mineiro, cujas dirctrizes e deliberacOcS
anunciava, exprimindo o seu pensamento corn

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO s
a gacidade c pruclência. Naquele periodo

FERRAZ) - A Presidência val passar a republicano de partido ñnico, que extraordi-
ceder a palavra aos oradores designados para nãria influência exercia nos dcstinos politicos

esta solenidade. 	
da Nação, gozar da confianca e da intimidade
(Jos próceres era ter as portas abertas par

Corn a palavra o nobre Deputado Rafael itma legItima aspiraçSo politica, principal-
Caio Nunes Coelho, autor do requerimentO mente desfrutando alto conceito como ole.
que deu origem a homenagem, o qual falará Nenhuma reivindicaciio fez jamais para Si C,

em norne da bancada da ARENA. 	 no cntanto, anteriorrneflte, quando acadêmico
*	 rc*velhi urn forte

O SR. DEPUTADO NUNES COELHO -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, ilustres mem-
bros da fainilia do homenageado.

E tradicão desta Casa, e das mais lou-
váveis, homenagear-Se o coestaduano falecido
digno de ser relembrado. Hoje é a vez de
se reverenciar a rnemória do pranteado Dr.
,José Osvaldo dc Araijo, cuja morte ocorreu
nesta Capital em 13 de fevereiro deste ano.
Era esperada em vista da doenca persistentc
que o acornetia ha tempos. Nem por isso
deixou (IC surpreender c causar em todos
profunda consternaciio. Ele a pressentia
próxima c, em carta datada de 5 de dezembro
ültimo, corn que nos honrou, referia-se a en-
fermidade de meses seguidos que o ret-inha
em sua vivenda dc Lagoa Santa, em sossego
e recuperacão de forças. Explica ter saldo
daquele silêncio cm que se recolhera, pam
ato civico, para votar, e votar corn o coracãO,
no filho de urn amigo, de quern tinha saudade!

Nessa carinhosa missiva, reflexo delica-
do de sua fidelidade a uma veiha amizade,
acrescenta: "0 coracão adora estas coisas
rue, sendo ingénuas, guardam doçuras que os
tempos atropelados do presente já não ofere-
cern senão raramente". E concluia: "B
eu aos 88 anos continuo criança". Era dom
seu, como ressaltou urn de seus rnelhores
amigos, dizer em prosa e verso a palavra
arinhosa e exata nos mornentos precisos.

Dessa maneira é quc tratou o orador. Corn
enternecimentoS assirn, dc fina sensibilidade,

que José Osvaldo de Araiijo encheu a sua
vida, nobremente vivida. No recesso do lar,
na cátedra de professor, na redacäo do jor-
nal, no escritório da empresa, no sadio con-
yjvio dos amigos, estas coisas ingênuas per-
nianentemente entrecortavam as suas horas,
impregnavam o seu cintilante e magnânimo
espirito. Falando dele, quando ainda era
vivo, Melo Cancado salientou, certa feita, que
José Osvaldo sabia achar a felicidade entre
os misterinsos pequeninos nadas da vida de
cada dia. E em traço rnais incisivo, des-
creveu-lhe a personalidade: "Sempre igual,
composto scm complexidade, sempre ele mes-
mo, inas nunea monotonizado, corn urn con-
tentarnento difusivo, que a sua vida é urna
harmonia que se desdobra e é urn panorama

Conquanto nSo tivesse rnilitâncja poli-
tica, mas pelo prestigio que geralmente
(tesfrutava, o entSo Governador Benedito
Valadares o cofl yOcoll para ocupar a Prefei-
tura da Capital. CidadSo zelosamente volta10
para as causas püblicas, patriota e progressis-
ta, n5o hesitou em atender- o chamamento.

Desta forma, passou a administrar Belo
Horizonte como seu prefeito, de 1938 a 1940.
As suas realizacöes foram fecundas, ajustadas
As condicOes da época e as finanças inunici-
pais, sobressaindo cntrc elas a construçSo do
atual edificio-sede da Prefeitura, sito a Av.
Afonso Pena; a melhorja (10 abastecimento
dágua por meio da captac5o de novos ma-
nanciais, de seu tratamento e distribuiçao;
regulamentaçao da vcnda de lotes e medidas
de defesa do patrimônio municipal; aperfei-
coamento dos processos de arrecadacao (Ic
tributos; ordenamento e ampliacao do piano
diretor da Capital, visando a sua expansSo,
principalmente no tocante a Cidade Jardim;
providências concretas de saneamento em
favor da saiide da população; incentivos e
medidas efetivas em benefIcio da instrução
pübljca, das tetras e das artes. Em suma,
geriu patrioticamente os negócios do Muni-
cipio corn probjdade, segurança e conheci-
mento de Suas realidades c visSo do futuro.

Outra nobre atividade que exerceu em
dilatado espaco de sua existência, de modo
fecundo e corn amoi, foi a de professor, pam
ele "urn apostolado de Juz". De urna feita,
Paraninfando uma lurma de diplomandos (equantas ele paraninfou!), declarou orgulhosa-
mente: "Professor sempi-e fui e jamais quis
deixar de scm".

Assistjndo de outra vez, a inauguraç5o
de urn gi-upo escolar que tern o seu nome
nesta Capital, confesson: "0 magistério foi
a can-era da minha predilecao e da minha
ternura. Se é certo que procurei dar sempre

aos meus afazeres muito da minha alma, não
é menos vei-dade que em nenhurna pus tanto
do rneu desvelo, da minha dedicacao, das
minhas renUncias, como no mister de colher
e plasmar inteligencjas par a nobilitantc
profissão de instruir e educar".

Dc fato, pol- anos foi titular da cadeima
de Português, de que era mestre consumado,
na antiga Escola Normal Modelo, hoje Ins-
tituto de Educacao, tendo também lecionado
proficjentemente no Faculdade de Filosofia
(Ia Universidade de Minas Gerais.

Recorclam os seus discipulos, exaltando-o,que dc sabia transmitir-thes nSo so a bon-
(lade, que the era inata, corno o fascInjo do
saber, as licöes de arnor ao livro e a devoçSo
a cultura, corno o meio rnais eficaz de
feicoamento próprio c de servir a Pátria.

Foj assim, Sr. Presidente e meus senho-
a vicja exemplar de José Osvaldo de

Aradjo, legItima eXpressSo da inteligêncja,
(la honradez e das virtudes da nossa gente.
Realizou-a plenarnente, gozando a felicidade
(IC se ver cercado, ao longo dela, do apreço,
da admiracao e do respeito de seus contern-
porãneos, legado precioso quc é também
(testes, assim conlo de sua ilustre farnulia.
Os anais desta augusta Assembléja fazem
hoje o seu registro como justo tributo a sua
rnemória e manifestaçao (IC reconhecimentodo povo niineiro.

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FEBRAZ) -- Corn a palavra o Sr. Deputado
Joio Gornes 1\Ioreira, que falará em nome do
MDB.

O SR. I)EPUTADO GOMES MOREIRA --
Exrno. Sr. l)eputado Joijo de Araiijo Ferraz,
J)D. Pi-esjilente da Assembléja Legislativa de
Minas Gerais; Exmo. Dr. Lourival Brasil
Filho, 1)1). Seci-etár-io (le Adrninistracao, re-
presentante de S. Exa., o Sr. Governador do
Estado; Exma. Sra. Clélia Continentjno
Araüjo; Exmo. Dr. Antonio Mendes de Araüjo,
DD. Presidente da Fcdcracao do Comércio
(10 Estado de Minas Gerais; Exmo. Dr. José
Homualdo Cancado Bahia, DD. Presidente
da Associac5o Cornercial de Minas Gerais;
Exmo. Dr. Orlando Rodrigues Sete, repre-
sentante do Presidente do Tribunal Regional
do Trabaiho; Exmo. Dr. Lincoln Rocha,
representante do Presidente do Tribunal de
Alcada; Exmo. Deputado Lñcio de Souza
Cruz, DD. 1. 1-Secretárjo da Assembléia Le-
gislativa do Estado de Minas Gerais; dcmais
automidades presentes, minhas senhoras, meus
senhores, Srs. Deputados.

iiRene-se esta Assernbléja no dia de hoje,
para, de acordo corn uma tradiçao da Casa,
dedicar a memOria de urn preerninente filho
da terra mineira hornenagens que refletem o
anseio de todo o nosso povo.

Minas reverenciou sempre os grandes
vultos da sua histónia. Através dos seus
representantes neste parlarnento, esse povo
generoso tern seguidamente demonstrado Ca-
loroso apreço por todos aqueles que, de uma
on de outra forma, deram sua marcante co-
Iaboracao pessoal para engrandecer o nome
de nosso Estado.

rais; Dr. José Romualdo Bahia, DD. Pre-
sidente da Associacão Comercial de Minas
Gerais; Dr. Orlando Rodrigues Sete, repre-
sentante do Presidente do Tribunal Regional
do Trabatho; Sr. Desembargador Lincoln
Rocha, representante do Tribunal de Alcada;
Deputado Lñcio de Souza Cruz, DD. 1.-Se-
cretário da Assembléia Legislativa do Estaclo
de Minas Gerais.

Oradores

foi urn jovem permancnte. Assim é que
desapareccu aos 88 anos incompletos, mas
W esta bela idade soube manter OS traços
da juvcntudc. A poesia era urn de seus
encantamentos e dela flSo se separava, seja
nas horas descuida(las on mesmo nos dias
cheios de seu viver afanoso. As silas me-
Mores inspiracOes poéticas estão enfeixadas
em seus dois livros - Palauras que Lembran-i
Momenjos Arntj pejs e Can cöes de urn SonhoDistanle, elogiosar-jiente acolhidos pela crItica
nacional. Humanjsta e esmerado cultor da
lingua, fol urn prosador de festejado estilo
que se distinguia pelo apuro da linguagem,
pela sIntese e pelo gosto. A Academia Mi-
neira de Letras, esse cencuIo excelso (le
nossos fastos literãrios, considerava-o, mere-
cidamente, uma de silas figuras de major
destaque. Scm de todo abandonar as silas
atividades intelectuais, para as quais sempre
the sobrava tempo, dedicou-se aos negócios
bancários e emprcsarjajs, afirmando-se como
homem de visao comercial, grande conhece-
dor de nossos problemas financeiros, pelo
que se situou como tal de maneira arcante,
Principalmente no setor de seguros. No seimo
de nossas classes conservadoras, era uma voz
esclarecida, prudente e sábia, sempre a sei
ouvida e acatada.
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A partir de 1926, quando ajudou a fundar o
Banco da Lavoura, ate a data de sun morte,
desenvolveu, nesse campo, intensa atividade,
fundando, dirigindo, administrando empre-
sas e entidades as mais diversas. Fez parte
da direçao do Banco da Lavoura, primeiro,
como vogal e, depois, como conseiheiro fis-
cal. Em 1930, figurou entre Os fundadores
do Banco de Crédito Predial, mais tarde Ban-
co de Minas Gerais S.A., exercendo, naquele
estabelecimento de crédito, o cargo de dire-
tor-secretario.

Como financista, deu a sua valiosa con-
tnibuicão ao desenvolvimento sócio-econOmi-
co em nosso Estado. Foi ainda fundador e
dirigente da Companhia de Seguros Minas
Brasil, uma das maiores empresas nacionais
no ramo. Tomou parte em grande nñrnero
de sociedades comerciais. Uma das empresas
(Ic que participou foi a responsável pela
construção do Edificio Indaiá.

0 fato é realmente digno de nota. pois
trata-se do primeiro prédio levantado em
condomInio na Capital. Na vida pdblica,
José Osvaldo de Aradjo foi prefeito de Belo
Horizonte de 1938 a 1940.

No exercicio do mandato de prefeito,
teve oportunidade de demonstrar o sen alto
tirocinio administrativo, resolvendo todos os
problemas que julgava necessãrio para pro-
porcionar o bem-estar a todos OS belo-hori-
zontinos.

Como chefe de familia, deixou para sua
postenidade exemplos dignificantes de homem
probo, honesto, que passou para a eternidade
corn a consciência tranqüila do dever cum-
prido perante Deus, a Sociedade, a Pátria e
a Familia. Além disso, desempenhou os
cargos de presidente da Comissão Mineira da
Casa Popular, inspetor federal de ensino se-
cundário, professor de Literatura Brasileira,
da Faculdade de Filosofia da UFMG, e pro-
fessor de Lingua Pátria, da Escola Normal
Modelo e Instituto de Educaçao.

Como educador, deu o meJhor de sua
inteligência e do seu saber incomensuráveis
no aprimoramento da cultura de nossa gente.

Na vida social, pontificou, da mesma
forma, tendo sido eleito diretor da seção
mineira do Touring Club do Brasil e diretor
do Automóvel Clube.

Membro c Presidente da Academia Mmci-
ra de Letras, sócio do Instituto HistOrico de
Minas Gerais e do de Ouro Preto, Presidente
Honoránjo do Centro Acadêmico Afonso Pena,
José Osvaldo de Aradjo fazia parte, também,
da Associaçao Brasileira de Imprensa.

Recebeu, em vida, vánias condecoracOes,
entre as quais, as Medalhas Princesa Leopol-
dma, Grande Medalha da Inconfidência e
Medalha Santos Dumont.

0 escnitor Vivaldi Moreira, Presidente
da Academia Mineira de Letras, dime, na iil
tuna despedida a José Osvaldo de Araüjo,
nao haver segredo para explicar como con-
seguiu ele sen o principe de sua geração:
mantmnha o aprumo interior, a fidelidade con-
sigo mesmo, irradiando para o exterior e
envolvendo os que o cercavam.

"Empregaste sempre na ação fecunda
estes dons, afii-mou o orador, no discurso de
adeus, e por isso domaste a realidade, cons-
truindo, construindo sempre".

"Nesta terra tao bela e tao amarga, son-
beste cobrir o amargor corn a docura da tua
cornpreensOo - que foi a poesia da mais pura."

E conclui corn estas palavras:

"Foi a lucidez o teu privilégio. A ju-
ventude permanente de teu espinito, alimen-
tado nas puras fontes de Castália, não per
mitmu jamais que a senectude abatesse a cla-
nidade solar de tuas faculdades intactas, ate
na derradeira hora."

José Osvaldo de Aradjo legou a Minas o
exemplo de uma vida lurninosa e fecunda.
Seu legado moral merecerá o culto que Os
mineiros jamais deixararn de prestar a me-
mOna dos grandes vultos que singularizam
a galeria dos homens pñblicos deste Estado.

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - Tern a palavra o Dr. Alberto
Osvaldo Continentino Aradjo, que falará em
nome da familia do homenageado.

0 DR. ALBERTO OSVALDO CONTINEN-
TINO ARAUJO - Exmo. Sr. Deputado João
Ferraz, DD. Presidente da Assernbléia Legis-
lativa do Estado de Minas Gerais; Exmo. Sr.
l)r. Lourival Brasil Filho, DD. Secretário de
Estado de Ad mini stração, representante do
Sr. Governador do Estado; Srs. Deputados,
dignas autoriclades, ilustre Deputado Rafael
Caio Nunes Coelho, meus senhores, minhas
senhoras, meus amigos. Nada como a força
do lugar-comum para expnirnir uma emocão
pura e urn sentimento sinccro de gratidão!

Espero, assim, que os ilustres Deputados
e nobres convidados saibam receber, como
mensagem de agradecimento proporcional a
gencrosidade de sen gesto, a afirmaçao, feita
em nome de minha mae, de minhas irmãs,
dos demais parentes, de que estamos vivendo,
nesta hora de saudade, uma das mais fortes
emocOes jamais experimentadas.

São muitos OS elementos que concorrem
para tornar inesqueeivel este momento: este
ambiente amorável, de tao ricas tradicOes
civicas, palco permanente de lutas decisivas
em favor do interesse social; estas fisiono-
mias fraternais, almas solidánias nas evocacOes
ternas do momento; as palavras tao cheias
(IC calor humano, brotadas de uma amizade
que conserva para mini o sabor de urn titulo
de honra, do ilustre Deputado, autor do re-
querimento de convocaçao desta sessão, Ra-
fael Caio Nunes Coelho; o discurso de en-
volvente bondade do ilustre Deputado João
Gornes Moreira.

Tudo isso compOe o painel lirico, terno,
confortador, carregado de hurnanismo, de
urna homenagern que nos toca abaladora e
fundamente o coracao, voltada a contempla-
ção de uma figura encantadora, fisicamente
ausente, que nos presenteou, aos que partici-
pávamos de sua adorável convivência, corn a
licão lImpida e Clara de uma existência feita
de amor, indesviavelmente compromissada
corn o ideal de servir.
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e de prece, saber respeitá-lo, na esperança
de que Deus o coroc de estrelas e o encha de
bêncãos".

Ele ihes diria por ditimo, no jeito de urn
auto-retrato resumido, de suas singelas am-
bicöes:

"Minha major aspiração na vida foi ser
scmpre o que sou, e nada mais;

\Tjvcr singelamente, estranho a lida de
acumular inilteis cabedais".

Palavras do Sr. Presidente

0 SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presjdência manifesta sun
integral adesão as homenagens póstumas ora
prestadas ao Dr. José Osvaldo de Aradjo,
cuja vida foi lembrada pelos oradores que
ocuparam a tribuna.

Os quase 88 anos de José Osvaldo de
Aradjo foram dedicados as coisas de Minas
Gerais. Aqui dc desenvolveu suas várias
atividades, de professor, de advogado, de
jornalista, de empresario, de homem de le-
tras e dc politico, prefeito que foi de nossa
Capital.

Tendo vindo de Dores do Indaiá, sna
cidade natal, para Belo Horizonte, quando
contava 20 anos de idade, encontrou nossa
cidade ainda menina, de apenas 10 anos e
corn cerca de 20 mil habitantes. Sua dispo-
sicão de crescer corn a cidade N-lo fixar
raizes aqui, par nunca mais se afastar.

0 carinho que demonstmava por Belo
Horizonte e a longa vida aqui frutificada
tornararn-no profundo conhecedor de nossas
coisas, verdadeiro repositório humano de
nossa história, sempre relembrada em suas
palestras corn os amigos.

Belo Horizonte, que o fez seu cidadão
honorário cm 1972, perdeu, corn sua morte,
urn de seus filhos mais devotados. Minas
Gerais perdeu urn hornem que ajudou a im-
pulsionar seu progresso, e os rneios intelec-
tuais ficararn privados de sua vasta cultura,
de sun rara sensibilidade e de uma inteli-
géncia ainda perfeitamente ldcida na idade
avançada que atingiu, razöes todas essas vá-
lidas para a reverência que a Assernbléia
Legislativa de Minas Gerais, em nome de nos-
so povo, presta, nesta solenidade, ao saudoso
Dr. José Osvaldo de Aradjo.

A Prdsidência agradece o comparecirnen-
to dos familiares do hornenageado, das auto-
ridades e de todos que se fizerarn presentes.

Os sentimefltos reinafltes, que nenhuma nidade, ha outra, talveZ mais humalla e mais
palaVra talveZ possa exprirnir suficienteme 	
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não temeu a prosa da vida e, se nãO trans- Mesmo sabida de cor a oracão de cada conta,
formOu a vida em poesia, ao me nos
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fruto e, depoiS, solta, no sopro do vento e e outra dci muito do coracão".
na nsa da paifla, as suas sernentes, que caem 	

Eles ihes diria coisaS de sua ufania pelo

p . E	 rn passado: "ImpOSsivel confrOntar aquela ma-
or todas as bandaS 	

uma lição e u 	 indecisa corn este meio-dia
tônico esse hornern. A lição está no exemPlo nhã primitiva e
de sua existêflCia de pa Se0 tôniCo, na tie cxpanSão e esplendor. Entrctaflto, no
capacidade de não enveihecer. Sc ha, dentro passado, havia algo que o progresSo arnOr-
dele, urn hornern de negóCiOS e urn poeta, por teU. Algo que, para nos, constitula orgu-

outro lado ha urna crianca também. Trés iho, vaidade, mistica, religião 	 o cncaflta

pessOaS distintaS e todas trés verdadeira s. 	rncnto pela terra. Pela terra, corn as prendas

Não sei

	

	
éo 	 panorama das áoreS, a

rnesrno qual a mais verdadeira, SC naturais, isto ,
o poeta, o meniflo on o hornem de negóCiOs" . molciura do pico e dos monteS, a tela dos

Foi urn mineiro legitimO, quc juntou numa ocaSOs de fogo, o ar mac
jo das alturaS. Pre-

so pessOa tantos jeitoS diferentes, como disse, 
(torninava urn jngCnuo deslumbramt0 pelas

urn dia, Felix FernandeS Filho, recordandosc colsaS bonitas, qucnteS da mo de Deus e
que "prefeito da cidade, tlestrUiu o Milo 

an- quc cram nossaS, tao nossas! Supriam-5e,
tigo do especialista c do técniCO, firmando corn o entUSiaSrno pela naturcza, as deficiêfl-

a tese do generalista contra o especialista, 	 li	 em sua
cias do progreSso e o atraso da civiliZacão".

quc levou o mesmo cronista a afirrnar que Etc ihes faara, jniagern de
"quando urn homCm pübliCo dissc que era pocta, dos comprOmissos do homem püblico
espeCialista em idéias geraiS, repetiU cm pa- "NingUCrn carecc de major autenticidade do
lavras o que José OsvaldO jâ havia provado que aquele que se dispôe a imolar sonhos,

ern ação". 	
recalcar propóSitOS buscafldo, desse rnodo,

Meus senhores, meus amigos, sornos-iheS servir a coIetividad
	 Hornem pñblico quc

gratos pelas palavras pela presenca 	
edifica para 5Cr desrnaflch, pelas 	 adbras de sentido

o rnaiS tarde, não

inspiracöes desta sessão. A gratidão embar- merece 
CSSC nome. 	 Nas o

ga-nos a voz; escasseiamos as expressöes eternO, o pouco que fica vale bastante e
corn que possamOs responder adequadamte semPre".
A ornenagC prestada a mernória de José
OsvaldO de Aradjo. 	

Ele falaria, tarnbém, de suas esperaflcas
no futuro e de sua confianca na criatUra

Querernos dizer-lhes dos sentirnefltos de
que 	

-	 "r1 vi 	 é urn dia. Corn a

nos achamoS apodcrados, todos os ía- -
miliares de Jose Osvaldo de Arañjo. Quere-
mos registrar a nossa gratidão ao Presidente
da Assernbléia DepUtado João Ferraz; ao Dc-
putado Rafael Caio Nunes CoelhO, que herdou
do pai as virtudes civicaS e o cornpanhei1s
rno que o ligou a José Osvaldo e, por extcn-
são, a todos nós, da familia de José Osvaldo.

Para falar-lhCs do que nos acode em dm0-
çöes, nesta horn, achamoS rnelhor recorrer
As próprias palavraS do cidadãO ilustre que
é o alvo das nossaS enterneced0 	 atencoes
e de nossa copiosa saudade.

Ele ihes diria, como o fez por ocaSião
do recebirneflto do titu10 de cidadaflia belo-
horizOntifla, que "a história. quern não
sabe?... não pára. Continua e continUarã
na legenda do hole, que amanhã jã sera ontern.
Mas, a par da história, escrita para a eter-

liurnana; 	 -sucesSão impreviSta da luz, das cores,
paisagem, das imagens, dos rurnoreS do es-
paco, toda e qualquer vida é urn dia. No
dia da natureza 	 permitamme a cornpara
ção melanCó1ica ha urna hora final em
que as sombras descem e, tudo, como por
encanto, para. Pãra 0 ventO. Param as
foihas, param as asaS, param as Aguas, parain
as nuvens Tudo para e pareCe que fica,
em extase e em cisma, a escutar voles que nãO
falam, a decifmar mistériOS que não se deli-
nem, a consolar angüstias que não se Con-
solam.

Também no dia da existêflC ia do homem,
como no din da natureZa, ha uma hora as-
sim. Enquanto nurna, as vezes, se escuta
urn toque de trindade, noutra percebemse Os

movimentos de lãbios que rezam. E preciSO
saber pressentir esse instailte de concefltracao
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35.4 REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 14 DE AGOSTO
DE 1975

PBESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

Joao Ferraz -- Fernando Junqueira
Wilson Tanure 	 Lñcio de Souza Cruz -
Said Arges - Pedro Gustin 	 Amilcar Pado-
ani - Carlos Elov 	 Carlos Lemos - Chris-

tovam Chiaradia - Cicero Dumont - Dalton
Canabrava 	 Delfim Ribeiro - Domingos
Lanna 	 Elmo Braz 	 Emilio Gallo - Emi-
lio Haddad 	 Euclides Cintra - EurIpedes
Craide - Fãbio Notini 	 Fábio Vasconcellos

Ferraz Caldas Genésio Bernardino -
Gerardo Renault - Gomes Moreira - Hum-
berto de Almeida - Jesus Trindade - João
Bello	 João Marques 	 João Navarro
João Pinto Ribeiro - Jorge Orlando Carone
- José Bonifácio Filho 	 José Laviola -
José Honório 	 José Santana 	 Keinil
Kumaira 	 Lujz Baccarini 	 Mendes Barros

Milton Lima -- Milton Salles - Morvan
Acayaba 	 Narcélio Mendes 	 Neif Jabur

Nilson Gontijo 	 Pedro Narciso 	 Rai-
mundo Albergaria 	 Ronaldo Canedo
Sebastião Nascimento 	 Sérgio Ferrara 	 -
Sérgio Olavo Costa - Sylo Costa - Telêmaco
Pompei 	 Vicente Guabiroba.

Proposiç6es

SUBSTITUTIVO

Dos Srs. Deputados Carlos Eloy e Emilio
Haddad, em que pedem seja dada ao Reque-
rimento n.9 430, do Sr. Deputado Jorge Or-
lando Carone, a redação seguinte: "0 Dc-
putado que este subscreve, na forma regi-
mental, devidamente apoiado, requer seja
oficiado aos Exmos. Srs. Ministro das Minas
e Energia, Governador do Estado e Diretor
do Serviço do Patrimônio Histórico e Artis-

tico Nacional, encaininhando àquelas autori-
dades o relatório, de inteiro teor, da Comissão
Parlamentar de Inquérito sobre as atividades
(la MBR, na serra do Curral, solicitando-ihes
o exame das providências sugeridas". Pc-
(tern, tainbém, seja encaminhada ao Exmo.
Sr. Presidente da Repüblica a indicacao de
iutoria do Sr. Deputado Ldcio de Souza Cruz.

REQUERIMENTO

Dos Srs. Deputados Carlos Eloy e Emilio
Haddad, solicitando alteração da pauta, para
que o Requerimento n. 9 430 seja votado antes
(Ia (lisCUS55O e votação do parecer da Comis-
são de Justiça sobre o relatório da CPI da
MBR.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTO

Dos Srs. Deputados Carlos Eloy e Emilio
Haddad, solicitando alteração da pauta, a
urn de que o Requerimento n. 9 430 seja votado
antes da discussão e votacão do parecer da
Comissão de Justica sobre o relatório da CPI
da MBR.

SUBSTITUTIVO

Dos Srs. Deputados Carlos Eloy e Emilio
Haddad, ao Requerimento n. 9 430, de autoria
do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone.

Matéria Prejudicada
Requerimento n. 9 430, de autoria do Sr.

Deputado Jorge Orlando Carone, e parecer
da Comissão de Justica sobre o relatório da
CPI da MBR.



83.' REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 18 DE AGOSTO DE 1975

PRESI1ThNCIA DO SR. DEPUTADO FE}INAN-
DO .JUNQUEIRA

Comparecimento

oposto pelo Sr. Governador do Estado ao
Projeto de Lei n. 9 7.185 e solicitando dos
Srs. Deputados o apoio a manutenção da
proposicao original.

JoSo Ferraz 	 Fernando Junqueira
Lücio de Souza Cruz 	 Said Arges - Pedro
Gustin Artur Fagundes Carlos Eloy -
Carlos Lemos - Christovam Chiaradia - Ci-
cero Dumont - Cyro Macid - Delfjm Ribeiro
-. Dorningos Lanna - Elmo Braz - Emilio
Gallo	 Emilio Haddad - Euclides Cintra
Euripedes Craide - Fábio Notini 	 FábioVasconcellos 	 Ferraz Caldas 	 Genésio Ber-
nardino - Gerardo Renault - Haroldo Lopes

Humberto de Almeida - Jesus Trindade -
JoSo Bello - João Marques - JoSo Navarro
- JoSo Pinto Ribeiro - Jorge Orlando Ca-
rone - José Honório - José Santana -
Luiz Baccarinj 	 Mendes Barros - Milton
Lima - Milton Salles 	 Nilson Gontijo -Nunes Coelho 	 Raimundo Albergaria - Ro-
naldo Canedo - Sérgio Ferrara - Telêmaco
Pompei 	 Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Da Sra. Déa Machado Sarnpaio, Assessora
da Presidêncja do INPS Para Assuntos Par-
lamentares e Internacionais, prestando escia-
recimentos sobre as razöes da impossibilj-
dade de instalaçSo, no momento, de agência
daquele instituto em Lagoa da Prata, conforme
solicitado no Requerimento n. 9 336, do Sr.
Deputado Gerardo Renault;

do Sr. Crispim Jacques Bias Fortes, em
atencSo aos Requerimentos n. 9s 299 e 300, dos
Srs. Deputados Elmo Braz e Fernando Jun-
queira, respectjvamente, encaminhando cópia
de correspondêncja do Sr. Milton Mendes
Goncalves, Presidente da Bede Ferroviária
Federal S.A., que esciarece as razOes da ex-'
tincao do ramal ferroviárjo Três Rios -Bicas;

do Sr. Paulo Camjlo de Oliveira Pena,
Secretárjo do Planejamento e Coordenacao
Gera], informando em atendimento ao Oficiofl. 1.301 desta Assembléia, que a cidade de
Monte Carmelo está incluida na area priori-
taria do Programa de Desenvolvimento dos
Cerrados - POLOCENTRO, tendo sido libe-
rados recursos Para a area em questão, atra-yes do Banco do Desenvolvjmento de MinasGerais;

do Presjdente do Sindjcato dos Profes-
sores de Minas Gerais, lamentando o veto

TELEGRAMAS

Do Diretor-Geral do DNER, Adhemar
Ribeiro da Silva, informando, a respeito do
Bequerimento n. 9 194, do Sr. Deputado Sér-
gio Olavo Costa, que o II PND prevê a con-
clusão, em 1977, dos servicos de terraplenagern
da estrada Juiz de Fora 	 Caxambu;

do Secretário Particular do Ministro da
EducaçSo e Cultura, comunicando que o as-
sunto do Requerimento n. 266, do Sr. Dc-
putado João Navarro, foi encaminhado ao
Departarnento de Assuntos Universitárjos;

do Diretor-Geral do DNER, Adhemar
Ribeiro da Silva, informando, em vista do
Requerimento n. 9 215, do Sr. Deputado An-
tônjo Dias, que o trecho Virgem da Lapa a
Salto da Divisa nSo faz parte da BR-367 e
sim da MG-405, estando portanto sob a ju-
risdicao do órgSo estadual;

do mesmo signatário, esciarecendo, em
atendimento ao Requerjmento n. 9 279, do Sr.
Deputado José Santana, que as obras da
BR-496, Pirapora Corinto, foram iniciadas,
corn prazo de 540 dias Dara sua conclusSo.

Proposjöes

REQ UEIUMENTOS

N. 482, do Sr. Deputado Milton Lima,
formulando apelo no sentido de que a Dire-
toria de Produçao do Instituto Brasileiro do
Café - IBC, ao autorizar o plantio de 40
milhOes de covas Para Minas Gerais, promova
a destinacao de recursos Para o plantio nas
regiöes do Triângulo Iiineiro e Alto Para-naiba;

n.9 483, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
encarecendo a conveniência de se prornove-
rem rneios de incluir como pane da area
inetropolitana de Belo Horizonte, e integrante
do PLAMBEL, os Municipios de Brumadinho
e Itabirito, tendo em vista a proximidade da
Capital;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava, pe-
dindo urn voto de solidariedade e aplausos
As muiheres do Brasil, pelo manifesto dirigido
A Nação brasileira e entregue as lideranças
do Congresso Nacional, pedindo a concessão
de anistia geral aos punidos pelos atos ins-
titucionais.
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84 REUNIAO ORD1NARIA AS 14 HORAS DE 19 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS JOAO
FERRAZ E NILSON GONTIJO

Comparecimenjo

João Ferraz -Wilson Tanure - Lücio
(Ic Souza Cruz - Said Arges - Jiinia Manse

Pedro Gustin 	 Amilcar Padovani 	 Artur
Fagundes - Carlos Eloy - Carlos Lemos -
Christovam Chiaradja 	 Cicero Dumont -
Cyro Maciel 	 Dalton Canabrava - Delfim
Ribeiro 	 Dênio Moreira - Domingos Lanna

Elmo Braz - Emilio Gallo - Emilio Had-
dad - Euclides Cintra EurIpedes Craide
- Fábio Notinj - Fábio Vasconcellos -
Ferraz Caldas - Genésio Bernardino - Ge-
rardo Renault - Comes Moreira - Haroldo
Lopes - Humberto de Almeida - Jesus Trin-
dade - João Bello - João Marques - João
Navarro - João Pinto Ribeiro Jorge Or-
lando Carone - José Laviola - José Honório
- José Santana - Kemil Kumaira - Luiz
Baccarinj - Mendes Barros - Milton Lima
- Milton Salles - Morvan Acayaba - Nar-
célio Mendes - Neif Jabur - Nilson Gontijo
- Raimundo Albergaria - Ronaldo Canedo

Sebastião Nascirnento - Sérgio Ferrara
Sérgio Olavo Costa - Telêmaco Pompei
Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIO

Do Sr. Milton Mendes Goncalves, Presi-
dente da Bede Ferrovjãnja Federal S.A.,
prestando esclarecjmentos a respeito da ex-
tinçäo do trecho ferroviárjo Três Rios - Bicas,
em atendimento a apelo formulaclo pela As-
sembléia, através do Oficio n. 9 1.230.

Proposicoes

PROJETO DE LEI N. 9 173/75

(encamjnhado pela Mensagem Governamentaln.9 58, que fixa o prazo de apreciacao em 30
dias)

Autoriza o Poder Executjvo a alienar
terras devolutas de propriedade do Es-
tado, e dá outras providências.
A Assembléja Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica o Poder Executj yo auto-rizado a alienar, ao preço minimo de Cr$
30,00 o hectare, as seguintes areas de terms

devolutas de proprjedade do Estado de Minas
Gerais as empi-esas abaixo relacjonadas:

I Carvaiho - Projetos e Consultoria
Ltda., corn sede em Belo Horizonte, 8 mil
hectares, situados no Municipjo de Turmalina;

II -- Fábrica de Papel Santa Terezinha
S. A., corn sede em São Paulo, 62.500 hectares,
siluados no Municipio de Grão Mogol;

III -- Itapeva Florestal Ltda., corn sede
em Itapeva, São Paulo, 60 mil hectares, Si-
tuados nos Municipjos de Grão Mogol e Cris-tália;

IV - Aços Especiais Itabira - ACESITA,
corn sede em Belo Horizonte, 143.200 hecta -
res, situados nos Municipios de Itamarandiba,
Turmaljna e Minas Novas;

V - PLANTAR - Planejamento, Técni-
ca e Administraçao de Reflorestamento, corn
sede em Belo Horizonte, 61 mil hectares,
situados nos Municipjos de Itacambira e Bo-
tumirim;

VI - Vale do Embadba - Refloresta-
mento Ltda., corn sede em São Paulo, 60 mu
hectares, situados no Municipio de Rio Pardo
le Minas;

VII --- Antonio Falci S.A.,
corn sede em Belo Horizonte, 11 mil hectares,
situados no Municipio de Botumirim;

viir - MOVEX S.A. - Móveis, Indüs-
tria, Comércio e Exportacao, corn sede em
Belo Horizonte, 12.500 hectares, situados no
MunicIpio de Grão Mogol;

IX - Florestas Rio Doce S.A., corn sede
em Belo Horizonte. 400 mil hectares, situados
no MunicIpio de Grão Mogol;

X - Metalur Ltda., corn sede em São
Paulo, 25 mil hectares, situados nos Munici-
pios de Riacho dos Machados e Grão Mogol;

XI - ADIFLOR S.A. - Agroindustrjal
e Comercial, corn sede em São Paulo, 10.711,60
hectares, situados no Municipio de Buritizeiro;

XII - INTERFLORA - Florestamentoe Reflorestamento, corn sede em Silo Paulo,
50 mil hectares , situaclos no Municipio de RioPardo de Minas;

XIII - Condecrer Ltda. S.C., corn sede
em Sao Paulo, 50 mil hectares, situados no
Municipio de Rio Pardo de Minas;

XIV - FLORESTAMINAS - Floj-esta-
mentos Minas Gerais, corn sede em Belo Hori-
zonte, 70 mil hectares, situados no Municipio
de São João do Paraiso;

XV - PROCEL - Empreendimentos
Florestais S.C. Ltda., corn sede em São
Paulo, 18 mil hectares, situados no Municipio
de Rio Pardo de Minas;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soil-
citando a forrnacãO de uma ComisSãO Paria-
mentar de InquéritO para, no prazo de 30
dias, exarniflar os graves prejUiZOS causados
ao nosso Estado pela atuacão, contrária aos
interesses nacioflaiS, dos cartéis econômiCos,
que proUrarn jmpedir e anieacam paraliSar
todo o esforco de implantacao de indüstrias
em Minas Gerais;

do Sr. Deputado Sérgio Ferrara, pedindo
seja enviado voto de congratUca0 a Radio
Guarani, institUicão eminentemente mifleira,
que vem, ha 39 anos, contribuifido para a
educacão, transrnitifldo müsiCas, crOniCas, no-
tas soejais, politicaS e esportivas

do Sr. Deputado Gomes Moreira, que pede
voto de congratulag6es corn a Sra. MariaSilveira Santos, pela passagem do ceflteflário
de sen nasCimeflto;

RecebeU pareCer favorâvel da COmiSSR 0 	do Sr. Deputado Mendes BarroS, pedindo
Especial o Veto total oposto a PropoSicão de voto de congratUlaco es corn os Srs. Sebastião

Lei n. 7.185, exPrOjeto n. 9 64/75, do Sr. 	 Cardoso Barbosa, SecretArlO ExeCUtivo da

DepUtado Euclides Cintra, encaminhado pela ACAR econornista Fernando Moreno, da

ensagem Governameflt n. 9 55/75 , 
iZ Bacc
corn voto EpAMIG, e 	

g fl ejr05 gron ornos José Car-

rn separado dos Srs. DeputadOs Lu i- los Reis e Rui Aderbal Rocha Ferrari, da

rini c Kernil Kumaira.

	

	
ACAR, pelo notâvel trabaiho elaborado a res-
peito da Cultura e da AcSo em Minas GeraiS.

QuestO de Ordein

o SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presjdchlte, queira ter a bondade de in-
forrnar-rne a data do requerimet0 em que
solicitO norneacão de comisSão para repre-
sentar a Assembiéia no Con.greSSO de Turisrno
das EstânciaS HidrOm1fle1s.

o SR. PRESIDENTE - E datado de 13
de agosto de 1975.

o SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
Sr. Presidente, o Congresso de TurismO rea-
lizoU-se de 15 ate ontem, dia 17. Eu corn-
pareCi, e a Assernbléia não deliberou sobre o
requerimento. Solicito a V. Exa. faca cons-tar dos anais que es requerimento estã sendo
votado na data de hoje.

o SR. PRESIDENTE regimental a
questão de ordem do nobre Deputado Nilson
Gontijo. A Mesa esclarece que o requerimelT
to não foi deferidO no dia 13, em virtude (Ic
naquela oportunidade estarem em Paula, para
discUSSãO e votacãO, projetoS importafltes, sob
obstrUcão.

Mat&ria Aprovada

REQUERIMENTOS
Do Sr. Deputado Nilson GoritijO, pedindo

a desigflacão de uma cornissão de trés mem-
bros para repreSentar a Assembieia no Con-
gresso de TuriSrno das Estâflcias Hidrornifle
raiS,

Comunic°

Milton Lima (3), sobreDo Sr. Deputado 
o falecimento da Sra. Alvira Cândida de
Jesus e dos Srs. DemóCrito Wandenko e
Aziz CuTry, em AragUari;

do Sr. DeputadO Sergio Ferrara (2),
sobre o falecirnento dos Srs. Antonio AuguS-
to Sales BarboSa e Afiz Sadi, ocorridoS nesta
Capital;

do Sr. DepUtado Emilio Haddad, sobre
o falecirnelito do Sr. Edgard Teixeira Ro-
drigues, em Carmo da Mata.

Parecer

PROJETO

Em 1. discUsSão, o Projeto n. Q 167/75,
(10 Sr. Deputado Jesus Trindade, que acres-
centa item ao paragrafO ñnico do artigo 81
da Lei n.Q 6.277, de 27-12-73.

Matéria Prejudicada

Requerimento n. 430, do Sr. DepUtado
Jorge Orlando Carofle, solicitafldo seja envia-
do aos Srs. MiniStrO das Minas e Energia,
Governador do Estado e Diretor do InstitUtO
do Patrim6fl0 HistóriCo e Artistico Nacional
pedido de providências sugeridas pela ComiS-
são de Inquérito para apurar as atividadeS da
MBR na serra do Curral, em face do substitU
tivo anteri0rmelte aprovado.

Nomeacao de ComisSao

Para repreSental a Assembiéia no Con-
gresso de TuriSmo das EstânCiaS Hidrornine
rais, a Mesa norneia comiSsão compoSta dos
Srs. Deputados ChristOvam Chiaradia, Eucli-
des Cintra e Nilson Gofitijo.

RegistrO de Presenca

O SR. PRESIDENTE - A Presidêflcia
registra corn satlSfacao a preSenca neste pie-
nário, do DeputadO Federal Marcos Tito, per-
tencente ao MDB.
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da Comissão de Finanças e Orçamento, 	 Os bicudos, aYes de canto raro e apre-os Projetos n 9s. 103, 120, 126 e 139/75, em ciado, depois de envenenados através de ceva1.' discussao; 	 contaminada, são varridos as centenas. Mas,
no asfalto, urn veiho bicudo de dez anos deda Comissao de Economja e Obras P0-

blicas os Projetos n's. 126 e 139/75, em 1. 	 gaiola é prontamente aprisionado.
discussao; 	 Ninguem gosta de mato corn carrapicho

e arranha-gato. As botinas continuam las-
da CornissOo de Educação e Cultura, em trosas dentro de veiculos confortáveis, e a1. discussão, o Projeto n.' 120/75; 	 propaganda continua ajudando.
da Mesa da Assembléia, Os Requenimen- 	 Apreendem-se também as gaiolas, o queLos n's. 377, 453 e 454; 	 cnstitui ate uma irregularidade, ja que a
da Comissão Especial, o veto parcial gaiola é propriedade legalmente adquirida.

oposto 0 Proposiçao de Lei fl. 9 7.178, con- As gaiolas são vendidas pelo comércio livre
Lido na Mensagem Governarnental n.' 51/75 e regular, nao consistindo, portanto, contra-
(Projeto de Lei n.' 138/75, do Sr. Governa- vençdo vendê-las ou comprá-las. Mas as
dor do Estado, reajustando vencimentos do gaiolas são também requisitadas e não Se tern
funcionalismo pOblico), corn voto em sepa- delas mais qualquer noticia.
rado dos Srs. Deputados Nilson Gontijo e 	 Portanto, aqui fica uma advertêncjaSérgio Olavo Costa. 	 para que os abusos sejam coibidos e para

da Comissão Especial, o veto total opos- que os pOssaros sejam apreendidos, mas em
to 0 ProposiçOo de Lei n.' 7.179 (ex-Projeto condiçOes que impeçam arbitraniedades. 0
a.9 56/75), encarninhado pela Mensagem Go- mais importante é que sejam evidentemente
vernamental n.' 53/75. 	 soltos em locais apropriaclos e corn teste-

munhas.
Estarnos estudando este assunto em pro-Oradores	 fundidade, abrangendo a caça e a pesca e,

em outra oportunidade, faremos urn pronun-APREENSAO DE PASSAROS 	 ciamento a respeito. Muito obrigado.
0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO

COSTA - Sr. Presidente, Srs. Deputados, 	 PARALISAAO DE LINHA AEREA
trago 0 Casa um assunto que é palpitante e
é do momento. Acredito que seja penfeita- 0 SR. DEPIJTADO MENDES BARROS -
mente entendivel a presel-vação da fauna e Sr. Presidente, Srs. Deputados, nesta Opor-
da flora. Somos daqueles quo se colocam na tunidade, quero apresentar a Casa requeri-
linha de frente dessa campanha altamente mento em que encareco aos Srs. Governa-
meritónia e que menece a nossa total solida- don do Estado e Ministro da AeronOutica Se-
riedade. Mas lamentavelmente chegamos tam- jam tomadas urgentes providéncias no sea-
hem a excessos, sendo neeessOria a nossa Lido da norrnalização da linha aérea que liga
tomada de posiçao e a nossa repulsa relativa- Governador Valadares e Nanuque 0 Capital
mente a determinadas medidas. NOo admiti- do Estado e ao resto do Pals.
mos, por exemplo, a arrogOncja policial e a Sr. Presidente, Srs. Deputados, através
truculêneia oficializada. Estas nao fazern deste requenimento trazernos 0 Casa urn pro-
parte da campanha menitónia. Ao contránjo, blema s6rio para Governador Valadares e
trazem dernérito 0 niesma, traem defeitos e para o Vale do Rio Doce, que estO nelacio-
não tnazem, absolutamente. qualquer contrj- nado com a suspcnsão do trOfego aéreo da
buição para a efetiva participacao de todos VARIG. Essa cornpanhia tinha prometido,Os mineiros nessa campanha. Essa atitude na data da suspensão dos vôos, em maio, que
nao conta corn a nossa simnpatia, e nos afas- senia feito convênio corn outna cornpanhia,
tamos de imediato das conquistas pretendi- citando inclusive a Pluma, que contmuanjadas. 	 fazendo a linha Belo Horizonte - Governa-

Ha casos de pássaros que, apreendjdos, dor Valadares - Nanuque. No entanto, ate
estariarn enriquecendo outros viveiros e nao o presente momento, segundo noticias de
soltos, testernunhadamente soltos, corno ad- Governador Valadares, a VARIG ou qualquer
verte a legislaçOo. Apneende-se uma gaiola outra companhia nao vai resolver o proble-
de pássaro já aprisionado hit muito tempo, ma. Nós, através da tnibuna, eseramos que
scm condicOes, portanto, do reaclaptan-se a o Sr. Governador do Estado procure inter-
vida selvagem. E. scm soltã-lo, sua gaiola é vir junto as autonidades competentes, para
levada para enfeitar uma vananda aihures. solucionar o problema que aflige o comércioFica apree.ndido em outro quintal. 	 de Governador Valadares e da região.

Urn pobre diabo gue, aos domingos fre- Aproveitamos a oportunidade para apre-
qüenta a feira Iivre, defendendo o pao e o sentar outro requerimento, em que pedimos
leite de seus filhos, e aparece vendendo urn seja feito apelo ao Sr. Diretor-Geral do
velho canOnio da terra ou urn meiro estro DNER no sentido de que seja feita a ligaçao
Piado, e logo aliviado dos mesmos, para Se- asfOltica da BR-262 a São Dorningos do Prata.gurança e tranqüilidade da nossa fauna. Mas
flão são soltos, como já frisamos. Que os
"abas largas" metam as botinas no mato, que 	 ATENTADO EM OURO BRANCOdepoi5 a graxa dá jeito. LO, onde se e.ncon-
tram os verdadeiros algozes da fauna, onde 0 SR. DEPUTADO SAID ARGES - Sr.
se envenenam pOssaros para salvar Os Presidente, Srs. Deputados. Desde que fuiarrozais, lit, sirn, é neceuárja a fiscalizaçâo. operado, talvez seja a primeira vez que ocupo
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XVI - PLANTA 7 	 ServicoS Rurais, 	
Art. 29 - Esta lei entra em vigor na.

corn sede em Sete Lagoas, 	 S em contrário .Minas Gerais, 40 data de sna pub1iCacS0 evogada5 as dispO-

mu hectares, situadOS no MuniCipio de São sicöe Sala das Reunioes, 19 de agosto de 1975.
Joao do ParaiSOXVII - REPLASA - Reflorestam(mto e
Planeiamento AgroifldUStrI Sorocaba Ltda.,

	 Emilio Haddad - Mendes BarrOS - Luiz

corn sede em Sorocaba, São Paulo, 50 mu 
Baccarini - AmIlcar PadoVafli - Said Arges

hectares, situadoS no MuniCiPio de São João - jqaroldo Lopes 	
Jorge Orlando Garofle.

do ParalSo.
- 	 cã° de que trata esta 	 JustifiCacão

Art. 2. 	 A aliena 	
drama do menor aban-

lei fica condiCiofla 	
a prévia autOrizacao do donado fere profundamte a sensibilidade

Senado Federal, nos termos do paragrafo 
Üfli 	

dos mineiros. Em Itaguara, uma plêiade de

Co do art. 171 da on 	 5o 	 ssiSteflC1Federal. 	
criaturaS humanas sensIveis a esse drama

Art. 3. - cvogada5 as disposicöes em resolveU fundar urna entidade a

	 e

contrârio, esta lei entra em vigor na data de o fez corn vontade de servir. Hoje é uma

sua publicacão. 	

entidade que presta relevantes servicOs a co-
munidade, mas está carente de recurSOs, por-

Dada no PalâciO da Liberdade aoS .... que ihe faita a condicão de entidade de uti-
lidade pdblica.

PROJETO DE LEI N.0 174175

	

	
eigida por lei.
Seflto està acOfli-

0 projeto que ora apr
panhado da doCUlflentacao ex 

Declara de uUlidade pñblica a Asso-

	

ciacSO de ProtecãO a Maternidad e e a 	
Emilio Haddad

InfâflCia e Hospital Santa Monica de Di- REQUERIMENTOS

vinolAndia de Minas.

	

A Assemb1é Legislativa do Estado (C 	 N.0 
484, do Sr. DepUtado Milton Lima,

I

Minas GeraiS decreta 	
pedindo a instalacão da estacãO experime1
tal do IBC, previSta fibS pianos goverfla

Art. 1.0
 - Fica declarada de utilidade mentaiS para o Estado de Minas GeraiS, na

blica a AssoCiacSo de ProtecSO a Mateffli- cidade de AragUari;
dade e a Infãfleia e Hospital Santa Monica de do Sr. DepUtado Euclides Cintra:
DlYinOlSntha de Minas. 

	

Art. 2.0 - evogam5e as dispoSicoes em 	
n.' 485, forrnUlafldo apelO abs Exmos

contrârio. 	

Srs. Goverflador do Estado e Secretârio da
AdrnifljStacao, no sentidO de que determi-

Art. 3.° - Esta lei entrarâ em vigor na nem providencias para a remesSa de mensa

data de sua publiCacSo. 	
gem a Assemfibléja modifica0 o § 2.', do
art. 3.' da Lei fl.0 6.565, de 17-4-7; n.' 486,

Sala das ReuniOcs, 19 (IC agostO de 1975. pedind sea autorizada a inclUSãO do asfah
tamento da rodovia Lagoa da prata - Moema

Vicente Guabiroba Said ArgeS - Fdb jo - BR-262 no programa de obras do DER-

Vasco, 	 - Dênio Moreira - Cicero Do- -MG para 1976; s/n.' 	 José Ribeiro Fi-
, solicitando votO de pe-

mont - Emilio 	 id em Itaiub

	

Haddad.	
sar pelo falecimento do Sr.
Iho, ocorro 	 à;

JustificOcOo - Destina-Se o preSente pro-

	

	
.' 487, do Sr. DepUtado Mendes Bar-n

jeto de lei a declarar de utilidade pñblica um
ros, encarecendo ao Sr. DiretorGer

	 do

entidade que, ha muito tempo, vern prestando DNER a necessida
	 da ligacãO asfãltica da

relevantes servicoS 	
laborioso que ha- BR-262 a Sãoao povo 	

oming05 do prata;

bita o MuniClPio c proximidades de Divino- 	 n.' 488 	 providêflcias urgeflte s, do mesmO parlam entar soljCi

lSndia de Minas. 	 Esse povo, 	 a volta d 	 anUqUe a Capitalque vai em tando seam tomadas
busca da minoracão de seus males, al 

recebe no sentido d
a linha aérea que liga

a tao neCesSária e indisPCflSav 	
assiStênc 	 Governador Valadares e

médica, sendo recebido corn carinhO quando do Estado e ao resto do Pals;

ternidade, o major e mais sublime dos dons. 	
da Sra. Deputada Jünia Man 	

dindose, pe
voto de congratu'acoes corn a

	 sidadebusca os recurSOs tao necesSários para a ma-
Católica de Minas Gerais pelo transCUrso dos

Vicente Guabirobd 25 anoS de funCionamelito de sua Faculdade
de DireitO solieitando voto de

PROJETO DE LEI N.' 175/75 	
da mnesma autora,pesar pelo falecimento do Prof. Silas Au-

gusto Deslafldes, da UF'MG, ocorrido no dia

Declara de utilidade pnblica a Casa 3 do corrente.

	

de Dona Dorica, de Itaguara. 	 pareceres

A Assembléla Legislativa do Estado de

	

Minas Gerais decreta: 	
Receberam parecer favorâvel:

Art. 1.0 - Fica declarada de utilidade

	

	
Pa ComiSSã0 de Constituicao e Justica

pñblica a Casa de Dona DoriCa, situada no 
Os 

ProjetOS n's. 103, 120, 126 e 139, em 1.'
dScussao;

MufliciPio de Itaguara. 



ço par denunciar a Casa taa tribUna e b fa 
I atos graves ocorridos no Munlcipio de Ouro Cr

Branco.
Parece-me que nos dias de hoje eflCOfl-

tramO-n°5 na época dos coronéis dos anos
30. 0 fato que me traz a tribuna deu-se numa a
pacata cidade do interior de Minas Gerais, '
após urn ato religiOSO. Na cidade de Ouro
Branco, apóS uma prociSsãO, o exPrefeit0
da cidade, Sr. José Bernardino dos Reis,
resolveU fazer urn discurso e conduziu-Se
quase subversiVamente, buscando acirrar âni-
moS. Inicialmente, 0 POVO 0 OUVIU, mas (ic-
pois quase o deixoU falando sozinho.

Tudo parecia terminado, quando o fu-
turo delegado de policla, Sr. José FaustinO
Alves, que viajava no carro do Prefeito Mu-
nicipal, fez vdrios (IiSPro S contra o Sr.
Fernando de Oliveira Silva, candidato do
MDB a Prefeitura Municipal daquela terra.
Ouro Branco ja teve urn delegado corruPto
que foi exonerado pelo ilustre Sr. Secretário
da Seguranca Püblica. Para o seu lugar está
indicado o cidadSO que ontern se tornou cri
minosO.

Quero denunCiar a Casa que este crime
tern a cobertUra da ARENA daquela cidade,.
Conheco nesta Casa OS mCUS eolegaS cia Au-
anca Renovadora Nacioflal e creio que, to-
mando des conhecime t0 deste crime, res-
ponSavels que S1O pela sustentaçao do Go-
verno do Estado, não darao cobertura ao
crimiflosO, que não ha de ficar impune. Ern
breves palaVraS, Sr. Presidente, porque .a
minha sañde me prolbe de falar inujto, de-
nuncio, torno a reafirmar a esta Casa, urn
crime que não se pode acoiher nos nossOS
dias; crime politico que não poderã ter a
cobertura dos Deputados que fazem politica
em Ouro Branco.

Al está o proteSto do MDB, que nSo se
calará jamaiS quando a politica for substi-
tujda pela violênCia e a razão pelo revólver

determhl.adas situacoes, nãodos que; emicontrava base legal. Entretanto, calcula-
Los que, par uma faiha on descUldO, a men-
igem propôS a solucão de urna parte do
roblema, porqUe a outra, a que se refere
o servidor que se apoSentar Par invalidez,
ao foi alcancada.

De forma que 0 servidOr aposentado par
nvalidez terá grande preiUlZO no cálculO de
eus provefltOs porqUe dc é obrigado a per-
nanecer dois anos afastado de suas ativi-
lades, dois anos licenciado, e so entãO apo-
;entar-Se, enquantO que a lei manda COUSi-

lerar apeflaS, para o cãlCUlO do servicO ex-raordinári0 e (las ntageflS, os iiltirnoS 365
dias de atividade do servidor. Ora, se o ser-
viclor está afastado par dois anoS, conse-
quentemente não estará praticando ou reali-
zando servicOs cxtraordiflnb05 e, por via de
regra, nao estarâ recebendo essas 	

ritageflS.

Aposefltando 	 coPtinUa1' scm recebê-las e
sem condicOes de -ye-las comPuta 	 para
cãlculO de seus proventos.

E par isso que estarnoS encarninha10
ao Sr. Goverfiador do Estado e ao Sr. Se-
cretãriO da AdmifliStracao o presente reque-
rirnento, que visa atender a essa centefla de
servidores que, apóS dois anos consCcUt(
de licenca para fratamento de sañde, ao se
apoSefltarTh deixam de ter incorporados aos
euS proVefltOs as yantagens que recebiam

antes de entrarem em licenca por inväiidez.
No terceiro requerimento, Sr. Presidefl

te, Srs. DepUtados, pedirnoS a 0nsignaca0
de urn voto de pesar pelo lalecimento do
Sr. José Ribeiro Filho, ocorrido em Ita-
jubã.

O Fábio Vasconcellos tern razão; que ali é ø
local privilegiado, predestinado, para a AçO-
MINAS.

Oferecemos todos as requisitos exigIveis
em ideais condicOes. Tanto em Rio Casca,
coma em Raul Soares on São Pedro dos Fer-
ros encontramos areas ate de mais de 10 km2,
corn topografia invejável; vazão de mais de
urn rio, sendo o seu principal o rio Casca,
que desOgua no rio Doce; transporte rodo-
ferroviário em piano mais do que viável, pois
temos rodovias que se ligam ao Rio de Ja-
neiro, a São Paulo, ao Espirito Santo e ate
A Bahia. Quanta a estrada de ferro, a região
está incluIda coma privilegiada peio Piano
Ferroviário Federal do Governo, estando
prevista a construcao de trecho ligando Ipa-
tinga a CapitOo Martins e alargamento cia! a
Três Rios, corn bitola de 1,60m. E, segundo
os cOlculos do Governo no II Plano Nacional
de Desenvolvirnento, essas providências de-
verOo estar concluidas ate 1979. Corn rela -
cao a recebimento portuário e transporte de
carvOo, temos a sorte de ser servidos pelo
rio Doce, e não estd fora dos pianos o fu-
turo aproveitamento daquele rio como via
fluvial.

Sobre energia elétrica, está a regiOo
aquinhoada corn uma linha de transmissOo
da CEMIG; e sabre indñstrias correlatas, te-
mos em Ponte Nova, Raul Soares e Sao Pedro
dos Ferros exceientes indOstrias e facilidade
de iigacOo corn Juiz de Fora, Lafaiete, Belo
Horizonte, São Paulo e Rio de Janeiro.

Outro item importante que justifica a
nossa intençOo é o congestionamento da re-
giOo metropolitana da nossa Capital. Temos
que envidar esforcos para afastar daqui toda
e quaiquer indñstria que venha poluir o nos-
so rneio ambiente. Sobre infra-estrutura so-
cial e disponibilidade de rnão-de-obra, temos
a salientar que a regiOo está situada entre
pólos ricos em material humano: Governa-
dor Valadares, Monlevade e mesmo os mu-
nicIpios da Zona da Mata, inclusive Juiz de
Fora.

Sabre o valor dos terrenos, nSo hd por
que se preocupar, pois estarnos convictos de
que, mediante contatos, haveria ate mesmo
condicoes de doá-los para a instalacoo da in-
düstria.

Asim, haverá o Sr. Governador e de-
mais autoridades iigadas ao problema da im-
plantacao da AOMINAS que voltar suas
ate.nçöes a nossa regiOo da Mata, pois acre-
ditarnos na sua viabilidade, nas suas ideais
possibilidades dentro da conjuntura especi-
fica junto ao plano de siderurgia nacional.

XXVI EXPOSIçAO AGROPECUARIA
DE CAXAMBU

0 SR. DEPUTADO FERRAZ CALDAS -
Sr. Presidente, Srs. Dcputados. Muito me
honrou minha designaçOo para representar
esta Casa na XXVI Exposiçao Agropecuária
de Caxambu, promovida pela Sociedade Ru-
ral do Sul de Minas. Desejo, desta tribuna,congratula corn as organizadores da Ex-
Posicao pelo pleno êxito aicançado, bern co-
mo pela significacao do evento para as ru-
ralistas mineiros.

A Sociedade Rural do Sul de Minas, mi-
ciativa particular congregando membros da
classe, tern prestado enormes beneficios a pe-
cuária do Estado, permitindo o intercâmbio
entre as criadores, estimulando o crescirnento
da producao, tanto quantitativa como quali-
tativamente. Especial destaque merece a
atuacao do Sr. Nelson dos Reis Meireles,
atual presidente da entidade, por sua dedi-
cacao e entusiasmo a frente das iniciativas
em prol da propaganda e estImulo da pe-
cuária mineira.

Esta promoção de particulares merece
todo nosso apoio e toda nossa admiracao,
motivo pelo qual desejamos alertar as pode-
res publicos para a necessidade de urn me-
ihor aproveitamento do Parque de Exposi-
coes de Caxambu.

0 referido parque, construido pelos ru-
raiistas da região, ocupa ampla area, possui
exeelentes instalaçoes e tern funcionado ape-
nas sete dias por ano. Considerando-se que
Caxambu é o centro agropecuario regional,
seria de inestimo.vel significãncia que o Par-
que de ExposiçOes fosse rnelhor aproveitado,
funcionando constantemente coma urn ndcleo
de apoio a classe rural, e que suas instala -
cOes pudessem ser aproveitadas todo o tem-
po, corn a instalacao de atividades e funcio-
namento (Ic departamentos ligados ao setor.

Aos organizadores da XXVI Exposicão
AgropecuOria de Caxambu as nossos para-
hens; aos poderes püblicos, nossa sugestao.

O SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA - (Profere discurso que, por naG
ter sido devolvido pelo orador, sero. pubii-
cado em outra edicao.)

POLUICAO

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, estou de
acordo corn a aprovacao do requerirnento do
ilustre Deputado José Santana.

Quero, no entanto, aproveitar a oportu-
nidade para, mais uma yez, coma tern ocor-
rido corn freqüência nesta Casa, em que pese
a amizade que nos une, discordar do Depu-
tado Dalton Canabrava. S. Exa. acaba de
deixar esta tribuna, onde, em ligeiro pronun-
ciamento, incorreu, data veriia, em algumas
infeiicidades.

Primeiro, o Sr. Deputado DOiton Cana-
brava, conforme Jo. se pronunciou aqui tam-
hem de outras vezes, pretende oferecer as
louros da vitória na iuta contra a poluicao
nesta cidade, neste Estado, ao Prefeito, tam-
bern amigo, Newton Cardoso. E uma faiha
cia rnernória de S. Exa., o Sr. Deputado
Dalton Canabrava, que não ignora que nesta
Assernbiéia este orador Jo. presidiu irma eo-
missOo parlamentar de inquérito contra a
poluicao e já secretariou outra comissOo, am-
bas na legislatura passada. Na verdade, no-
bre Deputado, esta Assembléia, ARENA e
MDB unidos, representando o povo, Ievou
Poder Legislativo, desde 1971, na Rua dos
Tarnoios, a luta contra a poluicão, poluicão
dos rios, do ar, dos alimentos e poluicao so-
nora. Lembramo-nos, inclusive, de que, quan-
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IMpLANTAcA0 DA ACOMINAS NA
zONA DA MATA

• 0 SR. DEPUTADO FABIO VASCON-
CELLOS - Sr. Presidente, Srs. Deputados.
Acabo de receber uma carta do Prefeito de
Rio Casca, Sr. Benedito Cesar, comuflicahl
do-me a existêflcia all de caminhödS da USI-
MINAS transPortando minério de ferro para
a sua usina de Ipattflga.

E urn I ato normal, Sr. Presidente, o que
estâ ocorrendo naquek Municipio - a reti-
rada do minério. Mas, para nós, que ho. bern
poucO tempo nãO sabiarnos da existêiiCia da-
queld produto natural, está constituilldo urn
fato flovo, razão de uma euforia scm prece-
denteS para todos as moradores daquela re-

puxar minériO e,
gião. São 40 caminhöes a segundo estamoS inforrnados, ate o final do
corrente rues deverãO estar saindo dali cerca
de 80 caminhöes a levar minério para a
USIMTNAS, ininterruPtet

Não tenloS, ainda, conheCimento do teor
metãlico daquele produtO, rnas, em se obser-
vando o interesse da IJSIMINAS em trans-
p rtálO , no temos dñvida de que seja da
meihor qualidade. Tudo Iaz crer que Deus
e mesmo men guia. Como é que pode aeon-
tecer urn fato desseS, nufli morneflto em que
estafllos lutando ardorOSamete para levar
âra -/regiãO a ACOMINAS. So mesmo Dens.

Mo&tra1d0 :ads homeflS, as autoridades, que

REIvINDIcAc0ES DIVERSAS
0 SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
Sr. Presiclente, Srs. Deputados. •Deseja-

mos subrneter a consideracão da Casa três
requerirneflto s. 	-

AtravéS do primeirO, solicito ao Sr. Go-
vernador do Estado autorizar a jnclusãO, no
programa de obras do DER-MG para 1976,
do asfaltarnento da rodovia Lagoa da Prata

Moema - BR-262.
No segundo, lormUlo apelo aos Exmos.

Srs. Goverflador do Estado e Secrctârio de
AdmifliStracao no sentioo de que deterifli
flem providêflcias para a remessa de me1-
sagem a Assembléia contendo rnodificacoes
no § 2.°, do art. 39, da Lei n.° 6.565, de
17-4-75

EfetiVa1te, Sr. Presidente e Srs. D-
putados a medida que estamos propondo a
S. Exa., o Sr. GoverfladOr, e ao sell Secre-
tário de AdrniniStrac ao , é dos mais justas e
neceSSárias, porqUaflto S. Exas.; ao en yla-
rem a esta Assemblela a mensagem contendo
o projeto que origifl°U a Lei n.° 6.565, de
17-4-75, procUraram solucionar o antigo pro-
blema do d&lclO dos provéritoS dos aposen
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do fizemoS urn dos prirneirOS discurSoS e
menciOnamos o tema poluicão sonora, ha
anos atrãs, urn on dois colegas nossos enten-
derarn que a minha expresSãO era descabida, U
que não se haveria de falar em poluicão so- r

C
nora. 

Citando, nobres DeputadoS, o grande 	
d

sico russo, em seu livro Liberdade, Coexis- °
Lência C Progresso, voltamos ao assunto da
poluicãO, lendo uma pãgina daquele livro, a
onde aquele grande cientista, hoje cativo na C
União SoviétiCa por causa de seu pensarnento
em prol da liberdade, fala, inclusive, na p0-

luição do alimento em virtude do adubo mat
preparado, em que ha desequilibriO de subs-
tâncias quirnicaS, provocando, atravéS dos
alimentoS, como por exernplo da beterraba
e de todos os produtos que São adubados,
o cancer, a leucernia na pessoa qUe os ingere,
tudo em consequeflCia de aduho mal prepa-
rado sob o ponto de vista qulmicO.

Outra infelicidade de V. Exa. é no mo-
mento em que pretende atribuir ao Sr. Pre-
sidente da Repãblica, o General Geisel, uma
grosseria. Naturalmente V. Exa. desconhece
Os fatos, porque se enco.ntra na trincheira da
oposicão. E nós, que esiamoS, como vice-lider
do Governo, frequentando o Palãcio da Li-
Ijerdade, sabemoS c afirmamOS que mais de
urn telefonema o Sr. Presidente da Repd-
Mica den ao GoverfladOl' Aureliaflo Chaves.
Posso chamar como testemunha o nobre co-
lega, Deputado SebastiãO NascilnentO, poiS,

dias antes de ser haix a(lo o decreto do Sr.
Presidente da RepdhliCa contra a poluicão,
já havia afirmado ao nobre colega que o re-
ferido decreto iria ser publicado, pois disso
havia-me informa(!O o Sr. Governador no
Palácio da Liberdade. 0 GovernadOr não f i-
cou malvisto. Pelo contrário, ficou muito
bern, porque S. Exa., o Governador do Es-
tado, apoiado na decisão do Juiz de Direito
cia Comarca de contagem, corn a lei vigente,
S. Exa., atendendo a decisão da justica, for-
neceu então todo o aparelharneflto policial
do Estado para Sc cumprir a decisão da
justica. Mais do quc isto: S. Exa. ofereceu
todas as garantias ao Prefeito Newton Car-
doso. S. Exa., inclusive, tern dado demons-
tracöes de apreco aos nobres Deputados da
oposicão, pois ainda ha pouco acatava uma
indicacão do parlarnentar Milton Lima a res-
peito da taxa de seguranca.

Nobre Deputado, entendiarnos (lever tra-
zer a esta Casa, ao páblico de Minas Gerais
e sobretudo a V. Exa., pelo apreco que nos
inerece, estas consideracbeS, porque, na ver-
dade, as grandes idéias lancadas pelo par-
krnento é que são a inspiracão para o Exe-
cutivo, seja estadual ou federal.

Já que nos referimos a poluicão, pode-
mos lembrar que este modesto orador apre-
entou, na Legislatura passada, urn projeto

tie lei criando o CEPA (Comissão Estadual
de PrevencãC) Arnbiefltal) que, aprovado nesta
Assernbléia, infelizmeflte não logrou a san-
cão do então Governador Rondon Pacheco.
E agora o Sr. Governador Aureliano Cha-
yes, come que inspirado nesta idéia do Le-
gislativo, criou urn organiSrno similar àquele
por nós pleiteado.

Defesa do PalrimóIlio Artistico
Ainda ha pouco lamentávamoS, na Sala

eputado Manoel Costa, rnais urn furto ocor-
ido em igreja de Sahara. Este Deputado,
omo represeritante da ARENA e elemento
os rnais votados naquele MunicipiO. sugeriu,
Leste parlamento, urna outra medida: a cria-
:do da policia de museus e igrejas, tarnbérn
provada neste plenário. Depois disso, vi-
005, sucessivamente, o furto de irnagens e
bras de arte na Igreja Nossa Senhora do
'ilar, em Ouro Preto, em Sabarâ, em São
[oão del-Re', terra do Deputado José Luiz
3accarini. Urge, pois, Sr. Governador, que
sta PolIcia Militar, que tern as melhoreS tra-
iliçbes de serviços prestados a Minas e ao
Brasil nas horas difIceis de defesa contra as
Lnvestidas da subversão, sob as ordens do
Governo do Estado constitUa urn batalhão
especial de policia de museus e igrejas, a
fim de se pôr cobro a essa atividade sacri-
lega e arbitrária de furtos e subtracöes de
obras de patrimôfliO artistico nacional. Qual-
quer urn de nós pode icr na Co.nstituicãO Fe-
deral o que prevê o parágrafo dnico, do art.
180: "Os hens patrirnofliaiS merecem de-
fesa especial do poder püblico". Ora, que
defesa tern dado o poder pdblico de nosso
Estado a essa fabulosa riqueza artIstica de
que dispornoS? E sabido que Minas Gerais
possui 60% on mais do patrirnôfliO artisticO
e histórico do Pals e, infelizmeflte, entregUe
aos ladrbes, aos assaltantes e aos sacrilegoS.
Não é possivel, Sr. Governador, que no seu
Governo continue essa barbaridade. Jã ternos
o BatalhãoEsc0la, o Batalhão de Policia
Florestal, o Batalhão de TrânsitO, o Batalhão
(le Policiamento Intensivo e outroS mais.
Varnos, pois, criar também o batalhão de pro-
teção as nossaS cidades bistoricaS Ouro
Preto, Mariana, São João del-Rei, Serro e
outras. 0 art. 180 da Constituicão Federal,
no seu paragrafo cinico, não está sendo lern-
brado. E tempo, em nome do povo que re-
presentamoS e em favor de todos os brasi-
leiros, que Minas Gerais venha a pôr firn a
esses assaltoS, sobretudo nas igrejas e mu-
seuS.

Questôes de Ordem

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Estando
ausente da Casa, na reuniãO de hoje, o Sr.
DeputadO Kemil Kurnaira, gostaria de, em
nome de S. Exa., deixar registrado o seu
voto favorável ao Requerimeflto n. 9 444 e,
sobretudo, a sua preocuPacãO corn os pro-
blernas que afligern a populacão de Teófilo
Otoni e adjacêflCias.

Como repreSentante daquela cidade no
Legislativo mineiro, tern S. Exa. se preo-
cupado bastante corn esses problemaS, tanto
que recentemente fez também urn pedido ao
Sr. Presidente do IPSEMG para que insta-
lasse urn posto de atendimento medico na
cidade de Teófilo Otoni.

A propósito, Sr. Presidente, em questão
de ordem, gostaria de indagar a V. Exa. se
não foi aprovado idêntico requerimento do
Sr. Deputado Kemil Kumaira no prirneiro
semestre deste ano, isto porque existe uma

jurisprudência firmada nesta Casa, no sen-
tido de que, havendo dois requerirneno
corn a mesrna finalidade, o segundo requerj-
mento fica prejudicado

Ao trazer, pois, o aplauso aos nobres co-
legas que se preocupam corn os problemas
de suas cidades, peco ao Sr. Presidente, em
questão de ordem, inforrnar-me se ja recebeu
resposta ao oflejo (lesta Casa, para que nSo
seja novamente instado a se manhfestar a
respeito do rnesrno assunto.

0 SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
Sr. Presidente, queria deixar consigna(lo

nos anais da Casa que arn(Ia ontem 0 Si-.Presidente da Repdblica, corn base no AI-5,
punlu dois (liploinatas porque estavarn pra-
ticando corrupcSo. Digo isto para rnostrar
ao Deputado l)ãlton Canabrava que o Go-
verno age quando existe corrupçao.

0 SR. PRESIDENTE -- 	 ha quest-5o
de ordern a resolver.

PROJETOS
Em l. ciiscussbo:
n.9 101. do Sr. Deputado Mendes Bar-

ros, que declara de utilidade püblica o Vi-
minas Sport Club, corn sede em Nova Era;

n. 9 168, do Sr. Deputado Ldcio dc Souza
Cruz (ex-Projeto n. Q 1.249/74 desarqui-
vado, do ex-Deputado Edgard Vasconcelos),
que deciara de utilidacle pdblica o Operário
Esporte Clube, de São Go.nçalo do Rio Abai-
xo;

n.9 172, do Sr. Deputado José Laviola, que
(leclara de utilidade ptiblica o Pnidenthna
Futehol Clube, corn sede cm Belo Horizonte.

Em 2. discussão:
fl. 9 130, do Sr. Deputado Carlos Eloy,

que declai-a de utilidade pñblica a Corpo-
ração Musical Banda São Sebastião, corn sede
em Brumadinho.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.° 306, do Sr. Deputado Fãbio Vascon-
cellos, que solicita a transcricSo nos anais
do editorial Destino do Menor, publicado noEstado de Minus de 3 do corrente;

n.° 315, do Sr. Deputado Raimun(io Al-
bergaria, solicitando a transcricão nos anais
do artigo Dois Pesos c Duas Medidas, publi-cado no Estudo de Minus (Ic 20 de malo ül-tirno;

n. 9 399, do mesmo pai-larnentar, solici-tando a re gularizaçSo (la situacSo do pessoal
que trabaiha no Sanatório Estadual Eduardo
de Meneses e no Departamento da Lepra;

n. 9 420, do Sr. Deputado Dalton Cana-
brava, solicitando a TELEMIG a instalaçSo
de linha tclefônjca corn sistema interurbano
nos Municipios de Buenópolis e Joaquim Fe-llcio;

n. 9 428, do Sr. Deputado Euclides Cm-
tra, solieitando ao BNH a cessSo de urn ter-
reno em BarSo de Cocais para construçSo de
conjunto habitacional;

n.9 437, do Sr. Deputado Wilson Tanure,soljcjtando ao Sr. Govei-nador do Estado
promover gestbes para que a COMINCI nSo
deixe de efetuar investjmentos em Matozi-nhos;

n.9 438, do Sr. Deputado Mendes Bar-
ros, solicitando ao Sr. Gove,-nador do Esta-
do que, através de convenio entre o DER e
as Prefejturas de Belo Horizonte e Conta-

gem, seja feita a pavirnentaçao asfáltica cia
via de acesso a CEASA, passando pelos Bair-
ros Serrano, Jardim Guanahara, Santa Lu-
zia, São Joaquim, Novo Progresso e Laguna;

n. 9 442, do Sr. I)eputado José Santana,
solicitando aos Srs. Governador do Estado e
Presidente do IPSEMG providências para a
criaçSo de urn posto regional em João Mon-levade;

n. 9 443, do mesrno parlamentar, pedindo
aos Srs. Governador do Estado e Presidente
do IPSEMG a criaçao de postos regionais em
Araçuai e Almenara;

n.9 449, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando ao Sr. Governador do Estado
prornover meios de se evitar a prisão de me-
nores, substitujn(Ioa por urna colônia edu-eacional;

n.° 468, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
solicitando seja a cidade de Santa Rita do
Jacutinga dotada de urn posto de sadde coin
eficazes condiçbes de atendimento;

da Sra. Deputada Jünia Manse, em que
pede voto de con gratulaçoes corn a Direcão
(Ia UniverSida(Ie Católica de Minas Gerais
pelo transcurso dos 25 anos de funciona-
inento (Ic sua Faculilade de Direito;

da mesma autora, solicitando voto de
pesar pelo falecirnento do Prof. Sylas Au-
gusto Deslandes, da Faculda(le (IC Odontolo-gia (La UFMG;

do Sr. Deputado Euclides Cintra, pedin-
(10 voto die pesar pelo falecirnento (To Sr.
.José Bibeiro Filho, ocorrido em ltajubá.
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36.a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 19 DE AGOSTO
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João Ferraz - Fernando Junqueira -
Wilson Tanure 	 Lücio de Souza Cruz -
Said Arges - Jünia Manse 	 Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Antonio Dias
Carlos Eloy - Carlos Lemos - Chnistovam
Chiaradia - Cicero Dumont - Gyro Maciel
- Dalton Canabrava - Delfim Ribeiro -
Domingos Lanna - Elmo Braz - Emilio
Gallo Emilio Haddad - Euclides Cintra
- Euripedes Craide - Fábio Notini - Fá-
bio Vasconcellos - Ferraz Caldas - Genésio
Bernardino - Gerardo Renault - Gomes
Moreira - Haroldo Lopes Humberto de
Almeida - Jesus Trindade - João Bello -
João Marques - João Navarro - João Pinto
Ribeiro - Jorge Orlando Carone - José
Laviola - José Honório 	 José Santana
Kemil Kumaira 	 Luiz Baccarini 	 Mendes
Barros - Milton Lima Milton Salles -
Morvan Acayaba - Narcélio Mendes - Neil
Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Raimundo Albergaria - Ronaldo Canedo
Sebastiao Nascime,nto - Sérgio Ferrara -
Sérgio Olavo Costa - Telêmaco Pompei -
Vicente Guabiroba.

Oradores

O SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA - (Profere discurso que, por nao
ter sido devolvido pelo orador, será publi-
cado em outra edicao.)

MANIFESTO DA MULHER BRASILEIRA

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE
- Sr. Presidente e Srs. Deputados. Quere-
mos trazer, nesta oportunidade, o entendi-
mento da bancada da ARENA a respeito da
votacao, que ora Se processa, do requeri-
mento do nobre Deputado Dalton Canabrava.

Na verdade, nos, da ARENA não vota-
mos contra as muiheres do Brasil, porque é
urn subterfñgjo a afirmação oposicionista de
que o manifesto pedindo anistia neste Pais
esteja assinado pelas muiheres do Brasil. E
o próprio Deputado Dalton Canabrava que,
desta tribuna, lembrando a figura da muiher
mlnejra e brasileira, que em 1964 saiu as
ruas Para combater a mazorca e aquele es-
tado de coisas, é o próprio Deputado, repito,
que nAo tern condiçöes de vir a tribuna ParaIdentificar as signatárias desse documento,
no qual se pretende pedir anistia Para cas-
sados e puniclos pela Revoluçao.

A ARENA, nesta noite, uma vez mais,
votou conscientemente corn a filosofia da
Revoluçao, Para repudiar a atitude de algu-
mas mulheres que, encapucadas no anoni-
mato, pretendem apenas tumultuar a vida
do Pais. E lamentamos que urn deputado da
estirpe de Dalton Canabrava, revolucionãrio
que foi ao nosso lado, em 1964, na cadeia
de radio pela liberdade e nas ruas, atenden-
do a filosofia de sua forrnacao democrática,
este hornem inteligente e brioso, hoje venha
tentar conquistar o voto da bancada arenista,
corn uma argumentação que não procede.
Nós não votarnos contra o desejo da rnulher
brasileira, pois o desejo da muiher brasileira
já foj manifestado em 1964, e era o desejo
deste Pals de sair dos acontecimentos tris-
tes e degradantes, como os que hoje estao
ocorrendo em Lisboa e em todo Portugal, a
pátnia mae, o Pais irmão, o pals que está
sofrendo violências fisicas e, pior do que
isto, sofrendo violências morals. Urna mi -
noria de 12% de eleitores, esmagada nas
urnas por 88%, não quer entregar o poder,
mas vai ter que ceder a realidade, entregar
o poder frente a vontade soberana da nacão
portuguesa. Nós jamais permitiremos, corno
os portugueses, que a doutrina comunista
prevaleça em nosso Pais.

Lamento, mais uma vez, discordar de
meu amigo, Deputado Dalton Canabrava, mas
queria deixar consignado nos anais desta
Casa que a ARENA continua coesa corn a
filosofia do Sr. Presidente da Repüblica; a
ARENA é o partido sustentáculo do Governo
da Revolução. Portanto, näo permitiremos
que episódios como este e outros tentem
abrir uma brecha na estabilidade que existe
na ordem deste Pals.

São estas, Sr. Presidente, as palavras
que expressam a significacao da atitude da
hancada arenista na votação ha pouco nea-
lizada, contra a transcnição, nos anais, não
de urn manifesto da mulher brasileina, mas
de urn docurnento assim denorninado, que
ninguém sabe de onde veio, por que e Para
que foi feito.

MANIFESTO DA MULHER BRASILEIRA

O SR. DEPUTADO MILTON LIMA -
Sr. Presidente e Srs. Deputados. E melan-
cólico, contundente e constrangedor presen -
ciarmos, neste templo de democracia, este
recuo da bancada do Govenno, votando con-
tra a liberdade. Digo contra a liberdade, por-
que nesta noite a bancada governista vota
contra Os pnincipios e as tradiçöes de Minas
Gerais, contrariando a nossa história, aquilo
que temos de mais sagrado.
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ram empossados os nossos companhejros da
Câmara Federal, vãnioS trabaihos foram apre-
sentados, sobressaindo, dentre os demais, o
do nobre Deputado da bancada gadcha, Alceu
Colares, que reuniu em memoravel concen-
tração os vereadores do Brasil, que levaram
ate o Presidente da Repdblica as reivindi-
cacöes no sentido de receberem rernunera-
cão, como acontece nas capitais dos Estados
e em algumas cidades corn populaçSo Supe-
rior a 100 mil habitantes.

Quase todos nós, cleputados, fomos ye-
readores e conhecemos as difjculdadespara
O exercIc jo efetivo da vereanca. São as câ-
maras municipais materialmente desprepara -das Para as reuniOes. Sao Os prefeitos in-
capazes de compreender a acão do Legisla-
tivo, procurando concentrar todo o poder de
decisCo em suas mãos. SCo, cnfim, vários
fatores que desestimularam e continuam de-
sestimulando o exercicio gratuito da vere-
anca. 0 que tern acontecido é quc, de elei-
cão em eleição, mais dificil se torna Para
qualquer dos partidos politicos a escoiha de
elementos capazes Para o exercicjo de tao
alta e patriótica missSo, como é o caso dos
vereadores. Esta rernuncraçao, que não é
ainda rnuito grande, mas varia de acordo
corn as possibilidades financeiras de cada
municipio, val proporcionar uma dedicaçao
mais integral de todos OS vereadorcs e
o chamamento de elementos que gostariam
de se dedicar a essa atividade politica, mas
que não se dedicam porque sofrem prejul-
zos financeiros nas suas atividades normais.

E, portanto, a presença do MDB, aten-
dendo a uma reivindicacao de todos os ye-readores do Brasil, no momento em que a
Assembléia mineira faz uma adaptaçao da
Emenda Constitucjonal n.° 4, de 23 de abrjlde 1975, embora muitas câmaras já tenham
aprovado projetos de resoluçao fixando yen-
cimentos. Estarnos dando urn passo no sea-

	Ouvi ainda ha poucO a justifiCatiVa a distc 	
medida acima de tudo corno

maneira de se apresentar diante do eleitora- a rtorndo mineirO, do vice-lider do GoverflO, como
se estivéSSemos aqui defendefldo o requeri-
mer'to do nobre Deputado Dalton Canabrava, par 1

fazendo proselitism o em prol da liberdade.
estamoS pela vontade do povo mmci-apr

Aquiro, defendefldo urn mandatO sagrado. Por hr
Clue negar aos cassados o perdão que des mii
pedem? Por que, expessedi5tas, exuden1Sta5,
experriSta 5 e petebiStaS negarmo s a esseS 	 d
homens o perdão? Por Clue negarmOS a Jus- fie

pacelino 	 bitsche1j, que Ia teve term] 	
o

1ade deperiodo da sua punicão, a oportunide
disputar novamente, em praca pdblica, o
voto popular? Para falar de progreSso, Para 	 a
falar de desenVOlVimt0, Para falar (10 Bra-
sil de hoje que ele própriO construiu? Por 	 a
que tanto ôdio, nobres colegas da ARENA,
tanta subserViêna, Sr. Lider do Governo,nós da bancada do
MDB, simpleSmente pedimoS perdão para a]no momento em que 	 ,

aqueles Clue, ha dez anoS, estäo marginaPor bzados da vida piiblica do nosso Pais?
quê? Esta é a grande jterrogacä0.

Falo aqui, neste momeflto, em nome d ti
bancada do Movimeflto 1)emocr1tic0 Brasi-
leirO, por delegacão do men Ilder, Para dizer
que 0 

requcrirnento apresefltado pelo nobre P
DeputadO Dalton Canabrava, cornurna gran- p
de coragem, num momentO em que outroS se p
acovardam, seria uma valoriiacäo ma jor da p
democracia, serja a valoriZacäo major das o
liberdades pñblicaS.

Aqui temos, atrâs destaS montanhas, 0

exemplo da Inconfidêncihl Mincira. Au Tira- C
dentes lutou, au TiradenteS morreU, mas
morreU pela liberdade. E outróS exemplOs
ternos ern nossa terra tao querida, tao cheia
de tradicão, de história e de nobreza.

Eu digo, na condicão de deputadO novO
nesta Casa, que a experiêflcia dos antigoS da
bancada da ARENA, neste mornentO, me dci-
xa 0nstrangido e melanCólico. Que exein-
plo daremoS aos nossoS filhos, que exemPlo
daremoS aqueles que esperam na nossa atua-
ção neste parlamento? Como sair as ruas e
dar urna satisfacão ao povo? Ouvi atenta-
mente as palavras do vice1Ider do GovernO,
Deputado Jesus Trindade. Notei que 0 ob-
jetivo principal de sua fala nesta noite não
foi outro senCo justificar perante a muiher
mineira, perante a muiher brasileira, que a
bancada da ARENA não estâ contra a mu-
Iher, rnas, muito pior, está contra 0 perdäo.
E esta a razäo principal notada por este
Deputado. Estou simpleSmente observando a
atuacao dos meus nobres colegaS.

Aqui chegUei, depois de governar uma
cidade de importâflcia em toda Minas Ge-
rais. DepoiS de sofrer as 0nsequeflCia5 de
urn proceSSo que me levou as barras dos tn-
bunais. Recebi a absolvicão da justica e,
mais recentemej1te, tambérn fui absolvido
pela minha gente do Triânglllo Mineiro, que
me troUxe a esta Casa, através do seu voto.
Os rneus amigos viverarn e participaram co-
migo da grande bataiha que enfrentei a
frente do governo do men municiPio. Por
que ter medo, por que 0 recuo, neste ins-
tante, da nossa naciona1idade' Por que per-
dermoS a esperanca na distenSäo, apregoada
no inicio do Governo do General Gejsel, a

10 ao estadO de direito?

larnento, nesta noite históriCa, votando

ovacão, nega urna ome flagem a muiher
sileira, que, cm 1964, corn urn terço nas
as, pedia a RevolUcão. Todos nós, Clue
ticipamos daquele movimento, lutando ao
o das alas renovadoras de Minas Gerais,
amos frustrados e sentimos que o

 Minas.
	 foi

-cial. Hole nós nos sentimoS totalmente

C se negu e 0 
perdão aos cassados, atravCs

enas o perdão Para aquele que foi cassa-

ividade politica.

m
qi.

tido de adaptar a nossa Constituicao a Cons-
tituicão Federal e de dar garantia constitu-
cional a todas as cãmaras municjpajs que
já votararn o projeto de resolucão a L Q dejulho de 1975. Fica, pois, registrada a pala-
vra do MDB ãqueles nossos deputados fede-
rais e estaduajs que Sc preocuparam corn
este problema e que sensibilizaram o Exe-cutivo Federal.

Esperamos que outras reivindicacoes que
o MDB tern levado ao Governo Federal nas
areas da economj]1 das finanças, na area
social e na própria area institucional sejam
acatadas corn o rnesmo entusiasmo e corn a
mesma rapidez corn que acatou a sugestäo(Ta rern uneracao dos vereadores. Varnos con-
tinuar lutando Para que o Pals volte a nor-
malidade democrátjca SAO essas as esperan-cas do MDB.

o SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA - (Profere discurso que, por nCo
ter sido devolvjdo pelo orador, será publi-
cado em outra ediçao.)

Matérja Aprovada

Em 1. discussão, a Emenda Constitu..cional n. 9 3, do Sr. Deputado João Navarro,
que dá nova redacao ao art. 156 da Consti -tuicSo do Estado e fixa critérjos de rernune-
raçdo dos atuais vereadores.

Matéria Rejeitada

Requerimento do Sr. Deputado DaltonCanabraya, pedindo a consignacao de voto
de aplausos As muiheres do Brasil pelo ma-nifesto em que solicitam anistia geral Para
Os punidos pelos atos institucionajs.
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NCo pretendia nesta noite, ocupar a tn-
a, mas live essa mnspiracão quando notci

te, na realidade, a maioria dos Srs. Depu-
dos relega a urn piano secundCrio os obje-
vos prmnciPais da repreSefltacao popular.

Daqui por diante estarei mais atentO a
osição dos meus colegaS da ARENA e, scm-
re que se lizer neceSSário, lancarei o meU
rotesto, o meu repñdio pelas orniSSöCs e
cia subscrviCna que tanlo comProflietem

nome desta Casa.
Ouvi as palavras do ilustre vice-lider.
o respeito e admiro, inas não estamoS

qUi Para faturar yotos, Para ocupar as man-
hetes de jornaiS, corno afoitafllcnte afmrmOU
. Exa. EstamOs, sun, defcndefldo nossa

josicCo, a posicão do MDB contra as injuS-
icas. A ARENA ,nSo faz justica, hole, nesta
Casa, em razCo da sua subserviênC, do
medo, que chega as rnargens do pavor.

Aqui termino, deixando as minhas pala-
vras de soiidaniedade ao nobre Deputado
Dalton Canabrava, que, corn destemor e co-
ragem, ofereCeU ao parlarncflto mineiro, nãO
coin objetiVOS 	 flTagogiCo5, rnas em nome

a oportunidade de se coloCarda justica, um em sintoflia corn os anSciO5 populares. PeçO
aos membros da ARENA q 	 ainda nestaue,
noite, na tranquilida de seus lares, façam
urn exame miflUcioso em suaS consciêflcias,
que analisem o passado dos cassadoS e ye-
jam que os hornenS marginaliZados hoje aju-
daram a construir este Pals. E isto que Cu

tenho a dizer, e digo corn muito orgulhO
este Estado, apes ar de ter Per a sua
tradiV50, em grande parte, ainda é o Estado
da liberdade. Liberdade ainda que tardia,
é o clue nós desejamos.

REMITNERACAO DE VEREADORES
o SR. DEPTJTADO EMILIO HADDAD

Sr. presidente, Srs. Deputados. Vamos vo-
tar, na noite de hoje, a Emenda ConstitU
cional n 3/7, que dá nova redacão ao ar-
tigo 256 da constituicao do Estado de Minas
Gerais.

Durante a campanha eleitoral de 1974,
urna das teses ievantadas pelo MDB foi a da
rernUfleracao dos vereadores de todas as câ-
maras municiPais deste Pals. Tao logo fo-

i1iu	 'k'stauracãO das liberdades publiCas, o

Sr. Presidente, Srs. DepUtados. Este

simples reqUeriflleflto, nega-ihe a sua

epcionaCIo5 corn os desvioS c descamiflhos
inovimento. Agora, nSo podemos admitir
uma simples indicacão ao Sr. Presidente
Repñblica . A muiher brasileira deseja

Para quc dc possa voltar novaiTiente a
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37. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 9 H 30 MIN DE 20 DE AGOSTO
DE 1975

PRESIDNCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecimento
João Ferraz - Fernando Junqueira -

Wilson Tanure - Lücio de Souza Cruz -
Said Arges Jñnia Alarise - Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Artur Fagundes -
Antonio Dias Carlos Eloy - Carlos Lemos
- Christovam Chiaradia - Cicero Dumont
- Cyro Maciel - Dalton Canabrava - Del-
urn Ribeiro - Domingos Lanria - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad -
Euclides Ciritra 	 Fábio Vasconcellos -
Ferraz Caldas - Genésio Bernardino - Ge-
rardo Renault - Gomes Moreira 	 Haroldo
Lopes 	 Humberto de Almeida - Jesus
Trindade - JoSo Bello - JoSo Marques -

JoSo Navarro - JoSo Pinto Ribeiro Jorge
Orlando Carone - José Laviola - José Ho-
nório - Luiz Baccarinj - Mendes Barros
- - Milton Lima 	 Milton Salles - Morvan
Acayaba Narcélio Mendes Neif Jabur
- Nilson Gontijo - Nunes Coelho - Pedro
Narciso - Rairnundo Albergaria - Ronaldo
Canedo - SehastiSo Nascimento 	 Sérgio
Ferrara 	 Sérgio Olavo Costa - Telêmaco
Pompei 	 Vicente Guabiroba.

Matéria Aprovada
Veto parcial oposto a Proposiçao de Let

n.° 7.170, contida na iIensagem Governa-
mental n. 9 46 (ex-Projeto de Lei n.° 53, d&
Sr. Deputado Sylo Costa, que dispOc sobre
cadastrarnento rural e dO outras providên -
cias)



PBESIDNCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ Proposiçôes

85. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 20 DE AGOSTO DE 1975

PROJETO DE LEI N. 9 176/75
Compaecimento

Joijo Ferraz - Fernando Junqueira -
Wilson Tanure - Lñcjo de Souza Cruz
Said Arges 	 Jünia Manse 	 Pedro Gustin
- Ainilcar Padovani - Artur Fagundes --
Antonio Dias - Carlos Eloy - Carlos Le-
mos 	 Christovarn Chiaradja 	 Cicero Du-
mont - Cyro Macid - Dalton Canabrava

Deifim Ribeiro -- Dênjo Moreii-a Do-
Iningos Lanna - Elmo Braz -- Emilio Gallo
- Emilio Haddad - Euripedes Crai(le - -
Fábio Vasconceilos 	 Ferraz Caldas - Ge-
nesio Bernardino - Gerardo Renault 	 Co-
mes Morcira - Haroldo Lopes 	 Joäo Bello
- JoSo Navarro - João Pinto Riheiro -
Jorge Orlando Caronc 	 José Laviola -
José Honónio 	 José Santana - Kemil
Kumaira 	 Luiz Baccarinj 	 Mendes Bar-
ros 	 Milton Lima - Milton Salies - Mor-
van Acayaba --- Narcélio Mendes -- Neif Ja-
bur Nilson Gontijo -- Nunes Coelho
Pedro Xarciso -- Raimundo Albergaria
Ronaldo Canedo - SebastiOo Nasciinento -
Sérgio Ferrara Sérgio Olavo Costa - Sylo
Costa - Tclêmaco Pompei - Vicente Gua-
biroba.

Expediente

OFICIO

Do Sr. Edgard Barreto Bernardes, Chefe
do Gabinete do Ministro dos Transportes,
encarninhando informaçSo do DNER de que
a BR-120 nSo integra o II Piano Nacional de
Desenvolvirnento 1975/79, nSo sendo, p01-tan-
to, Possjvel o pronto atendimento da reivin-
dicaçao de aurnento de redursos para. sua
C011CIU S50, feita através do Requerimento n.9
122, do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone.

Deciara de utilidade pdbiica o Cen-
tro Espirita de Umbanda Nhá Chica e
Pai Jacob de Imbaé, associação civil corn
sede em Belo Horizonte.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica deciarado de utilidade
piibiica o Centro Espirita de Umbanda Nhá
Chica c Pai Jacob de Imbaé, associaçao ci-
vil corn sede em Belo Horizonte.

Art. 2. - Revogadas as disposiçoes em
eontrOrio, e.ntrará esta lei em vigor na data
lc sua puhlicaciio.

Sala das ReuniOes, 20 de agosto de 1975.
Am Ilcar Padovani	 Jorge Orlando Ca

rone - Sérgio Olavo Costa - Neif Jabur
Emilio Haddad -- Vicente Guabiroba - Mil-
ton Lima.

Justificacdo 0 Centro Espirita de Urn-
banda Nhá Chica e Pai Jacob de Imbaé é
ama entidade que tern por finalidade o es-
tudo teórico da doutrina e sua propaganda,
praticando a caridade em todos os seus ma-
tizes.

Está devidarnente registrado no CartOrio
Jero Oliva, no livro A-2, sob o n.° 1.259.
Foi fundado em 10 de agosto de 1957.

Sua atual diretoria assim está composta:
Benjamin Batista de Lima, Presidente; Rate
Mateus Franca, Vice-Presidente; Geraldo Ro-
drigues de Carvaiho, Tesoureiro, e Nilzete
Magalhies, Secretária. Todas elas pessoas de
bern e do trabaiho, que tudo fazem pelo en-
grandecimento da associaçSo dentro da linha
espirita.

Assim, como reconhecimento a uma
gente boa e honesta, que muito trabaiha,
apresento este projeto, na certeza de sua
aprovaçSo.

AmIlcar Padovani
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ficarafli scm a linha aérea regular, além de
algumaS cidades corno Uberlâfldia, Araxâ e
Uberaba, servidas pelo Boeing-737, mas so-
mente uma VCZ por sernafla. Essa medida
colocará Minas Gerais nas mesmaS condicöcs
(IC 

São Paulo, que possui a VASP, e do Rio
Grande do Sul, corn a VARIG, e identifiCará
mais urna vez o berco do pai da aviacão,
que é Santos Durnofli, nascido em Minas Ge-

Art. 1. - Fica o Poder ExeCUtiVO au- raiS.
torizado a criar a Viaçao Aérca Minus Gerais

VA\lIG. Para transPorte de pas Sageiros e
carga dentro do tcrritóriO do Estado. Os
efeitoS da prcscfltC lei correrão por conta de
IotacoCS orcarne.fltárs de 1976.

Art. 2. - Os cstabelecimt0s bancá-
rios de que partiCiPa o Estado Caixa Eco-
nôrniCa do Estado de Minas Gerais, Banco
de Crédito Real c Banco do Estado de Minas
Gerais - ficam autorizados a subscrcver
cada urn a importAncia fixada pelo Governo
no capital da crnprcsa mencionada nesta lei,
desde que do conseiho fiscal dessa sociedade
possa fazer parte urn elemento indicado, cm
comum, pelos três estabeleCimentos.

paragrafo ñnico E facultado aos três
estabelecimentos bancáriOs mencionados nes-
te artigo integral1Zam sua partiCiPacao no
capital da sociedade, de quc trata esta lei,
cm acOes de outraS empresas, de que sejarn
titu1 ares ou possuidorC 5 a juIzO da assern-
t,léia extraordinaria da aludida sociedade.

Art. 3 •9 - A frota aérea do Palácio do
Governo se incorPora, depois de avaliada, a
ViacSo Aérca Minus Gerais, que passa a ser-
vir aos orgãOS (10 Governo.

Art. 4.9 - Revogadas as disposicdes CIII

contráriO, esta lei entrarâ em vigor na data
de sua publicacãO.

PROJETO DE LEI N.9 177/75

AutoriZa o Poder ExecutivO a criar
uma ernPrcSu aérea Para fins que men-
ciona.
A Asscmbléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta

Mendes Barros

REQUERIMENTOS
N. 489, do Sr. Deputado José Santana,

solicitando a transcricão, nos anaiS, dos dis-
cursos proferidos por ocasião da entrCga do
tItulo de Cidadão Honorário da cidade de
Santa Barbara ao Rcvmo. Pc. Joao Francisco
Riheiro, Vigário daquela cidade;

n.° 490, do mesmo parlamentar, pedindo
providêflcias urgentes Para a atualiZacao do
pagalfleflto de pensöeS as viüvaS quc moram
no interior do Estado, que recebefli suas pen-
söes, norrnaIrneflt, corn atraso dc ate três
meses;

n.' 491, do Sr. Dcputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando a transCricão nos anais do
editorial Para urn Melhor Tratamenho ao En-

carcerado, publicado no DidriO Mercalitil de

Juiz de Fora;
n.9 492, do Sr. DeputadO Jorge Orlando

Carofle, encarecendo ao ExmO. Sr. Presi-
dente Ernesto Geisel a necessidade de quc
seja aplicaclo, no que for possivcl, a MBR,
o decreto quc transferin Para a area federal
a responsabilidade de punir todos os esta-
belecimentos quc poluam 0 meio ambiente;

•Q 493, do Sr. Deputado Pedro Gustin,
formulando apelo no sentido de que se de-
terminem providências Para que seja asfal-
tado o trecho Uberlàndia
 

A Dalton

 Prata, da BR-

497; Cana-
Mendes Barros - Arnilcar Padovani -

Ilaroldo Lopes	 Jorge Orlando Caroile
Said Arges - Kernil KumaircL - Sérgio Ola-
vo Costa - Emilio Haddad - Luiz Bacca-
rini - GenésiO Bernardino - Neif Jabur -
Jânia Manse - Milton Linux - Dalton Ca-
nabrava - Elmo Brat - Pedro Narciso -
FerraZ Caldas.

JustifiCacdo - Baseada na dificuldade
de normalizar o trafego aéreo Para diversas
cidades do interior mineiro, a criacSo da
Viacão Aérea Minus Gerais VAMIG. virâ
resolver em definitivo esse grave problema-
A VARIG suspendeu os VÔOS de sua frota de
Aviöes, substitUind0 pela frota do Boeing-
737, que exige aeroportOs modernos, que não
existem na maioria absoluta das cidadeS mi-
neiraS. Citamos, por exemPlO, Governador
Valadares, NanuqUe, Almenara e outraS que

Sara das ReuniöeS, 20 de agost() (IC 1975

n.9 494, do Sr. VepULw'
brava, em que pede sejarn enviados cumpri-
rnentOS aos Srs. Goverflad0' do EstadO c Se-
cretáriO da Indüstria, Cornércio e TurismO
pela decisSO de prestigiar a AGO' MINAS e, ao
inesmO tempo, apela para qUC flão sejam mo-
dificadaS as metaS de producão de 4 milhöes
dc 

toneladas/anb, na fase inicial, e 12 mi-
Ihdes de toneladas/ano, na fase final, Para,
respectivamonte. 1,5 c 5 milhöeS, conforme
declaracoes do Sr. SecretàriO na ComiSS50
de Siderurgia desta Casa;

do Sr. DeputadO Pedro Gustin, pedindo
voto de pesar pelo falecimeflto do Sr. Ma-
noel Filismiflo dc Jesus. ocorrido nesta Ca-
pital;

do Sr. DepUtado Ronaldo Canedo, soli-
citando a 0nsigflacao de voto de pesar pelO
falecimcnto do Dr. Antonio Teodoro de A5
sis Pereira, ocorrido em Muriaé.

Pareceres

Receberam parecer favorável:

da Comissão de Economia e Obras Pd-
blicas, em 1. discussSo, o Projeto n. 9 116 e
emendas da ComissSo de Justica; o Projeto
de Resolução fl. 9 161, cm 22' discussSo; e os
Requerimentos n 9s. 472, 473, 476, 477 e 481;

da Comissão de Agropecuãria e Politica
Rural, os Projetos de Resolução n 9s. 160 e
161, em discussão dnica, e os Requerimentos
n9s. 352, 423 e 482;

da ComissSo de Serviço PCiblico, os Re-
querimentos n 9s. 426, 429, 446, 457 e 475;

da ComissSo de Sadde e AçSo Social, cm
1. 11 discussSo, o Projeto n. 9 116 e erncndas dc
autoria da CornissSo de Justica;

da Comissão dc Constituiçdo e Justiça,
em 1.4 discussäo, o Projeto n. 9 125; em 2.'
discussão, Os Projetos n°s. 48, 146 e 154; c o
Projeto n. 9 116, corn as seguintes ernendas:

EMENDA N.° 1

A enienta passa a ter a seguinte redaçao:

"Dispöe sobre o licenciamento de
estabelecirnentos die dispensaçSo farma-
cêutiea, c dA outras providências

EMENDA N.° 2

0 art. 2.' passa a ter a seguinte reda-
çSo:

"A constataçSo de necessidade de assis-
téncia farmacêutica será feita considerando-
-Se a população a sec atendida e 0 ndrnero
de estabelecimentos lieenciados, mantendo-
-Se, sempre, uma proporçSo minima."

EMENDA N. 9 3

0 art. 3.' passa a ter a seguinte redacao
"A COflCCSS50 de alvarã de localização

de estabelecjmento de dispensaçSo farmacêu-
flea obedecerá as normas inscritas em pos-
terior regulamento, observando-se, em qual-
quer caso, uma distância minima, quando
existjr outro estabelecimento licenciado."

EMENDA N.9 4

0 art. 5•9 passa a ter a seguinte redaçao

"As demais condiçoes de licenciamentodos estabelecirnentos de dispensaçao farma-
ceutica refericlos na Lei Federal 5.991/73,atendidas as partjcularjdades de cada regiSo
do Estado e as disposiçoes dos arts. 2. 9 e 39
desta lei, deverSo ser previstas em regula-
Iflento a 5cr elaborado por comissSo inte-
grads por representantes dos órgSos de fis-
callzacao sanjtária e profissional, especial-
Inente designada pelo Chefe do Poder Exe-CUtivo"

EMENDA N.° 5

cSo: 0 art. 6.° passarã a ter a seguinte reda-

"Esta lei entrará em vigor na data de
sna publicaçao, rcvogadas as disposicocs em
eontrário."

Sala das ComissOes, 24 de junho de 1975.

Euclides Cintra - Presidente; J'oão Na-varro - Relator; Luiz Baccarini, Ferraz Cal-
das, Neil Jabur.

Oradores

DEMOLIçAO DO FORUM DE IBIRACI

O SR. DEPUTADO NEW JABUR - Sr.
Presidente, Srs. Deputados. Na semana pas-
sada, ocupou esta tribuna o nobre Deputado
da Aliança Renovadora Nacional, Humberto
de Almeicla, que eomigo partilha a honra de
representar o Sudoeste de Minas Gerais. S.
Exa. abordon em scu pronuncjamento uma
questão já por mim ventilada nesta Casa, a
questSo da demoliçSo do prédio do forum da
cidade de Ibiraci.

Sr. Presidente, Srs. Deputados. Esta
questSo, ja por demais falada na Casa, vein
novarnente a tona, ( Cu volto nesta oportuni-
(lade Para, corn os devidos esclarccimentos,
fazer justiça ao dignissimo Prefeito da cida-
dc de Ibiraci, Dr. Jair do Nascimento, que
usou dc seus direitos dc aciministrador emé-
rito dc iirna cidade baseado na autonomia
de urn municiplo, que se consubstaneja no
artigo XV da Constituiçao Federal, e, de
acordo corn o código de posturas, fez ver ao
Governo a necessidade da demoliçao do fó-
rum de Ibiraci, que estava em ruinas. Essc
forum era o centro de concentracOo de mor-
cegos e dc maus clernentos, quc usavarn
aquele local para outros fins que não sejam
aqueles de praticar a justiça. Assim, Para
cvitar males maiores, o Sr. Prefeito notifi -
cou, por duas vezes, ao Sr. Governador, a
necessidade da dernolição do prédio. Não
obteve resposta e não teve outra alternativa
se nSo a de, em defesa dos interesses do
Municipio, proceder a demoliçao do fOrum.
E, diga-se de passagem, o Sr. Governador do
Estado, já Aquela altura , providenciara a

cicnstruçao de outro edificio em outro local.
Portanto, mais cei-ta do quc nunca seria a
demoliçSo do velho prédio, Para passar Para
o prédlo novo, já em vias de conclusão.

S. Exa., o Deputado Humberto de Al-
meida, também falton corn a verdadc ao di-
zer que o Exmo. Sr. Juiz da Comarca fol
conivente corn o Prefeito na dernoliçao da-
quele prédio. Vale ressaltar também que os
funcionOrios que trabalham no forum pre-
cisarn (IC urn meihor local Para meihorar a
produçao. Nada mais justo que urn lugar
apto e cOrnodo Para trabalhar. 0 Sr. Juiz
da Comarca agiu certo, aceitando o convite
Para transferir os scrviços do forum Para
outro local. Assim procedendo, o Sr Juiz
nada mais fez que agir certo, corn Justiça,
para que os serventuários da justica pudes-
scm trabalhar mais condignamentc.
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S. Exa. referiU-Se ainda a uma estrada
que liga Itad de Minas a divisa de São Paulo,passando por CSssia, Capetinga, chegan-do a
divisa de Franca. ha muitoS govern-OS que
vCm prometendo asfaltar essa estrada; con-
tudo, construida ha mais de dez an-os, ate
hoje nSo Se viu amn-da urn palmo de asfalto,
que é o anseiO dos homenS que trabaiharn equcla estrada eque vivem nos arredores da

	

que almejarn usufrui 	
fiCiOS do mundor os bene

inodernO, permitindoth chegar as capitaiS
Para realizacSo de suas tarefas.

Ate hoje, apOS dez anoS, o asialtO pro-
metido n-So foi levado para 15. S. Exa., o
I)epUtado Humberto de Almeida, disse que
o GovernO Aureliaflo Chaves prometeU asfal-
tS-la em seu todo. Alas, meuS senhoreS, aqui
fica o rneu ceticiSmo. NSo acredito real-
mente que essa estrada seja asfaltada tao
breve. Se cIa for asfaltada, eu virci a esta
tribuna Para cumprimCnt r o Govemn-adOr e
o DepUtado Humberto de Alrnejda, porqUe
nSo clesejO que Os louros da vitória sejarn
co inputados a minha pessOa e sim que a
nossa regiSO usufrua deste ben-efIcio.

\T irei todo o dia 20 de cada mês a tn-
bun-a cobrar o asfalto dessa estrada da rni-
nha regiãO. Na nossa regiSo falta 5ornente

A ma inforlflacSo 	
esse trecho Para que tenhiarnos todos esseS

to de Almeida fjcou patenteada
do DeputadO Humber-não somente benefiCios Já po

o nesta Casa capitaiS do Brash, como
ssulmOS aCCSSO as maiOreS

São Paulo, Rio de

sobrc meihorarnentos que teria levado Para Janeiro, Belo Horizonte. Essa estrada é deem Ibiraci. S. Exa. vem faland
a regiSo do SudoeSte de Mi-as Gerais. Entre jnteresse nacional, mais Para as regiSeS Oeste

	

e Sudoeste, que se 	 ligadaS a
quero relatar urn telcgra- Brasilia, Sul

ma ubIicadO n-a cidade de PassoS, n-urn jor- do Mato Grosso, GoiSs e Triao Mogia

ngUlo Mineiro.
essas mn-formacOes

n- al, dizendO que dc 
estaria desenvolvefldo E urna estrada importante, prmn-CiPalsflentd por

urn trabalho eficien-te Para a reforma do fó- ligar a nossa rcgiSO a Altfla paulista.
rum daquela cidade. Passos é a mi-ha ci- 1)e 15, dirigmn-do-se para o Rio de Janeiro, 

0

dade, mi-ha terra
id	

.n-So an-cia pela mi-ha regiSo, es- povo se servirS dessa estrada,0 Deputado Humberto Pa 	

Vargmnha,

de Almea 	 ois o forum jS foi refor-

para a antiga Capital da RepUblica.

ta afastado de 15, p 	
-- - 	 maiS recurSoS Para a

mado ha inuito tempo, ainda no Govern-b an-
terior. Essa reforma teve a cooperacSo mais
do que eficiente do Prefeito Municipa l, An--
tônio Pedro Pati, da legenda do MDB. No
Govemno anterior, no Govern-b de Ron-don
Pacheco, foi terminada a reforma do prédiO
do forum. Hoje, on meihor, ha poucOS dias,
vem urn jornal e publica urn telegrama di-
zen-do de urn trabaiho eficiente Para a re-forma do fOrum. NSo existern mais con-di-
cOds Para outras reforrnas, a n-So ser a cons-
trucSO de urn outro prédio.

Alas eu quero colaborar corn o DeputadO
Humberto dc Almeida, trazendlo a S. Exa.
mi-has 0menageflS e tambCm alguns ele-
mentoS Para que ele possa trabaihar pela sua
região, jS que n-So tern conhecimen to do que
se passa au. Eu quero Para rninha regiSo o
meihor, quero-a major e rneihor desenvoivi
da. Assim, devo dizer a S. Exa. que ele p0-

derá fazer urn trabaiho eficiente, mobilian-d0
o fOrum de PassoS. Este foi reformado ha
muito tempo, mas foi necessSnio pedir mó-
veis de empréstimo para que ele pudesse
funcioflar. Assim, S. Exa. podcrS realizar

de qualquer indOstria hSo de ser previstos os
gastos necessários a segurança de seus ope-
madores e de quantos viverern em redor,
COflstituju-se em espantoso cavalo de bata-
iha, pela indiferenca da empresa em cum-
prir corn urna obrigacao elementar: a insta-
laçSo, tantas vezes prometida e tantas vezes
adiada, de filtros eletrostáticos nas chami-nés.

0 episódio, corn sua liçSo exemplar,
cons titulu a primeira vitOria de uma cons-
ciência coletiva que se vai formando no
Brasil, em defesa das condiçOes de viver,
atingidas brutalmente pela falsa concepçao
de riqueza-desenvo1vjmen-o 0 que essa cons-
ciência exige nSo é muito, rnas é essencial.
Basta que urn sentido humanIstico presida
As idéias e realizacoes de progresso econô-
mico, Para que este nSo se Converta num
objetivo em Si, alcançável corn sacriflcio de
direitos humanos, mas antes seja considera-
do melo razoável de concretizar e garantir
aqueles direitos, a corneçar pelo direito a
cida.

Pede-se, reclama-se, clama-se por uma
filosofia do desenvolvimento, racional e sub-
metido ao bern da pessoa human-a, como un-i-
dade moral e fisica, e nao ao interesse abs-
trato de n-ma potência politica. Do contra-
rio, a riqueza que se acumular, aqui on em
outro qualquer ponto do mundo, sera uma
triste, miserSvel riqueza, espaihada sobre ci-
dades, hospitais on- cernitérios de cidades.

N. da R. - Esta crOnica jS tinha sido
escrita, quando veio o decreto presidencial
revogando o ato de fechamento da Itad."

PROBLEMAS DO PRODUTOR DE LEITE

O SR. DEPIJTADO EURIPEDES CRAIDE
- Sr. Presidente e Srs. Deputados, quando
em nosso Pals o Governo se lança em busca
de conter a elevacSo do custo de vida, de-
veria ele dar mais incentivo Squelcs que pro-
(luzem e fazem a circulaçao das riquezas,
canalizando Para as prefcituras, Para os Es-
tados e Para os cofres da Nação importâncias
necessárias S manutencao e ao desenvolvi-
mento de todo o Pals. As vezes nos surpre-
endemos corn rnedidas adotadas por órgSos
do Governo, encarregados de zelar pela pro-
ducao , de mantê-la em ritmo acelerado, mas
que, ao contrSrio disso, a sua atuaçSo chega,
frequenternente, a ser desestimulante, porque
cancedern beneficios a entidades que usam
(Id artifIcios inerentes S sua atividade co-
rnercial contra aqueles que fazem a grandeza
do Pals nos campos, a apascentar o gado, a
fazer o amanho da terra, buscando quc suas
riquczas sejarn transformadas em mecursos
ativos em prol da NacSo.

Eis o que está realrnente acontecendo:
o Govemno se batendo contra a inflacao e
procurando conter o aumento dos gêneros
de primeira necessidade, Para que o bolso
do tmabalhador nSo yen-ha a sem mais one-
rado do que é. A prOpria SUNAB, que é urn
OrgSo do Govemno c que deveria estar encam-
regado de dar apoio Squeles que buscam,
nos carnpos do nosso Estado, produzir gê-
n-eros de que todos nccessitamos, nSo o faz.
Tivemos a oportunidarle de nos inteimar dis-
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urn trabaiho benéfico Para a cidade de Pas-
SOS, 

provendo a mobiliacao do fOrum da-
quela cidade.

Asfaliwnen ho de Estrada

no encerramento das atividades da Comis-
sSo, levarmos ate o Sr. Presidente da Re-
pdblica Os centros, os locais poluidores, a
fim de que a lei possa vir a ser aplicada
corn eficScia.

Por esse motivo, Sr. Presidente, solicito
seja inserido in toturn o artigo de Carlos
Drummond de Andrade nos anais da Casa.

"A Licdo de Contagern

AlvIssaras, meu capitão. Boas novas che-
garn de Minas Gerais. 0 cimento fabricado
na Cidade Industrial de Contagem deixa de
scm, ao mesmo tempo, fonte de desenvolvi-
men-to nacional e agente destruidor de vidas
humanas que deviam beneficiar-se corn esse
desenvolvimento. A produtora dava corn a
mao direita e tirava (mn-ito rnais) corn a
mao esquerda. Daqui por diante so poderá
dedicar-se S primeira atividade, renunciando
definitivamente S segunda. As outras induis-
trias poluidoras, em pleno funcionamento no
Pals, que aprendarn a liçSo. 23 hornens de-
cididos de Contagem, promovendo acão po-
pular na justica, e urn prefeito corajoso, do-
braram a empresa poderosa, Svida de lucro
a todo custo e insensivel ao dano social cau-
sado por essa avidez.

NSo fol scm muita luta que se ehegou a
este resultado. Ainda em junho ditirno uma
passeata de protesto contra a poluiçao cia
Itaü, iniciativa Pacifica, ao jeito das que se
fazem em Londres C em tantas outras cida-
des civilizadas, acabou sendo proibida, nao
obstante o próprio delegado de policia local
se manifestar de acordo corn a sua realiza-
çSo. 0 negOcio era engolir p0 de eimento
scm reclarnar, incompomando-o S vida e aos
hSbitos da cidade. Pois se dc dava dividen-
dos, por que reclamar? As chaminés en- ye-
nenadoras cia atmosfera pareciam sagraclas.
Mas o Governador de Minas escutou, afinal,
o clamor pOblico, e mandou fechar militar-
mente a fábrica de morte len-ta em que se
transformara uma prestante fãbrica de ci-
menlo.

Clamor püblico: esta bela expressSo
precisa ser enaltecida em seu exato signifi-
cado de descontentamento e indignaçSo con-
tra o que ofende a consciêncja geral , pela
viomaçao de uma Id anterior as leis: o res-
peito S vida. NSo se confunda esse assomo
de revolta moral corn movimentos passionais
Ou de mn-teresse mesquinho. NSo é afronta
As instituicoes ou aos poderes constituidos.
Nao se confunde corn subversSo on desor-
deni. Pelo contrSmio, o clamor pOblico, to-
das as vezes em que se permite sua mani -festaçao, visa a restaurar o princlpio de or-
dem identjfjcado corn o sentirnento de jus-
tiça. Fome e sede de justica, outra admirS-
vel combinacao de palavras, que se despren-
de do texto biblico.

Contra a religiao do econômico, elevado
? categoria de princlpio superior a todas as
leis éticas e sociais, levantou-se a voz de 23n-uneirog, que n5o s5o contra o cimento, masque pretendem apenas ver sua fabricaçSo oh-

da scm risco Para a saOde dos moradomes.
Sta Coisa tao simples, pois no planejarnento

Também o ilustre Deputado da ARENA
foi mal informado a respeitO da denomina
çSo do novo prédio do forum de Ibiraci. 0
Deputado que usa a palavra, neste instante,
ja em projetO anterior, nesta Casa, apresen-
tou o nome João SoareS Para aquele forum,
não tendo sido, pois, essa indicacSO feita
agora. Portanto. o Deputado Humberto de
Almeida, repreSen-tante daquela regiSO, não
rcspeitOU a iniciativa (le urn DeputadO do
MDB, pedindo ao Sr. GovernadOr do Estado
Para, passando a frente deste DepUtado que
ora ocupa a tribuna, denominar João Soareso novO fOrum. 0 Sr. GovernadOr do Estado,
em13-6-75, através do DecretO n-. 9 17.201,
confirmOu o nome do Forum JoSo Soares,
nome porém, cuja iniciativa tinha sido mi-
nba.

Sr. Presidente, Srs. DeputadOs, corn tu-
do isto, n-So posso deixar de acrescentar que
estan-ioS procurando servir corn ardor, ernu-
siasmo e civilidade esta Casa, ivas que certosdeputadoS procuram desprestigiá. E tan-to
asSim acon-tece, que as poucaS coiSaS que te-
mos a fazer, entre elas a denommflacã o de
lugareS, procUrarn tirar-nos. B, se nos tira-
rem essas poucaS coisas, nada mais teremos
a fazer nesta Casa. VamoS prestigiar o Le-
gislativo mineirO, dan-do valor a nos mesIlloS,
tornando cada vez major perante a opiniSo
pdblica o Legisiativo de Minas Gerais.

Ref orwa do F6rum de Passos

amOS 	 pm.------
nosSa regiSO.

Quero con-gratulai'me corn o Exmo. Sr.
Deputado Humberto de Airneida, que diz terregiSo, masfeito muita coisa Para a nossa 
ate hoje não fez n-ada. Entretaflto, estoU cer-
to de que S. Exa. ainda terS tempo Para
faze-b.

poLuIcAO
0 SR. DEPTJTADO FERRAZ CALDAS -

Sr. Presidente, Srs. DepUtados, na luta que
varnoS ernpreefldel', quando do jnlcio das ati-
vicladeS da CPI por n-Os requerida nesta Casa,
ternos muitOS artigOS que flOS servimSO con10
subsIdios. Dentme des estS o artigO do gran-
de poeta Carlos Drummond de Andrade, Pu-
blicado no Eslado de Minas de hoje, o qual
rcqueremos seja mnserido n-OS anaiS da CaSil

Corn o adventO do decreto presidencial
envolven-do o problerna da poluicSO a noSsa
CPI en-ten-dc que poderS coiher muitoS sub
sIdios, buscando os focos da poluicão, para
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Delegacia de Policia em Juiz de Fora

Aproveito a oportunidade Para apresen-
tar urn requerimento sobre o tema ja
do, batido, que é o assunto policial. Alias,
deve-se fazer justica ao Sr. Secretárjo da
Segurança Piiblica, que, ja por duos on três
vezes, esteve em minha cidade, em Juiz de
Fora, e se interessou pelo assunto, inclusive
pela construçOo de urn novo prédio Para a
delegacia de policia, bra da ciclade, que
atenda As neeessidades locais. Mas Juiz de
Fora é urna cidade de 500 mil habitantes, e
uma so delegacia nOo é suficiente. E impor-
tante que haja urn atendirnento condigno aos
presos, que tern estado amontoados em eubi-
cubs, ocorrendo inclusive mortes ern virtu-
de deste probleuna.

Flea aqui o meu requerimento, acompa-
nhado de urn editorial de urn jornal de mu-
nha cidade, 0 Dicirio Merc(mtzl, que explica
bern o assunto.

e urn ladrão, urn estelionatOrio e urn jovem
que tenha atentado contra 0 pudor pOblico.

Confiamos em que, mesmo corn a trans-
ferência do Delegado Edgard Reis de An-
drade, as negociaçOes Para a construcOo da
nova delegacia nOo esfriem e prossigarn no
rnesrno ritmo de trabalho, e ninguCm se es-
queca de prornover o assunto tambCrn do
encarccrado, digno de consideracao da so-
ciedade e que pode ser recuperado Para o
bern comurn.

Assirn sendo, nOo se repetirão mais fu-
gas, atos de violência , mortes e crimes, den-
tro da prOpria cadeia pUblica, dando urn pes-
simo exernpbo 0 cidade e incentivando mais
ainda o delito. Lastirnarnos que isto tenha
acontecido mais de urna vez, em pouco tem-
po, e que a seguranca não permita que su-
ceda mais, para tranqüilidade nossa e dos
próprios detentos."

REUNIAO EM MONTES CLAROS

"Para wn Meihor Tratamejuto ao Eiicarcerado

0 assunto estO na ordern do dia e volta
a sec ventilado, considerando-se sua gravi -
dade. Continuamos a presenciar uma suces-
são dc fatos desagradOveis na area da poll-
cia, no tocante ao eOrcere e a detençao de
elementos, a eondenados cumprindo Pena,
on mesmo aos que são presos para averigua-
çOes.

Por mais de uma vez, dissernos aqui que
o xadrez de nossa Delegacia Central, na Rua
Batista de Oliveira, nOo tern condiçOes de
abrigar nenhum preso, e seus cubiculos nOo
oferecem urn quadro satisfatónio nem mesmo
Para a mais desprezivel cniatura humana.
AlCm da prorniscuidade dos condenados, hO
a mais completa falta de higiene no trata-
mento coletivo que recebem, o que nOo aeon-
tece corn a Penitenciárja de Linhares.

E certo e ate justo que se diga que o
SecretOnio da Segurança do Estado, ainda em
recentes gestOes junto a Prefeitura, vein-se
interessando pela construçOo de uma nova
sede Para a policia, em local rnais adequado
e condjzente ate corn a dignidade dos homens
que a dirigem.

E certo, ainda, e razoOvel pcnsar que,
no projeto do prédio que haverO de sen er-
guiclo em Santa Teresinha, o problema de
carceragern e da prisOo serO considerado e
cogitado corn atencao, e o prOprio apareiho
dos órgãos de segurança nOo vai repetir 0
fato de, saijendo da lotação do xadrez, man-
dar mals elementos de fora Para complicar aSitUacão, Como acontece no mornento.

Todos sabem e nern se pode irnaginarsua ignorincia, que o cidadão pilhado emflagrante delito e mesrno o réu, ainda assim,como pesson humana segregada da socieda -de, tern direito a urn tratamento 0 altura
amnda mass hoje, ern que o nivel da farnIliabrasuleira tern rnelhorado. HO ate urn projeto
de lei, na Cârnara Federal, propondo dam-se
sala especial Para o funcionOnjo piiblico,
quan0 preso. Não hO a menor cornpreensãoPara 0 fato de jogar-se no mesmo xadrezelementos de origem duvidosa, urn assassino

o SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES
- Sr. Presidente, Srs. Deputados, realizou-
-se na cidade de Montes Claros, nos dias 11,
12 e 13 deste rnês, numa promoção da Se-
cretania do Planejamento e Coordenacão do
Estado, a priuneira Reunião de Planejamento
Regional.

0 acontecimento se revestiu de pleno
sucesso.

A area mineira da SUDENE, compreen-
dida entre as bacias do rio São Francisco e
do rio Jequitinhonha, possui cerca de 100.000
km2 e urna população superior a 1.100.000
habitantes. São 42 rnuniclpios submetidos 0
jurisdição da SUDENE, que somam 9% do
população e 20% da area territorial do nos-
so Estado. Major do que os Estados nor-
destinos de Pernambuco, Paraiba, Rio Gran-
(IC do Norte, Alagoas e Sergipe, a area ml-
neira da SUDENE C de grande irnportância
Para a economia e o desenvolvimento do
Estado.

A oportunidade desta Reunião de Plane-
jarnento, levada a efeito pela acão dinOmica
do Dr. Paulo Camilo de Oliveira Pena, veio
trazer a nossa area de atuacão politica urn
novo alento. 0 contato direto estabelecido
pe]os diversos sistemas operacionais do Es-
tado, corn as lideranças polIticas e os Pre-
feitos daquela Area de Minas, no sentido de
estudar, de debater e de equacionar as dire-
tnizes bOsicas de seu desenvolvirnento, cons-
titula a preocupacão maior da gente serta-
neja.

Sob todos os aspectos, Sr. Presidente e
Srs. Deputados, as reuniOes alA realizadas
atingiram sen objetivo. Os assuntos de inte-
resse regional, distribuidos por setores, via-
bilizaram a atuacão dos técnicos dos diver-
sos sistemas operacionais, a saber: Educa-
ção e Saüde; Segurança e Justiça; Estradas
- Energia e Telecomunicaçoes; AgropecuO-
na; Cornércio e IndOstria; Saneamento e
Hahitacão.

Obediente 0 sistematica de racionalizacão
dos trabalhos, 0 seminOrio distribuiu tarn-
hem em seis grupos os 42 municipios da
Area do poligono mineiro, da seguinte ma-
neura:
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Ainda nOo son prOpriCUaht
nhores, dos aciqUe5. Son seu 0rre1ig1onMDB e irei ate

pertenco a bancada do porque tenho
o G 	 Alas nm, custe o que costar. 	

a

oposicOo dentro de men coracOo. Oo
aceito ordens do Sr. Jorge FerraZ on de
quem qUer que seja, porqUe nOo soil seU ciii-
pregado, e é born que dc respeite esta ban-
cada. SomoS 24 deputados estadUais contra
12 federaiS e ternos de ser ouvjdo5, maiS do
que isto, temos de ser respeitados na escO-
iha da Executiva.

NOo desejo cargo on funcSo de espCcie
alguma, nern sequer a suplência do suplente,
nias desejo que incus gabaritados 0rnpanheh
ros sejaun prestigiados, sejarn indicados, maS
que o sejam por nós, deputados estaduais.

TeremOs uma reuniOO da bancada. En-
tretantO, o Presidente regional deste partido
tern mandado us recados a esta bancada
pela imprensa. Ate hoje ternos lavado a rou-
pa suja em casa, mas chegoU a hora de dam-
unos urn basta nesta situacão. NosSa bancacla
preciSa tomar providêflcS para a escolha
dos coinpanh mos que irão fazer pane da
Executiva e nOo apenaS aceitar aqueles que
nos sejam impostos. Fica aqui esclamecido 

0

meu ponto de vista corn relacã as ativid
aO 

des do Sr. Jorge Ferraz.

11

so quando palestráVamos corn pessoaS que que pedem a queda da cota seca, a fim de
vivem no interior, que sentem em sua pro- que possam cuntifluar lutando pea grandeZa
pria came a atitude tomada por esse orgãO e econornia do Pals.
do Governo . A SIJNAB contraria os intereS-
ses da NacãO. Encontramos os produtores
do leite, que é tao necesSOrio para os nossOS
filhos e para a prOpria cuntinuida induS-
trial do Pals, sern receber do UOSSO GovernO

Os 
incentiVOS que deveriafll receber. Obser-

vamOs a deternñnacao da cota seca pela
SUNAB, que estipula que as inddstriaS que
cuidam do setor iciteiro rntenha oportUfli
dade de fazer a escoiha de três meseS de me-
nor producäo, fazendO corn des a media
propOrcional da producäo daqueles que Ihes
fazem o fornecimeflto

Posteriormen te a jSSO, entilo, quandO ha
abundâflcia do leite, na epoca das aguas,
nós encontram os o Governo concedefld o 30%

enconmaiS daquCla cota 	 trada na produ-
ação dos três meses, apóS o que as indüstrias1,20 ao
que pagam a iinportaflcia de Cr$ 
produtor vão pagar apenas Cr$ 0,84, estandO
este mesmo produtOr sueitO aos impOstOS
inerentes aquela atividade.

Como se 'iota, C mais urn absurdo que
se cstá praticando dentrO da NaçãO brasi-
leira. 0 Sr. MinistrO Alysson Paulinelli, ho-
jnem afeito a essa atividade pastorAl, cojihe-
cedor profundo das atividades daqucle que
se dedica a peduária, está estáticO neSse se-
tor, porqUe jâ deveria ter interferiLlo para
que provideflcias e ,nergicas fossem tomadas,
procurando dar incentiVO aqUelCS que pro-duzerniflente C urn ver-
dadeiro absurdO, porqUe quem produZ recebe
menoS, havendo 05qüefltemeflte o desestl-
mulO a producão. Esse desestimulo nãc
existe para o industrial, porque nada baixi
de precO por excesSO de producãO, ultimaixoU de preco para aque
men e. A. carne ba
les que a produZem mas o cUnsuu11u 	

tido em sua sede regional.

DIVERGENCIAS NA OPOSICAO

o SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Sr. Presidente c Srs. Deputados,

ingresSei naquando polItica e resolVi en-
irentar as avdilturas e os lances tantaS VezeS
cruCiS da vida pOblica, naturalmente tive que
fazer uma opcäo. I iliando-me a uma agre-
miacão partidaria. Senti logo que a minha
tendCnCia era indubitaVe1me steguir Os ca-
minhOS da oposicão apeSar de 	 c-

posSuir rai-

zes tradici0fla no antigo Partido Social D
iuocrático e muitoS amigos na Allanca Reno-
vadora Nacioflal. Mas a ininha vontade era
servir lidirnente a opOSi0' e me elegi pela

a vereaflca da minha cidade
primeira veznatal. Agora, consegul o mandato que hoje

OSSUO 
na glorioSa legenda do MDB. 'asppresiclente (10 I1DB de Minas Gerais, Depu-

tado Jorge FerraZ, Para surpresa e decePcão
noSSa, scm consuitar esta bancada estadual,
presta informacoes a irnprenS da Capital,
em que esciarece que a ComiSsão Executiva
do MDB regional jâ está constituj, já está

encomendada e nenhum dos meuS
prontai presentes tinha conheci
nobreS pares aqu E 0 desprezo completomento desta noticia. de depUtados estadualS*
e total pela bancada 	 nosA mesma nota da imprensa 	 da, teriam

informa que
algunS olegaS nosSos, desta hanca a ExecUt-
sido OS 

escolhidos para perteflcer
va. TodoS des podem comPor esta Executiva
e ate mesmo presidhla mas compete nossa
bancada de depUtados estaduais dizer àquc-
les que se julgam os donoS deste partido, 

Os

- 
SeUS caciques, que nós queremos. escoiher 

Os

que irào d irigir o par-
- nossOs cornpanhr0s

tinna pagando o rnesrnO preco pelo gado aba- 	
1i se-

tido. 0 leite tera um preco menor pam
aqueleS que produze1U mas o consuinidor
contiflUará pagando o mesmO precO.

Recebi uma solicitacao, que é urn ver-
dadeiro abaixoa55i0, na qual os produ-
tores apelam a Assembicia Legislativa Para
que interceda junto ao Sr. MinistrO da Agri-
cultura e junto aos resPonsáveis pelo setor
da producãO nacional, par que lhes dêenfl
meioS e medurSos a fifn de que sejam incen-
tivados a producãO.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, fazernOS
sohcltacäo, a ser apresentada ao Sr. Ministro
AlysSOn Pauline1!', para que providênCias
nergTCaS sejam tomadaS nesse sentido. 0

Governo quer incentiVar a pecuaria coin em-
pr6stinTi05 mas desestirnula OS criadores de
gado leiteirO. Este ano o produtor foi cas-
tigado com as geadas, que queirnaram Silas
pastagens e obrigaram- b 0 ao trato do gado
na rnaniedoura, encarecendo o produto, mas
scm que o produtOr recebesSe aumeflto, e
sim baixa, quando poderia saivar o prejUl-
zo. 0 produtOr vende a manteiga aos lati-
cInios a Cr$ 8,00 o quilo, e cia é vendida ate
a Cii 20,00.

Recebi abaixOaSSjd0 no qual essa afli-
tiva situacSo é exposta por vOriOS ruralistas,
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Grupo 1 - Montalvânia 	 Manga - Ita- 	 Corn os nossos meihores aplausos, mani-
carambi 	 Januária - São Francisco. 	 festarnos a esperanca de que S. Exa. saberá

Monte Azul 	
alinhar e equacionar as reivinclicacOes prio-

Grupo 2 - Espinosa ritãrias ali postuladas, Para que façam parte
Mato Verde - Porteirinha - Riacho dos do segundo piano de desenvolvimentO eco-
Mrh dos 	 nôrnico e social do nosso Estado.

IlI
siderando, enfim, que, depojs do petróleo,
e a producão siderorgica a de major ilnpor
tância, todo esse acervo requer objetiva luta
na Consecucão de uma grande siderurgia

Scm sonho e scm idealismo jamais Ic-na GetOlio Vargas construido Volta Redondae irnplantacjo a PETROBRAS, marcos decjsj-
vos da iflclependCncja nacional; Jusceljno nãoteria edificado e inaugurado a portentosaBrasilia; Médlcj nOo teria (lesbravado o "In-
ferno Verde" e construido a Transamazônjca;
o atual Presidente nSo estaria inicianclo a
desassombrada luta pela implantaçao do sis-tema de exploracOo da energia nuclear, mes-
mo contrariando interesses de grande5 po-tências estrangeiras.

A empresa requer grande disposicao de
luta e prestigio, além de recursos, evidente
mente; mas, por isso mesmo entendemos ser
esta a vez e a hora da siderurgia de MinasGerais. Compreendernos que o Sr. Govei--
nador estã subestirnando o sen próprjo pres-
tigio e capadjdade de realizaçao e tambémnsuas possibiljdades de obte.ncao de recursos
Os brasileiros flão podern sen menores do quc
O Brasil, e constituj questuo de brio e ponlo
de honra Para nOs de Minas Gerais, os maio-
res exportadores de rninério, a fixaçäo do
polo siderOm-gico neste fecundo solo.

0 Sr. Governador, Para realjzai- urngrande emp reendimnento näo Poole sornente
avaliar os nOmeros frios

lidade, corn a criacao da empresa Ago Mi-
nas Gerais S.A., no Govern 0 do Sr. Maga..lhäes Pinto. Falta urn Govern0 forte, degrandes dimensOes, da estirpe e da coragern,
da fé e da confiança de urn homem forte,Para partir - 115 0 importa corn que recurso- Para urn empreendimento que realize osonho dos minejros Não podemos minjmjzar
este Sonho grande e construjr uma usina pe-
quena, Para dizer apenas que o Govern 0 te-nha irnplantado a ACOMINAS 0 Governotern autonjdade moral Para reivindicar do
Governo Federal urna ajuda mais eficiente,fixando no solo minejro urn granije polo si-derOrgico nacional. A estrada de ferro que
o Brasil está construjndo de vultosos custos,
constjtuj urn perigo Para a fixacoo desse polo
siderimrgico, pois ela representa urn meio de
evasibo das nossas economnias das nossas ri-
quezas e do nosso rninérjo. Essa estrada
custard muito, Para servjr apenas a grupos
e interesses estrangejros - E preciso que oSr. Governa(ioI- fique alerta, seja esperto pa-l-a fixar a A COMINAS em nossa terra, antes
que a estrada seja concluida, porque, de ou-
tra forma, este sonho não Se concretjzara
porque o rninénio estará indo Para os paisescstraneiros, (leixando aqui apenas a desfi -guracao da serra do Curral, a poluicão, apobreza e a miséria, Para enriquecer paises(Ic alérn-mar, em detriment 0 do granje in-teresse nacional.

Grupo 3 - São João do Paraiso - Rio
Pardo de Minas 	 Taiobeiras - Aguas Ver-
meihas - Salinas 	 Rubelita - Grao-Mogol
-- Cristáiia - Boturnirini - Itacambira.

Grupo 4 - Buritizeiro 	 Lassauce
Várzea da Palma - Pirapora - Francisco
Dumont - JequitaI.

Grupo 5 - Montes Claros 	 Bocaiuva -
JanaUI)a - São João da Po li te 	 Jurarnento
- Francisco Sá 	 Capitão Enéas - Varzc-
lândia 	 Engenheiro Navarro.

Grupo 6 	 Brasilia de Minas - Coracão
de Jesus 	 Ibial - Mirabela - Claro dos
Poçöes 	 Lagoa dos Patos - Ubai.

Para quc se tenha urna idéia do quanto
foi dcspertado o intercsse Para o encontrO,
basta assinalar, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, que dos 42 municipioS, 40 se fizerarn
presentes, corn 38 prefeitos e 2 vice-prefci-
los.

Ali comparecerarn três secrctárioS de Es-
tado, alérn de deputadOS federais e cstaduais.
La estiverarn os técnicos de todos us siste-
mas operacionaiS do Estado. As reivindica-
çOes foram apresentadas. Agora o Governo
dispOe de elementos Para elaborar o piano
(IC desenvolvilflellto daquela area sertaneja
de Minas. 0 diagnóstiCO foi fornecido. Es-
pera-se, pois, a terapêutiCa.

Nas reivindicacöeS formuladas pelas ii-
derancas politicaS, pelos órgãos de represen-
tação de classe, os prefeitos da area da SU-
DENE e nos, us responsáVeis pela prornocãO
do bern-estar social daquela gentc, inanifes-
tarnos de modo claro, objetivo C inco.nfufl-
divel as nossas carênciaS, as nossas necessi-
dades e apontamoS os obstáculoS que desa-
ham 0 progreSSO regional.

A nossa presenca nesta tribuna é de
prestacSo de contas, pois que, de urn ]ado,
representarnos a Assembléia Legislativa na-
quele encuntro e temos, por outro lado, o
onus da representacãO daquela vasta area
nesta augusta Casa do povo mineiro.

Mercê de Deus, o nosso depoimento é
otimista. Eis porque agradecernOS as provi-
dências partidas do SecrctâriO Paulo Camilo.
S. Exa., prornovendo a realizacão daquele
sernifláriO, proporcioflOU-n05 a busca dos ele-
mentos indispensáVeiS a formação de urn
Plano de desenvolvirnento eCOnÔflh jCO e social
da area mineira da SUDENE, em sintonia
corn o projeto de desenvolvimento global do
Estado.

A S. Exa., o Sr. SecretáriO do Planeja-
mento, homem que já se credenciou no con-
ceito e na admiracão da gente sertaneja -
pioneiro na impiantacãO do sisterna indus-
trial corn a captacão de redursos e incen-
tivos fiscais administradoS pela SUDENE -
Paulo Camilo de Oliveira Pena, idealizador
do FRIGONORTE, indOstria vitoriosa em
Montes Claros, a nossa admiracãO, nossa me-
ihor homenagem.
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AçOMINAS

O SR. DEPUTADO DALTON CANABRA-
VA - Sr. Presidente e Srs. Deputados, tra -
go a consideracão da Casa requerimento em
que peco sejam enviados curnprimentos ao
Sr. Governador e ao Sr. Secretário da In-
ddstria, Comércio e Turismo pela decisão de
prestigiar a AC OMINAS e torná-la, dentro de
pouco tempo, urna bela realidacie, no objetivo
de fixação do polo siderOrgico brasileiro em
nosso Estado.

O Sr. Governador do Estado esteve,
junto corn o Ministro Severo Gomes, na so-
le,nidade de posse da dirctoria da Associa-
çao Comercial, que tern tido relevante desern-
penho no trabaiho e no incentivo a implan-
tação de urna grande empresa siderOrgica no
Vale do Paraopeba, sonho acalentado pelos
nacionalistas de Minas Gerais ha rneio século.

Nesse dia, foi firmada a decisão do Go-
verno Federal de prestigiar, através do CON-
SIDER, o empreendimerito mineiro, pela pa-
iavra autorizada do Ministro da Inddstria e
Cornércio. Nesse mcsmo mornento, o Sr.
Governador firmou corn o povo mineiro o
sagrado comprornisso de transformar a fixa-
cão do polo siderOrgico nacional em nossa
provincia - a meta prioritária do sen Go-
verno.

No Senado Federal, S. Exa., o Sr. Go-
vernador, em aplaudida conferência perante
a Cornissão de Siderurgia, reafirmou o seu
propOsito e mereCeU as maiS louvãveis cr1-
ticas da opinião pOblica do sell Estado.

0 Brasil reconhece que o Sr. Aureliano
Chaves impôS-se corno urna das mais felizes
expressöeS do quadro politico contempOrâ-
neo. A sua escolha Para o Governo de Minas
decorreu da imposicão de sua impressiva
personalidade e qualificacão, o que o coloca
em posicão privilegia(la junto ao Governo
Federal.

Reconhecelflos tambérn que existe rnuita
diferenca na viabilidade e exequibilidade de
uma petite AçOMINAS e de uma grande A(,0-
MINAS. No entanto, considerando o deficit
da producão nacional de ago; que o produto
ocupa o segundo lugar na balanca das im-
portacöes brasileiras que é de 20 milhöes
de toneladas/anO a meta do CONSIDER Para
1980; que a producão brasileira, duraitC
muitos anos, atenderá apenas as exigefldlas
do mercado interno; que a privilegiada . 10
calizacão de uma usina em Minas Gerais, JU

to as jazidas da melhor qualidade, possiblll
tará aprioristicamente menor custo da pro-
duçäo siderdrgica a racionalidade de apro'
veitamento. por empresa mineira, dos recur
sos do 'Vale do Rio Doce, ate entãO carrea-
dos Para outras usinas fora do Estado; o ad
vento da futura e carissirna ferrovia do ac°
e a evidência co.nsagrada do menor cStO da
produção de ago nas usinas minelras 00
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seus assessores, que quase sempre U OS prios	
Sei da posiçäo nacionalista do Sr. Pre-tifjcados corn 	 piThestão iden- sidente da Relica 

sd da coragem civicaque sãoutras empresas - nacioniis (10 Governador Aureliano Chaves e por issoou não - e o do
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em 0U 	
mpresa que ha Poucos anos
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no Espirito Santo; Usinas da CSN, no Rio de 	 sso corn a ACOMINAS? Poole. Dc-
Janeiro, todas maj

ores do que o pretendjdo pende da coragem e disposjcOo dos mineiros.- segun 	 o Sr. SecretOrjo - projeto me-Sr. Gover.nador do Estado pode ir con-
nor da A COMINAS 	 0 S

versar corn o Presidente Ernesto Geisel, emSea ACOMINAS nasceu de sonho e n onle da gente de Minas, este Estado queteni sido sonho, e porque tern em sea bojo tanto tern contrihuido para a balanca corner-urn grande ConteOdo de ideal nacionalista e cial do Brasil. S. Exa., o Governador, ternjarnajs poderia acomodarse corn a minirni- autori(lade Para conversar corn o Presjdentezacão dos seus objetivos 	
(Ia RepOblica. Os técnicos sO Pensam emAfirmamos que a postura moral e poll- termos matemOticos em máquinasdoras e dizem: nós sO temos recursos Para

tica do Sr. Aureliano Chaves, selldesassom 	 Maconstmuir isso. 	
computa-

Alas des, us técnicos, se Cs-mente e exigir dos ó
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grandesC l fl(Ii 	 recursos humanos quergOos federal 	
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truir uma grande empreSa, porque nós mi- vericimentos e conceder vantagens aos ser-dores da Secrelaria da Assembléia;. .
neiroS temos as rnaiorcs jazidas de ferro do vi 
Brasil.

	

	 Não resta ddv jda, pois, que a Assembléia
nrietO de lei, proposto pela

EXTRAcOES ESPECIAIS DE LOTERIA

O SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - Sr. Presidente, Srs. DeputadoS.
Inicialmente, queria mostrar 0 meu constran- i.gimento pela ausência neste plenáriO da ban- ° Os vencirnenhOs dos cargos do
cada arenista, ilustrernente representada por Pocler Legislativo e do Poder Judiciário nao
apenaS quatro deputadoS, o que fläO signi- poclerao ser superioreS aos pagos pelo Poder
fica nern urn terco da bancada. 	

Executivo Para cargos de atribuicoes iguais

Este projeto que autoriza extracöes es- ou asserneihadas."
peciaiS da Loteria do Estado, apreSefltadlo Em atencãO a este disposltivo major, a
por mim a Casa, tenho a certeZa, haverd de Assembléia Legislativa procedeu atravéS das
encontrar, por parte do Sr. Governador, a Deliberacöes n 9s. 161 e 162, de 1 3-8-74, a un-

possiVel, 	 mvisto que dc 
plantacãO do seu Quadro Permaflente, que e

major receptividadenão cria despesa algurna, muito pelo contra- coposto dos seguinteS quadros especifiCoS:

rio, dc presta urn auxilio irnenSO ao esporte
especializado e a assiStêflCia social em nosso
Estado.

ProjetoS como este realmente tern urn fun-
do hurnano, vindo ao encontro dos intereS-
ses dos rneios esportiVo s , dos meioS especia-
lizados do nOSSO Estado, que se encontralil
completamte desarnParados, e tambCm da
assjstêflCja social, que passa por uma seria
crise (IC depreSSãO financeira

EsperamOs, pois, que este projetO, apro-
vado pelo Legislativo. possa encontrar recep-
tividade por parte do Governado r d Eso	 tado,
Para que o esporte amador e a assistencla
social de flosSO EstadO possain ter canaliZa-
dos Para seus cofreS mais esta boa parcelatribuir de rnafleirade recursos, que iräo con efetiVa Para que possaiflOS ajudar a soerguer
o esporte do nOSSO Esta(lO e tamijern a aSSIS-

tência social, clue se encofltra depaUPerada

DecisO de Questo de Ordem

O SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A PresidênCia vai (lecidir ques-
tao de ordem suscitada pelo nobre Deputado
Luiz Baccarifli, em 25 de unho ñltimo, so-
licitando reajuStamen to de vencimentos do
funciOflalisffb desta Casa, na forma do con-
cedido aos servidore s do Poder ExecUtivo.

A ConstitUicSo do Estado de Minas Ge-
rais dispöe:

"Art. 31 	 Compete, privatiVame1te a
Assembléla Legislativa

IV - propor projetos de lei sobre eria-
ção ou extincãO de cargos de seus servido-
res e fixação dos respectiVOs vencimentos..

0 RegimentO Interno da Assembléia Le-
gislativa estatUi

"Art. 65 - Compete, privativalliente, a
Mesa da AssemblCia, além de outraS atribui-
çöes

X - apresefltar projeto de lei que vise
criar ou extingUir cargos nos servicOS admi-
nistrativOS, bern como I ixar Os respectiVos

11.0 395, do Sr. Deputado Raimundo Al-
bergaria, encarecendo a necessidade da des-
centralizaçao administratjva do FUNRURAL
em Minas Gerais, corn a criaçSo de delega -
cias regionais nos principais eentros urba -nos do interior;

n.9 416, cIa Sra. Deputada Jdnia Manse,
formulando apelo no sentido da urgente con-
clusSo da estrada que liga Raposos a Nova
Lima;

n.0 417, do Sr. Deputado Mendes Bar-
ros, solicitando providênc jas Para o pros-
seguimento asfáltico cIa estrada que liga Ba-
rSo de Cocais ao Caraça;

n.° 418, do Sr. Deputado Neif Jabur, pe-
dindo a construção da sede da CEI\IIG em
Passos;

11.0 419, do mesmo parlamentar, ciii que
apela aos Srs. Governador do Estado, Minis-
tro da Previdêneia Social e Presidente (10
IPSEMG no sentido de que, em ConvCnio,
construam urn hospital-modelo de âmbito re-
gional em Passos;

n.0 422, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, solicitando providências Para a insta-
lacSo (Ic quebra-molas na estrada que liga
Juiz de Fora a UbO, a altura do povoado dcGrama;

n.° 425, do Sr. Deputado Pedro Narcjso,
em que solicita providências Para a encam-
pacSo das estradas que ligam Montes Claros

Juramerito, Pau d'Oleo - Itacambjra e
entroncamento Pau d'Oleo - Guaraciama -
Bocaidva;

n.9 431, do Sr. Deputado Sérgio Olavo
Costa, pedindo a eonstruçSo de urn trevo de
acesso ao Bairro Jockey Clube, na BR-135,
em Juiz de Fora;

n.0 433, do Sr. Deputado Euripedes Crai-
de, que pede a construçOo urgente do prédio
da Delegacia Fiscal de Uheraba;

n.9 434, do mesmo parlamentar, pedindo
a extensão do atendjmento do Centro de Safi-
de de Frutal ao Distrito de Aparecjda de
Minas, inclusive da distnibujcao de medica -mentos;

n.0 435, ainda do mesmo parlamentar,
encarecendo a flecessidade de estudos Para
a implantacão do CFSSA em Uberaba, a
exernplo do que ocorreu em Uberlândia e
Juiz de Fora;

ri.0 441, do Sr. Deputado Raimundo Al-
bergania, solicitando seja feito corn urgên-
cia o asfaltamento do trecho rodoviário que
liga a cidade de Tarumirim 0 rodovia BR-116;

do Sr. Deputado Pedro Gustin, em que
pede voto de pesar pelo falecimento do Sr.
Manoel Filismjno de Jesus, ocorrido fiesta
Capital;

do Sr. Deputado Ronaldo Canedo, so-
licitando voto de pesar pelo falecirnento do
Dr. Antonio Teodoro de Assis Pereira, ocor-
nido em Muriaé;

do Sr. Deputado Dalton Canabrava, pe-
ilindo sejam apresentados cumpnimefltos ao
Sr. Governador e ao Sr. Secretário de In-
ddstria, Comércio e Turismo, por prestigia-
rem a instalaçOo da Açth\IINAS.

PROJETOS

Em 1. discussOo, o Projeto de Lei Corn-
picinentar n. 0 5, do Sr. Deputado DCnio Mo-
reira, que dispöe sobre o controle externo
da fiscalizaçao firianceira e orcarnentOria do
Poder Executivo;

n.° 170, do Sr. Deputado Vicente Guabi-
roha, que dá nova redaçOo ao art. 1. 0 daLei n. 0 6.605, de 14-7-75, em 1. discussOo;

n.° 171, do Sr. Deputado Jorge Orlando
Carone, que autoriza extraçöes especiais da
Lotenia do Estado de Minas Gerais, Para a
aplicação de redursos em assistência social
e esporte especializado, em 1. 4 discussOo.

I	 de provimentO em comiSSão
II 	 de provimento efetivo.
Esta reestrUtUracao seguiU, como nao

podia deixar de seguir, os moldes do Dc-
creto n. 1 16.409, de 10-7-74, que contém a ta-
bela de vencimeflto s, OS quais repreSentam
urn aumento considerãv e l em relacãO aos Va-
lores vigenteS ate a data do decretO.

AconteCe, porém, que o Poder Executivo,
dada a cornplexidade de Sells servicoS admi-
nistrativOs, implanton somente o quadro es-
pecifico de provimeflto em comissãO . Os
oeupafltes deste quadro vêm recebendo os
vencirnefltos conStafltes do Anexo II do men-

5o decreto. Estes não foram atingidOs
pela lei que reajUstOU Os venCimefl tos, em
1 .0 de juiho deste ano. 0 reajuSte veio sanar,
em parte, o atraso inevitáVe l da implafltacão
do quadro de provimeflto efetivo.

Como a estrutura da Secretaria da Casa
nSo ofereCe a complexidade verificada em
todos os orgâoS do Poder Executivo, sen
quadro permaflen te fol irnplantado de uma
vez. Assirn, todos os funcionârios da Asseni-
hléia Legislativa ji vêrn percebendO desde
novembro de 1974, os venciIfl'' conStafl
Ics da tabela criada para Os servidores do
Poder ExeCUtiVO.

Forcoso C, pois, aceitar que es ta tabela
so pode ser realustada Para os funcionáriOs
da Assernbléia, depoiS que o Poder ExecutiVo
reajustá-la Para seus servidores.

Esta é a inforrnacSo e a decisão da Pre-
sidência, em respoSta a questão de ordem le-
vantada pelo nobre DeputadO Luiz Baeca-
rini.

Matéria Aprovada

REQUEBIMEOS
N.0 308, do Sr. Deputado Mendes Bar-

ros, que solicita providêflCias quanto a cres-
cente desnacioflalizacao da inddstria farma-
cCutiCa brasileira

n.° 390, do Sr. Deputado Milton Lima,
pedindo seja encaminhado apelo ao Sr. Su-
perinte.ndeflte do INPS em Minas Gerais, no
sentido da construcSo da sede própria da-
quele orgãO em Araguari;
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38.a REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 20 DE AGOSTO
DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimefl0

João Ferraz - Fernando Junqueira
Wilson Tanure - Lñcjo de Souza Cruz -
Said Arges 	 Jilnia Manse 	 Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Artur Fagundes -
Antonio Dias - Carlos Lemos - Chrjstovam
Chiaradia - Cicero Dumont - Cyro Macic!

Dalton Canabrava - Delfirn Ribejro
Domingos Lanna - Elmo Braz - Emilio
Gallo - Emilio Haddad - Eucljdes Cintra
- EurIpedes Craide 	 Fábio Vasconcellos
- Genésio Bernardino - Gerardo Renault

Gomes Moreira - Haroldo Lopes - Hum-
berto de Almeida - Jesus Trindade JoOo
Bello - JoOo Navarro - Joäo Pinto Ribeiro
- Jorge Orlando Carone - José Laviola -
José Honónio - José Santana - Luiz Bac-

carinj - Mendes Barros 	 Milton Lima -
Milton Salles 	 Morvan Acayaba - Narcélio
Mendes 	 Neif Jabur - Nilson Gontijo -
Nunes Coelho - Pedro Narciso Raimundo
Albergaria --- Ronaldo Canedo - Sebastião
Nascjmento - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo
Costa 	 Sylo Costa - Telêmaco Pompei
Vicente Guabiroba.

Matéria Aprovada

Proposta de Emenda Constitucional n.9
3, do Sr. Deputaclo João Navarro, que dá
nova redaçao ao art. 156 da Constituiçao do
Estado e fixa critérios de remuneracao dos
atuais vereadores, em 2. 4 discussOo;

Veto parcial a Proposicao de Lei n.
7.163, que revigora prazo para a opção para
o Quadro do Magistério, em discussão Onica.



REUNIAO ESPECIAL COMEMORATIVA DO DIA DO SOLDADO, AS 14
HORAS DE 21 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDfNCIA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERBAZ

Comparecimento

Joäo Ferraz 	 Fernando Junqueira
Wilson Tanure - Lücjo de Souza Cruz
Said Arges - Jñnia Manse - Pedro Gustin
- ArnIlcar Padovanj - Artur Fagundes -
Antonio Dias - Carlos Lemos - Christovam
Chiaradia - Cicero Dumont Cyro Macid
- Dalton Canabrava - Delfim Ribeiro -
Dênio Moreira - Domingos Lanna - Elmo
Braz - Emilio Gallo - Emilio Haddad -
Euclides Cintra - Euripedes Craide - Fã-
bio Notini - Fbjo Vasconcellos - Genésio
Bernardino - Gerardo Renault 	 GomesMoreira - Haroldo Lopes 	 Jesus Trindade

João Bello - Joao Marques João Na-
varro - João Pinto Ribeiro - Jorge Orlan-
do Carone - José Bonifácjo Filho - José
Laviola - José HonOrio - José Santana
Kernil Kurnaira - Luiz Baccarinj - Mendcs
Barros - Milton Lima - Milton Salles
Morvan Acayaba - Narcélio Mendes - Neif
Jabur - Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Pedro Narciso - Raimundo Albergaria -
Ronaldo Canedo - Sebastiiio Nascimento
Sérgio Ferrara 	 Sérgio Olavo Costa - Sylo
Costa - Telêmaco Ponipci - Vicente Gua-
biroba.

Nomeação de Comissão

0 SR. PRESIDENTE - Dc conformidacle
corn a convocacão, a Presidêncja passa a
comemoracao do Dia do Soldado e nomeia
os Srs. Deputados Vicente Guabiroba, Del-
fim Riljejro Artur Fagundes, Gomes Moreira
e Wilson Tanure para, em comissão, intro-
duzirem no recinto do plenário as autorida-
des e demais convidados presentes no salão
nobre.

Composiço da Mesa
o SR. PRESIDENTE - A PresjdênciaConvjda a tomarem assento a Mesa o Exmo.

Sr. Dr. Bonjfácio José Tamm de Andrada,
DD. Secretário de Estado do Interior e Jus-tica, representando o Sr. Governador do Es-tado; o Exmo. Sr. Dr. Levindo Ozanan Coe-
iho, DD. Vice-Governador do Estado de Mi-
nas Gerais; o Exmo Sr. General Silvio Otj_vlo do Espirito Santo, DD. Comandante da4• Brigada de Infantanja, representante do
Comandante da 4. Regiao Militar; o Exmo.

Sr. Dr. Paulo Emilio Ribeiro de Vilhena.
DD. Presjdente do Tribunal Regional do
Trabalho; o Exmo. Sr. General Newton
Campelo, DD. Chefe do Serviço Nacional de
Inforrnaçoes; o Exrno. Sr. Desembargador
Sylas Santos Coura, DD. Presidente do Tri-
bunal Regional Eleitoral, em exercicio; o
Exmo. Sr. Dr. Chrispim Jacques Bias For-
tes, DD. Secretário de Estado da Viaçao e
Obras Pblicas; o Exino. Sr. Dr. Fernando
Jorge Fagundes Netto, DD. Secretáj-io de Es-
tado da IndOstria, Comércjo e Turismo; o
Exmo. Sr. Dr. Mario Assad, DD. Secretário
de Estado do Trabaiho e Açao Social; o
Exrno. Sr. Deputado Lñcio de Souza Cruz,
DD. l.°-Secretário da Assembléia Legislativa
do Estado de Minas Gerais.

A Presidéncia convida os presentes a
ouvirem o Hino Nacional Brasileiro, a ser
executado pela Companhia do Guarda Gover-
namental cia PolIcia Militar de Minas Gerais.

(Ouve-se a execução do Hino Nacional.)

Oradores

O SR. PRESIDENTE - Corn a palavra
o nobre Deputado Nilson Gontijo, que falará
em nome da bancada do Movirnento Demo-
critico Brasileiro.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO
Exrno. Sr. Deputado Joäo Ferraz, DD. Pre-
sidente da Assembléia Legislativa do Estado
de Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. José Boni -
fácio Tamm do Andrada, DD. Secretário de
Estado do Interior e Justiça e represdntante
do S. Exa., o Sr. Governador do Estado de
Minas Gerais; Exmo. Sr. Dr. Levindo Oza-
nan Coelho, DD. Vice-Governador do Estado
do Minas Gerais; Exmo. Sr. General Silvio
Otávio do Espirito Santo, DD. Comandante
da 4. Brigada do Infantaria e representante
do Comandante da 4.' Regiao Militar; Exmo.
Sr. Dr. Paulo Emilio de Vilhe.na, DD. Pre-
sidente do Tribunal Regional do Trabalho;
Exmo. Sr. General Newton Campelo, DD.
Chefe do SNI, agência de Minas Gerais; Exin1.
Sr. Desembargador Sylas Santos Coura, DD.
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral;
Exmo. Sr. Dr. Chrispim Jacques Bias For-
tes, DD. Secretario da Viaçäo e Obras Ph-
blicas; Exmo. Sr. Dr. Fernando Fagundes
Netto, DD. Secretário do Estado do Corner-
cio, IndOstria e Turismo; Exmo. Sr. Dr.
Mario Assad, DD. Secretario do Trabaiho e
Açao Social; Exmo. Sr. 1.-Secretãrio da As-
sembléia Legislativa, Deputado Lhcio do Souza
Cruz; Exmo. Sr. Comandante da gloniosa
Policia Militar do Estado de Minas Gerais,
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numa ordem cujos prineipjos basilares sac
a disciplina e a hierarquja.

Ao soldado brasileiro, cujas facanhas ihe
conquistaram, em nossa história, urn lugar
do qual nenhum fato o podcrá afastar, flea
a nossa mensagem no din de hoje. Sabemos
quc, na caminhada quc a Nacao brasjlejra
dã, a largos passos, Para urn futuro promis-sor, é in dispensável a contribujcao desse he-rói, tantas vezes anônirno.

A nenhum bi-asileiro pode escapar o fatoirrefutayel de quc, Para a consecucão dasgrandes metas da flacionalidade, irnpöe-se,
daqui Pam a frente, urna integração cada
vez maior de civis e rnjljtares no esforco co-
mum de construcão de urn Brasil próspero cseguro.

Sentimo-nos profunclamente honrados pe-
in oportunjdade que, em nome do Movirnento
Dcmocrdtico Brasileiro, nos foi concedida
na data dc hojc. Assomando a esta tribuna
Para exaltar os nossos irmãos - soldados
da Pdtrja brasjlejra - sabemos estar tradu-
zindo, em nossas palavras, sentirncntos co-
muns a todo o nosso povo - esse povo que
deve algumas das suas mais importantes con-
quistas histómicas a atuaçao do soldado por
excelêncja que foi o Duque de Caxias.

Al estäo, senhores, as hornenagens que
o Movirnento Democmdtjco Bmasjlejro presta,
por imperativo de justiça, ao guardiao na-
cional de ontem, de hoje e dc senipre - o
soldado brasjlejro

0 Dia do Soldaclo torima-se, assim, urn
oportunidade excepdjonal Para quc nos en
treguernos as profundas reflcxöcs em tormn
dos fundamentos lflstitucjoflajs c afetivos err
que se baseia esta data cIvica. Pois, id di-
ziamnos no irliciar nossas palavras, mma expe-
riência de cada hoinem, de cada cidacido
coexistemim as duas V jsOCS do soldado. A pri-mcira, caracterizada pela in genuidade cia in.fância; a outra, trazida pela exp eriCncia, pelocanhecirnento adquirjdo no dia-a-dia do con-vjvjo Coin 	 realiclade

Pessoalniente, retemos na lernJjmanc .a aimagem assimnilacla na infâncja longinrju,em cujas remjriiscCndjas se mistum-am e seconfundem hiclicos soldadjnhos dc chumbo,
figuras animadas que nos visitavam os de-
vaneios infantis. Soidadjnhos que poderiarn,
quem sabe, integrar a banda que a podia
de Chico Buarque de Holan(ia incorporoudefin jtiyamente d Sens jhiljdç 	 dc todos osbrasilejros -

Do mesmo modo, 171510 olvidamos as liii-pressOes absor yidas pelo espirito ao tempodo cOflVlVjO corn rnos companheiros do tiro-de-
-guerra, onde o sargento comandava coourn general e o soldadoaf j rarJor sentia-se co-mo Se estivessc nos campos de batalba. Re-trocedendo o pensarnento, revernos o CPORflas formaturas festivas quando, sob os olha-res encantados das rnoças casadoiras, tinha
lugar a solene enti-ega clas espadas.

E,ainda outras irnagens A do soldado
guar50 da Pdtria c da Constituiçao man-tenedor da ordem, garantja dos dlircitos. A(laquele que, vigilante e atuante, na defesa
da soberanja nacjonal vela enquanto o povodescansa após o labor didrio. A do cidaddobrasileiro, que, ainda nas conjunturas na-Cionrns majs delicadas, é capaz de Se manteieq6mdmst5 das disputas partiddrias e dos
COflflitos Politicos tanto nos pequenos mu-
fliCmpmo corno nas metrópoles Vemos, tarn-
bern, no soldado o herój que nib poupou oproprio sangue naiha 	 luta, nos campUs de bata-da Europa contra o nazi-fascism0

Corno nos esquecer daquele espetdculoProfundamente emocionante quando, no re-gress 0 daqucl5 hcróis a Pdtria, centenas deInmihares, talvez m jlhöcs de brasileiros, scma nece ssidade de qualquer COflVOcacão, for-
mararn umna autêntjca "correnfe pra-frente",fla rnamor e mais espontânca lnanifestaVdoPrestada ao soldaijojrmäo brasileiro?

0 SR. PRESIDENTE - Corn a palavra
o nobre Depuado Gerardo Renault, quc fa-
lard em norne da bancada da Aliança Reno-
vadora Nacional.

0 SR. DEPUTAI)O GERARDO RENAULT
- Exrno. Sr. Deputado Jodo Fem-maz, DD.
Presidente da AssemblCja Legislativa do nos-
so Estado; Exrno. Sr. Dr. José Bonjfácio

• Tanim de Andrada, DD. Secretárjo do Inte-
rior e Justiça e que aqui representa S. Exa.
o Sr. Govemnador do Estado; Exmo. Sr. Dr.
Levindo Ozanan Coeiho, DD. Vice-Govemna(br do Estado; Exuso. Sm. General Silvio
Otdvio do Espirito Santo, DD. Comandante
cia 4.- BI-igamba de Infantaria, representante
da 4. Regido Militar; Exmno. Sr. Paulo Emi-
lio Ribejro dc Vilhena, DD. Presidente do
Tribunal Regional do Trabaiho; Exmo. Sr.
General Newton Carnpelo, DD. Chefe do Scr-
viço Nacional do Informacoes cm nosso Esta -do; Exmo. Sr. Desembargador Sylas Santos
Coura, DD. Presidente do Tribunal Regional
Eleitoral; Exmo. Sr. Dr. Chrispim .Jacques
Bias Fortes, DD. Secretário da Viaçdo e
Obras Pdblicas; Exmo. Sr. Fernando Jorge
"agundes Neto, DD. Secretdrio de Estado da
IndOstria, Comérejo e Turismo; Exmo. Sr.
Dr. Mario Assad, DD. Secretdrjo do Traba-
]ho e Ação Social; Exmo. Sr. Deputado Lu-
cio de Souza Cruz, DD. l.-Secretario da As-
sernbléia Legisiativa do Estado de Minas Ge-
rais; Exmo. Sr. Cornandante da Policia Mi-
litar de Minas Gerais, Ccl. Carlos Augusto
da Costa; demais autoridades civis e miii-
tares presentes, on que aqui se representarn;
minhas senhoras, meus senhores, meus caros
colegas Deputados a Asscrnbléia Legislativa.

A homenagern que o povo mineiro, por
scus representantes, presta hoje ao ExércitoBrasjleiro acontece e se formaljza neste ato
solene como preito de justiça ii instituição
que honma a Naçao, é orguiho da nossa gente
e razão de confianca no caminhar seguro ao
encontro do destino histórico quc estamos
sabendo alcançar, Coin 	 dignidade.

Ha, Para satisfaçao nossa e por feliz co-
incidência, urn profundo sentido de identi-
ficaçao a scm ressaltado entre o Exército Bra-siieiro e 0 povo - este mesmo que aqui se
represenfa, Coin insubstjtujvcl,
através dc cada urn dos deputados minciros,
no exerdjcjo do mandato dirctarnente mccc-
bido dc cada eidadäo.

No iivro da histórja de nossa gente, de
seus dias primeiros ao em quc agora vivc-

Ccl. Carlos Augusto da Costa; demais auto- o comando de scu avô, o Brigadeiro José
ridades, senhoreS, senhoraS, meus colegas Joaquim de Lima c Silva.
Deputados. 	

Alferes cm 1818, fol proinovido, cm 1821,

Dos devaneiOS ingêfluOS e puros da 	
a tenente. Nessa época, seguiu Para a Bahia,

fância entressonhada, decorridOS nUmFOSOS a cm de coinbatce as tropas lea
a Portugal,

anos, como longinqUa estacão da vida, dci- na época da Indepefldêflcia. Em 1824, corn20 anOs (le idade, chcgou ao posto de Capi-
xada Para trás nesta marcha incessafltc e ir-
reversiVel do cotidiaflo exist dos devaneiOsir 	

tao, recebendo sua prinleira condecoracãO.

infantiS, repetimOS, é quc nos surge, a super- 	
Promovido a major, desempenhon, du-

ficic da meiuória, a I igura do soldado. 	
rante algum tempo, o cargo de Instrutor-

Em princiPiO, não é a irnagem do guer- -Geral da Guarda Nacioflal cujo ordenadO,
Neilla do era de 50 mu réis. Mas, numa atitude mu-

reiro que nos acode a lembranca. Neill sitada, rejeitoU os vencimcfltos, restituindo
eloso mantenedor da ordem. Não. Ess 

cepcão virá mais tarde, como conheCinlcntfl 
-Os aos cofres pdhlicoS .A explicacãO Para

trazido pela maturidade, pela vjvflCi do essa atitude to a de que, filho do regente

homem feito. 	
do Império, estaVa nioralmflefltc irnpossibili
tado de receber aquele dnheiro.

cão
nas narratiVas quc ouviamnoS, ainda criancas, 	

Em 1838, quando eclodiU no Dc jflicio, vai recair nossa recorda 

dos lábios paternoS e mesmo da profess)" 	 GernO Para all enviOU o reco movimento que recebeu a denomiflacSo de

prirnâria 	 a entreter-nos o espirito corn es- Balaiada, o ovém-
torinhas despreteflsiosas, porémfi de grand--'Silva. Gracas ao se

promovido a Coronet, Luis Alves de Lima

beleza, em que os heróis, longe de tereni 	
selldeselflpeflho, ao fim

carátcr perverSo de tantos Idolos das cstdrias do qual
	 passados dois anos - a regiãO

em quadrinhos, assurniam, na sun simplici- foi totalmente pacificada, foi prornovido aBrigadeirO.
dade, a postura de soldados - de soldadiflhos 
de chumbo. 	

Encabecafldo 400 soldadoS, desprePara-
(Jos c scm nenhumfla condicãO, homens quc

Qucm nao se recorda desse herôi? Que pareciam cadâvereS ambulafltes, CaxiaS yen-
adulto de hojc - onteln mcninO 	 Ase es-
qUecdU dos dias em que. provavelmente Coin 

	 era 	 a revolta cheuiada, cm SAO Pau-

uma espada de brinquedo na mo c urn cha- 10, por Rafael Tobias de Aguiar, Coin
	 co-

peuziflulO de papel na cabeca, deixava escoar 	
aboracSo do xRcgeflte DiogdCo Fcijó.

o tempO, entregue a docc irrcsponsabilidade 	
Prornovido a MarechaICamPo, logo

dos folguedOS infantiS, brincandO de solda- após o término da Rcvolucão Paulista, Caxias
dinhos? 	

foi cnviado a Minas, Para estancar outra relic-
lido em Barbacefla.

"Marcha, soldado, cabcca de papel. Se,

	

 rnarchar direito, vai preso pro quartcl." 	 -
-0 clima dc jnlância, quc conserva do so,a
do essa conccpcãO ideal, ndo poderia ser
mclhor captado quc nessa quadrinha, tao co-
nhccida de todos nós.

Sr. Presidcntc, Srs. DeputadoS. A As-
sembléla Legislativa do Estado de Minas
Gerais rcdne-se solenemefltc, na tardc de hoje,
Para prcstar no soldado brasilciro, no sen
dia, esta homenagem, singular, é verdadc,
porém cxtraordinariamtc cspontâfle a, pois
traduz intimos scntirncfltos da gentc mineira,
cuja história está pontilhada dc capitulos
quc marcaram a mais profunda idcnliticacão
Coin 	 forças militareS.

Aqui estamos, neste momento, sob a ins-
-piração de urn ato one se reveste de notãvel
rcleVãflCia, Para expresSar, corno repreSen-
tanteS do povo, aquilo quc cada mineiro traz
na sua indoic c na sun formacSO, fundada
-numa grande tradicão de civismo.

0 soldado brasileirO constitui urn dos
pontOS altos da nossa história. E ninguélfl
meihor do quc Luis Alves de Lima e Silva

Duque dc Caxias - simboliza o heroismo
inilitar. Figura dc estatura irnpar, nenhuma
£orncmoracao militar se faz no Brasil. ncste
dia, que não inclua referénciaS ao sen norne
e a sun irnagem de pacificador. Nós, tam-
bern, não podemos csquecê-10.

Nascido a 25 dc agosto dc 1803, no Ar-
rain' de Porto de Estrela, nos cinco anos de
idadc já Luis Alves dc Lima e Silva, por
especial conccSSSO dc D. JoSo VI, assentOU
praca no Prirneiro RegimcntO de Linha, sob

Fora do Brasil, comandOu v1tor1Osa111e11L
nossas tropaS contra Os ditadores Rosas, da
Argentina, c Aguirre, do ParagUai.

Eis urn rápido csboco da atuacão de
Caxias, o simbolo do soldado brasileirO.
Fôssemos nos alongar sobrc o vasto c pro-
fundo significado dc tudo o que rcalizoU Ca-
xias em favor do Brasil, no (Iccurso de toda
urna vida dedicada a luta c ii Paz, muito te-
riamos ainda a dizer sobrc o grandc patroflO
do ExércitO Nacioflal. Mas fica este regis-
tro submetido a rcflexão dos senhoreS, comO
penhor do reconheCimento da postcridade
ao bravo soldado quc foi Luis Alves de Lima
c Silva - o Duque de Caxias.

Quantos soldados de maior on menor
graduacãO - em todos os pontos do nOSSO
territóriO, näo encarnam os melhorcS ansciOS
do povo brasileiro?

0 soldado tern de ser, dentro das peculia-
ridades da funcão militar, servidor bnegad0
da Nação guardiSo da sua honra e da 

SOS

sobriflia baluarte da Paz social. Numa perS
pectiVa concreta, podemos visualizar a
ção do soldado brasileirO dentro dos hn0e
estabelecidos pela Carta Magna da NacãO-

No Brash, as ForcaS Armadas são cofl5

tituidas pela Marinha, pelo ExércitO e pela Ae
ronáutiCa. São cssas três armas stitUtc 0 S

nacionais, permaflentes e rcgulares, organ'
zadas abase da hmcrarcluia c da disctPl1'do Presideflsob a suprema autoridade 	

tC
Repdblica e (lcrnrO dos limites di 16-S
pois, caraCterIsticas das ForçaS Armadas ,aregularidade, funC1O11hhJOpermanêfldia e a 
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mos, 
do instante inicial da necesSâria defc- nizaçãO militar no Brash, em moldes regula-

sa da terra então descoberta aos densos mo- res, semeihante a portugueSa.
mentos de hoje, encofltramoS uma singular 	 No século de abertura da história brasi-vindase definitiva constâflCia, uma indissolüVel ii- leira, tiveram as tropas portuguesas, 
gacão, a idêntica sensibhlidade e 0 parale- corn Tome de Sousa e Estácio de Sá, as suas
lismo permaflente entre o componente essell- missöeS jniciais, principal delas a expulsão
cial de uma naçãO, o povo, corn o seu Exér- dos franceseS instaladoS no Rio de Janeiro,
cito, fundindO-Se ambos, por serem elemefl 	 então já corn o apoio decidido dos aborIgi-
tos comuflS, de ñnica origern. 	 nes, dos guerreiroS nativoS.

DaI, sem ddvida, a expllcacão sociOl& 	 Em 1615, na expulsão dos es trangeirOS
gica para o desenvOlvimento histórico brasi-
leiro, em que, para felicidadc nossa, jamais 

invasoreS, no Maranhäo, a gente da terra es-
tava perfeitarnente enqu

se defrontaram Povo e ExércitO, por repre-

	

	
adrada nas forcas

sentarern ambos, em todos os instanteS da regulareS, corno se sabe das companhias sobo comando de Pedro Teixeira.
Pátria, a própria Nacão, a sua unidade, per- Em Pernambuco, por volta de 1630, con-
rnanentementExército e Povo se idcntificam na nossa tea os holandeSes, já se inscrevern na história

história, de tal modo que não é possIvel 	
de defesa os negros, sob

pâtria os primeiroS heróis brasilciroS, desta-
cando-se na guerra 

parar um do outro, senão fazendo Sangrar 0 o comando de Henrique Dias, c os indios de

todo. 	
Felipe Camaräo.

Localizar, ao longo da Vida brasileira, André Vidal de NegreiroS, no século
D 

ExCrcitO, em busca de dados para salienta- XVII o TcnenteGeneraI Antonio de Albuquer-
-lo, em meio aos acontecimdntos que marcarn que 'Coelho de CarvaihO, no see XVIII, e

O 
Brasil na sua caminhada, é focaliZar 0 o Marechal José de Abreu, o Barão do Cerro

própriO povo, nos seus se.ntimentos OS mais Largo, no séculO XI, brasileirOs todos, nos
legitimOs, nas suas aspiracOeS maiS altas, quc quadros de oficiais do Exército luso

-brasi-

vão do invencivel aiflor ao se
ll chSo, a irre- leiro de então, marcararn nItida influCnCia

sistivel vontade de faze-b pi e fe1iZ nossa nas mutacOeS profunda5 em busca e
corn todos vivendo humana e dignamefltc eiii adaptacão, por que passOU a organizacSo mi-
paz, corn serena deteriniflacao, cumprindo mar colonial.
cada urn a miss,-'O quc e cabe no esforco
coletivo.

	

	
As experiências militares do perIodo fo-

ram marcadas, permaflefltemd1te corno hi-
Desde as prirneiras for rnacOeS societáriaS, tas defensivas, para repelir os corsâriOs es-

vindos dos básicas tendêflCias gregâriaS trangeiroS e as invasOeS do Rio Grande do
da antiguidadc do homem e das naçdeS ao Sul, pelos espaiihOis.
conternPOrâneo 	 forain-Se firmando coned- 0 ExércitO Brasileiro veio
los globais, a cobrir todo 0 panorama da

	

	
a constituir-

-se com a Indepefldêflcia, corn a jntegracSo
Vida dos povos sobre a terra. nacioflal e a Carta Magna prornulgada em 25

Entre os axiomaS sociaiS, que se fixararn de marco de 1824, ai se definifldo as suaS
pelos tempos afora, está aquele em que a atribuicoeS e responsabilidades em face do
gloria militar e o paft 	

niotiSmO se sornam e SC novo Estado, estabeleced o a sua orgafliza

juntarn, entrelacando se nas guerraS, exteriO- ção compativel corn a precIpua e honrosa
rizandose pela conduta nas bataihas ganhas miss

dc "sustenthr a indepefldCncia e a
contra o inimigo. No entanto, o mais diflcil integridade do ImpériO, defefldefldoo contra
da vocacão militar e a mais alta dignidade os inimigos externos e internos", como se lê
do se ll patriotiSmO no está no matar, C Shfl, na Lei Maior (IC então. Dai para cá. viveu

paradOXa1rnen te no saber morrer. 	 o Ex
Brasileiro a sua grafl(le história,

idefltificacao
A guerra, para ser justificada não pode em permaneflte consoflâflc

ia e 
significar o extermifliO, nem a ambicão que corn a missão maior, razão de sua origem.
leva a agredir. Ela se le ' quando é I ci- Formando-Se do Povo, vivendo e sofren
ta para a defesa. Se não fosse a guerra ins- do corn dc asagi'Uras dos tempos dificeiS,

Irumento de defesa. seri 	
diante dos obja flagelo bárbaro, unindo-5C Exército e Povo 	 e-

que o própriO patriotiSmO repudiaria. 	 tivos que Iles cram comuns, antes c perma
Entre os tItulos de honra do Exército nentemente defesa - defesa contra 

Os ifl-

Brasileiro, a gloria maior, quc exalta o se
ll migos externos e internoS - a Vida e a his-

patriotismO, que mais o identifica corn o tons do ExércitO são a própria história da
Povo, 	

de - sernpre - ter-se v ida do Povo brasileiro.é certamente aempenhado para defender, seja além fron- Ao longo da sus admirada e respeitâvdl
teiraS, seja internamente, nas horas graves existência, ao lado dos feitos militareS, no
em que a sobrevivêflcia das instituicOeS e dos combate aos que tentaram atacar e destrUir
pninciPioS que sedimentam as aspiracOeS Po 	 Povo e instituicOes, o Exército Brasileiro tern

pulares o exigiram. 	 marcado, singularme nte e corn repercUSSOCS
Já no periodo colonial, nSo se poderia definitivas, uma atividade superior e de no

falar cm forçaS terrestres de Portugal, des- tável permaflCnCia definida por Gilberto
tacadaS no Brasil, scm Sc 

cometer injustica Freire como a da "coordcnacSo dos contra
para corn os nativoS, incluidos na composi- rios". por i
çã 	 lIderes maiso de suas fileiras. Saliente-Se ainda o bri- 	 Poder-se-ia dizer que, 	 ntuicão pa-
iho que tao cedo lhes vieram a dar muitoS triOtica, o Exército, entre os seus 
chefes militares legitimamente brasileiroS. 	 atuantes, desde tempos remotoS, adqUir

Corn o prirneirO GovernO-Geral, sediado também consciênCia de outra importante reS-
na Bahia, em 1548, surge a prirnitiva orga- ponsabilidade perante a Nação, qua! seja a

de coordenador pacifico - C não de orde- e bravo brasileiro, 0 guerreiro capaz de pa-nador violento e arbitrário - de tendências cificar 
Os irmãos, então desunidos, de fortee antagunismos que Se opOem na Vida brasi- a sul do Pals.

leira, definindo-se, nos momentos prOprios,
pelos rumos mais de acordo corn a tradiçao, 	 Em suas missOes na busca da paz, noaspiraçOes e necessidades coletivas. 	 MaranhOo, de 1839 a 1841, em São Paulo e

E tal fato - indesmentjvel pOrque se Minas, em 1842, e dai, ate 1846, no Rio Gran-
de do Sul, Caxias signifjcou sempre o ele-incorporou it 

histOnia e a nossa realidade -vado sentido, a postura verticalocorreu e Se repete corn caracterist jca supe- 	 e perma-nente do Exérc jto Brasileiro, o que Me dánor. NSo ha antecipaçoes precipitadas con-
tra as forças nacionais - em termos de or- grandeza e o reconhecimento de toda a Na-

cão: "A defesa contra o inimigo externo edenacão de contrários - nem irnposicocs i n- interno, a missão constitucional; e a cons-compatIveis, como se o ExCrcito fosse, S0mente d c, a Na 	 tãncia, a perseveraflça na coordenacao deçao. A atitude , COIHO Sd contrários, na buses do caminho legItimo dadisse, sempre de ajUStamento, como iflsti 	 coletividade, o dever ético.tuicão nacional capaz de coinpor as tendên-
cias e superar Os opostos, para o cumpri- 	 0 avanço social e o a perfeicoarnento de-mento dos flOSSOS mais altos objetivos. 	 mocrdtico sempre foram feitos, no nosso Pals,

Define-se a importante e decisiva parti- corn o Exéreito ao lado do Povo e dos re-
cipacao do Exército, sob tais aspectos da vi- formadores, vivendo e defendendo as suas
da brasileira, tambérn como o cumprimento aspiraçOes. A Independência, em 1822; a
de urn dever ético. Defende a Naçao, dando- Abolicão da Escnavatura, em 1888; a RepO -
-the condiçOes de seguir rumos certos e bus- bliea, em 1889; a Redemocratizacao em 1945,
can aspiraçOes legitimas. 0 Exército então, foram feitas corn o Exército ao lado dos seus

nna sua destinaçao constitucional e a pra- pregadores e do Povo - e nOo contra des.
tics do dever moral, realiza-se integralmente Marco de 1964 foi o momento supremo
corn a prOpria realizacao nacional. 0 deven da comunhão entre Povo e Exército, este na
de cada urn, Povo e instituiçOes, nOo pode compreerjsSo global de Forças 

Armadas.ser encarado sob Oticas diferentes. 0 clever
do brasileiro, seja qual for a sua veste, é a 0 espetáculo dos tumultos, das perple-
sua Pdtnia, a conscjê,flcja do nurno indesvld- xidades e dos desencontros coletivos, do ter-
vel, de sua destinaçoo histOniea. A marea rorismo amoral e desenfreado que vern agi-
do patriotismo, a presença do civismo - em tando tantos povos do rnundo tao caros para
todos os cidadãos - estd no conhecjmento nOs - alguns, pelo passado comum, pelas
e na compreensão do seu dever pars corn a tradiçOes e mesmos principios, outros pela
Pátria, a Nação. A perfeita eonseiênCja de proximidade - tudo isto .nas mais variadas
sua missSo foi a grande, a razão major dos latitudes, já foi também sofnido por nOs, bra-
páginas refulgentes, épicas, herOicas, drama- sileiros, consejentes e temenosos pela destruj-
Licas, dos armas brasileiras, nas lutas exten- cão da POtria, nos idos perversos de 1963.
nas, seja na Guerra do Paraguai, ou na Cam- "Os mais caros valores éticos e sociaispanha da Itália, on onde quer que 0 senti- detenioravam-se. Uma hi perinflacao, descon-mento do dever e da honna nacionais ihe
indicasse rumo. 	 trolada e mesmo estimulada, aniquilava, por

sua vez, to(los Os padroes da economia. 00 juramento ateniense, na antigüidade: trabalho não tinha valor. A Vida nacional
"Não farei acão que desonre as armas sa- era continuadamente perturbada por parali-
gradas que a minha Pátria me confiou, nem saçoes em suas atividades essenciais. A se-
tampouco desampararel o posto que me hou- mãntjca tortuosa dos (lemagogos transmuda
ver defender". 	 va o mal cm hem e o bern em mal, prenun-ciando a trãgica noite do naufrágio de nos-

A afirmatjva de Wellington: "Vim para sas mais punas tradicoes culturais."cumprir o meu dever e uSo posso expenimen-
tar outra satisfacao que não seja o exalo 	 Mas, corn a comunhão Povo e Forçascu 	 Armadas, vivendo as mesmas agruras e bus-mprimento do que devo a rninha Pátnia". condo a superacão dos momentos graves en-

Expressoes de urn mesmo valor moral, tao sofnidos, alcancamos a vitória contra operdurando através dos tempos, o dever do- desatino e a insània, corn a derrota do dia-
queles é o nosso dever, o mesmo que encon- bOlico maniqueismo, então manipulado con-
tramos na afirmaçao categórica do General tra a Naçao.
OsOrio, em momento cruciante da luta: "E
fãcjl a mjssäo de comandar homens livres: Hoje, como ontem, são comuns Os an-basta mostrarlhes o camjnho do dever". Poe seios e as es perancas do Povo e do Exén-
Outro enfoque, ninguérn methor para marcar cito Brasileiro. Grave preoeupacao nossa éa indispensável presença do Exéncito na vi- preodupacao fundamental do Governo tam-
da nacional que o seu patrono: Caxias. Luis bern: a preservacão do clima de ordem, deAlves de Ljmaflv representa a figura Paz e de estabilidade que basicamente res-
do militar brasjlejro não somente pelos fei- ponde pela cOfltiflui(lacle do harmOnico de-
tOS épicos da Guerra do Paraguai, reorgani- senvolvjmento nacional. 0 que buseamos pa-Zando e levando nossas forcas a ofensiva, ra a Naçao, nOs, Povo - pelo que somos epenetrando no ternitOrjo inimigo, como por pelo que representamos no mandato que
Suas VjtOrjas e bravura em ItororO, Avai e cumprimos - e ExCrcito, ainda agora foi co-Lonj55 Valentjnas 	 locado corn a extraordjnãnia precisão de es-

tadista, pelo Presidente Ernesto Geisel: "0Caxjas - o Patruno do Exército se que almejamos para a Nação é urn desenvol-
Projeta ainda mais alto, entre os maiores da vimento integral e humanistico, capaz, por-Patti5, por ter sido o constante, permanente tanto, de conibjnar, orgânica e homogenea-
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Ao agradecel, honraUo C _

a istingui(1a 0rnenngem que esta egrégia
Casa presta no patroflo do Exército Brasileh
ro 	 ves (IC Lima e Silva,o Marecbal Luis Al e Duque de CaxiaS, desejo afirmar a V. Exas.
quc o nOSSO Exército, qUe 0 scu Exército,
que o Exército de tO(1OS os braSileiros é tam-
hem a lstituicao mais caracteristica e re-povo brasileiro Reflete apnesefltativa do alma da naciOnal adc, as aspiracöes inais
autCflticas das geracöeS- o sallo para o
futuro, scm o sacnificio do presente e scm
a neacã0 dos comPromissos corn os ante-
passadOs.

Ao longo da História Pãtria, a vocacão
dernocrâtica do Exército Brasileiro afirmOu-
-se nas campanhas contra o absolUtismo, a
violCncia, o arbitrio e a prepoteflcia na Ii-
bertacão dos escravos, na proClamacã o e con-
solidacäo da Repdb1i, na transicão (Ia de-
mocracia liberal pam a democracia social,
fins lutas contra o nazifasci5hhi0 e o comu
nismO.

Ontem, consolidan do a obra iniciada por
bandeirantes e misSioflârbos, o ExércitO de
Caxias era o elemen to de equilibrio, de aglU
tinacão do complexo de forcas quc rnold.a-
ram corpo c alma da naciona1id Hole,
fiel no mesmo imperativo de coesãO POlitica
e geografica, cSSc instrUmeflto de seguranca

mente. todos os setoreS - poll 	 social e 	 Exército c Povo -so 	
ontingeflte indivi-

econômico 	 da cornunidade naciOflal . Corn sivel - suprerna unidade da grande Nacão

esse dCsenVO1Vimt0 é que alcancaremoS 
a

ão a eli- (Nesta oportunidade ouve-Se a Ca
quc somoS: Brasil.

disteflSão, isto é, a aterlUacão, se n
minacãO das tens6es multiiorm, sernpre 	

ncäO

renovadas, que tolhern o progreSSO da Naco do Soldado, interpretada pelo Coral Haendel.)
0 SR. PRESIDENTE - Corn a palavra

e o bein-eStar do Povo".
Al está o rumo a vertica1ida 	 a que ° o Sr. Gen,	

eral SIlvio Otávio do Espirito San-

Povo e o Exército aspiram legitimame nte to, Comandant e da 4.' Brigada de Infantaria

para o Brasil, cada urn no exerclCiO de suaS e orador oficial para esta solenidade.
atividadeS própriaS d note 	 órias responsab
lidadeS sociaiS. 0 PovO, ativo, vibranle,

	

	 AL SILVIO OTAVIO DO0 SR. GENERAL

procura de sua realiZaca o , na multiplicidadc ESP1RITO SANTO 	 Exrno. Sr. Dputa(I0

de Silas tarefaS, crescenteS a cada clia, face 3oo Fcrraz 1)D. Prcsideflte da Assernbléia

Sr. Dr. Bonifácio José Tam1fl (IC
a comp1ex1d 	 da vida con 	

0 LegislatiVa do Estado de Minas Gerais; Exmo.tCmP0rane
ExérCito, corn preseflca, sensibilidad e e atua- 	

Andrada,

çãø, é o guardiãO da paz e da concórdia co 	 1DD. Secretãrio (toGovernado r do EstadO
 Interior e Justica e repre-

rnuns na sua miSSão de perm defeSa sentante (0 	
ExrnO.

(Ia vida naCional, contra OS 
perigos externos e Sr. Dr. Levifido Ozanafl Coelho, PD. Vice-

internoS, capazes de atentar contra a marcha 	 Goverflad0r do EstadO ErnO. Sr. Dr. PauloExMO -

 
que nos propomos todos nós brasileiro s 	Emilio RibeilO de Vilhena, DD. Presidente

	

Entefldemo°S Povo e Exército - por- 	 Newton
do Tribunal Regional (10 Trabalho Exmo.

que estamoS a compor a grand
sinfoflia bra- Sr. General  CampelO, 1)D. Chef e do

sileira, não somente para o acalafltO de nos- Servico Nacioflal de Informacöes, agencia de

SOS sonhoS de crianca, was 	 ppara ritmar em Minus GeraiS ExrnO. Sr. ) 
sernbarg 0r

ale gro 
nossas realizacoeS coletivas. RespCh Sylas SantOS Coura. PD. 

I.c i(1ente do Tn-
tamo-nos mutuamente pelo trahalho digno huna Regional EleitoraL em exerciCio Exrno.

que cabe a cada parcela so
todos res- Sr. Dr. ChrisPim 3ac4UeS Bias Fortes, DD.

ponSáveiS pelo lodo.	
SecrCt111° cle Esta 	 Fernando Jor

dO da YiaçãO e Obras P-
blicas; ExmO. Sr. Pr. Fernage Fa-

Urna naçãO que viva para Sitariamente gun des Neto, PD. SecretâYio (le Esado da

	

realizacOes de suaS for 	 Inc1istria, Come e Turismo Exmo. Sr.
C das

(;as militares e dos remédios heróiCos 
que Dr. Mario Assail,, DD. Secretârio de Esdas iniciativas 	

tado

fornecafll para as deficiencjas da (1oTraha1ho e A00 Social; Exmo. Sr. Dep
organizacão civil, serâ antes urna subnacão, tado Ldcio de Souza Cruz, PD. 

1.0
estaS ihe 	

Secretario

que uma nação normal e saudavellnente corn- 	
Assernhléia LegilatiVa do Estado de Mi-

pletada por urn exército neceSSario, essenCia l nas Gerais 	 .ante da P
Exmo. Sr Ccl. Carlos Augusto

e indisPensáv

	

	
da Costa, PD. Comandolicia Miii-
tar do Estado de 'Minas Gerais E

de agora, pois se prendem ao 	
xrnOS. Srs.

ão são conjunturais l)epUtados, minhas senhoras, meuS scnhOres;Não são
on fruto das aflicöes mornefltâ11S, eis quc meus caros camaradas da PolIcia Militar, daremoto passado nosso; n

repetidas 	
Forca Aére

e constantcs no tempo. Na carni-
a Brasileira, do ExérCitO NaciO-

nhada brasileira, desde en!ao, também ios nal.
OSSOS 

dias e certamente na perSegUicão an 	
1i7d0.

futurO, Exército e Povo - Povo e Exércih'
- tern-se completado ,nas tarefas expoflCfl
ciais da naciona1idc, como irmãOS do mes
mo sangUe, gCrneoS nas aspiracOcs, unidane
da rneSma fé.

VisIveis, benéfiCas e notóriaS SãO a
Areas em que a interpenetracao no esforco
comulfl tern favorecido a Nacão, de modo p'-
sitivo e 0nsagrador, permitindo correcöeS
de rumOS, de urn c de outro - diante da
dinâifliCa social, surpreendente, impreviSivel
e densa. Dai, podeniflos afirmar - segura e
desassornbradamte scm otimiSmo jiiCOfl-
seqüefltc e a margcm do pessimiSrno estéril,
que Exército e Povo possUem e vivem uma
amadurecithl conSCiência nacioflal.

Al estãO, senhoreS, descolOridas pela
modeSta condicão do autor, as palavraS in-
capazeS tantas delas de expreSSar o senti-
mento profundo e a grata ernocãO desta ho-

enagem que signhfica, acirna de tudo, jus-
tiça.Receba o glorioso ExércitO BraSileiro,
neste civicO instante, a marca do reconhecimento da autêfltica represefltacao popular
do Povo que aqui se manifeSta po nós -r
A inStitUi que, por preSenca e exernPlO,
dá a NacãO a certeza da perenc continuidade
dos objetivoS que são cofliUnS.

Desejamos, neste mornento, prestar uma
homenagem muito especial ao grande brasi-
leiro Teófilo Otoni, que, embora naquela oca-
siao em campo oposto, foi igualmente devo-
tado a Pátria c, se levado a luta, nao visava
outro ideal scnao o cn grandccimento de suaterra.

Digno de destaquc é focalizar quc, quando
o interessc ma jor da Pátria esteve em jogo,
eerca dc 20 anos dcpois, estes mesmos mi-
neii-os ecrraram fileiras em tomb do glorioso
17.' Batalhão de Voluntários da Pátria de
Vita Rica de Ouro Preto, que, sob o comando
de Caxias, teve destacada atuação nos cam-
p0, de luta da gucrra da Triplice Aliança.
Finalmcntc sua acão pacificadora se fez sen-
tir no Sul, nas lutas da revolta Farroupilha.

Em todas estas acOes desejamos salien-
tar o rcspcito de Caxias a dignidade huma-
na, ainda que dos vcncjdos, pois sabia e sen-
tin quc se tratava de irmãos, brasileiros como
dc. Espada temivcl para os advcrsárjos cx-
ternos, sahia contudo silenciar nas lutas fra-
tricidas. Sustentou o IrnpCrio combaterido e,
mais do que cornbatcndo, pacificando, tor-
nando-o uno c indivjsivcl, vcnccndo todas
as crises, todos Os obstáculos. Na profissão
clas armas, dc cadetc a marechal, foi o chefe
quc, ofuscando, confundindo e destruindo o
aciversãrio pcla manobra engenhosa, jarnais
conheceu o fcl da derrota. Na vida pUblica,
(leputado c senador cleito por provincias que
pacificou, Ministro da Guerra e Prcsidentc
do Conselho ern vários Gabinetes, é o cida-
dão exemplar, screnamcnte voltado para a
obra da construção nacional.

Srs. Deputados, eis o Patrono do nosso
Exército. Exército scrnprc pronto c vigilan-
te. ExCrcito que, cm 31 de marco de 1964,
den provas (lessc aprcstarnento indo no en-
contro dos rcclamos do povo. Exército, Povo
e dcrnais Forcas Armadas puscrarn fim no
caos c salvaram a demoeracia brasilcira. Os
ideals quc inspiravam a Revolução de 31 dc
marco (Ic 1964 continuarn vivos e a nos unir
cada vcz mais sob a autoridade iegltirna e
iiicontcstâvel (to Exmo. Sr. Prcsidcntc da
Repñbiiea, Ernesto Gcisei, empcnhados todos
an construciio da grandeza do prescntc e dc
urna nacionaliclade que mcrcca o rcconhcci-
mento das gcracöes futuras.

Neste Brasil renovado, somos e perma -
neecremos fiéis a nossa vocacão de povo
ciistão c amante da dcmocracia. Não a de-
mocmacia romãntica, tao apregoada pelos
"progressistas" e "intcicctuais avancados",
rnas a democracia representativa que se fun-
da no amor a libcrdade coin

 aliccrcada nos valores cspirituais e
morais quc fazern do homem a suprema fi-
nalidade de todas as coisas.

Como hem disse o Exmo. Sr. General
Eduardo D'Avila Mello, Comandante do II
Exército, "desejarnos a dcmocracia brasilcira,
democracia verde-amarcia, que busque solu-
cöes nossas para nossos problemas, e nab a
(Icmocracia totalmente copiada de outros
povos que pouco on nada tern a ver em co-
mum conosco. 0 Brasil já transpöe muitas
harreiras. E urn pals firme quc nab precisa
de tutelas, ncm de ideologias que tracem seus
caminhos. 0 que dc necessita e que seus
filhos tenham cm scus coracOes os mesmos
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e de paz, que jamais foi de agressão, man-
tern urn contato de todos os dias corn o povo
de que é parte, nas cidades, nas vilas e nos
sertdes.

0 moral do Exército Brasileiro é o mo-
ral do seu povo, urn povo em ascensão, em
marcha par a formação de urn Pais real-
mcnte poderoso. 0 moral de urn Exército
sempre vitorioso nas lutas externas. Dc urn
Exército respeitado e admirado pela Nacão
inteira, poe seu idealismo, por sua desambi-
çaO, poe sua (ievoçao ao povo C A Pátria.

Escola de civismo e de abnegaçao, suns
intervencöcs na vida politica do Pals, inva-
riaveirnente ligadas a graves acontecirnentos,
sempre se revestiram de imparcialidade e
moderação e visaram, todas elas, a salva -
guardar os superiores interesses nacionais.

I\Ieus senhores. Neste dia de cxaltação
de urn soldado erigido em sImbolo modelar
das virtudes militares e civicas, é hora de
vivermos o nosso momento na história, hon-
rando o passado de glórias da farda quc yes-
times, respondendo ao presente de pesadas
responsabilidades que assumimos e ajudan-
do a construir o magnifico porvir de pros-
peri(lade que é o anseio e obra de todos os
bons brasileiros.

Coerente coin o seu passado, iepito,
pleno de gloriosas tradicoes , o Exército con-
tinua a dcscrnpenhar o seu papel histórico
de fator de segurança c de desenvolvirnenio.
Segurança que näo C dádiva, rnas conquista,
obtida corn o labor diuturno e anônimo das
casernas, orientado poe valorcs inorais e es-
pirituais e fundarnentado nos supremos inte-
resses do Brasil. Segurança que exige, mui-
tas vezes, sangue, suor e lágrimas dos en-
carregados de prove-la e, näo raro. enfren-
tar a inconipreensão de alguns, que (IcSCU-
nhecem o seu custo. Desenvolvimento, rca-
lizado através (Ic alividades cornplernentares.
como colaboração a arrancada nacional em
direcao ao progresso. Desenvolvimento que
assinala a presenca (10 ExCrcito nos setores
da educacao, saüde, transporte, inddstria be-
lica, cartografia e vivificação das nossas
fronteiras.

Para inspirar-nos, al está a figura (Ic
Luis Alves de Lima e Silva, o pacificador.
Sua espada, que foi urn "sol scm ocaso",
temperada nas intas da IndependCncia na
Bahia, na Campanha da Cisplatina e no Prata,
também esteve a servico do Império nas
açöes de pacificar, primeiro a longinqua
Provincia do Maranhüo, em seguida, as pro-
vincias dc major expressäo, Minas e São
Paulo.

Tcstcrnunha de seus feitos em terras mi-
neiras, existe em Santa Luzia, no local onde
outrora fora o famoso "muro de pedra", urn
marco erigido por este nosso querido povo
mineiro, em 1942, no centcnário da farnosa
bataiha de Santa Luzia, onde uma placa de
bronze perpetuando o feito, diz: "Aqui, aos
vinte dias do mês de agosto do ano de 1842,
Urna sublevação foi desfeita Homens intré-
Pidos, devotados a Pátria , pelejaram de urn
e Outro lado. As tropas imperiais, sob 0 CO-
mando de Caxias, vencedoras, restitulmarn a
Paz, a ordern e a estabilidade ao Brasil."

I



39. REUNIAO EXTRAORDINARIA, AS 20 H 30 MIN DE 21 DE AGOSTO
DE 1975

PRESIDENCTA DO SR. DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecimento

João Fcriaz - Fernando Junquelia -
Wilson Tanure - Ldcio de Souza Cruz -
Said Arges - JOnia Manse -- Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Artur Fagundes -
Antnio Dias - Carlos Eloy -- Carlos Le-
mos - Christovam Chiaradia - Cicero Du-
mont - Cyro Macid - Dalton Canabrava
-- Delfim Ribeiro 	 Dênio Moreira -- Do-
mingo. Lanna -- Elmo Braz 	 Emilio Gallo

Emilio Haddad -- Euclides Cintra -- Eu-
ripedcs Craide --- FObio Notini 	 FObio
Vasconcellos - Genésio Bernardino 	 Ge-
rardo Renault 	 Gomes Moreira 	 Haroldo
Lopes -- - Jesus Trindade - JoCo Bello -
João Marques JoCo Navarro -- Joao Pinto
Ribeiro— Jorge Orlando Carone - José La-
viola - José Honório -- José Santana -
Kernil Kurnaira -- Luiz Baccarini ---- Mendes
Barros - Milton Lima 	 Milton Salles -
Morvan Acavaba -- Narcélio Mendes -- Neif
Jabur Nilson Gontijo - Nunes Coelho -
Pedro Narciso -- Baiinundo Albergaria -
Ronaldo Canedo 	 Sebastillo Nascimento -
Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Costa --- Sylo
Costa 	 TclCniaco Pompei 	 Vicente Gua-
biroha.

Oradores

APLAUSOS A0 GOVERNO FEDERAL

0 SR. DEPUTADO FERNANDO JUN-
QUEIRA -- Sr. Presiclente e Srs. Deputaclos,
O Chefe do Executivo subrneteu 0 Casa Pro-
jeto de lei que autoriza o Poder Executivo
a reverter ao patrimOnio cia Prefeitura Mu-
nicipal de Cambuf o imOvel que menciona.
A mensagem apresentada por S. Exa. mere-
cc, cia nossa parte, irrestrito apoio. Por isso,
Sr. Presidente, votaremos pela aprovaçOo do
projeto.

Entretanto, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, o quo me traz esta noite a esta tn-
buna é o desejo de levar ao conhecimcnto da
Casa, especialmente daqueles que ainda nOo
tiveram ciência do Into, uma auspiciosa no-
ticia, vital para o desenvolvimento econOmi-
CO C industrial de Minas Gerais. E a infor-
macao liberada no Rio e em Brasilia de quo
o CDI (Conseiho do Desenvolvimento Indus-
trial) do Ministério da Inddstria c CoinCrcio
acaba de aprovar os incentivos fiscais (isen-
cao do Imposto de ImportaçCo de Mâquinas
e Equlparnentos) viabilizando a implantacCo
!fl •nosso Estado do projeto da ELCAT, quo

ira fabricar auto pecas cm nosso E;tado, ole-recendo apoio logistico 0 FIAT.

Esta noticia é para nós auspiciosa, por-
quc, durantc este mês, urn grande movimento
se fez no sentido de dificultar a aprovacão
daquele projeto, tao importante para a in-
(tustriahzacao tie nosso Estado. Inclusive
pressOes e movimentos verificaram-se no Es-
tado de São Paulo, através do Sindicato de
Autopecas, entidade, no nosso entender, in-
competente para tratar de assuntos dessa
natui'eza, investindo contra a aprovacao do
projeto, que estava sendo examinado pelo
CDI (10 Ministério cia IndOstria e Comércio.

Entretanto, a salutar decisão pessoal do
Ministro Severo Gornes é a prova de quo o
projet() apresentado encontrava-se devida-
mente formalizado, e sua conseqilente apro-
vaçOo foi consiclerada por todos nós como
inais ama dernonstração do elevado espirito
que norteia a atUacao do Ministro e do irres-
ti'ito apoio do Governo Federal 0 industria-
iizaçao em nosso Estado, que, hoje, corn esta
inedida. Se tornarO, scm dilvida, o segundo
polo aulornol)ilistlCo do Pals.

Ficam assim registrados , nos anais da
Casa, os aplausos ao (loverno Federal, atra-
VS (10 Mini;tério (la Indi'istria e Comércio,
e a alegria do povo mineiro ao receber essa
noticia.

MELHORAMENTOS PARA ITABIRA

0 SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente, Srs. Deputados. 0 pro-

jeto de lei em exame, do Sr. Governador,
ciue autoriza o Poder Exccutivo a reverter
ao patrimOnio cia Prefcitura Municipal de
Cambul o imOvel que menciona, merece a
atençiio cia Casa e devera scr analisado coin
o necessOrio apuro.

AproveitanioS a oportunidade para tra-
zer a esta Casa, mais uma vez, solicitacao
IUC nos é enderecada pcla Câmara Municipal
tie Itabira. Itabira, cidade do minério, ci-
dade do ferro, é, inegavelmente, urn dos pó-
los cia econoiflia brasileira, que tanto tern
feito para os cofres do nosso Estaclo e para
Os cofres da NacOo. Entretanto, essa mesma
Itabira , apesar do cstoicismo de sun gente
e cia abnegacão de son Prefeito - Sr. Vir-
gilio Gazire - quc é dos mais atuantes do
Vale (10 Aco, nCo tern recebido cia adminis-
macCo pOblica estadual o apoio necessário
para a continuidade de suas atividades mu-
nicipais.

Através da Câmara Municipal, do labo-
rioso Vercador José Ignácio Vieira, recebe-
mos solicitacao dirigida ao Legislativo mi-
neiro, no sentido de que o Governo do Es-
tado inclua no piano de obras par o ano
vinciouro a ligacão entre Itabira e Nova Era,
on seja, a Via Drumond, como é cognomina-
(1a naquela regiCo - Trata-se do projeto de

viver a resiStêflcia heróiCa do 12. 9 RI., em
1930, hem como reverenci ar a memória dos
mortoS na Intentofla ComuniSta de 1935.
Vivo, ainda, na mernória dos brasileiros, está
o sacrifICio dos n0SSOS pracinhas que, dci-
xando o chão da Pátria, foram morrer pela
demoCracia nas terras da Europa.

Bern próximo no tempo, ternoS a arran-
cada de 31 de marco de 1964, em que o
Exército Brasiieiro, fiel aos seus princIPi0S
veio salvar a Pdtria da anarqUia e da sub-
veFSaO qUe a ameacava.

E nOSSO dever reconhecer que em todas
essas açdeS, no decorrer dos anoS, esteve
presente aquele atributO deoragern moral,
de que falarn os filósOfOS, quo não é floreS-
cência de urn SO dia, mas tern sua fonte no
amor e no cultivO das virtudes. Porque ho-
rne'fl de coragem é aquel que C atira na
luta pela Verdade, pela Justica e pela Pa-
tria. Hornem corajoSO é aq uele quo ama a
vida por causa dos hens superiOres aos quaiS
podemOs Onsagrála. Homem de coragefll e
o quo perrnanece unido ao todo e ama a
humanidade, bern comO a farnIlia e a Pdtria,
corn toda a forca (le seU coracao e t0(10 osacrifiClo. E aquele para quemson poder de dar a vida nOo é perdê-la, mas salvá-la. E

- é preciSam 	 dessa disposicão central de
coracão que tern decorrido todoS os atos das
Forcas Armadas brasileiras, atravCS dos tern-
pOS.

0 quo 0 e fl ageamos hoje, portantO, na
e figura do soldado, não é apenaS o seu Ira-

haiho como esteiO cia ici e cia ordem, corno
guardião de nossa seguranca interna, cm as 
qual nCo cresce a obra dos homens e das
comunida,ncm proSPeram os eSfo
pelodeseflvolvimcnto nacioflal. Mais que
tudo ISSO, 

conservafldose na posicCo consti-
tucioflal de mantenedor cia tranqaflida

11 demo-

FERRAZ). A AssemblCia Legislativa de -
Minas Gerais, repreSentant e da vontade e das
aspiracOes do povo mineiro, rende hoje a
sua 0menagem ao Exército Nacioflal, que,
nos momentOs mais graves de nossa história,
sempre ofereceu a NacCo o exemplo de sua
firmeza e patriOtismo.

Acreditamos que o mais "alto galardiO
oldadO é aque se possa conferir ao nosso s

lembranca daqueles episOdioS em que a Na-
ção brasileira, necessitada de recolocarsenos caminhos da ranquilida social, con-
vocOu Os 

seus militar5 para que atuaSSem
como mantefledores da orciem e das institUi
cOes.

omenagear o soldado brasileirO é recor-
dar os exemPloS de civismo legados as ge-
racOCS per Luis Alves de Lima e Silva, o
Duque de Caxias. E relembrar que, ainda no
Império, daqui mesmo, destas montanhas,
urn 0ntingentC de jovens destemidos, cons-
tituindo o 16.9 BatalhãO de Voluntarios da
patria, marchou para a luta contra o ditador 	

vlSrnc)

Solano Lopez, na Guerra do Paraguai. E re-

sentimefltos de confianca e brasilidade. Se
todoS quiserem contiflUaremos a constrUir
uma grande pátria."

Os pregoeiros da cizâ-Srs. DepUtados.
nia, que nada constroem mas deformam os,
fatoS, e cis empreitei0s da desOrdem e do
terror, que vivem do crime e da traicão,
teirnam em acUSar as institUicOes militares
de serem fonteS de militarismo e tutoreS da
acão gover.flamCnt. Em verdade, "no silêri-
cio e na nobreza da subordinacão consciente
ao Poder Civil", somos "rneiOS demoCrátic0s
da mais alta importâflcia para garantir o de-
senvolvimt0 brasileiro, nos quadrOS do
ape rfeiccmoamento das institUicöes poiitiCaS o
ue mi, neceSSariamteq 	 lta da 	

, a defesa da Pa-
tria contra a vo corruPcão e da sub-
verSão". MuitoS povoS, por falta dessa ajuda,
perderam o direito de serem livreS.

A Nacäo espera de todos nós, civiS e mi-
litareS, em inteira cornunhão de penSaiflento
e de ação, devotados por inteiro aos miste-
res de nossaS obrigacoes, o cumprimento dos
nosSOS devereS, para que no altar da Pâtrla
trernuiC sempre a nossa bandeira - quo ne-
nhuma outra pode substitUif - a Bandeira
do Brasil.

Finalmente, agradeco, em nome do Exér
cito Brasiieiro e particUlarmente em nom
da 4. Brigada de Infantaria, Brigada 31 d
Marco, a homenagem de que somoS alvo
rogo ao Deus todoPOde0so que conserve
paz e a ranquilida entre nós por muit
tempo, neste mundo tao agitado, para qu
possamoS ter tambérn a nossa paz individni
e a prosperidade de que tanto careCemo s c

mo povO e naçSo.

PALAYRAS DO SR. PRESIDENTE

0 SR PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO 	
ExércitO Brasileiro é a sentiflela

p, '-' -formada na escola do cl cracia, na qual se depositam todas as espe-
rancaS do povo brasiieiro.

0 que homenageamos hoje, portanto, na
soldado brasileiro é a fortaleza jeXpugnác'
de sua formacão, cujos espiendores reluzem
nas acOes empreendidas em favor da Patria
c cia Huiflaflidath

Cumprido o elevado objetivo da convo-

cação, Antes, porCm, m
a Presidêflcia vai encerrar esta Reu-

nião. anifesta son agradeci
menlo as autoridades e demais convidados
que nos honraram corn a sua presenca es-
pecialment e ao Sr. General Silvio OtOvio do
Espirito Santo, tao nacioflalista quanto
grancie chefe militar aos oficiaiS e soidados
das unidades do ExérCito criadaS em Minas
Gerais ao Sr. TeneflteCo10n 	

Oswaldo
Nobre flabelo de Barros Corrêa; 	

ficiaisaos o 
e soldados da Base Aérea em Belo HorizOfl
Ic; ao Sr. Coronet Carlos AuguSto da Costa;
aos oficiais e so da Policia Militar .do
Minas Gerais e aos alunoS do Colegio Mill-
tar e do ColCgio Tiradentes.
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guarda, em sua face, as marcas visI yejs dos
sóis da Grécia. Mas, Sr. Presidente e Srs.
Deputados, aproveitanclo a permanêncja na
trthuna, desejo parabenizar-me corn 0 Sr.Deputado Mendes Barros, valoroso deputado,
representaute da gloniosa Governador Vala-
dares. S. Exa., na tarde de hoje, den urna
demonstração de grande des prendirnento, deu
urna dernonstracao de companheirismo, quan-
(10 nao aceitou que o seu norne disputasse as
preferências de seas companheiros e, con-
seqdentemente, pudesse pertencer , amanha,
aos quadros da Executiva do MDB. S. Exa.,
naturalmente, nao quis polcmizar, näo dese-
iou uma luta fratricida. Portanto, parabeni-
zarno-nos corn S. Exa., que, Inais urna vez,
vern demonstrando o grande espirito de que
e possuidor, jft que obteria, corn scgurança e
certeza, OS votos necessftnios que o levariarn,
jn(lubitavelmente, ft Executjv Regional do
MDB. Flea, portanto, nossa a(irnlracao e
ainizade ao nobre Deputado Mendes Barros.

Mas, Sr. Presidente, corn referenda ft
auspiciosa noticia, trazida pelo l.-Vice-Pre-
sidente desta Casa, quero parabenizar-me corn
S. Exa. c' corn a Bepdbliea Federal, quando
consente que Minas Gerais tenha mais urn
polo de desenvolvimento, através da men-
eionacla Tn(ldStrja die acessórios automobjlIs-
ticos, on seja, a ELCAT. Para a minha re-
gião Juiz de Fora -- também ni-to deixa
de ser urna noticia altamente auspiciosa, jft
que esperamos que outras indOstrias ali se-
jam implantadas, como a Mitsubishi, a Men-
des Jdnior, a Dafhder Holandesa e outras,
porque a FIAT serft causa de outras indOs-
trias na regifto. Portanto, é ama noticia que
recebemos corn cufonia e aqui estamos ape-
nas para nos unirrnos, nesta noite festiva, aos
Srs. Deputados, que hoje estäo felizes corn
a irnplantacao da ELCAT em nosso Estado.

nabrava, a admui-ável adrninistracao do nosso
Governador, pois é a própria bancada opo-
sicioflista, na palavra, como disse, de urn dos
seus deputacios mais atuantes, que não es-conde Os seus elogios, através de urn reque-
rimento em que reconhece 0 acerto e o es-
forgo do Governador Aureliano Chaves cornrelaçOo ft implantacão da AçOMINAS em
nosso Estado.

Nós gostariamos de ver, sempre, neste
panlamento, atitudes como esta, porque en-
tendemos que, muitas vezes, o partido situa -
cionista pode e deve apoiar medidas pro-
postas, teses apresentadas pela oposiçfto, ao
lnesrno tempo ern que csta oposiçfto, quando
e legitirna, justa e objetiva sabe também re-
conhecer e aplaudir aquelas medidas cons-
trutivas do Governo do Estado e da Naçfto.
Minas Gerais cstá conseguindo, nesses pri-
ineiros anos de Governo Aureliano Chaves,
vitónias que significarao, a médlo e a longo
prazo, a redencfto econômjca deste Estado.
Ai estft o Governador, apoiado decididamente
pelo ilustre Presiciente Ernesto Geisel, tra-
zeniTh a A cOMINAS. Al estft Aureliano Cha-
ves sendo apoiacio pela administracao fede-
ral. Ainda hoje, em contato corn S. Exa.
no Palftcio dos Despachos, ouvimos S. Exa.
atender, pelo telefone, o Ministro da Fazen-
(La, que the informava as providências de
ordem financeira tomadas em favor de Mi-
nus Gerais. Vemos o Govemnador consoli-
dando a instaIaçao da FIAT e de outras in-
dustrias de base, cujas implantaçOes foram
iniciadas no Governo anterior.

NOs não podiamos e não queriamos dci-
xar passar despercebjdo este requerimento
da oposiçao, de inidiativa do nobre Depu-
tado Dalton Canabrava, de apoio as inicia-
tivas do Governador. E isto que nós aplau-
duos na oposição: o seu espIrito de justi-
ca. Quantas vezes temos vindo ft tribuna,
Como o fizemos ainda ontem e anteontern,
para discorilar do mesmo Deputado, corn re-
ferCncia aos pontos de vista de S. Exa. no
que toca a ideologia, ft filosofia dos Gover-
nos Federal e Estadual, que S. Exa., em
outras épocas, apoiou e que, hoje, larnenta-
velmente, jfi não aplaude tanto quanto ante-
riormente!

Sr. Presidente, Srs. Deputados, Minas
Gerais, corn urn panlarnento atento a seus
problemas, entregue ft eficiéncia, ft cuitura
e ao clinamisrno do Govemnador Aureliano
Chaves, ha dc progredir sempre para forta-
lecimento da sua economia e o enriqueci-
nIcole de sea povo.

APLAUSOS A OPOSIcAO

O SR. DEPUTADO JESUS TRINDADE -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. A razOo de
nossa vinda a esta tnibuna é, antes de tudo,
salientar, como ainda ha pouco fizerarn os
colegas que aqui me precederam, uma vito-
na a mais para este Estado e par o Pals,
qual seja a perspectj ya da instalaco de ama
indOstnia de autopeças em nosso Estado.

Ainda ontem, 0 nobre Deputado Dalton
Canabrava, urn dos elernentos rnais atuantes
da bancada da oposiçfto, apresentava a estaCasa urn requenimento de aplausos ao nobre
Governador Aureijano Chaves, por seu es-forgo ern favor da implantacao da AçOMI-
NAS em nosso Estatlo. Esta atitude do ilus-tre parlamentar oposicionjsta dernonstrou-nos
mats ama faceta de seu espirito, qual seja0 espirito de justiça, por reconhecem a pro-videncia benéfica do Governador Aureijano
Chaves. Por outro lado, evidencja, tainbém,
essa atitude (10 nobre Deputatlo Dfilton Ca-

Matéria Aprovada

Projeto n. 9 149 , do Sr. Govemnador do
Estado, que autoniza 0 Poder Executivo a
reverter ao patrimônio da Prefeitura Muni-
cipal de Carnbui o imftvel que menciona.

Ni segunda metade da semafla, outro
ncontrO Se instalOU na nossa MonteS Cia-
.05, 

que não é apenaS hoje a capital da pe-
uária, que não é apenas hoje a capital da
nddstrla, cniada de uns anos para câ, atra-

y es da SUDENE, para alegria, honra e sa-
Lisfacão de todos quantos gostaflTlOs de de-
senvolVimeflbo. No Norte de Minas, Montes
Claros, hoje, também é a capital da educa-
ção. Là foi instaladO o 2.9 EncofltrO de Rei-
tores do Estado de Minas Gerais. Na noite
de quinta-feira virnoS corn que beleza, corn
que objetividade, o nosso SecretáriO da Edu-
cacao, José Fernafldes Filho, em poucaS pa-
lavras, rnostrOU como o Estado de Minas Ge-
rais ye a irnplafltacão do ensino superior.
SaljentoU, sobretudo, a criacãO desordeflada
das escolaS de Direito. scm a finalidade ánica
e exciusiva da capacitacao do bacharel. Du-rante o decorrer das conferêflcias, tivernos
ocasiãO de ouvir e estudar a necessidade ca-
da vez major da meihoria do ensinO supe-
rior, da meihor condicãO que se deve dar
as faculdades, tanto de pjreito, de Filosofia,
como de CiênCiaS jologiCaS, a fim de que
possa o homem estar rnelhor capacitado para
o tral)alhO no dia-a-dia de sua vida.

Ao final do encofltro, entre muitaS ou-
tras coisas, das qualS tratarei em outra opor-
tunjdade, concIUimOs que se torna necesSària
a federaliZacão do ensino superior e, aqui,
busco a ajuda dos Srs. Deputados no tra-
baiho e na luta polItica, para que se instate,
naquela reglão do Norte de M 	 r fede-

inaS, uma yen-
dadeira universidade, que vcnha a se
ralizada. E raciociflamo s la seguinte manci-
ra: no TriângUlo Mjneiro, como também no
Sul de MinaS, temoS univers1da federali-
zadas. Na reglão de Montes Claros, no Norte
dc 

Minas, corn urna faixa territorial bern
longa, flão temoS, de mafleira nenhuma, a
presenca do Governo Federal, atravéS do
custelo efetivo (10 enSiflO superior, para noS-a os flOSSOS filhos.
SOS 0mpanheiros e par 

Então, Sr. Prcsideflte e Srs. DepUtados,
está a luta iniciada daqui para a frente. Ai-
da agora, foi aprovada, no 2. 9 EncontrO de
ReitoneS, pelos conveflCioflais c por oito rei-
tores de universi(la es, a tese para que seja
federalizada a nossa universid Peço ao
Presideflte para que a riós se una nesta luta
em favor do ensiflo superior na capital do
Nordeste Mine jrO, que é a feérica, a grande,
a quenida Montes ClaroS.

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS 
Sr. Presidente e Srs. DeputadOs. Qucro
apenas sahentar para esta Casa que, na se-
mana passada, no Centro Regional do Norte
de Minas, no antigo Arraiai das FonmigaS,
na nossa querida MonteS Claros, esteve pre-
se.nte, ate a metade da semana, o Governo do
Estado de Minas Gerais, atravéS do dinâmicO
Secretário Paulo Camulo de Oliveira Pena.
EstivemOs reunidos repreSentantes da região,
deputadOs federals e estaduaiS, juntanientc
de bnacoS dados corn os 42 prefeitoS que in-
tegram a area da SUDENE em Minas Gerais.
Ali, juntoS, estivemoS a discutir e a progra-
mar. BuscarnOS levar subsIdioS para que a
Secretaria do Planejamento possa elaborar
um plano de desenVOlvimenito integrado, rca-
lista, global Para toda aquela região, que
£resce assustadoramente. E cresce cada vez
mais, na ânsia cada vez major de progresSO
e deScnvolvirnento.

alta relcvância de uma estrada surnarnente
irnportaflte para urn MurLiCIP10 florescente c
como Itabira. NotamoS, na oportunidade a r
precariedade das condicöeS em que se en- (
contra a BR que liga Belo Horizonte ao Es-
pinto Santo. A mesma rodovia liga Belo
Horizonte a Governador Valadares e está
totalmente superada, scm condicöes de su-
portar o trànsitO pesado.

E necessário, neste momentO, que flÔS,
integrantes deste plenáriO, levemOS ao Sr.
Presideflte da Repüblica e ao Sr. MinistrO
dos TranSPortes urn apelo, no sentidO de que
S. Exas. despertem sua atencãO para o equa-
cionalflento deste problema tao cruciante,
cuja solucãO corresponde ao alto interesse
da econOflhia do Estado de iIinaS GeraiS.

Esta é unia das vias inais iinportantes
tie que dispomoS e que seria o prolOngamento
da BR-262. que liga Belo Horizonte a Ube-
raba, por uma rodovia jinpiantada dentrO daque dà co
técniCa

	

	
ndicoes demoderna eiranquilide para o trànsitO. Entretanto,addaqul para Governador \Taladares, sentimos

a precariedade dos recurSOs colocados a dis-
posicãO do transeUnte.

E unia oportunidade Sr. Presidente,
para nos lembrarmos de que aquela estrada,
de grande lmportânC 	

cpara a eonolnia na-
cog Estrada de In-

cioflal, outrOra co está a clamar por melhOtegracãO Nacioflal,ramefltOS e conSerVacao, qUaiS sejalfi small-
zacão, acostameflto, enfim, recurSos indis-
penSâveis para dar vazão eficiente ao trân-de segu-sito pesado inclusive mecaflismos
ranca, para evitar tantos acidentes que vém

correndO em seu percurSO.
Eis, Sr. Presidente, aquilO que uni1aiu

a dizer nesta noite: uma solicitacãO que, te-
nho certeza, vai iatereSSar a todos quantOs
compöeni este douto ple.ndnio.

0 SR. DEPUTADO DALTON CANA-
BRAVA (Profere discurSO que, por não
ter sido devolVido pelo orador, será publi-
,cado em outra edicao.)

IJNIVERSIDADE FEDERAL DO NORTE
DE MINAS

CONGRTuLAcoES COM 0 DEPUTADO
MENDES BARROS

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO
COSTA - Sr. Presidente e Srs. DepUtados.
Muito menitório o Projeto n. 9 149 1 revcrtem
do a Prefeitura Municipal de Carnbui o imó-
vel que menciOna. 0 refenido projetO, natU
ralmente, cstá sendo objeto de estudoS dos
Srs. Deputados, que votarao favoraVclmte
ao meSmO.

Mas, Sr. Presidente e Srs. Deputad0s
no falarmOS em CambUi, lembramos tambéni
de Zurique e das ilhas gregaS, onde esteVe 

0

nossO colega Deputado Haroldo Lopes ha
poUCOS dias. Nao que Cambui tenha aIgUm'
relacào corn as ilhas gregaS, mas porgUe te
nho a minha frente 0 peputado que ainda
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8 REUNJAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 22 DE AGOSTO DE 1975

João Ferraz - Fernando Juriqueira -Wilson Tanure 	 Lücio de Souza 	 CruzSaid Arges AmIlcar Padovanj Artur
Fagundes - Antonio Dias - Christovaru
Chiaradia - Cicero Dumont - Cyro Maciel
- Dalton Canabrava - Delfim Ribeiro
Dênio Moreira 	 Domingos Lanna 	 ElmoBraz - Emilio Haddad - Eucljdes Cintra

EurIpedes Craide - Fãbio Notini - Fá-
bio Vasconcellos - Ferraz Caldas - Genésio
Bernardino - Gerardo Renault - Gomes
Moreira - Haroldo Lopes - Humberto de
Almeida - Jesus Trindade - João Bello
João Marques - João Navarro - João Pinto
Ribeiro - Jorge Orlando Carone - José
Laviola - José Honório - José Santana -
Kemil Kumaira Luiz Baccarjnj - Menijes
Barros - Milton Lima - Milton Salles
Morvan Acayaba - Neif Jabur - Nilson
Gontijo - Nunes Coelho - Pedro Narciso
- Ronaldo Canedo - Sebastjäo Nascimento
- Sérgio Ferrara Sérgio Olavo Costa -
Sylo Costa - Telêmaco Pompei - Vicente
Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador Aureliano Chaves:
fl.9 83, informando que a Secretaria da

Saüde está atenta e desenvolve estudos ob-jetivando a concretizacão da descentraliza
cão do servico de assistêncja médica e de
urgêncj da Capital, atendendo a reivindieacäo formulada no Re querirnento a.° 280, doSr. Deputado Haroldo Lopes;
- n.9 84, encarnjnhando cópia da informa-

cao da Secretaria de Obras POblicas de quea reivindicacao de alargamento da ponte
existente no Bajno Retiro - Jardirn Espe-
ranca, na cidade de Juiz de Fora, feita atra-yes do Requerim0 n. 9 343, do Sr. Depu-tado Joäo Navarro, foi encamjnhada a Asses-soria de Planejamento e Coordenaçao, Paraexame;

n.9 85, enc arnjnhafldo informaçao da Se-cretaria da Agricultura de que Já foi plei-teada, em contato corn o DNOS, a elaboraçaolo Projeto de dragagem do rio Jacaré, emLagoa da Prata, atendendo a solicitacao for-Tnulada através do Requerjm 0 a.9 335, doSr. Deputado Gerardo Renault;

n. 86, informando que o projeto Paraimplantaçao e asfaltamento do trecho rodo-
viãrjo ligando Itamogi a rodovj BR-491, so-licitado no Requerim 0 n.° 413, do Sr.Deputado Nejf Jabur, jã está elaborado e queo DER exarninará a o portunjdade de suaprograrnaçao.

do Sr. DiretorGera1 do DNER, em aten-dimento ao Requerjrne0 a. 9 156, do Sr.Deputado Neif Jabur, ja está elaborado e quetes informacoes . a) a minuta do projeto deengenharia do trecho da BR-381/entr. ParaSabará - Ipatinga se encontra em exame;
b) o acesso a Taquaraçu e Born Jesus do
Amparo, por ter nlais de 3 km, não se en-
quadra nas exigencjas do Decreto a. 9 6.594/67, Para asfaltarnento; C) nOo ha condicoesde ser feito o as faltamento da ligaçao Alvi-
nópolis - Rio Piracjcaba - Munlevade, visto
tratar-se de trecho näo-integrante de rodovia
(10 Plano Nacional de Viação;

do Sr. Adwaldo Cardoso Botto de Bar-
ros, Presidente da Empresa Brasileira de
Correjos e Telégrafos, informando sobre a
impossjbjljdade de emissão, no presente
exercicio, de selo postal cornernorativo em
homenagem ao centenário do Presidente Ar-
tur Bernardes, tendo, entretanto, programado urn carimbo cornemorativo especjalrnentededicado a sua memOria;

do eng. Geraldo Pereira da Silva, Diretor-
-Geral do DER-MG, informando, em atendi-mento ao Requerjrnent0 n. 9 380, do Sr. De-putado Kemil Kumaira, que o setor de pla-
neamento está propondo a programaçao dasobras de irn plantacao e pavirnentaçao da ro-dovia ligando o Municipio de Ataléja a BR-418, face aos estudos já realizados;

do Sr. Newton Cardoso, Prefejto Muni -cipal de Contagem, a gradecen 0 o apoio daAssembléia é campanha de combate a poluj-cão naquele Municfpio.

PRESIDENCIA DO SR DEPUTADO
JOAO FERRAZ

Comparecjniento

Proposiçoes

PROJETO DE LE! N.° 178/75

(encarnjnhado pela Mensagem Goverfiamentaln.9 59, que fixa em 30 dias o prazo de
apreciacao)

Institui o Gabinete do Vice-Gover
nador do Estado de Minas Gerais e dá
outras providêncjas
A Assembléla Le gislativa do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica instituIdo o Gabinete do
Vice-Governador do Estado de Minas Gerais.

Art. 2. - Para atender ao disposto no
artigo anterior, ficam criados no Anexo I do
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7___
PROJETO DE LEI N.9 179/75

(encaIflin110 pela Mensagem Governamental
n.° 61, que fixa em 30 dias o prazo de

apreciacão)
Aprova o II Aditameflto ao Acordo

(Ic Comunhão de IntercSses entre o Es-
tado de Minas Gerais e a FIAT S.p.A.
A Assembléia Legisiativa do Estado dc

Minas Gerais decreta
Art. 1. Fica aprovado o 11 Adita-

mento de 13 de agosto de 1975, ao Acordo
de Comuflhão de IntereSSes entre o Estado
(I.e Minas Gerais e a FIAT S.p.A., para a
instalacSo de uma inddstria automobilistica
no Estado de Minas Gerais.

pargrafo dnico - 0 II Aditameflto, de
que trata 0 artigO, integra csta lei c corn cia
é publicadO.

Art. 2. -- Esta lei entra em vigor na
data de sua publiCac50 revogadas as dispo-
siçOCS em contrario.

Dado no Paiácifl da Liberdlth, aos...

(Nota da DivisãO de RedacSO e Publi-

(encaminhado pela ensage111 Goverfla11dn 	
(açao - 0 II Aditamefl0 foi publicado na

60) 	
ntegra no Dwrio do LegtSlUttVo, na ata desta

ReuniSo.)

Aprova o ConVêflio celebrado entre
a Sccretaria de Estado da AgricUitura, a
EmpreSa de PesquiSa AgropeCuárm de
Minas Gerais - EPAMIG, a Companhia
de Armazéns e Silos do Estado de Minas
Gerais - CASEMG, as Centrais de Abas-
tecimeflto de Minas 'Gerais S.A. - CEA-
SA-MG, a Associacao de Crédito de As-
sistênCia Rural ACAR, e a Secrdtaria de
Estado da Seguranca Püblica.
A Assembléia Legislativa do Eslado de

Minas Gerais aproVa
Art. 1.- Pica aprovado o Convênio

ecelebrado, m data de 25 de junho de 1975,
entre a Secretaria de Estado da AgricultUra,
a Empresa de Pesquisa AgropeCUaria de Mi-
nas Gerais EPAMIG, a Companhia de Ar-
mazénS e Silos do EstadO de Minas Gerais

CASEMG, as Centrals de AbasteCimeflto
de Minas Gerais S.A. - CEASA-MG, a As-
sociacãO de Crédito e Assistência Rural
ACAR, e a Secretaria de Estado da Seguraflca
Ptiblica, Para a rcaliZacão do ProjetO de In-
terioriZacão de Informacöes de MercadOs
Agricolas no EstadO de Minas Gerais.

ParagrafO ñnico - 0 Convêflio, de que
irata o artigo, passa a fazer parte integrante
desta resolflcao.

Art. 2. - Esta re solUcSo en 	 em vigor
na data de sua publicac50 revogadas as dis-
poSicoeS em contrário.

Dado no PaláciO da Liberdade, aos ...

(Nota da DiviSãO de Redacão e Publi-
cação 0 Convêflio foi publicado na Inte
gra no DidriO do Legis101iV0 na ala dest
reuniSo.)

FALECIMENTO DO EX-DEPUTADO JOSi
FFORNANDES FILHO

0 SR. DEPUTADO JOSÉ LAVIOLA -
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Enquanto a
Assembléla Legislativa ontem se reunja Para
homenagear, corn justiça, o Dia do Soldado,
Minas Gerais perdia o seu grande soldado na
bataiha do ex-Contestado Minas - Espirito
Santo. Faleceu, ontem, em Mantena, o ex-
-Deputado José Fernandes Filho, o Fernan-
dinho.

Nascido em Manhuaçu, José Fernandes
Filho deslocou-se Para Conselhejro Pena, am-
da jovem; foi comercjante dos mais dinâmj -
cos de nossa regiSo. Transigente e pacifica-
dor, Fernandjnho foi o prirnejro delegado
de poilcia do Distrito de Aldeia, no Mimi-
cipio de Conselhejro Pena. Pela correcao
de seus atos c irnparcjaljdade de sua con-duta, José Fernandes Filho recebeu, talvez,a mais difIcil de suas missöes - ser o pre-
feito de Mantena, na regiSo do entSo Con-
testado Minas - Espirito Santo.

Revelou-se como hornein pdblico; foi
destcmjdo nos mornentos mais tumultuados
por que passon a então região do Contesta -do. Soube dialogar nas horas necessárjas.
Seu norne nSo Se limitou as frontejras dos
dois Estados: foi destaque nacional.

De Prefejto de Mantena a Assembléja
Legislatjva, sua ascensao foi fácil e mere-
cida. Nesta Casa soube defender as reivin-
dicacöes dos municjpjos que o a pojararn, 	 0 SR. DEPUTADO JOAO BELLO - Sr.scm nunca se afastar dos interesses de seu Presidente Srs. Deputados fomos surpreen-Estado no litIgjo Minas - Espirito Santo. 	 didos corn a noticia do faleirnento do ex-

-Deputado Jose Fernandes Filho, o popular
, de Mantena. Fornos colegas do

Preston servicos a Pátria, corno repre- Fernandinho
sentante Comercial do Brasil em Nova Or- Deputado José Fernandes, nesta Casa, e fre-leans. Do exterior, retornou diretarnente a qdentamos Mantena em duas campanhas elei-Sna Mantena querida, onde faleccu e foi Se- torajs. Assim, pudemos realmente conhecer
Pultado ontern, corn as merecjdas honras de quem foi Fernandjnho naquela regiao.desbravador e consoljdador, para Minas, da
regi50 do ex-Contestado Natural dc Manhuaçu, trans portouse pa-ra a zona do Contestado, onde exerdla as

funcoes de comerciante e de politico. Tipo
comentado e discutido, prestou, no inicio da
construcao de Mantena, inest jmávejs servicosãquela comuxiidade e équela regiäo. Era urn
homern prestativo, muito falante, e era, Para
todos que chegavam a Mantena, quando do
inicio da sua construcao, a figura central.
Dava assistêncja a todos que Ia chegavani,
corn a sua verve e corn 0 scu otirnisujo

Também da minha zona de Carangola,
várjos homens se dirigiram Para aquela re-
gião, como comerciantes, desbravando as
florestas de Mantena; e IA estava sempre o
Fernandinho, pronto para servir, Para aten -
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Art. 2. 1, - Esta lei entra em vigor nadata de sua publicacao
Art. 39 - Bevogarn-se as disposiçoes emcontrário.

Sala das Comissdes, 21 de agosto de 1975.
Luiz Bacca,'jnj - Presidente José Ho-ziório - Relator; A/dnjo Dias - AmjlcarPadovwzi.

Oradores

pre foi, dentro dos limites de nosso Estado,urn incansáyej batalhador Para a solucao do
litIgio Minas - Espirito Santo. Depois, o
filho de Fernandinho casou-se em minha fa-
rnilia. Foi quando tive a oportunidade decorihecé-lo ja doente, cabejos brancos, mas
ainda entusiasmado corn as coisas da poifti-
ca. Ele vivia a polItica 24 horas por dia.

Quando fui a Mantena Para injcjar urntrabaiho de organizaçao do MDB, a primejra
visita que recebi foi do Fernandjnho, que
ali cornpareceu dizendo de suas origens pes-
sedistas, de sua integracao dentro da ARE-
NA, mas achando necessárja para a vida do
Municipio a presenca da oposicão, a presença
do MDB. Ele, inclusive, deu preciosas mdi-
caçöes sobre elementos que, mais tarde, vi-
riam a filiar-se ao nosso partido. Conversejmuito corn dc. Vi que era urn hornem que
vivia a politica, vibrava corn a politica e
que representava urn estágio, urn mornento
na vida politica do noSso Estado. Erarn os
caciques e os coronéis de imensas regides,
que as dorninavam corn pulso de ferro, corn
sua vontade unilateral, pressionando adver-
sários, dentro daquela filosofia: Para os ami-
gos, tudo; e para os adversários, a lei. Mas,
de qualquer forma, mostrou ser urn hornem
sensivel as coisas politicas.

No mornento em que o Deputado José
Laviola, votado no MunicIpio de Mantena,
presta esta homenagem, requerendo a sus-
pcnsão da presente Reunião, a bancada do
MDB, por men intermédjo, hipoteca a sua
solidariedade ao requerimeto do nobre Dc-
putado, associando-se as homenagens póstu-
mas que estäo sendo prestadas a esse cx-
-Deputaijo, na certeza de que, embora repre-
sentando urn estilo de atuacao que não en-
contra guarida na realidade politica de Mi-
nas, foi, scm ddvida, urn marco e uma pre-
sença dentro da estrutura de enido.

Ficam, pois, a familia de José Fernan-
des Filho, as homenagens do MDB.

FALECIMENTO DE EX-DEPUTADO

REQUERTIENTO

Do Sr. DeputadO José Laviola. em que
pede a suspeflSão dos trabaihos da presente
reunião, em sinai de pesar pela morte, ocor-
rida ontern, ell' Mantefla, do exDePutad0
José Fernandes Filho.

PareCeres

Receberain parecer favorávdl:
das ComiSSoes de Constituicão e Juslica,

dc Financas e Orcameflto c de EconOrnia e
Obras Püblicas, em discussSo jinica, o Pro-
jeto fl.9 169;

da ComisSSo de AgropeCUar e politica
Rural, 0 Requerimento n.9 424.

Recebeu parecer de redacãO final:

PROJETO DE LET N.9 130/75

Deciara de utilidade pñblica a Cor-
poracão Musical - Banda São SehaStia0
corn sede na cidade de Bnrnadinhbo.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta

Art. 1.0 --Fica declarada de
püblica a Corporacão Musical - Banda SAO
SebaStião, sociedade civil scm fina1ide
lucrativa, corn sede na cidade de BrUflha
dinho.

DecretO n. 9 16.409, de 10 de juiho de 1972,
os seguintes cargos, todoS de recrutameflto
amplO

1 cargo de Chefe de Gabiflete, simboth
V-68;

I cargo de Assessor II, sImbolo V-58;
1 cargo de Assessor I, simbolo V-45;
2 cargos de Oficial de Gabiflete, sIinboio

V-35;
I cargo de SecretârioE cutivo, simbolO

V-25.
Art. 39 As despesas decorrentes desta

lei correräO a conta de dotacöes orcalfleflta-
rias próprias.

Art. 4Q - evogada5 as disposicoes em
contrário, esta lei entra em vigor na data
de sua publiCacao.

Dado no PaláciO da Libcr(11de, aos...

PROJETO DE RESOLUCAO

HOMENAGEM POSTUMA A EX-DEPUTADO

0 SR. DEPUTADO EMILJO HADDAD -
Sr. Presidente Srs. Deputados. Ainda me-!iiflo, ainda jovem, quando passei a me in-teressar pelas cojsas da politjca de Minas edo Brasil, sempre ouvj referências a res-Peito de José Fernandes Filho, o Fernaridinho de Mantena

N50 conhecia pessoalmente essa lendá-na figura de Minas Gerais, que fazia politica
fluma regi50 difleil, numa regi50-problemaC
OTn0 era o antigo Contestado mineiro. Scm-
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da população do Estado; cia tern 100.000 kin2
de extcnsão e p0S5uj uma populacao de1.200,000 habitantes.

Onde está, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, a represefltacao do Norte de Minas na
direçbo partidária estadual da ARENA? Quais
os critérios que nortearam a formaçao desse
diretOrio? Quais os critérios que determjna.
ram a escoiha da comissão executiva? Quaisdeputados, representantes do pai-tido, foramouvidos? Sao as indagacoes que fazeinos, Sr.
Presidente e Srs. Deputados, desta tribuna,
para que fiquem re gistrados nos anais destaCasa a posiçäo, 0 pensalnenlo e o inconfoi--niisrno (leste modesto rep resentante da areasertaneja de Minas.

Dir-se-ia, Sr. Presjdente e Si-s. Depu-taclos, que Os critérios foram aqueles de es-coiher Os mais votados - E, entre os (lez mais
votados da ARENA, dois representantes do
Norte de Minas se assentarn nesta Casa

Dir-se-ia ainda, Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados, que outro critério a norlear a for-
rnacäo do diretórjo estadual foi a escolha de
lideres e vice-Ilderes. Então indago, Sr.
Presidente: se o lider e o vice-Ijiter ja tern
a representaçao honrosa da bancada e do
Govei-no, por que eritão acurnular-Ilies os
cargos de rnando na chefia do partido? Fica
aqui, Sr. Presidente, o nosso protesto vee-
mente a direcao do ,nosso partido e a quan -tos tenharn tido qualquer parcela de respon-
sabilidade na orientacao, no conducao (las
gestöes para escoiha do diretório e de sua
c0mjss50 executjva

0 major nücleo de filiados da ARENA
no Estado e, scm sornbra de düvida, 0 doMunicIpio de Montes Claros, que aqui repre-
sentamos modestamente A major demons-
tracao cIvica de partidarjsmo fol ali regis-
trada na Convencao (Ic 13 de junho, quando
quatro chapas concorreram C sucesso do
Diretórjo Municipal de Montcs Claros, espe-
tCculo de civismo a que compareceram oitomil filiados da ARENA.

Por que então, Sr. Presidente, Srs. Dc-
putados, por que então, senhores responsC
veis pela conducCo dos negócios do nosso
pal-tido, nCo foi lembrada sequer a area mi-
neira da SUDENE, de onde nao se recrutounenhum representante? Por que então esco-
iher Milton Salles através de urn critériomajoritCrjo, e escoiher o seu opositor, Chris-
tovam Chiaradia, scm critérjo? Por que - en-
tao prestigiar os Bias Fortes e os Andradas,
ao ponto de contemplar Barbacena coin representantes no diretórjo da ARENA?
Por que entCo, Sr Prcsidente, recrutar JoCo
Marques, ilustre colega nOSSO na condicCo device-li(le i. (To Governo, para necessariamente
recrutar tambérn Joaqiiim de Melo Freire,seu antigo contendor?

Dai, Sr. Presjdcnte Srs - Dcputados, a
nossa estranheza c a razCo de sairmos do
noSso silêncjo E neccssCrjo, agOra mais do
que nunca, Cs vésperas do pleito da Conven-
çCo Regional da ARENA, que diganios a ver-
dade, desta tribuna A verdade tern dc ser

Por inteiro porque rneia verdade C fan-tasia.
0 dcstjno (Ic floSso part jdo estC condu-

zido por mCos inCbcjs e, o que é rnais sér jo,de elclnentos cstrarihos aos quadros partidC-rios -
E este 0 floSso protesto, quc é Vcemente -E desta rnanejra que verbcramos, que estra-nhamos c repudjamos a orientacCo imprimi-

do na escoiha do novo Diretórjo e da Co-
miss5o Executjva da Alianca Renovadora Na-(ional de floSso Estado.

MATERIA APROVADA
REQUERIMENTO

Do Sr. Deputado José Laviola, pedindo
a suspensCo dos trabaihos da present e Reu-
nião, em homenagem póstuma 00 ex-Deputado Estadual José Fernandes Filho.

porventura, ter surgido durante as ativida-
des desse nobre companheirO de Assembléia,
ate mesmo porque, não tendo sido seu
companheiro de partido, não procurava
saber de suas divergências. Mas é sa-
bido que todo hornem püblico é sempre
vivarnente criticado, é muitas vezes uma vi-
tirna da sanha dos seus adversários, dos seus
inimigos, daqueles que o combatem. Nem
sempre os hornens pñblicos procuram a me-
lhor inaneira de convivio, nem sempre bus-
cam, através da poiltica, os contornos para
as il ificuldades. Muitas vezes, ate pelo con-
tririo, procurarn enfrentar o deafeto, a frcn-
te desse v js-d-V jS, para decidir uma situacão-
Politica no born sentido, co in maidseulo,
a poiltica pregada por Platão, não é assim.
E a arte de bern servir; é a arte de realizar
o bern colnum

Então, em horas corno esta, temos que
discernir aquele aspecto positivo da sua vi-
da, aquela ação eficiente que soube (lesem-
penhar durante o tempo em que durou o seu
mandato José Fernandes Filho foi urn par-
larnentar eficiente, ocupando corn desempe-
nho razoável esta tribuna, percorrendo as
SecretariaS de Estado, percorrendo as repar-
flröes publicas onde ele defendia coin

 corn patiiotiSmO, a sna querithi e esti-
inada Mantefla e a regiäo Leste de Minas, que

0 SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTBi' representava nesta Casa.
- Sr. Presidente, Srs. DeputadoS, esta Casa 	 remos, neste instante, Sr. Presidente
viu-se surpreendida, na tar(le de ontern, coin 	 Que 
a infausta noticia do faleciento de urn nos- e Srs - DeputadOS, trazer a nossa solidaric-rn
SO ex-colega o ex-DeputadO José FernafideS (lade, 0 flOSso apoio, o testernunho de nosso
Filho Esse nosso ex-colega, que aqui serviti pesar pelo falecirnento do nosso ex-comPa
CID 

LegislatUraS passadas, foi urn colega que nliciro José Fernandes Filho.
sabia cativar Os seus companheiros, que p05-
suia urn modo todo especial de convivio nes-
ta Casa, que irradiava entusiasmo, vida, arni-
zade, que, enfim, soube formar, durante o
tempo em que aqui perrnaneceU, urn born
cIrculo de amigos, deixando mesmo, entce
aqueles que corn dc conviveram, boas am,-
zades, entre as quais tenho a honra de me
colocar, apesar de não conhecer a poiltica
do Leste de Minas Gerais, fazendo total abs-
tracão das criticas, clas divergências c dos
cornentários porventura existenteS enti-e ou-
tros companheiroS de Assembléia, que lula-
ram coin nobre ex-parlamentar José Fer-
nandes Filho.

0 que queremos, nesta hora, Sr. Piesi-
dente e Srs - Deputa(IOS, é testernunhar urna
amizade sinccra que linharnos coin extinto.
Pudernos, através (Jesse corivjvio, inferir o
interesse de José Fernandes Filho pela sua
região, 1lantena, pela rnaneira eficiente e en-
tusiástica coin que dc cuidava das coisas de
interesse de sua terra, de sua regiéo, de
sells amigos. Ocupava constantemente esta
tribuna, para daqui levar ao conhecimerilO
do povo mineiro as ocorrências que muitas
vezes julgava necessãrio transmitir-lhe e para
(Iaqui defender a sua região.

José Fernandes Filho foi, portanto urn
deputado ativo, urn deputado inteligente e
eficiente - Não so durante o tempo em que
aqui perrnaneceU, como tambérn em outras
épocas em que esteve afastado do seu man-
dato legislativo, procurava manter coin
seus amigos aquela cordialidade, aquela mes-
ma amizade que aqui soube firmar. Não va-
mos discutir aqui problemas que poderiam,

der no que ihe era solicitado, ou mesmo para
oferecer seus préstimoS. Poderia ter-se tor-
nado urn dos homens mais poderosoS daguela
região, mas o seu propósito era sempre o de
servir a Mantena.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, em vá-
rios governos, Fernandinho, corno represefl-
tante de Mantena, solicitou o meihor para
aquela cidade. Na época do Contestado,
quando se discutiu sobre as divisas coin
Espirito Santo, estava sempre a frente do
problema, apresentando sugestöes.

Por isso, nós, que convivemos coin
 nesta Assembléia, não poderiamoS

deixar de dizer algumas palavras sobre sua
interessante personalidade.

QueremOS também nos solidarizar corn
este requerirnento e desejar que o Fernandi-
nho tenha tranquilidade, paz de espirilo e
seja beni recebido nas alturas.

0 SR. DEPUTADO NUNES COELHO -
(Profere discurso que, por não ter sido de-
volvido pelo orador, será publicado em edi-
ção futura -)

HOMENAGEM POSTUMA

PROTESTO CONTRA 0RGANIZA(A0
DE CHAPA

O SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES
- Sr. Presidente, Srs. DeputadoS No mo-
mento em que esta Casa analisa o requeri-
niento do Deputado José Laviola, vimos ma-
nifestar a nossa solidariedade cristä e re-
gistrar o nosso apoio 00 mencionado reque-
rimento.

QueremoS, todavia, Sr Presidente e Srs.
1)eputa(IOS, registrar o noSSO inconformiSmo
e a nossa estranheza aos responsâveis pela
organizacao da chapa clue deverá compor o
futuro (liretório regional do rneu partido -
Alianca Renovadora Nacional. "QuouSqUc
iundem, Catilinu, abutere patienlia riostra. .
Ate quando Catilina abusarâ de nossa paci-
Cncia? Ate quando seu furor desenfreado nos
oprirnirá? Ate que ponto chegara a sua all-
(lacia desenfreada?

E assim, Sr. Presidente e Srs. Depu-
tados, sornente assim que queremoS analisar,
nesta rnanhã, os atos preparatóriOS da con-
vençao regional do men partido. Não podia
deixar de formalizar, é certo, o protesto da
Area mineira da SUDENE, a região que re-
presentamoS nesta Casa, durante quatro man-
datos consecutiVOS, três dos quais pela Ali
ança Renovadora Nacional. A minha area de
atuacäo politica é compreendida por 42 mu-
nicIpios. Ela contérn uma faixa territorial
superior a 20% da area territorial do Estado;
cia contém uma populacão superior a 1050
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87.4 REUNIAO ORDINARIA, AS 20 HORAS DE 25 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DOS SRS. DEPUTADOS
JOAO FERBAZ E LtCIO DE SOUZA CRUZ

Comparecjm0

João Ferraz 	 Lñcjo de Souza CruzSaid Arges - Jinia Manse 	 Artur Fagun-
des Antonio Dias -- Carlos Eloy Carlos
Lemos - Christovain Chiaradja -- Cicero
Dumont - Cyno Macid -- Delfim Ribejio
- Domingos Lanna - Elmo Braz - Emilio
Gallo -- Emilio Haddad - EUCI j dCS CintraEuripedes Craide FObio Notini -- Pa-
bio Vasconcellos - Ferraz Caldas --- Genésjo
Bernardino - Haroldo Lopes -- Jsus Trin-
(lade - JoOo Marques -- João Navarro
JoSo Pinto Hibeiro 	 Jorge Orlando CaroneJosé Lavioja 	 José Honório 	 JoséSantana - Kernil Kumaira - Meniles Bar-ros 	 Milton Lima - Milton Salles --- Neil
Jabur Nilson Gontijo - Nunes Coelll()
Raimundo Alberganja -- Ronaldo Canedo
SebastiOo Naseirnento -- Sérgio Ferrara - --
Sylo Costa 	 Telêrnaco Pornpei - - Vicente
Guabiroha.

Expediente

OFICIOS

N. 87, do Sr. Governador Aureijano
Chaves, informando que, a respejto do Re-querimento n. 9 47, do Sr. Deputado Emilio
Haddad, segundo esciareejlnentos prestados
pelo DER, o asfaltamento da estrada ligan-
do o Bajrro 5o Geraldo (Formiga) a BR-354nSa é possjvel no momenta;

Proposicoes

PROJETO DE LEI N.?

Declara de utilida(Je pbblica o CEUS
- Centro Educacjonal UniSo de Servi-cos.

A Assembléja Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.0 	 Fica declarado de utilidade
pbblica o CEUS -- Centro Educacional UniSo
de Serviços, sediado em Governador Valada-res.

Art. 2. -- Esta lei entrará em vigor nadata (IC sua publicaçSo, revogadas as dispo-
siçOes em contrãrio.

Sala (las ReunjOcs, 22 de agoso de 1975.

Men(les Barros - Pedro Narciso --- Am/I-
car Padovwij -- Domirigos Lanna --- Emilio
Haddad - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo
Costa --- Ne/f Jabur -- Keiujl Kumaira
Nilson Gontijo.

JUSTIFICA('AO - E o Centro Educa-
cional UniSo de Serviços - CEUS - urna
escola para criancas excepcionajs, sob for-
ma de uma sociedade civil, por tempo in-
determinado, conforme deterinina o seu es-
tatuto. 1 relevante, apesar das dificuldades
financeiras, o serviço que esta escola presta
em Governador Valadares, onde, atnavés de
urn trabalho hercbleo da sua dinSinica Dire-
tonia, vem construindo urn prédio simples
inas funcional, para atender os objetivos da
entidade.

Mendes Barros
(to Sr. Geraldo Pereira da Silva, J)iretoj(10 DER , prestando informacoes sobre a es-

trada MG-23 - Oliveira - Carmo (Ia Math,
tendo em vista a B e queriniento n.° 28, doSr. D eputa(lO Emilio Haddad;

do Sr. Edgard Barreto Bernardes, Chefe
de Gabinete do Sr. Minjstro dos Transportes,encaminhando a propOsito de requerjmefl()
do Sr. Deputa(lo Fernando Junquejra, cópiado relatoijo sob o titulo Consideracao sobreOs Trechos Alternativos - Liga cáo RecreioPorto Novo - Trés Rios e Li.qacao BicasTrés Rios, apresentado pela RFFSA;

• do Sr. J. Hercjljo Fleury, Chefe deGabinete do Sr. Minjstro do Trabaiho in-
formando que o assunto do Re querimento n.207, do Sr. Deputado Fernando Junqueira,foi enc aminhado S See retaria-Gera] para exa-inc

REQUERIMENTOS

N. 495, do Sr. Deputado Artur Fagun-
des, solicitando seja formulado apelo ao Sr.
1)esembargador Edésio Fernandes, Presidente
(10 Tribunal de Justica (10 Estado

'
no sentido

(la elevaçSo (Ia Comarca de São Francisco
(Ic 1. para 2. EntrOncia;

do Sr. Deputado Raimundo Albergaria:

n.' 496, solicitando seja formulado apeic
aos Srs. Governailor do Estado e SecretSrio
(10 Trahalho. no sentido de ser construida
uma praça de esportes em Aimorés;

n.9 497, solicitando seja formulado apelo
aos Srs. Governador do Estado e Presidente
do IPSEMG, no sentido de criar postos me-
dicos e odontológicos nas cidades de Aimo-
rés, Governador Valadares, Teófilo Otoni e
Haul Soares;



O SR. DEPUTADO EM1LIO HADDAD --
Sr. Presidente e Srs. DeputadoS. Venho a
tribuna na noite dc hoje, pam fazcr urn re-
gistro sob'e o êxito das conveI1c01s realiza-
das no (ha de onteni, pela ARENA e pe to
Ml)B. Foi uma festa clyiCa, prilficiro na Se-
cretaria de Sadde, depois, no plenãrio desta
Casa. 0 MDB realiZoU a sua na nossa sede,
na Avenida Parana. n. 514. ParliciParam
Os 

deputadoS federaiS, scnadores, deputadOS
estadUais e Os convenCionais do interior.
ReunimOflos em maiS uma ctapa (la reorga-
nizacSo da vida politica do Pals.

Embora discordafldo muitas vezes da
forma pela qual surgirarn os dois partidos
politicos, ARENA c MDB, é esta a realidade
que cstamos vivendo e é sobre esta realidade
quc devemos meditar. A vida de urn parlidose mi-politico se faz pela orgafliZacao quc
cia cm cada base municipal. Se ll,a presenca
(10 homeill do interior, jarnaiS seria possIvel
a existêflcia de qualqUer partido politico.
Nenhum partido, seja qual for o pals em que
Se 1ocaiiz, ITICS1UO nos mais a(liantado s na

ciêndia on na cvolucaO politiCa ' é perfeitO

c, pa 	 tanto, podemflOs citar al guns exern-mpbs, corno os EstadoS Unidos, a Inglaterra,
a Franca e a Alcmaflha, onde encontramos

ivergend1omS, problemas muitaS vezes diflceiS
dc serem equacionados.

Lendo os jornais diam.iamflcntc, vernos a
crise do Parti(lO Trabalhista da Inglaterra
on do Partido Conservador; vemos a dilieUb

- (lade, seja do Partido Republicafb ou do
- 1)cmocrat1i dos EstadoS Unidos, na escoiha

seU5 C1ifl(1'h )S i DPresidênc 	 da Rep0-

blica, mas gi-açaS a 	 eus esses candidatos
o existem.

Sc ncsseS palses die estagio politico, So-
'-

cial, cconOmic o e financciro bein mais adi-
antado quc o Brasil existern esses proble
mas, por que nSo hSo de existir tanibém na
ARENA C no MDB?

do Sr. Deputado Cicero Dti- 	
0 que nSo podernOS admitir é que esseSurnont, P al' ti-

 o falecimeflt0 do Sr. Clemente Fcr- pioIilCIThtS ganhern pro ecSO. ganhdlIl dimefl
reira Ncry c sna espoSa, D. Laura Ncry, sao, para cxtravasar o limnites do prOprio
ocorrido nesta Capital; 	

partido e Para dar ima irnagefil distorCida

do Sr. DepUtadO Mcndes BarroS, parti- 	
i.ealidade e diferente daquela partidoSque nOS,

da
cipando o Ialccimeflto dos Srs. Joaquin' realmente, cncontramos dentro dos 
Comes Batalha e Rufino Joaquim Miranda, 	

Ao realiZarmos as nosSaS convCflcOcs, se-

em Goverflador Valadares 	
jam da ARENA, sejarn 	 ao

(10 MDB, ternos que
reconhecer a existêflcia da preteric 	 (IC n0

do Sr. DeputadO Pedro Gustin, propofl- mes c da fixação de critériOs, porqUe as re-
do voto de pesar pelo falecimeflto da Sra.
Marieta Guerreiro, ocorrido em CanapoliS 	

giOes que merecidamte deveriam faze'*
parte da represefltacao do men partidO e

do Sr. DeputadO José Santafla, partici- partido do Goverflo, i
	 ãOnfeliimeflte, fl	 fi7

pando o faleciifleflt0 do Sr. Mario Campos rain. São esses erros que temoS que

nar corn iSenção, corn tranqujljda(Je C(fli l'epetir-se, pela NaçOo inteira, o verdadejropaciência e, sobcetudo, corn humuldade, Para propósito daqueles que conduzem os ideaiscorrigi-los no futuro. 	 democraticos de desenvolvirnento e de gran-
Dc nossa parte, a realizaçao da convdn- deza de nossa Naçao. E o que aconteceu

cão, na tarde tie ontern, e, sobretudo, nesta grande cidade de Belo Horizonte, cer-
cursos que Ouvilnos, muitos deles de cr111- tamente, se repetiu pelo Brasil afora, numa
cas injustas e Contundeutes a direçSo do verdadeira consagracao popular, na busca da
MDB, de qualquer forma servern de alerta renovacao dos DiretOrios.
e de incentivo Para a continuacã) do tra- Dc urn lado, o 1IDB, reunido corn sua Ii-baiho dos hornens do MDB, que foram dci- derança, como acabou de salientar o ilder,tos pela vonrade unânime dos convencionais Deputado Emilio Haddad, levando ao povoouase unOnime dos cieiient ) que corupcimm sua rnensagem. Por outro lado o nosso par-
o Diretório. Entre todas essas dmvagaço

o
es C tido, a ARENA, de cuja convencão todos par-consideraçOes que estou fazendo, (lesejaria ticipaii,os corn o coração alegre e irnensa-

assinalar, sobretudo, a direta participaçao mente satisfeitos. 0 que ocorrcu, ontem, en-
desta Assembléia, seja corn a prcsença tie tre nós, na convencao da ARENA, foi espe-
seus deputados corno convencionajs, seja tacular. Jamnais presenciarnos tarnanha par-
corn a presença de sells deputados sendo ticipação popular em uma convencão dc par-
eleitos membros dos Diretórios da ARENA tido. Qucm aqui esteve presente, neste Pa-
e do MDB, mas, sobreludo, corn a presdnça lácio da Inconfidência, pOde perceber, per-
decisiva de membros desta Casa na Exe- feitarnente, que não era apenas o nosso Jo-cutiva dii ARENA c do MDII. 	 vern e dinârnico Presidente Carlos Eloy queQucro paraben jzar Os conipanheji-os Dc- se encontrava eufórico corn seus companhei-
putados Carlos Eloy, João Marques e Cyro ros do Diretório Regional da ARENA. Winos
Macid, pelo lado dii ARENA, que represen- o grande chefe da ARENA, nosso Governa-
tarn csta Casa na Cornissdo lixecuttva do dor, AntOnio Aureliano Chaves de Mendonça.
partido. 0 Deputaclo Carlos Eloy, lider do E o vimos ladeado por dois grandes senado-
Govcrno c dii ARENA nesta Casa, corno Pie- rcs, nomes de express-So e prestlgio dentro
sidente do partido cm Minas Gerais. 0 Dc- do coraçiio do povo brasileiro: Magalhes
putado Joo Marques, colno SecretOrjo-Gcial Pinto e Gustavo Capanerna. Tivemos ainda
do partido, e o Deputado Gyro Macid,como perto de nós urn ex-Governador Rondon
urn de seus vogais. Do lado do MDII, tarn- Pacheco; urn Ministro de Estado ---- Alysson
hem, trés de nossos cornpanhejro. Paulinelli, que engran(tece Minus Gerais na
eleitos Para a Cornisso Executiva do parli- direço do Pals, ao lado do nosso Presidente
do, nurna dcrnonstraco incquivoca (1.1 pre- Ri-nesto Geisel; nosso futuro Presidente Na-
sença e da participaço desta Asscrnbléia na cional, Deputado Francelino Pereira, e md-
conduço dos destinos politicos dii AhENA trieras autoridades a engrandecei nossa festa.
e do MDB. Ao la(lo (lesta festa civica Clue Iüi Vimos tarnbérn a lernbrança inconfundI-
a presença dos convencionajs do JIItciior, vel do nosso Israel Pinheiro na figura sirn-
deve-se ressaltar, sobretudo, a presenm dos pática de seu filho, Israelzinho, e de sua es-
lativa.deputados estaduais desta Assembléia Legis- posa, Dona Coraci, que representava a mu-

ilier rnineina, a muiher do nosso partido.
Fica, pois, em norne da bancada do MDR, Tudo a rnostrar a todos que a ARENA, cada

a nossa pahavra tic congratulaçoes cons os (ha mais, vai-se fortalecendo e se integran-companheiros que foram eleitos Para o Di-
retório da ARENA, bent corno Para it sua tb. Vimos no apenas estas lideranças, nOo

apenas a palavra do Presidente da Assern-Executiva, formulando votos para que Os b!éia Legislativa, Deputado Jo-So Ferraz; vi-debates politicos nesta Casa e os debatc po-
liticos no interior sejarn feitos em terinos rnos tanibérn o povo dos bairros, os hurnil -elevados, em termos tie preodupaçiio corn a des, senhom-as corn crianças nos braços e no
coisa pOblica, rnas, sobretudo, corn a preo- (010
dupaco Onica do desenvolvimento do Estado 	 E a autêntica renovaço que sernprc pre-de Minus Genus. No podernos cntender que

9,11110s. 0 povo sam das ruas e entrou noeste debate seja colocado cm nivel baixo, em 	 plenOrio dii AssemnnIvel que .nOo aquele vo!ta(Io Para OS louis 	 bléia. Misturou-se aos de-
altos interesses tie floSsa 1cm-na. So, jioms, putados e trouxe o de que precisOvarnos:estes OS votos (10 MDB a todos os conipanhei 	 apomo, calor e confiança na forca do nosso
ros dii ARENA: que cumprarn sell dever, 	 partido. Haver, por certo, nós JO provarnos,
ra que juntos, corn o MDB cumprindo sua amanh, uma vitóm-ia consagradora da ARE-
Wiss-So tie oposição e de fiscauização, NA nas eleiçOes. NOs sabernos disso. E Va-
sarnos todos carninhar Para a grandeza deste lbs lutar corn fé, corn arnor e sacrificio, naEstado, cada urn cuinprindo a miss-So Para construço cada vez maior de uma ARENAa qual foi fundado. 	 unida, de urn partido forte e irnbatIvel.

Os nossos cumprirnentos, pois, a nos da
ARENA, pela renovaço que observarnos. E
aos colegas que compOem o DiretOrio da
ARENA e do MDB, nossos cumprirnentos.
Nossa presença é irnportantissirna perante o
povo, a quem temos o dever de levar men-
sagens e de rnostrar nosso trabaiho pela se-
gurança e pelo desenvolvimento de nosso
Estado. Presença e trabaiho que engrande-
cern nossa POtria.

181

n.° 498, solicitando seja formuladO apelo
aos Srs. Governador do Estado, Secretario
da InddStria, ComérCiO e TurismO e Diretor
do DER, no sentido 	 riode dar pridade a
constrUcão do trecho rodOViário Lagoa Santa

Serra do Cipó --Serro - Dialnantifla;
n.° 499, solicitando seja formulado apelo

no Sr. Delegado do INPS, no sentido de de-
termifla1' providêflcm 	 cs para a criaãO de uma
agend1a regional desse InstitutO na cidade
de Almeflara

Il.v 500, do Sr. Deputado João Navarro,
solicitando scja forniulado apelo aos Srs.
jovernad0r do EstadO e Diretor do DER, no
sentid() de se prOVi(Icnemr a ligacaO asfál-
flea entre Madre de Deus de Minas c Bar-
bacefla,

n.° 501, do Sr. DepUtado ChriStOvam
Chiaradia, solicitaiido seja traflSdrito nos
anais da Casa o editorial Alerta aos Jovens,
publicado na edicãO de 21 (Ic agosto ditimO
do Jorilcil de Miiias;

do Sr. DcpUtildo João Navarro, solici
tan(lO seja constituida comiSSão dc cinCO
membros para assistir, SCm OnUS pam a Casa,

soICfl1d 	 comcrnorativas do 250. ani-
aversáriO da ParOqUia de Nossa Senhora da
Piedade, de BarbaCena, a realizarem.se entrc
Os 

dias 31 de agosto c 15 de scteinbro pro-
xilnos;

(10 rncsmo parlameflt1, solieitando votoAnterior
de pesar pelo falecimento do SrniciPal dc
RibeirO de Airneida, Preteito Mu 
Pedro Teixeira;

do Sr. ChriStovam Chiara(Iia solicitan-
do voto de coiigratulac6es corn o povO e as
.autoridadcs dc DelilIfi Moreira, pelo éxito da
1.' Exposicao Agr0PeCU' m c Industria l , rca-
lizada no dia 17 do correflte;

do Sr. Deputado Cicero Dumont, soliCi-
tando 0 

5arqUiVa1flt0 do proleto (le lei
do exDcPUtad0 Mario Hugo Ladeira quc dc-
clara de utilida(lc pñblica o ginâSio dc São
Sebastião de Piracema;

do Sr. Dcputado Telêrnaco PomPCi, so-
ljcitando a formacSo dc uifla coniiSa0 dpara rcpreSCnt' a AsscIficiflCO memnbroS 
bléia Legislativa nOS (has 3, 4 c 5 de setem
bro, nas cornem0raco do Dia do Muriac
cnsc e na ExpoSicSO AgropcCUar c Indus
trial, a realizarcmsc no periodo dc 31 ft
corrente a 6 (IC scleml)ro. nim cidade dc Mt.
riaé.

de Oliveira, popularmete conhccido como
Mario Chaves, ocorri(l0 na cidade de Itao-
him, e da Sra. Gcralda Batista de Melo,
ocorridO em João Monlcvadc

do Sr. DeputadO Ferraz Caldas, partici-
pando o falecimeflto do Sr. Pedro Anselmo
Nardelli Martins, Presidente do Diretório
MuniciPal do MDB.

Oradores

CONVENcOES DOS PARTIDOS

ComufliCacOes

CONGRATULACOES COM OS
CONVENCIONAIS

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS —Sr. Presidente e Sm-s. Deputados. Tivernos,
ontew, seguinclo o calendOrio eleitoral, arealizacao das convençoes do nosso partido

Alianca lienovadora Naeional — c doMovimento DemocrOtjco Brasileiro. Vimos
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Flea aqui o meu protesto veernente con-
tra o processo de confecçOo da chapa dopartido a que Perteflco, porque a ARENAjamais poderi sec de alguem; a ARENA terá
que sen de todos nOs, que Soiflos as ante-
rias, a razOo de ser deste par tido e que nãosoinos respeitados, porque flab nos ouvem.Ficam aqui o rneu protesto individual e aminha solidanjedade corn o Dep utado ArturFagundes, quando, em nome da Regiao Nortemineira, protestou Contra a exclusão e 0 es-quecirnento dii floSSa regiao. Eu flOo nlanj-festaria repiidio ao D eputado Antonio Dias,porque levo em conta a inocenf desse ilus-tre Deputado; mas flea aqui o meu desacor (Jocorn a opiniOo do Sr. Deputacto Antônjo Diasque, provavelmente lena feito esse pronun.ciamento Para ficar em posicSo diferentedaquele que Ihe é Opositor em sua terra na-tal, o Sr. Deputado Artur Faguncj5

Matéi-ja Aprovad

to da Construcao e asfaflamento da rodoviaMG-460, no trecho Bueno Brandão - Munhox
Toledo e no trecho Munhoz - frontejra deSão Paulo;

n.' 450, do Sr. Deputado Eur jpedes Cmi-de, Solicitafldo iso Sr. Governador do EstadourOncia Para a recuperaç 0 do prédio do fó-rum cia cidade de Pium-j•
N." 452, do Sr. Deputado Gerardo Re-

nault, soijeitando ao Sr. Diretor do DER a
cxiacao de unja hinha de Ôfl jbus ligand Var-ginha a Caldas, passando por Elói Mendes,Paraguaçu Machado, 

Campes tre e Pocos deCaldas;

n.' 455, do Sr. D eputado Artur Fagund ,Solicitando ao Sr. Secretárjo de Estado daEducacao recomendar ii CARPE a flecessjdadeda construcao de urn muro ao 1-edor da Esco-
Ia Estaclual Pjo XII de Januii-ia;

da Sra. Deputada Jinia Manse:
n.' 458, solicjtando aoSr. G ernadordo Estado determinan a Prefeituraov

 de BeloHorizonte henfeitonias Para o Bajri-o PadreEustaquio, especialmente a eonstrucão de urnvjaduto sobi-e a B11-262.

n."459, Solicjtafldo ao Sr. Governador
determinar ao DER a construcao de abrigos
flbs pontos finais de Onibus que servem os
municIpios da Grande BH, na RuaReis; 	 Aarão

nha baixa da Poiltica de Barbacena conse-
guem des, Os titulares dos Politicos do flOSSOEstado, incluir quatro elementos na chapa,e nos, do Norte de Minas, nãoc onsegujmosincluin nada, porque somos inocentes ütejs,como o Deputao AntOnio Dias, o DeputadoArtur Fagundes e o D eputad0 Sylo Costa,como qualquer urn que e votado no Vate doJequitinhionha, porque a humjldade que nosfez nascer flaquela regiao nOo nos dii condi.

cão de protestar, de lutar e de nOS fazer ou-
vii- nas altas decisdes dos cartéjs politicosde nosso Estado.

REQUERIIENTOS

Do Sr. Deputado TelCrnaco Pompej, soli-citando a forrnacão de con-i jssiio de CincOmembros, Para representar a Assembléja nascom emoracOes do Dia do Mur jaeense e na Ex-posição Ag'ropecuAria e Industrial de Murjae.
do Sr. Deputaclo JoOo Navarro, soljcj.

mtando a formacao de coissiio de cinco mern-bros, Para, scm Onus Para a Assembléia as-sistjr as solenjcjade comemorativas do 250.'aniversárj0 da ParOquja de Nossa Senhora daPiedade, em Barbacena;

do Sr. Deputado Chrjstovam Chiarad ia,Solicj tando voto de congratul a0es corn o povoL as autoridades de Delfjm Moreira, pelo éxi-to da 1. Exposjcao Agropec u^ria e Industrial,realjzada no dia 17 do corrente;
do Sr. Deputado Joo Navarro, soljcitado Voto de pesar pelo falecjmento do Sr. An-

tenon Ribejro de Almeicia, Prefejto de PedroTeixeira;

do Sr. Deputado Cicero Dumont, em quereq o desarquiya10 do projeto do ex-Deputad0 Mario Hugo Ladejra que declaralie Utiljdade pdblica o giniisjo de Sãotiao do Piracema; 	 Sebas-

n. 448, do Sr. D eputado Euchjdes Cm-tra
SOhjejIando aos Srs. Governador do Es-tado e Dire torrai do DER o prosseguimen-

n." 460, sohicjtando ao Sr. Governador do
Estado a cniaçao de urn ginOsjo estadual de
ensjno, de 2.' grau em Raposos;

n." 461 , do Sr. Deputado Sérgio OlavoCosta, solicitando aos Srs. Govennador do Es-
tado e Secretirjo de Estado da Educacao re
panos e ampliacao Para a Escola Estadual de
1.' Grau Tolomen Casali, em Rio Novo;

n.' 462, do Sr. Depulado Mendes Bar-os,
solicitando abs Si-s. Ministro dos Transpon
tes e Diretor do DNER ProyjdOncjis5 Para a
iinplantacao definitiva da continuacao da BR--381, higantlo Governador Valadares a Man-tena;

n.' 463, do Sr. Deputado Emilio Haddad,.Sblicjtando iso Sr. Governador do Estado de-tenmjnar ao DER a cOnSti-UVd O de atenro daponte sobre o rio Escuro, na ligaçao de Va-
zante, na rodovia BR-040;

n.° 464, do Sr. D e putado Sérgio OlavoCosta, solicjtando abs Srs. Governador do
Estado e Secretánjo de Estado da Educacao
a aquisiçao de irnóvel para a Escola Estadual
de Fora;
Professor Lopes, no Bairro Benfica, em Juiz

n." 465, do Sr. Deputa0 Euchjdes Cjntr.,
sohicjtando aos Srs Governacjor do Estado,DjretorGeral do DNER e DiretorGeraj doDER recursos Para o asfaltamento em 1976,da rodovia Pitanguj - BR-262;

n.' 466, do Sr. Deputado Mendes Bai-ros,
solicjtando iso Sr. Governador do Estado a en-

Para dizer algo a respeito da magnIfica festa
civica que aconteccu nesta Casa, na bite
de Qntern, não sei se seria cu quern deveria
vir aqui Para dar essa resposta, pois nao
compareci a citada convencãO. Tinha moti-
vos inuito mais fortes, que me impediam
comparecer a essa convencão, a homobogacão
da chapa. Almal de contas, o Clube Atlético
Mineiro jogava e, devido a isso, estava preo-
cupado...

Veja V. Exa. ate que ponto populariza-
ram a convencão. Popularizarain de tal mo-
do, que procuraram a charanga do meu que-
rido Atlético Mineiro Para anirnar, Para dan
eiv isnio a reunião que aqui se reauizava. A
reunião foi forinada na base de vinte cruzei-
ros per capita. Não sei de que bolso poderá
ter saido o respectivo dinheiro. Parece-me,
Sr. Presidente, que, realniente, a charanga
do AtlCtico, que tern levacbo o nosso clube
a tantas vitóriaS mernorOveis, consegUiu inte-
gralmente o seu objetivo. Fiquei a par de
alguns acontecirnentos que aqui Sc desenro-
lararn. Como exemplo, cito o hatuquc C 0

baticurn dos tambores após a palavra herOi-
cii dc cada urn dos que aqui desfilararn.
Souhe mesmo, Sr. Presidente, que urn de
r 'sSc' ilust'cs co 1 ega, dos mais ilus tres por
-An n ]. no auge do sen entusiasmO, chegou a
conclus ao de que o Senadol Maalhiies Pinto
leveria sen escoihido o nosso futuro Gover-
na(lor. F lógico que eu jamais poderia eon-
cordar corn tal assertiva, jii que sou oposi-
tor (IC S. Lxii. Mesmo respeitando a dcci-
são desse rneu querido e ilustre amigo e tam-
heni colega (1(5th Casa, jainais podenua con-
cordar corn tal retroceSSo.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, fazer-
-Se renovacão corn o charnarnento de Maga-
lhães Pinto, de Hendon Pacheco Para o pro-
cesso politico seria a mesIfla coiSa quc se
tratar de urn canceroSo corn iigua benta. Es-
ses hoinens podem ter repnesentadO alguma
coisa, rnas no passado, nas suas épocas.
Quando aqui falarnos em renovacão, não p0-
de sen eu entendida dii forma como foi, por-
que não se trata de renovacão etinia, porque
conhcco aqui muitos jovens em idacle, rnas
snuito mais veihos mentalmente do que o
próprio Senador Benedito Valadares, de sau-
dosa mernória.

Ve,ja V. Exa. que não é nesse carnpo
que clinicamOs, varnos dizer assim. Quando
falarnos em renovacão queremos dizer re.nO-
vacão de idéias, de costumes. Precisamos de
alguCrn que esteja atualizado, que esteja en-
quadrado dentro do tempo e do espaco em
que vivemos. Não nomes que possam ser,
na verdade, representatiVos de alguma col-
sa, mas que se encontram completamente SU-

peraclos no tempo e no espacO, mesmO por-
que na época em que podiain fazer alguma
coisa, não representavam nada de novo Para
nos, que espenamos e pretendemos deixar
marcada por alguma coisa a vida pnblica
que exerCemoS.

Quero dizer ao Sr. Deputado Antonio
Dias que não cometa injustica corn a reglao
que o mandou Para esta egrégia Casa, pOr
que essa região foi esquecida. Ainda agora
rnesrno dizia urn deputado da região, por S1

Então, Sr. Presidente, quando vejo o nal urn dos mais ilustrados desta Casa, 0
Deputaclo AntOnio Dias subir a esta tnibuna Sr. Deputado Artur Fagundes, que na 

piC1

COMENTARIOS SOBRE AS CONVENCOES

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr
Presidente e Srs. Deputados.

Sr. Presidente, venho a tribuna, nesta
rioite, não Para responder o discurso do no-
bce Deputado Antonio Dias, mas Para dar
a versão dos fatos, ja que a história não é
constituida de fatos, rnas de versOes, de acor-
do corn o filOsofo e politico José Maria Alki-
mirn.

Sr. Presidente, desde que foi anunciada
a composicão da chapa da direcão da ARE-
NA no Estado, eu fiquei como que divergente.
Divergi frontalinente por qué? Porque eu te-
ria algurna coisa contra aquele que estava
sendo indicado on porque eu inc via, naquele
mornento, frustrado por não ter sido cu o
indicado? Por nenhurn desses inotivos. Re-
conheco o gabarito de todos Os inthcados.
Acho-os merecedores e capazes de desempe-
nhar altas funçOcs, de dar vida e fazer "so-
breviver" a ARENA. Alas divergia, corn mm-
to mais ênfase, porque jamais fui candidato
a coisa algurna, e se fosse indicado não acel-
taria. Veja V. Exa. que hoje ocupo a posi-
ção dos cornodistas: não faco parte de ne-
nhurna comissão técnica, não aceito fazer
parte de comissão aiguma c muito menoS
seria eu que iria plenear (lirigir a ARENA
em Minas Gerais, dirigir aquilo que en acho
indirigivel. Discordei e continuo discordan-
(10 dos métodos da escoiha, dii rnarginaliZa
ção total d os snembros da ARENA, dessc pro-
cesso que marginaliza aqueles que são na
verdade a ünica razão de ser do partido
Os deputados. Scm depUta(IOS este partido
on qualquer outro jarnais podcrá subsistir.
Sao os deputados as artérias que alirnentain
a existência dos partidos. Alas fizenani urna
reunião "intramuroS", de acordo corn os in-
teresses dos cartéis politicos de Minas Ge-
rais. Já que 0 termo quc se usa atualmente
é cartel econOrnico, por que não dizer cartel
politico? Nosso Estado está cheio (le cartéis.
E continuo discordando da reunião "intra-
inuros" que deu vida a esta chapa que hoje
dirige OS destinos dii ARENA e que causa
a marginalizacão cornpleta de todas as lide-
ranças, fruto dnico e exclusivo da satisfa-
cão pessoal de não sei quern, porque, ao que
consta, o Sr. Governador cstã a perguntar a
urn por urn dos; Srs. Dcputados se foram
consultados on não. E não me consta, ate
agora, que nenhurn deputado tenha respondi-
do a S. Exa. que foi consultado. Vejarn V.
Exas. corno estã a politica ern nosso Esta-
do. Ainda hoje, Sr. Presidente, dando uma
entrevista Para urn jornal de circulaçäo na-
cional, eu dizia que, na verdade, a ARENA
faz o papel daquela figura do prograrna
Chico City, o Zé Ativo, aquele preguiçoso,
aquele hornern clue acorda mais cedo Para
ter rnais tempo dunante o dia Para não fazer
nada. E justamente esse o procedimento da
ARENA. Faz carnpanha Para chegar ate c
campus das universidades. Faz campanh
Para entrar na massa de operãrios c de tra
baihacbores. Corn que objetivo? Chego a con
clusão de que o objetivo é deixar mais gent
marginalizada, mais gente mal-informada e
principalmente, rnais frustrada.
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campação da estrada que liga Ac ucena a BR-
-381, no Distrito de Naque, pelo DER;

n.11 467, do Sr. Deputado Raimundo Al-
bergaria, solicitando aos Srs. Governador do
Estado e Diretor-Geral do DER a conclusão
das obras da estrada que liga Manhuacu a Ai-
mores;

n.' 470, da Sra. Deputada Jñnia Manse,
solicitando ao Sr. Governador do Estado pro-
vidências Para a implantacão definitiva do
Servico Medico do Departamento de Futebol
Amador, equipando-o corn apareihagem me-
dica;

Pareceres

De redacão final dos Projetos •Q 130 e
149 e da Proposta de Emenda Constitucioflal
n.9 3.

PROJETOS

N. 84, do Sr. Deputado João Pinto Ri-
beiro, que dispöe sobre incentivos a educa-
(;So e a alfabetizacão de adultos, em 2. dis-
cussao;

n.Q 140, do Sr. Deputado Artur Fagundes,
que declara de utilidade pübliea a Loja Ma-
cônica Simbolo "UniSo, Trabaiho e Honesti-
dade", de Porteirinha em 2. discussSo.

Nomeaço de Comissôes

A Mesa nomeia, a requerirnento do Sr.
Deputado Telêrnaco Ponipei, Para representar
a Assembléia nas comemoracOes do Dia do
Muriaeense e na Exposição Agropecuária e In-
dustrial de Muriaé a serem realizadas em Se-
tembro, na cidade de Muriaé, comissão corn-
posta dos seguintes Deputados: Telêmaco
Pompei, Ronaldo Cane do, Delfim Ribeiro,
Jorge Orlando Carone e Elmo Braz.

A Mesa nomeia, a requerimento do Sr.
Deputado JoSo Navarro, Para, sem onus Para
a Assembléia, assistir as solenidades cornemo-
rativas do 250. Q aniversário da Paróquia de
Nossa Senhora da Piedade, em Barbacena, co-
rnissão composta dos seguintes Deputados:
José BonifOcio Filho, Narcélio Mendes, Luiz
Baccarini e Amlicar Padovani.

A Mesa nomeia Para, cm 30 dias, examinar
os graves prejuizos causados pelos cartéis eco-
nômicos que procuram impedir a implantacão
de indñstrias em nosso Estado, comissão de
inquérito composta dos seguintes Deputados:
efetivos -- Nunes Coelho, José Santana, Ge-
rardo Renault, Pedro Narciso e Sérgio Olavo
Costa; suplentes - Raimundo Albergaria, Cyro
Macid, Domingos Lanna, Sérgio Ferrara e
Elmo Braz.

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecjmeflto
Ft. inantio Junquejr 	 Wilson Tanunt -Lucio tie Souza Ciuz -- Said Arges 	 JdnjaManse 	 Arnilcar Padovani -- Artur F.guu-des - AntOnio Dias __ Carlos Elo y - CarlosLernos - Cicero Dumont 	 Dalton Canibrva -- 1)Cnio Moreira 	 Domingos LannaElmo Braz --- Emilio Gallo - Emilio Haddad

Euclides Cintra - Euripecles Craicle --
FObio Notinj Fábjo Vaseoncejios --- Ferraz
Caiclas - (ienésjo Bernardino ---- Gerardo Re-nault 	 Goines Moieira 	 Haroido Lopes-- Humberto de Alrncjcia - Jesus Trindade

JoSo Bello - JoCo Marques -- Joao Na-
varro Joao Pinto Hibeiro - Jorge Orlan-
do Carone --- José i3onjfOcio Filho - JoséLavjola -- José Honório 	 José SantanaKemjl Kumajra - Luiz Baccarjnj - i\Iende,
Barros - Milton Lima 	 Milton Salies -Neif Jabur 	 Nilson Gontijo --Bainiunclo
Albergaria - Ronaldo Canedo --. Seljastj10Nascjmento 	 Sérgio Ferrara --- SCrgio OlavoCosta 	 Sylo Costa - - TeIêma ( , Pompei -\rjceflf Guabjroba

Expediente

Art. 2. - Revogainse as disposjçoe5 em
contrOnio, entrando esta lei cm vigor na datade sua publicaçao

Sala das RcuniOes, 26 (Ic agosto de 1975.

Wilson Tajiu pe	 Emilio Haddad -Gomes More ira - Mendes Barros - Am (learPadopaj	 Lujz Baccarini

PROJETO DE LET N: 182/75

DC a den orn jnacao tie FOrum WilsonAlvarenga de Oliveira ao forum da Co-
marca de Rio Pirnejeaba

A Assembléja Legisiatjv do Esta(io deMinas Gerais decreta:

Art. 1. 0 forum da Comarca de Rioi'iracjcalja passa a ( I enorninarse Forum Wil-son Alvarenga (Ic Olivcjra
Art. 2.9 	 Pevogam-se as disposiçoes ecucon trOnjo

Art. 39 - Esta lei cntrarC cm vigor nadata (IC sua Publicaçao

Sala das BeunjOes, 26 de agosto tie 1975.

OFICIO

Do Sr. Maurjcjo Shulman, Pr(sjdente (10
ENH, esciarecenclo a propOsjto do Requei-i-menlo n. 9 228, do Sr. Deputado Sylo Costa,
que o mutuCrjo, ao participai dos pianos definanciamento cia casa própria, j C estO, auto-maticamente, fazendo uma Poupança urna vcz
que sua renda nCo é mais transferida Para
aluguéjs, enquanto que a parcela da amorti-zacOo do fjnancjarnento pelo imOvel em aqui-
sicOo tornar-se-C urn bern de raiz.

Proposicoes

Domingos Lemma - Einlljo Gallo - Telê-JflCco Ponmpej 	 Rainmundo Alberqarj -João Bello - Sylo Costa 	 Cicero Dumont.
Justificacao Scm exageros e henevolCncia, pode-se afirmar que Poucos homenspOblicos conseguiram escalar, scm ajuda ecorn grandes s acrificios, a hieranquja dos pos-tos admjnjstrati\os e politicos, como o fezWilson Alvarenga.
De onigemn h uin jicle, injcjouse pol j t j camente em BarCo tie Cocais ' elegen do-se juiztie Paz e, em seguida, vereador pelo distrjtoda sede.
Dava mostras , a esse tempo, tie sua cons-tante preocupacao coin Os proijiernas da areaeducacional e, neste periodo, p rornoveu re-levante traijaiho objetivando a ampiiac5o darede de ens jno pnimCrio da Zona rural.
Elejto Pres jdente da COmara Municipal,buscon, incansavelmente a cniac5o e instala-cOo de urn ginCsjo e, consegujndoo nOo scmd esmedjtios esforços, foi dos primeiros a ma-tricular-se corno aluno.
Elegendo Prefejto Municipal, em 1958,

cniou e instalou urna escola tecnica de corner-cio, nelagraduando-se;e al tambern yew aexel-cer o magisterjo.

PROJETO DE LEI N. 181/75
Declara de utilidade pCijljca a SantaCasa de Misericorciia de Papagajos

A Assembléja Legislativa do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utiljclacle
Pubijea a Santa Casa tie MisenjcOrdia tie Pa-Pagajos
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Em 1966, Rio Piracicaba, Santa Barbara,
Barão dc Cocais, João Monlevade c regiöes
próximas o elegeram para a Asscmbléia Le-
gislativa.

Os profundos (Iesequilibrios sociais e o
desenvolvimento sócio-econômico da Lona Me-
taldrgica foram as suas preocupacOes corno
deputado estadual.

Alegando, em sua huinildade, necessidade
dc ampliar Os conhecimentos para meihor de-
sempenho do mandato parlainentar, matricu-
lou-se na Faculdade dc Direito do Oeste de
Minas, mas a morte 0 impethu de hacha-
relar-se.

Pelos inestirnáveis servicos prestados a
regiSo que tao bern repi-esentou e que tanto
sentiu o sell nada mais jus-
to que se the honre a rnernória, denominando
o forum dii Comarca de Rio Piracicaba, Forum
Wilson Alvarenga dc Oliveira.

Doiningos Lanna

REQUERIMENTOS

N. 502, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
solicitando seja feito apelo ao Sr. Ministio
dos Transportes, no Seflti(lO dc que seja in-
•cluido, no piano prioritário do DNER, o as-
faltamento da rodovia que liga Palos de Mi-
nas a PocOes;

n. 9 503, do Sr. Deputado Domingos Lanna,
indicando ao Sr. Governaclor do Estado a ne-
cessidade da construç5o, pelo DER, (to trecho
que liga Haul Soares ao kill (Ia Rio -
Bahia, MG-239;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, em que
solicita a constituic5o de uma comissSo de
cinco membros para, sein Onus para a As-
sembléia, representar o Podcr Legislativo nos
festejos do 64. Q aniversOrio (10 MunicIpio dc
Cláudio e na III ExposicSo Industrial e II
Feira de Animais, no periodo dc 28 a 31 dc
agosto.

Comunicaço

Do Sr. Deputado Milton Lirna, partici-
pando a Casa 0 falecimento da St-a. Cordolira
do Valle Nogueiia , ocorrido no dia 15 de
juiho de 1975, cm Uberaba.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

N.9 352, do Sr. Deputado Genésio Ber-
nardino, solicitando ao Sr. Presidente do
IBC que, ao serern fixados os precos mInirnos
para o café dc grupo 2, pal-a a safra de
1975/76, sejarn igualados os precos dc sopor-
ic corn o prcço apurado em dolar;

n.° 423, do Sr. Deputado Pedro Narciso,
solicitando ao Sr. Govcrnador do Estado de-
terminar aos bancos do Estado e providen-
ciar junto aos bancos particulares a prorroga-
çSo do prazo de pagamento das carteiras agrl-
.colas corn vencirnento no ano de 1975 pat-a
1976;

186

n.0 426, do Sr. Deputado Emilio Haddad
solicitando ao Sr. Govei-nador doEstado a re:

gularizacão imediata do pagamento dos fu.n-
cionários contratados, segundo os termos do
Convênio dc FiscalizaçSo (Iii Pesca, realizado
entre a SLJDEPE e a Secretaria da Agricul-
tura;

n. Q 429, do Sr. Deputado José Santana,
solicitando aos St-s. Governador do Estado e
Secretário dii Fazenda providências que via -
bilizem a equiparacSo (las quotas da classe dc
Exator corn as percebidas pela classe dc Agen..
tes de Fiscalizaçao dc Fiscais dc Renda;

n.0 457, do Sr. Deputado Nilson Gontijo,
solicitanclo aos Srs. Govcrnador do Estado
e Secretários da Fazenda, da Administnacao e
do Interior c Justica providências que possj.-
bilitcrn meihores condicOes dc vida pat-a os
EscrivOes Criminais do Estado;

n.° 475 , do Sr. Deputado Euclides Cintra,
solicitafl(lo ao Sr. Secrctário da Fazenda pro-
vidê.ncias pat-a o pagarnento dos professores
enquadrados pelo art. 81 (10 Estatuto do Ma-
gistério;

n.° 482, do Sr. Deputado Milton Lima,
solicitando ao Sr. Presidente do IBC que, ao
autorizar o plantio de 40 rnilhOes dc covas
para Minas Gerais, conforme previsto no Pla-
no de Emergência para Recuperaç5o dos Ca-
fczais, promova a destinacSo (IC recursos para
o plantio nas regiOes do Triângulo Mineiro e
do Alto Paranaiba;

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solici-
tando a constituicSo de uma coinissSo dc cm-
co membros, para, scm Onus para a Assern-
bléia, reprcsentar o Poder Legislativo nos fes-
tejos do 64. Q aniversário do Municipio dc Cláu-
(ho, na III ExposicSo Industrial e na II Feira
dc Animais, no periodo dc 28 a 31 dc agosto.

P RO J ET 0 S

N.0 103, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
que dispOe sobre a obrigatoriedade dc dec1a
racão de bens dc presidentes e diretores dos
órgSos da administracão indireta do Estado,
em 1.0 discussSo;

n.0 174, do I)eputado Vicente Guabiroba,
quc declara de utilidade pdblica a AssociacSo
dc Protecao it Maternidade e it Infitncia e Hos-
pital Santa MOnica, dc Divinolitndia dc Minas,
em 1 .0 discussito;

n.° 48, do Sr. Deputado João Navarro, que
concede o titulo de Cidadão Honoritrio do Es-
tado dc Minas Gerais a Seleme Isaac Seleme,
em 2.0 discussão.

Nomeacão de Comisso

A Mesa nomeia, a requerimento (10 Sr.
Deputado Emilio Haddad, para, scm Onus para
a Assembléia, representar o Poder LegislativO
nos festejos do 64. 1 aniversitrio do MuniciplO
dc Clitudio, na III Exposiçito Industrial e na
II Feira de Animais, no periodo de 28 a 31
de agosto, comissito composta pelos seguifltes
St-s. Deputados: Gerardo Renault, João Navar
ro, Gyro Macic!, Emilio Haddad e Fitbio No
tini.

Oradores

DIREITO l)E C()NCUFISD0S . VAGAS
EXISTENTES

EMENDA N. 3 AO PROJETO DE LEI
N.' 138/75

Acrescentese, onde conviCt-, 0 SC-guinfe
al "Art. . . . - Os professores, inspetores de

unos e serventes que tenham prestado con-0 pOblico nos dez ültimos anos tern di-retto assegura0 its vagas existentes

Esta Casa cont jnuará sendo a "casa de
hoinologaçito" S. Exa., o Sr. Govcrna(torpoderit ser dc quem for, Aureliano, Rondon
- envia a esta Casa urn projeto, e este nito
poderit ser emendado por nenhum deputado
SAO consequencias da Cstrutura atual. EstaCasa nem precisava existjr. Por que, entito,
nito se atribuj no Governo, dc urna vez, o di-
reito dc legisiar, j it que dc é perfeito e nito
erra; se é absoluto, (leixando a Csta Casa ape-
nas o papCl de dizer amém a projetos, por Si-nai, its vezes, ate mesmo iflcoflstjtucjonais,
corno jA aconteccu?

Mas, Sr. Presidente, para satisfacito da-
q eles que acompanham os trabaihos desta
Casa pelo órgito oficial do Estado, o MinasGerais, na reuniSo das CoinissOes Gonjuntas,
vitrjos (teputados entendenam perfe j tamente oobjetivo, o alto alcance da emenda apresenta
da, e votaram a favor (Ia mesma.

Por questito dc justiça, dentre des, deve-
rnos destacar os nolires Deputados Jesus Trin-
(lade, Raimuncto Atbergaria e o nobre Presi-
dente da Comissito de Finanças, Deputado Vi-
cente Guabiroba, deputados (10 Governo, que(lecidiram votar favoravelmente it aprovaçitode nossa emenda, corn o apoio - é claro -
dos demais nepnesentantes da hancada doMDB.

Em seguida, o projeto foi encaminhado ao
pleflitrio, pat-a Votacito.

Enten(leu naquela oportunidade, atenden-
do a apelo de vitrios deputados da ARENA, o
lider do Governo, Deputado Carlos Eloy, que
era de justica liberar sun bancada pat-a votarfavoravelmente a emenda, sendo apenas uma

PHESIDENCIA 1)0 SR l)EPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecjmeflto

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -Sr. Presidente, Srs. J) eputa(Ios Sun Exa., o Sr.Govennador do Estado, enviou a esta Casa
niensagem conten(lo projCto (Ic aumento (Icvencimentos dos servidores , antes (to recessoparlamentar do mCs de julho.

Esta Casa, sentindo os justos reclarnos dosservjdoi.es do Estado, votou quase que aprcs-sadarnente a mensagem (IC S. Exa. NaquelaoCasiito, (liversas emendas foram a presenti..das ao Projeto, inclusive uma de flossa auto-
na, que ganhou inicialmente o n.° 7 e, poste-riormente foi tran sformada em n.° 3. Cornesta emenda desejitvamos que o Governo ti-vesse Oportunidade (IC never uma s ituacito, dcSuprjr urna falta, de rCgulanjzar uma anoma-
ha. A emCnda estit vazada nos segujntesterm05:

Parágrafo Unico - As Secretarjas (IC Es-tado da Educaçso e Cultura e de Adminjstnaçito farSo o levanfaniento das vagas cx j stentesatualmente nos quadros dos servidores referj-dosno a rtigo, clentro do prazo de noventa dias,Fernando Junqueij.a -- Wilson Tanure para o provim(.nto dos Concursados"LOcio de Souza Cruz 	 Said Arges - JOi 	 Pergunto ao nobre lider do Govern 0 itsManse - Pedro Gustin -- Arnjlcai' 	 na
Padovani vice-l ideranças (10 Governo C (la ARENA, ao- Artur Fagundes -- 	 asDias - Carlos ilustre Secretitnio da Educaçao, Prof. JoséEloy - Carlos LCIIIOS --(ha 	 Cicero Dumont 	 Christovam Chiara- Fernandes Filho ao ilustre Secretárjo (Ia Ad--- Gyro Macid 	 Di- ministracao, Deputado Lourjval Brasil, per-ton 	 anaLrava 	 - Deilj151 Ribejru - - Elmo gunto a V. Exa., Sr. PrCsidente, e aos demajsBraz - Emilio Haddad -- Euclides Cintia (tePUtados da ARENA: que cmen(Ia mais justaEurIpedes Ct-aide --- Fithlo Vasconcelios --- Poderia Ser a presentada a urn projeto nestaFerraz Caldas - (ienésjo Bernardino -- Ge- Casa? Nito Continha cia eiva de inconstjturardo Renault - Comes Moreiru -- Haroldo Cionalidade . Ap reciada pelos doutos membrosLopes --- Humberto (IC Almeida - Jsus Trin- da Cornissit() dc Justiça, nada foj encontradodade - JoSo Bello - JoSo Marques - Joao Contra a emenda

Navarro - JoSo Pinto Ribeiro -- José Bonj-
fitcio Filho - José Laviola - José HonOrio 	 Alguns deputados, na reunlao conjun1

o projeto. Toma-José Santana -- Kernil Kumaira -- Luiz dais Coins5o5, apreclara inBaccarinj -- Mendes Ban-os -- Milton Lima__ rain , 1flCJUiv a atitude (IC se colocar contraMilton Salies Narcéjjo Mendes - Neif Ja- a 1filclatj\a dc nao perlrntjr
bur - Nilson Gontijo - - Nunes Coelho - ho- emefl(Ia no projet( ) e votaranl a favor danaldo Canedo --- SebastiSo Nascijitento - Set-- ernenda.gio Ferrari - Sérgio Olavo Costa 	 Svlo Cos-ta - Teiêrnaco Pornpei -- \icente Guabiiojj1
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Cinica incorporada ao projeto como emenda
da Assemblêia. Foi o projeto a sancão gover-
namental. Entendeu o Sr. Governador de ye-
tar a emenda, e o fez corn as seguintes

"Razöes do Veto

A Proposicão de Lei n.° 7.178, que dis-
pOe sobre o reajustarnento de niveis de venci-
mentos do pessoal civil do Poder Executivo,
resulta de projeto de minha iniciativa, no qua[
se introduziu emenda destinada a assegurar
aos profcssores, inspetores de alunos e serven-
tes , que tenliam prestado concurso publico nos
Ultirnos dez anos, direito as vagas existentes.

A redacão dessa emenda, consubstancia-
da no art. 6. 9 e scu parâgrafo dnico da Propo-
sição em exame, acoihe orientacão inaceitável
sob o ponto dc vista do interesse das normas
estaduais de adrninistracSo de pessoal, já or-
denadas corn base no art. 97 da ConstituicSo
do Estado.

Corn efeito, a norma constitucional cita-
da ressalva o direito de norneacäo do candi-
4lato classificado em concurso publico, ate que
se verifiquc o preenchimento das vagas exis-
tentes na época de sua realização.

A validade do concurso on a sua prorro-
acão, de acordo corn a normatividade esta-

dual, pOe em justo termo o interesse da ad-
ministracão e do candidato habilitado, cuja
perspectiva de aprovcitamento subsiste en-
quanto não providas as vagas levantadas na
ipoca da realizacOo do concurso.

A disposicOo contida no art. 6. 9 , parágra-
fo ünico, da proposta lcgislativa contrapOe-Se
n essa diretriz, por admitir, de rnodo indis-
criminado, a norncacOo para cargo scm a pre-
via renovacão do sistema do inCrito e coin

 sacrifIcio do pianejamcflto (las necessi-
dades da administracOO de pessoal.

Essas razOes (IC interessc pOblico. expos-
las corn base na art. 97 da Constituicão do
Estado, conduzem-me a opor veto parcial a
Proposicão de Lei n.° 7.178 para dela excluir
o artigo 6.9 e seu parágrafo dnico, c, em con-
seqflência, a devolve-la ao indispensavel reeXa-
me da egrégia Assernbléia Legislativa.

Palãcio da Liberdade, em Belo Horizonte,
nos...

COMISSAO ESPECIAL

Relatório

Em 13 de agosto próximo passado, a Men-
sagem Governamental n. 51/75, contendo o
veto parcial a ProposicOo de Lei n.° 7.178,
rcfercnlc a reajustamento de vencimentos do
funcionalismo puihlico mineiro, foi distribuida
ao Sr. Deputado Nilson Gontijo.

No dia seguinte 14-08-75, o relator apre-
sentoU parecer, con

,
cluindo pela rejeicão do

veto parcial oposto a dita Proposicão de Lei,
por não concordar corn as razOes que levaram
S. Exa., o Sr. Governador Aureliano Chaves,
a tal restriçao.

Em sen parecer, 0 Sr. Deputado Nilson
Gontijo afirmou haver justica e propOsito sa-
neador no proposto pcla Assembléia Legisla-
tiva ao então Projeto de Lei n. Q 138/75, facul-
tando aos professores, inspetores de alunos e
serventes, que tenham prcstado concurso Pd-
blico nos dez ditirnos anos, o direito as vagas
existentes, para cujo atendimento as Secreta-
rias (IC Estado da EducacOo e Adrninistracão
fariarn o levantamentO das vagas, atualrnente,
nos quadros dos scrvidores, no prazo de 90
dias.

Por sua vez, o Poder Executivo, ao vetar
0 dispositivo, alegou que o proposto contraria
as metas (Ia adrninistracão pdblica estadual
no tocante -,to cOflti(l0 no art. 97 da Constitui-
cão de Minas Gerais, ao "admitir, de modo in-
discrimiflado, a nomeacão para cargo scm a
prévia renovacão do sistema (10 mérito e corn
evidente sacrifIcio do planejamentO das ne-
cessidades da administracão de pessoal".

Quando da votaçOo do "Parecer Nilson
Gontijo", foi dc reprovado pelo escore de 3
contra 2 votos, cabendo-nos, nesta oportuni-
dade, regirnentalrneflte, relatar a Mensagem n.
51/75, conforme o aprovado pela rnaioria.

jncjso XI, combinado corn o art. 44, inci
II, da Constituicao Estadual, o Sr. Govern
dor do Estado submete a Assembléja Legisi
tiva, para. reeXarne, 0 veto parcial OpostoProposicOo de Lei n. 9 7.178, que dispOe sobi
o reajustarnento de niveis de vencirnentos (I
pessoal civil do Podcr Executivo e dá outrprovidências.

A incidência do veto se deu quanto ao art
6. 1 e parágrafo dnico da proposicao de Ic
cujos dispositivos visararu a assegurai ac
professores, inspetores de alunos e servente
que tenharn prestado roncurso public0 no
dltimos 10 anos, direito as vagas existentes.

0 Poder Executivo alega que os objetivocontidos na crnenda a provada por esta Casaora objeto (IC restricão, contrarjain as diretrj
zes da administracao pOblica estadual corn re
lacao aos concursos pdblicos.

Porérn , data venia, isto nOo nos parec(
aceitável, p&os motivos que passamos a expor:

I - a ernenda geradora do artigo 6.
parági-afo ilnico da Proposiçao de Lei teve
objetivo dos rnais sadios e contou corn a apro-
vacOo tanto do plenOrjo das ComissOes Técni -cas, reunidas conjuntamente, como de toda
a Assembléja Legislativa, quando da discus-
são e votacOo (10 parecer, ate a sua fase de re-
dacOo final;

	

II 	 do próprio texto vetado, on seja,"art. 6. 	 Os professores, inspctores de alu-
nos e serventes, que tenham prestado concur-
so pOblico nos dez ultimos anos, tern direjto
assegurado as vagas existentes". "PaI-Ografodnico 	 As Secretarias de Estado da EducacOo
e de Administracao farOo o levantarriento das
vagas existentes, atualmente, nos quadros de
servidores referidos no artigo, dentro de 90
dias, para o provimento pelos concursa(Ios"

deduz-se claramente que a intencOo é re-
gularizar uma situacão de fato existente em
todo o nosso Estado e cuja soluçOo é de ne-
cessidade imediata, tranqdilizando, pois, mO-
meros candjdatos a vagas cujo concurso foi (IC-vidamente presfado e ate hoje nOo foram apro-veitados;

Ill - OS Condursos nOo estOo, corno po-
dem parecer, corn prazo prescrito; inclusive,
esta Assembléja votou divcrsas prorrogaçoes;

IV outrossirn, são vagas que existern na
realidade, e que a adrninistracoo rnaior delas
flão tern cunhecjmento oficialmente, jO que
existe uma politica de ocupacão dos lugares
(vagas) por não-concursa(lo S e não-hahilitados, rnuitas vezcs de convcniêncja da direto-ra, inspetora on mesmo da delegacia regional
de ensino. São, portanto, as vagas ocupadasprovisoriamente por elementos estranhos, en-
quanto os concursados para professor, inspe-
tor de alunos e serventes aguardam as cha-
madas para a posse ao correr dos anos, corn
SCUS lugares de direito ocupados por prote-gidos dos responsáveis diretos pelo ensino noInterior.

Ha justiça e propOsjto saneadores naClflenda, sendo, portanto, recomendado que
Vigor o dispositivo vetado.

Recomendase o reexame da matéria, ate
illesmo como urna colaboracSo corn o PoderExecutjvo

Sr. Presidente, Srs. Deputados, ai estilo
as razOes que o Sr. Governador enviou a esta
Casa, naturalrnente redigjdas de encornen(Ia
pela Assessoria do Palácio da Liberdade.

Acredjto que, se o Sr. Governador, antes
(Ic vetar a crnenda a p r'csentada ao Projeto, ti-
vesse sido advcrtido por pessoas mais cxpe-
rlentcs, ulais atentas aos problcmas do pro-
fessorado, S. Exa. nOo teria vetado o artigo

e seu parãgrafo Onico. Sou obrigado a de-
clarar que S. Exa. foi mal-assessorado c mal --informa(10 . Assim, devido a urn assessora-
Inento negativo e ma informacao, o Sr.
(iovernador foi levado a corneter urna in-
justiça. Perde ponto o Sr. Governador
Aureliano Chaves, ao vetar aquele arti-go e parOgrafo. As razOes do veto que S.
Exa. envia a esta Casa nada contCni de posi-
tivo, de esdiarecedor, de espirito pdblico, sen-
(10 inteirarnente vazias. Nada se aproveita,
nada convence alguCm da justiça das razOes
apresentadas pelo Sr. Governador do Estado.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, nao se
entende que urn Governo que entra no Palá-
cio da Liberdade corn bons propOsitos e gran-
(IC espirito pOblico vete uma emenda moraliza-
(bra que acaba corn a politicagcm que existe
atualmente no interior de Minas, no setor de
ensino. Diretores estOo, juntamente corn os
delegados regionais de cnsino, protegendo seus
parcntes e apaniguados, mandando e desman-
(lando, inforrnan(10 As Secretar j as de Edncação
e de Administracao que não exjstern vagas,
quando estas realmente existem. Enquanto
isso, superlotarn os grupos e colégios corn seus
protegidos.

Que os Srs. Deputados da ARENA pro-
curern verificar essa proteção, essa politica-
gem que estO acontecen(]o corn a administra-
cão do ensino no interior. 0 prOprio Secre-
tOrio estO sendo iludjdo, e o Governador, ta-
peado, e tOo tapeado está, que vetou a ernen-
(Ia que rnoralizaria a situacOo do ensino no
interior de Minas.

0 Sr. Deputado AntOnio Dias está fazen-
do sinais. Por que S. Exa. nOo dirige urn
aparte, para podermos discutjr o assunto? A
situaçOo do interior é esta, sirn: politicagern
grossa, corn a colocaçao de parentes e apani-
guados em lugar de concursados corn direito
As vagas. V. Exa., Deputado Antonio Dias,
pode confirmar a situaçOo, pois ha condursa -

Aureliano Chaves, Governador do Estado"

Sr. Presidente, vem a ProposicOo ao re-
xame da Assernbléia. E nomcada urna comiS-

são especial para apreciar o veto. Fui (lesig-
nado para compor a cornissão especial e es-
colhido relator do veto.

Elaborei relatório contrOrio ao veto, corn
apoio do nobre Deputado Sérgio Olavo Costa,
do MDB. Os outros três mernhros são da
ARENA c foram favoráveis ao veto do Gover-
nador, ficando meu relatório transforrnado em
voto em separado, por ter sido derrotado pelos
três deputados da ARENA, Srs. Humberto
Almeida, Euclides Cintra e JoSo Navarro.

0 parecer que prevaleceu foi o seguinte:
Parecer sobre a Mensagem n.' 51175

Redacão do Vericido

Patecet

Assiin, o nosso parecer é no sentido de
se aprovar a Mensagern n. Q 51/75, ratificando
0 veto parcial oposto pelo Sr. Governador do
Estado, por concordarmoS corn suas razOes,
embora, também, reconhecamos o espIrito pd-
blico contido no dispositivo vetado.

Sala das ComissOes, 14 de agosto de 1975.

Humberto de Almeidc1, Presidente - Eu-
clides Cintra, Relator 	 João Navarro.

Contra o veto por considerd-lo injusto C

inoportuno. A medida é altame,nte rnoraliza
dora e de grande interesse pdblico.

Nilson Gontijo - Sérgio Olavo Costa.
Em tempo: Vide o relatório que é, agora,

transformado em voto cm separado.
Nilson Gontijo"

"Volo em Separado

Através da Mensagern n.° 51/75, usando
da faculdade que ihe é concedida pelo art. 76,

Sornos, assim, pela rejejçoo (10 veto opos-
to a Proposjção de Lei n.° 7.178, contjdo na
Mensagern Governamental n. 9 51/75.

Este é o floSso parecer, para o qual enca-
recernos o apoio dos ,nobres colegas, tanto do
MDB, corno, especialinente, da ARENA.

Sala das ComissOes, 14 de agosto de 1975.

Presjdente - Humberto de Almeicla --contra
Relator -- Nilson Gontijo
Sérgio Olavo Costa

Voto contra o parecer pelas razOes expos-tas verbalmente

João Navarro	 Humberto de Almeida -Euclides Gintra."
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dever. Alguns deputados da ARENA corn-
preenderam a justica da ernefl(la, entre des,
os Srs. Deputados Vicente Guabiroba, Jesus
'rrindade e Raimundo Albergaria. S. Exas.
votararn a nosso favor. Esas pessoas foram
aprovadas em concurso pOblico nos Oltimos
(IeZ anos e estão aguardan(I0 vagas. Mas a po-
liticagern näo permite sua norneação. 0 Go-
verno se esquece daqueles que já fizeram con-
curso anteriormente.

Nossa IfliSsao foi curnpri(Ia. Lamentainos
que serventes de grupos e gindsios, inspeto-
ras de alunos e professoras concursadas tenharn
seus direitos postergados, não sendo nornea-
(las (lepois de aprovadas em concursos pObli-
cos, e que seus lugares estejam sendo preen-
chidos via contrato por outras que não fize-
ram concurso, mcsrno corn existência de vagas
as quais concorrerarn. E 0 direito da força,
e não, a forca (10 direito.

Muitas (1('laS estão como contratadas e
Corn (l€Z, oito, sete OU seiS aflos (IC selvicoS
prestados e, portanto, corn direito a nomea-
cão. No entanto, continuain como contrata-
(las . Apesar de haver vagas, o Governo nao
quer fazer as nomeacOes. Ha uma injustica
muito grande no setor do ensino.

Formularnos 0 mais veeinente apelo ao
- José Fernandes Filho, Para que, toinando

conhecirnento (10 assunto, leve o mesmo ate
o Sr. Governador, Para apurar Se estanhos on
nibo falando a verdade.

uma senhora quc veio ha Poucos dias de La-goa da Prata e que foi As filas do INPS, nanecessidade de uma consulta Para sua filhinha
no Hospital da Baleia. Depois de muita es-
pera ihe informaram As 11 horas da rnanhã,
que deveria voltar 0 tarde, porque .naqueie
horário o medico não iria atender. Majs 0 tar-
de, voltou novamente Aquele estabelecjinenro
do INPS, e eis que, Para sua surpresa, rece-
hen a inforrnacao de que cia deveria ter vindo
pela rnanhä, pOrque e o horOi-io em que Osmedicos all se encontrarn.

Os funcionOrios são agressivos, tratam osegurado como se dc fosse urn mendigo, scmo menor interesse, como Se estivessem prestan-
do urn grande favor. Foj o que ocorreu tans-
hem hO poucos dias, precisarnente dia 26 do
corrente, no posto da Rua Campos Sales. Silo
fIincionãrios desinteressados que se pi-eo-
cuparn rnais coin Os seus papos particulares,sern a minima atencOo Para COnS aqueles que
vêm buscar lenitivos Para tanto sofrirnento,
Para tantas dores. Chegarn ao absurdo de
marcar urna consuita Para urn segurado do
interior, no dia 26 de agosto, Para o dia 29de outubro.

dos que aguardam, ha cinco anos, dentro da
plena validade do concurso, e näo foram cha-
mados, aproveitados, pois a desculpa é a de
que não ha vagas. As vezes, ate o próprio con-
cursado funciona como contratado na vaga
que é sua por concurso. A ARENA, natural-
mente, vai cuinprir o seu papel hornologatório
vai votar coin Exa., o Sr. Governador do,
Estado, as r'azöes do veto, sern fundamento.
Eu cornpreendo a posição de V. Exas., Srs.
Deputados. V. Exas. não tern condicöes (Ic
nos (lar cobertura, a não ser em conversas in-
formais, porque, na hora do voto, estão corn
S. Exa., o Sr. Governador.

As vésperas das eleiçOes, a rnaioria dos
Srs. Dcputados, que hoje so obrigados a pro-
ceder desta maneira, prometerarn ao povo, nos
comicios e pelos canais de radio e te1eisd),
que seriam deputados populares, defensores
tie nossa gente. Alas a lei de fidelidade parti-
tiaria os obriga a serem deputados do Govcr-
no, homologando tais (lecisoes govei'naiflentaiS
e ate votando contra ((S comprouhiSsOS assumi-
(LOS coin 	 povo.

Larnento quc V. Exa., Sr. Deputado An-
tOnio Dias, um deputado do povo, culto, inte-
ligente, se aprescnte contra o povo, hoje, e
não tenha condiçOes de ocupar a trihuna e es-
clarecer ao povo que votard contra nos, (10
MDB. 0 Governador velou o artigo 6. e seu
parágrafo Onico da Proposição. V. Exas.
culnprenh a sua missäo; nos cuniprimos a
nossa. E isto näo nos impede de ocupar a
tribuna e dizer que o Governador foi mal-as-
sessorado, porque as vagas cxisteifl, os con-
cursos jil foram feitos e, Para espanto nosso,
O Sr. Secretário da Administracäo, juntanien-
tc corn 0 Secretário da Educacäo, estd anun-
ciando urn concurso as pressas, Para admis-
siio de novas professoras. Para que fazer con-
curso, quando Os concursados ai estão, aguar-
dando vagas que cstão sendo ocupadas somen-
te por politicagem, indevidamente? Por que,
entäo, des não providcneiarn a norncacao (la-
queles que fizeram concurso anteriorme,nte?
E direito deles, e uma injustiça que fazem e
é inconstitucioflal. Sc houvcr ouiras vagaS,
então, que se abra concurso Para novas vagas
depois (10 aproveitanieflto dos concursados an-
teriormente.

0 ensino, no interior (IC Minas, está cheio
de serventes recebendo pela cantina escolar,
o que é uma irregularidade gritante. Estas p0-
bres pessoas perccbem a media de 60 cruzei-
ros por mês.

Existern exemplos gritantes. E o sinai da
polItica, prejudicando o setor (IC cnsino. Acre-
dito que o ilustre Secretário da Educação, Dr.
José Fernandes Filho, n5o tenha conhecimen-
to dessas irregularidades, porque eu o conhe-
ço bern e sci que, no mornento em que diC
se dispuser a apurar as irregularidailes, näo
vai admitir tai procedimento . Acredito que
o Governador Aureiiano Chaves seja bern-in-
tencionado, mas foi mal-assessorado e conic-
ten uma injustica.

Varnos deixar a tribuna, coin nosso pro-
testo registrado nos anais da Casa, Para co-
nhecimento da opiniibo pñblica, e dizer que as
professoras, as serventes de grupo, as inspeto-
ras de alunos concursados tern direito de to-
mar posse, e quc o MDB cumpriu coin seu

ATENDIMENTO 1)EFICIENTE 110 INPS

0 SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente e Srs. Deputados. Desde a

carnparilia politica, os cafl(Iidatos a deputa-
(10 pelo MDB procuram despertar, atraves de
seus pronunciainentOs, aqueles que governarn
o nosso Pals Para o problema social que esta-
mos atravessando. Quantos não foram aquc-
les nossos coinpanheiros que, nas tribunas,
ante as cameras de televisão '

ante os microfo-
nes (las emissoraS, tiverarn a oportunidade (IC

apontar faihas, cr1-os e (leleitos oriundos (Ia
atuação do INPS em nosso Estado! Quantos
nibo foram aqueles que descreveram corn rni-
ndcias situacOes em que seres huma.nos mor-
rialn nas filas, na expectativa de conseguir
nina consulta! Quantos não foram OS candida-
tos que fizeram disso uma plataforina politica!

Hoje, já passado o clamor das eleiçöes,
voitarnos a constatar os mesmos erros e Os
mesmos defeitos. Percorremos as filas diã-
rias do INPS e constatarnos que nada meiho-
rou ate agora. Queremos lembrar, reconhecen-
(lo-ihe 0 esforco e a dedicação, do Dr. Mario
Ibrahim, Superintdndente do INPS do Esta-
do de Minas Gerais, que procura dar ãquela
represenlacãO previdenciãria a irnagem de
realmente servir a todos os seus seguradoS.
Entretanto, ainda falta rnuito. E preciso que
o ilustre homem puiblico determine verifica-
cao nos postos de assistência da Capital do
Estado, Para que cornprove que nao hA in-
formação Para o segurado que vem do inte-
rior e que aqui chega pela primeira vez. Fi-
cam em longas filas, horas e horas, 0 espera
do instante em que chegam ao guichê, e entaO
recebem urna inforrnacão violenta, desatenta,
inforrnacão errada, como a que ocorreu corn

HO fallias, C evidente, e é Preciso que se-
jam levadas ao conhecirnento do Superinten.dente, Para que p rovidências sejarn tornadas.
0 atendimento (leve ser Iiscaljzado 0 asse-
gurado procul-a algo a que tern (lireito. Deveser tratado coin pelo responsO-
vel dos departarnentos competentes

A Prcvidêncja do Estado de Minas Gerais,
graças a Deus, embora coin faihas, cstO aten-
dendo nsuito meihor os seus se gura(Ios - HOmedicos credenciaclos e não C preciso espe-rar do's meses Para se conseguir urna con-sulta. Os func jonárjos são bern Inais atenci-sos e pacientes corn aqueles que Os procuraln.A revalidacão de cartejras no INPS C feita
coin demora de horas e horas, enquanto que
na PrevjdCncia do Estado de Minas Gerais
ela é feita na hora. Talvez, se se argujilentas
se que o nOmero de segurados (La PrevidCn
cia do Estado é bern Inenor do que o flume-
ro de segurados do INPS, concordariamos,
mas diriamos tambéni que a PrevidCncia (JOEstado de Minas Gerais possuj apenas urnposto de a tendirnento na Capital do Estado.
Sei que o Dr. Ibrahim .não estO sabendo de
tais fatos, e por isto, desta tribuna. faço o men
alerta àquele ilustre homern pdblico, Para que,
tomando conhecimento de tais fatos. envie
seus fiscajs As filas do INPS, Para coibir os
abusos, Para se (far a César o quc é de CCsar,
dar ao assegurado o atendimento na hora ne-cessOrja.

E preciso que esses homens, que gover-
narn determinados setores da vida pOblica,
estejam atentos a problernas cruciantes quc
envolvem a populacão, Os operOrj S a classenais sofredora, que está necess jtando não deesmola, mas que se the dê aquilo a que tern
dircito, pelas contribujcoes pagas rcligiosamente, todos os meses, ao INPS.

Preenchjmento de Vagas em Carlórios

Hoje trazernos urn protesto que e, ao mes-mo tempo, urn apelo: gostariamos de alertar0 Sr. SecretOrjo do Interior, aquele quc em
epocas passadas esteve neste plenOrjo como

0 SR. l)EPUTADO HUMBERTO DE AL-
MEIDA - Sr. Prcsidentc, Srs. Deputados.
Tive a honi-a de presidir a Comissão Espe-
cial Para aprcciacOo do veto do Sr. Governa-
dor do Estado. Na reunião da dita ComissOo,
tivcrnos a oportunidade dc trocar ideias corn
O nobi-e Deputado Nilson Gontijo, relator mi-cial do veto.

S. Exa. concluin pcla rejeicibo, tcndo
Perdido na votacão. 0 nobre Deputado Eucli-
des Cintra redigiu o vencido. Qucro ressal-
tar, fleSta OpOrtunidade, quc, naqucla ocasião,
quando apreciarnos o veto de S. Exa., o Sr.
Governador do Estado, reconhecemos a no-
brc intencão do Dcputado Nilson Gontijo,
quc seria, talvez, a de acoiher as juslas reivin-
(licacOcs de servcntcs, professorcs on inspeto-
res dc alunos porvcntura injusticados no in-
terior do Estado. Mas. quero dizer que discor-
do frnntalmcnte de S. Exa., quando diz, nesta
tribuna, que o propósito quc norteou S. Exa,
o Sr. Governatlor, foi a politiquicc on a poli-ticagcns.

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo Sr.
Deputado, parecc-me que V. Exa. não ouviu
bern minhas palavras. Se tiver o dulda(lo de
verificar as notas taquigrOfjcas, V. Exa. vai
perceber isso. Eu nOo disse que os propositos
do Sr. Governador fossern de politiquice. Não

representante do Sr. Governador do Estado,
litter da ARENA, conclamOlo a trazer a sua
voz em defesa do interesse pttbljco. Hoje
o SecretOrlo do Interior, porérn, ocorréncias
contjnuamsc vel-ificando coin relacao aos car-
tórjos do Estado de Minas Gerais ja tao co-
mentados por rnirn neste plenOrjo. Por quc
não se realizarn os concursos Para preenchi-
menlo dc vagas dos cartOrios de Frutal, Itu-
rama e tantas outras cidades? Desde o Gover-
no passado foram abertas inscricOes Para quese preenchessem os cartOrios vagos. Entrc-
tanto, abertas e dncerradas as inscriçOes, 0concurso nOo se proccssOu Pcssoas de ami-
zade politica foram escolhjtlas pelo Governo
Para responderem pelos cartórjos, recebendo
tentadores lucros. Pot- quc, Sr. Sccretãrjo do
Interior, por que, Sr. Governador, permanc-
cc esse estado de coisas? Por que então não se
abrirarn as inscricOes Para que outros tenham
a oportunjdade de se insci'evcr e participardos concursos? HO caso (IC pessoas que sãoveidadeji-os contemplados coin 13 pontosscm jogarem na lotei-ia csportiva. E por issoquc api-esentareissos projeto dc id no qual os
cartórios, ate que seja dado titular por con-
curso, tenharn sua renda revcrtjda aos cofrespOblico 5 do Estado. E uma medida mos-aliza-
(bra, que visa a cxcluir o apadrinhamento
Politico. Tantos acontecimentos que marca-
ram época cm .nosso Pals nasceram cm Minas
Gerais, e nestas Minas Gerais, fatos corno
esses estão a clamar aos céus c terras, Para
que os Isornens que outrora coinandaram Os(lestinos da pOtria agora sejam exemplos de
firmeza em busca de idCias quc servirão não
so ao Pais, corno ao Estado, p rocurando fazer
coin a justiça seja distribujda cqhitati-
vamcnte a todos os que dela ncccssitans, scmapadrinhamentos politicos e scm protecionjs
mo danoso a brasileiros

SOBRE VETO DO SR. GOVERNADOR
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existe isso. Pcco a V. Exa. clue rctifique o ye]
conceito e verifique nas notas taquigraiiCas. Ed
0 que eu disse foi clue houve politicagem gros- pr
sa, porque S. Exa. foi enganado. 0 Sr. Go-
vernador foi levado a vetar o art. 6., no seu prparãgrafo dnico, por urn engano, porque foi ta
rna1asseSSorado . Ndo disse que o Sr. Gover-co
nador foi tornado pela politicagefli. Isto nao!
Repito que nao acuSei o Sr. Goverflad0I de
politiquice, no caso! As vezes, vemos os pro- 	 ,
prios concursados ocupando as vagas a quem Al
tern direito por nomeacão, mas na qualidade
de contratadOs, corno vernos, tainbém, prote- n
gidos de diretoraS e inspetoraS e ate delega-
dos de ensi.no, no interior, ocupando essas
vagaS indevidamente . Eu não disse que o
Governador agiu corn politiquice ao vetar o ai
artigo 6., no SCU pardgraf 0 ñnico. Quero fazer
urn reparo, porque V. Exa. poderá ter ouvido
rnal, e as notas taquigrafiCas não podem re- j
gistrar o que nOo falei. Não posso perinitir c
que conste do pronUnCiaIfle1t0 de \. Exa.
uma afirmatiVa que nao é minim Desta for- d
ma, tomei o tempo de V. Exa. 

Para fazer 	 '
essa retificacOO. Estou defenddfldO queni fez c
concurso, foi classiticadO, ainda nOo no-
meado e corn as vagas existefltes servindo Para c
politicagein.

0 SB. DEPUTADO HUMBERTO l)E AL-
MEIDA - Agracicco ao nobre Deputado e de\o
dizer clue acho dispensdvel a consulta is no-
tas taquigrdficas, cis que V. Exa. tern, a qual-
quer tempo, o direito de retificar t ventUiS I

declaracOes feitas. Quanto ao Into de V. Exa.
afirinar que o Sr. Governador foi cngafla(l()
ao opor o seu veto ao art. 6. e scu paragra
fo ñnico, quero esciarecer que tal nOo ocor-
reu. S. Exa. vetoU, por entender que (leve-
na vetar. E as razOes nOo sOo vaziaS, e eu me
proponho a defender as razOes do veto.

0 concurso é leito em urna determina(ta
Cpoca e teni validade p01. dois anos. 0 art.
97 da ConstitUicOo do Estado assegUra ao co;'-
cursado, duranto o perIodo de validade do

urso o dircito 0 nolfleacaO as vagas cx-conctentes a , Cpoca do concurso. Isto C constitU-
cional. Nó s näo poderciflos jarnais fazer con-
curso corn validade ad aeternUm. NOo pode-
rnos fazer concursO Para preencher vagas que
irão ocorrer posteriormeil t e Não poderelflos
fazer concurso Para todas as vagas que iro
ocorrer no futuro. Se isso aconteCeSse, esta-
riamoS estabelecendo urn priviiégio inaceiL-
vel, pois seria urn conCursO corn vali(Iade vi-
talIcia. Se eu fiz esse urn concurso de profes-
sor de maternOlica do segUfl(lo grau, fosse apr o-
vado, mas não classificado Para as vagaS exis-
tent ',"a époCa do concursO, e näo ocorreSSem
novas vagas durante 10 anos. 0 poder pdbliCo
estaria impedido de realizar novos concursoS
ad aeternum?

NOs tambérn defendenliOS o direito das
seryenteS e dos professores concursados nOo
quererfl0s nobre l)eputado Nilson Gontijo, que
o sen dircito seja negado, ate o lirnite do qLe
a ConstitUio assegura, que é o preenchi-ca
mento das vagas existenteS 0 data do con-
durso.

Se V. Exa. dissesse, e ate acredito que
possa ocorrer, que existem vagas 0 Cpoca do
concursO não preenchidas, at eu dana razão
a V. Exa. Para providenciar junto ao Sr. Go-

mador do Estado e ao Sr. SecretOrio da
ucacão, no sentido de que tais vagas sejain
eenchidas.

0 Sr. Deputado Nilson Gojilijo Corn-
eendo as razOes de V. Exa., como represen-
te do Governo nesta Casa. Sei que cumpre

III scu clever no detenuer a politica adini-
strativa do GovernO Estadual. Conipreendo
rfeitameflte o papel dos nossoS ilustres co-
gas, embora pertencentes a bancada da
LIENA. E o curnprimentO do clever, e cu
)rnpreendo a posicOo de V. Exa. Contudo,
to posso admitir que \7 Exa. coloque urn
ntido de ad aelernurn no conteddo da einen-
i que apresCntamOS procurando corrigir urna
oina1ia. Os concursoS do ano passado e do

110 atrasado e outros anterioreS tiveram os
razos de vigência prorrogados por iniciati-
a do Governo e, ate rnesrno, de deputados.
Tlclusive 0 nobre Deputado Lucio de Souza
i-ui, recordo, apresentou uma emenda que
i apreciada pela Casa, prorTogandO o prazi
e todos os concurSOS, justameIlte por haver
erificado clue foram abertos Para o preen-
hinento de determinadO ndmero de vagas e
uc nein esse ndrnero foi preenchido deniro
to pi-azo previsto do va1iade do concurso.
)go, acrt ito (100 v. Exa . tarnbéitl nOo qUei-

a ter 0 propOsltO (to dizer qUe nossa ernenda
em o sentido Un perpetuidade, da vitalicida-
de, do ter sempre prorrogado esse prazo. Se

. Exa. tiver o cuidado de reler a emenda,
eriiicará quo nos referimoS a "vagas atual-

Lnente existenteS na data da let". As Secreta-
rias providenciariam o levantaiflc1t0 (las va-
gas, e os candidatos que fizerarn os concur-
sos teriam o direito aos lugareS (tue deveriani
ser preenchidos.

NOo foi preenchido nem o nümerO de Va-
gas Para as quais 0 concurSo lot realizado.
No interior, sabemos quo existe essa politica-
gem. Tenho a certeza de que, no momento em
que o Sr. SecretOrio tiver o conhecimeflto da
verdade, tomard as devidas providências.
AcreditO nos nobres propósitos do Sr. Secre-
tOrio da EducacOo. Sei clue é urn hoinem Se-
rio, urn homern de beni. Logo, veja V. Exa.
quo a minha intencOo nOo e a de acusar 0

Sr. SecrctOrio da EducacOO, nern mesmO o
Sr. &;overnador. 0 quo thgo C quo foram
malinforrnad0s, m al- asses s0rados Entretan-
to, no votar a proposicOo, as ernendas, os arti-
gos moralizadores, cbs errararn. ErroU S.
Exa. o Sr. Governador, no vetar nossa sadia
iniciativa.

Esse o esclarecimen to que tinha a dar a
V. Exa. NOo ha propOsitO ad aeterliUm. Os
prazos foram prorrogadOs e estão em pleflo
vigor. As vagas existeflteS devern ser aprOVel
tadas pelos inspetores de alunos, serventes e
prolessores aprova(bOS em concurSos anterior
mente realizados.

0 SR. DEPUTADO HUMBERTO DE AL-
MEIDA - E justamente a expressOo "n. e de
vagas existenteS atualrnente" que faz corn que
a erncn(la apresentada por V. Exa., corn altos
propóSitOs. tenha entrado em choque corn 0

artigo 97 da ConstitUicão Estadual, que dO 0

direito a nomeacOo as vagas existenteS a data
do concurSo.

Quero dizer a V. Exa. que, quanto aOS
casos de eventuaiS manipulacöes de vagas,

qualquer deputado tern todo o direito de apre-
sentar os casos concretos a S. Exa., o Sr. Se-
cretário da EducaçOo, a quern V. Exa. fez
elogios, e que fará ins a esses elogios rnandan-
do apurar as reclamaçoes de V. Exa.

Queremos dizer, em nome da ARENA, que
nOo temos nada contra a emenda de V. Exa.,
quo foi apresentada corn os rnais nobres pro-
pOsitos. Alas entendernos perfeitarnente as
razöes do veto do Sr. Governador, cis que
jrIamos criar urn privilCgio: os concursados
de hO 10 anos atrds continuarjam detentores
de todas as vagas que fossern ocorrendo. Quo-
ro dizer a V. Exa. quo, de acordo corn a in-
tencOo rnanifestada pelo Sr. Governador, no-
vos concursos serOo realizados, porque é pre-
ciso que se de oportunidade aos novos contin-
gentes de professores que saem, anualmente,
de nossas escolas e faculdades e que tarnbérn
tern direito a prestar concursos, Para que, pelo
regime do menlo, possam ocupar as vagas
que vao sungindo. Se V. Exa., corn a emcnda
contida no art. 6. e seu parágrafo dnico,
quer zelar pelos interesses das serventcs o
professoras concursadas, S. Exa., o Sr. Go-
vernador, quer assegurar o diroito aos quo n0o
prestaram aquele concurso ha 10 abs atrOs,
do prestar novos condunsos e disputar novas
vagaS.

Estas as razOos quo me levaram a ocupar
esta tribuna, cis que tive a oporturiidade do
participar da comissOo quo apreoiou o veto
Governarnental.

Entendernos os nobres propósitos do
Deputado Nilson Gontijo, mas entendernos quo
devemos dar oportunidade aos novos habili -
tados quo surgern anualmente e que tern di-
reito a pleitoar, pelo regime do ménito, urn
lugar ao sol, on scm, uma cadeira em nossas
escolas.

Quanto a cvontuais irrogularidados cm
estabelocimontos de onsino no interior do Es-
tado, reafirrno quo o SecretOrio do Educaçao
gostaria do tor em mOos dados concretos, Os
quais scrOo apreciados zelosamente, Corn o
firme propósito de assegurar o direito dos
concursados.

SOBRE EMENDA DO SR. DEPUTADO
NILSON GONTIJO

0 SR. DEPUTADO EMILTO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados, irnbuido dos
meihores propOsitos , o nobre Deputado Nil-
son Gontijo apresentou, (lurante a ReuniOo
Conjunta das ComissOes Técnioas desta Casa,
emenda 0 ProposiçOo de Lei n. 9 7.178, que foi
parcialmente vetada pelo Sr. Governador do
Estado.

Já foram longamente debatidos Os propó-
altos da emenda e as razOes do veto, através
da palavra do autor da emenda e por inter-
médio do nobre Doputado Humberto de Almei-
da, quo presidiu a ComissOo quo aprediou o
veto do Sr. Governador.

Minha presença nesta tribuna limita-se,
em prirneiro lugar, a hipotecar a minha irres-
trita e total solidariedade no nobre Deputado
Nilson Gontijo e dizer a S. Exa. quo a ernenda
deverja ter sido sancionada dentro do proje-

to pelo Sr. Governador, porque, na realidade,
temos sabido, lamentavelmente, que a Secreta -
na da EducaçOo alega a inexistência de vagas
Para determinados estabelecimentos e quan-
do comparocemos pessoalmente junto As inte-
ressadas, são apontadas as vagas existentes.
JO que S. Exa., o Sr. SecretOnio, Se dispOe a
examinar este assunto, seria born quo todos os
deputados do MDB, quando ocorrerern esses
oasos, levern-os por escrito a S. Exa., a firn
de que sejarn corrigidas essas deficiências, que
realmente existem no interior. E urna forma
que as diretoras, as delegadas de ensino e as
inspetoras tern de colooar os seus protegidos
on os protegidos de seus amigos politicos.

Quando a Constituiçao Federal estabele-
cou a obnigatoriedade do concurso pfiblico
Para a prirneira investidura em cargo pOblico,
nos aprovarnos esta iniciativa, porque seria 0
inérito pessoal do candidato, soria a sun Ca-
pacidade, a sua condicao profissional quo iria
imperan, acima do qualquer favoritismo, de
qualquor proteção, acima de qualquer outro
argumento. Alas a própria lei, a própria Cons-
tituiçOo jO deixou urna abertura, ao final do
artigo quo estabeleceu a obrigatoriedade do
concurso pOblico Para a primeira investidura,
Para qualquer cargo do servico pOblico esta-
dual on federal, quando diz "salvo casos ex-
pressos em lei". Basta dizer sobre a ineficiên-
cia desse dispositivo, quando o Govennador
Israel Pinheimo enviou a esta Casa rnonsagern
pondo fim aos concursos Para professora pri-
maria. A situacOo ficou tOo cunfusa, tOo dna-
mOtica e tOo cheia do problemas, quo já o atual
SecretOrio da Educacao anuncia a realizacão,
ate o final de 1975 do novo concurso pObli-
do Para a admissOo do professoras primOnias,
numa demonstracOo inequlvoca de quo a me-
dida pleiteada polo entOo Governador Israel
Pinheiro lot urna rnedida que nOo den certo,
porque dove prevalecer, acirna da protocOo po-
utica, acirna de interesses farniliares, a capa-
cidade, a cornpotCncia da candidata quo vai
ocupar cargo tOo importante, como o do pro-
fessora pI-imária. 0 rnesrno torn acontecido no
setor de serventes, continuos e outros cargos
em quo, atravCs de contratos, através do subs-
tituicOes, dOo a aparência de que nOo existem
vagas, o o concursado fica inteirarnente pre-
judicado.

Nós defendemos a tese do quo qualquer
cargo do servico pOblico, por mats técnico,
pon mats especializado on cientifico quo seja,
dove ser preenchido •nOo polo simples contra-
to, mas por concurso pdblico. A possibilida-
de do contrato gem, sem ddvida, pretensio-
nismo, gera insatisfacOo, pois muitas vozes o
candidato so apresenta corn mawr capacidade
intelectual, corn mais experiCncia e é prete-
rido por outro que tern, atrOs do si, a cober-
turn do urn deputado, de urn partido on de
prefeitos, diretores on inspotores.

Son favorOvel a concurso pñblico Para
admissOo em qualquer cargo no serviço pu-
blico, nas areas federal, estadual on munici-
pal. No interior do Minas, hO prefeituras quo
estOo contratando pessoas Para cargos que a
ConstituicOo proibe. HO urna rnodificaçao na
finalidade da lei, quo é a rnonalizaçOo, a Se-
leçOo no servico piiblico, a fim de rnelhorO-lo.

A emenda apresentada polo Deputado Nil-
son Gontijo, vetada polo Govemnador do Es-
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tado, tinha o mérito de dar oportunidade aos
concursados de preencherern vagas existen-
tes nos diversos estabelecimentos de ensino
do Estado. Esperamos que o Secretário José
Fernandes Filho examine estes aspectos da
questão, a urn de que sejam selecionados os
meihores. Está de parabéns o Deputado Nil-
son Gontijo, bern como esta Casa, por ter vo-
tado a emenda, e as ComissOes Técnicas por
terem aprovado, por unanimidade, este dis-
positivo, que tambérn foi aprovado pelo pie-
nário. Acredito, como afirmou o Deputado
Nilson Gontijo, que o Governador do Estado
foi mal-assessorado, ao vetar parcialmente a
proposicão de lei que ora cstá sendo subme-
tida ao exame da Casa. Varnos votar pela ma-
nutencão do projeto corno foi aprovado no
original pela Assembléia Legislativa, porque
assirn manteremos a coerência, que é votar . de
acordo corn a votação anterior, fazcndo jus-
tica aos concursados.

VETO GOVERNAMENTAL A EMENDA DO
SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO

0 SR. DEPUTADO GENESIO BERNAR-
DINO Sr. Presidente c Srs. Deputados.
Através da Mensagem n. 9 51/75, usando da ía-
culdadc que ihe é concedida pelo art. 76, in-
ciso II, combinado corn o art. 44, inciso II,
da Constituicão Estadual, o Sr. Governador
do Estado submete a Assernbléia Legislativa,
Para reexarne, 0 veto total oposto a Proposi-
ção de Lei 7.178, que dispöe sobre o reajus-
tarnento de niveis de vencirnentos do pessoal
civil do Poder Executivo e contém outras pro-
vidências.

A incidência do veto se deu quanto ao
art. 6., parâgrafo ünico, da ProposicSo de
Lei, cujos dispositivos visaram assegurar as
professomas, inspetores de alunos e serventes
que tiverern prestado concurso püblico nos
ültimos dez anos Os seus dircitos.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, é uma
injustica que se cornete contra as professoras
do Estado de Minas. Todos os Governos, an-
tes de tomar posse no Palácio da Liberdade,
fazem politica, dizendo que as mestras do Es-
tado, essas heroinas anônirnas, construtoras do
grande Brasil de amanhS, constituiriam real-
mente as metas principals do Governo. Obser-
vamos, corn rarissimas exceçOes, exceçöes hon-
rosas, que, toda vez que urn homem pdblico
assume o Palácio da Liberdade, vern cheio de
promessas. Estâ al o exemplo do ex-Governa-
dor Rondon Pacheco, quando em sua cam-
panha, antes de tomar posse, precisando de
promocão Para que pudesse mandar Para a
Assembléia urn grande mimero de deputados
da Alianca Renovadora Nacional, pregava por
todo o Estado, usando, inclusive, o nome de
sua progenitora, e me perdoe a respeitávei
senhora, dizendo que o Governo de Rondon
Pacheco seria o Governo de salvacão das pro-
fessoras.

Passou o Governo de S. Exa., e as pro-
fessoras do Estado de Minas Gerais continua-
ram realmente recebendo o desrespeito e a
injustica, sendo feridas no mais profundo de
sua consciência cIvica de hem servir na for-
macão e na estrutura das criancas que consti-
tuem as vigas mestras deste Pais e deste Es-
tado.

Vern então a - vcz do Senhor Aureliano
Chaves, que prope uma nova esperanca no
sentido de consagmar o direito das professo
ms. Promete o atual Governador, corn gran-
des esperancas, rechacar a injustica, atendendo
urn dimeito ha muito tempo negado. Quando
porérn, se oferece ao Sr. Governador urn
oportunidade Para que dc possa realmente
fazer justica, cumprindo as suas determina
coes de atcnder ao professorado mineiro

'
 S.

Exa. perde a oportunidade e lanca urn veto
A proposicão que seria 0 pmimeiro passo Para
se fazer justica a essas professoras.

0 Governador Aureliano Chaves, vetando
a emenda saneadora do Deputado Nilson Gon-
tijo, acaba de negar tudo aquilo que ele pre-
gou nos seus discursos, principaimente na-
quele que proferiu quando inaugurou a es-
trada iiganclo a cidade de ArapuS a BR-354.

Vamos icr alguns tópicos do seu discurso:
encerrando a soienidade, o Governador Aure-
liano Chaves salientou que "o dia de hoje
cstá sendo assinalado por emoçSes que so a
vida pñblica, apesar de sells tropecos e atri-
bulaçöes, pode reservar a quaiquer urn de nos",
acrescentando que "esta ernocão tanto mais
se faz major, na medida em que eu sinto, no
calor dos jovens e criancas e particularmen-
te das mestras do men Estado, corn as quais
convivi tao afetivamente quando Secretário
da Educacão do Governo Magalhães Pinto".

"Revejo na fisionornia das rnestras do
men Estado" - prosseguiu - "essa confian-
ça nos destjnos do men Pais, que crelo ape-
nas váiido, quando válido nosso esfomco no
setor da Educacão. E porque sei o que tern
sido a dedicacão das mestmas do men Estado
a sua atividade, pretendo, no men Go-
verno, voltar cada vez mais as minhas vis-
tas, ciente e consciente de que é bern provãvel
que as limitaçôes do tesouro do Estado nao
perrnitarn dar-ihes tudo o quanto eias me-
recem.

Mas haverei de dar-lhes o reconhecimen-
to que for nccessário ao seu trat,alho, nSO
apenas meihorando a sua memuneracSo, mas
principaimente comprecndendo as suas afli-
cSes."

Corn esta expressão, o Sr. Governador do
Estado prornete, em praca pübiica, ao scm ada-
mado pelo povo, que faria justiça, que dana
o de dimeito as professoras do Estado. No
entanto, ao vetar esta pmoposicSo do Deputa-
do Nilson Gontijo, nega cornpletamente todas
as suas afirmacöes feitas ao povo, na hora do
entusiasmo, no momento do calom hurnano de
urna aclamacSo popular. Quando, no silenClO
refrigerado de seu gabincte, na tranquilidade
de seu espIrito, quando poderia pesar em
sua consciênCia as razöcs principaiS Para Sa
tisfazer urna classe tao importante comO a
das professoras, S. Exa., frio, como frios
tern sido quase todos os governadores que
passararn peio Palácio da Liberdade, se es-
quece e nega o direito a grandeza destc Es-
tado que é constituldo pelas profesSOra5 pei0
ensino em Minas Gerais.

VETO GOVERNAMENTAL

O SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA	 Sr. Presidentc, Sms. DcputadOS cab

7
-nos, neste instante, estudar on tentar corn-preender 0 veto do Sr. Governador 

AurelianoChaves. S. Exa. demonstra mais uma vez,de maneira cabal e incisiva, de forma a nãodeixar qualquer margein de ddvidas, sua total
insensibiliclade Para corn os problemas dofuncionalismo mineiro.

Nada mais do que isto S. Exa. demons
tra, quando envia a esta Casa este veto injus..to e, sobmetudo, desumano Como membro da
ComissSo que aprediaria o referido veto, en
teria sido, como fui, contra o mesmo, por
considerd-lo lfljusto e inopot-tuno A medjda
é altamente moralizadoma e de grande inte-
ressc pãblico. Isto OComreu no dia 14 próxj-mo passado.

Sr. President, Srs. Deputados 
quantasvezes temos ocupado esta tribuna, te.ntandoJpsnertr ade

0 SR. DEPUTADO SYLO COSTA - Sr.ao Foder Executivo 
President e, esta questso de ordem é Para jus-

Jando urn quadro terrivel, o qua
dro doen- tificar minha posicSo.

pi Von votar pela manu-
tio da cmiatuma humana participante desse Go- tencSo do veto pelo Sr. 

Governaclom, mas fa-
verno executjyo Entmetanto nada se fez •O 

zendo urn apelo a S. Exa., no sentjdo de achar
sentido de se ampamam o 

funcionárjo pub 	
uma solucSo o mais rapid0 

possivel, Para o
co, scia dc civil ou militar. 	

angustjn 
problema das serventes de grupos

Ha pouco tempo, 
apr

ese,ntaios urn pro- e professoras primárjas no Estado de Minasjeto neste plenãrio, encarecendo a necessjd.. Gerais. Por outro lado, quero alertar, mais
de que o funcionãrjo tern de poder estudar. ulna vez, os meus nobres colegas lideres, noMuitos oficiais da Policia tentam obtem urn di - sentido de que nSo 

coloquein o plenãmjo em
ploma do curso superior e são impedidos atemesmo de frequentar esses dursos, quando o dificul(Iades, j á que este p roblema não e nosso.Estado devemia scr o pmimeimo interessado em Se o Sr. Governador nSo queria sancionar o

projeto de lei que the foj submetido fi San-incrementam em ajudar, Para que seus fun- cSo corn esta emend da o D eputac0 Nilsoncionãrjos obtivessern urn •nIvel major de co- Gontijo nSo e just0 que tenhamos de mudar
nhecirnentos, urn diploma de curso superior. flossa opinião ISo abruptame

	 scm aI-J-
Seriam, entSo, ad mCdjcos engeIj 	

mento flovo A verdade é que nSo temos ne-
ros e técnicos dentro do 

quadro do Estado. nhEntretanto, a ig 	
e you faze-b

norâncj é muit 	 um argument0 novo Para manter o veto.o grande 	
, unjea e exdiusivarnente pela pes-ajnda é major a iflsensjbjljdade 	

No entanto, acho quee procuran 	 essas posj
que assessorarn este Govern 0

 e qucSes de
homens soa do Sr. Governador

e amizade p ree jsaii acabni
cercear todas as i

niciatjvas que se fazem neste na Assembleja Para isto é que existem 
Os 11-sentido Vejam V. Exas., quando do parecer deres, e a ARENA tern seis, dois da ex-UDN,de urn nobre (leputado, tambCrn mernbo des- (lois do CX-PSD e dois do ex-PR.ta Cornissão S. Exa. 

Simplesmente se mefere 	 Se votamos favoravclrnente a manutenc50
a aprovç0 deste veto na refemida 

ComissSo,dizcndo: "Quantlo da votacao do 
parecer Nil- da Emcnda Nilson Gnntijo, por que varnos

mudam agora? Sc nSo era Para votar esta emcn-
son Gontijo, foi dc rep

rovado - e prestem (Ia a lideranca deveria ter orientado seus li-,V. Exas. a meihor das suas atencoes - pelo demados, na fase de votacSo da Proposiçao.escore de tmês contra dojs 
VOWS."Agor

acrjouse urna difiduldade Para nós,Pergunfj a V. Exas. se se trata de urn diante do povo e do partido. Von votar aJogo de futebol basquefe 0
 oil vole0 So favor do veto, mas nSo continuarci aceitandoentendo esta expmessSo "escore" em disputa essas irnposicoes,espoiva 5. Exa. se refere ao 	 Voto favoravelmente por-"escore" de que nSo tinha feito esta advertência anteriorentendo o Po 	 -3x2 votos. Devo dizer a V. Exas. que flSo mente. Mas e preciso qne o Smrque da mencionada express5o 	 encon 	 . Governadorque tenhamos jogado o 	 tre unla solucSo Para o 

problerna das
Mas, rnesmo 	

futebol p rofessomas e serventes, quc, sabcmos, nSo é3x2, ainda assim sam engrandej0 o nobre 
problema criado por on Para ele.Deputado Nilson Gontijo, pela sua presenca 	

0 SR. DEPUTADO ARTUR FAGUNDES
C 

responsabijidade quando S. Exa. houve por
dor 	 Sr. Pmesjdentc dese j amos registrar a flossa
be incorporam a rnensag 	 do Sr. Goverjia 	 posicSo na votacSorespeito de t	 deste veto. Pom orienta-

a sua emenda tao sing

os da ARENA deveriam in- cSo da lideranca de nossa bancada, votamospela aprovacao destas ernendas, quando aqui
Mais ainda d odos Os membros desta Casa.

ular e tao digna do
o que o respeito dos membros do tramitaram em 

plenãrio. Agora, por medidamB, n,,,,ainda de coemência votamos contra 
0 Veto do Sr.

COrporarse a esta emenda do 
D eputado Nil- 

Governaclor. Estas são as razSes que funda-
SO 

Gantijo, que fala nao apenas pelos Them- mentaram o flOsso comportamentobros da sua 
bancada mas, rnais ainda, fala por 	

o SR. PRESJDENTE (DEPUTADO FER-esta Casa, fala pcla Assembleja Legislative NANO JUNQUEIRA) - NSo ha questSo dequan0 Sun emenda memeceu a aprOvaçao. 	 or 	 a responder.Portanto devo dizer que venho neste ins-tante a 
tribuna apenas e exclusjvameflte Para 	

Matrja Aprovada
jo'

Parabenjza o nobre 
D eputado Nilson Gonti-qua0 rendo a S. Exa. as rninhas home-
	 Veto parcial Oposto a Proposiçao dc Leinagen5 pela bravura Civica pela responsabi 	 n. 7.178, contido na Mensagem Governamen

idade 
corn que eflfrent1 os p roblernas dos scm- tal n.° 51/75.

vidomes pdblicos do Estado. 
Portanto ficaaqui a minha sOlidaijedade a S. Exa., Para

que S. Exa. atente ainda Para urn detaihe quctalvez tenha passado 
despercebido em senrac jocjnjo: é que 

Os mesmos serventes, osmesmos professores concursados ha dez anosatrás, que agora merecem o 
chamamento aoutros concursos, são os mesmos serupre cha-

mados a ocupar vacãncjas As serventes e pro-fessoras, mesmo scm ser 
cOn tratadas, ocupam,em caso de cInergencj o lugar das efetjvas

Vejam, pois, que os funcjonãrjos ainda pres-tam servicos ao Estado, quando são chama(los, corn a meihor boa vontade, na esperanca de urn dia semen contrataclos

Questóes de Ordem
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89.a REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 27 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecjmeno

João Ferraz - Fernando Junqueira -
Lücio de Souza Cruz - Said Arges - Jimia
Manse - Pedro Gustjn - Amilcar Padova-
ni Artur Fagundes Carlos Eloy Carlos
Lemos - Christovam Chiaradia - Cicero Du-
mont - Cyro Maciel - Dalton Canabrava -
Delfim Ribeiro - Dênio Moreira - Domingos
Lanna - Elmo Braz - Emilio Gallo - Emi-
lio Haddad - Euclides Cintra Euripedes
Craide - Fábio Notini - Fãbjo Vasconcellos
- Ferraz Caldas - Genésjo Bernardino -
Gerardo Renault - Gomes Moreira Ha-
roldo Lopes - Humberto de Almeida - J6-
sus Trindade - João Bello - JoSo Marques
- João Navarro - João Pinto Ribeiro - Jor-
ge Orlando Carone José Bonifácio Filho -
José Laviola - José Honório - José Santana
- Kemil Kumaira - Lulz Baccarini - Men-
des Barros - Milton Lima - Milton Salles
- Narcélio Mendes 	 Nejf Jabur - NilsonGontijo	 Nunes Coelho - Raimundo Alber-garia 	 Ronaldo Canedo - SebastiSo Nas-
cimento - Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo
Costa 	 Sylo Costa 	 Telêmaco Pompei
Vicente Guabiroba.

Expediente

OFICIOS

Do Sr. Governador do Estado
n.9 88, encaminhando, a propósito do Re-querimento n. 9 258, do Sr. Deputado Jorge

Orlando Carone, informacoes prestadas pelo
Sr. Secretário da Administi-acao;

n.9 89, encaminhando, a propósito do Re-querimento n. 9 347, do Sr. Deputado Mendes
Barros informaçoes prestadas pelo Sr. Se-
cretário da Indñstria, Comércjo e Turismo,
Sobre a instalaçSo de urna usina de pelotiza-cão em Governador Valadares

P-9 90, comunjcando, em atencSo ao Re-queriment0 n.9 183, do Sr. Deputado DaltonCanabrava, que o Sr. Secretário da Sañde Jáprestou as necessárjas thformacoes sobre a
etapa de alirnentaçao" fornecida aos lepro-SOS egressos do Sanatórjo Santa Isabel e re-

sidentes em Citrolândia, através do oficio fl.91 .333, enviado a Assembléja em 24 de julho
proximo passado;

n.' 91,m encaminhando, a propósito do Re-querie 0 n.9 212, do Sr. Deputado EmilioHaddad, inforrnacoes prestadas ao Sr. Se-cretan 0 da IndOstria Comércio e Turismo
Pelo Sr. Presjdente do Instituto de Desenvol-
v1mento Industrial de Minas Gerais - INDI;

n.° 92, informando, em atenção ao Re-querimento n.° 316, do Sr. Deputado José
Santana, que solicita o fornecimento de ener-
gia eletrica para os distritos de São Gotardo,
que o assunto foi encaminhado as Centrais
Elétrjcas de Minas Gerais - CEMIG;

fl. 9 93, encaminhando, a propósjto do Re-querirnento n. 9 191, do Sr. Deputado DaltonCanabrava, inforniacoes prestadas pelo Sr.Presidente do Institto de Desenvolvimento
Industrial de Minas Gerais - INDI ao Sr. Se-
cretãrio da Indüstria, Comércio e Turismo
solijre a suspensão das atividades da Compa-
nhia Curvelana Industrial;

n.0 94, esclarecendo, a respeito do Be-
querimento n. 294, do Sr. Deputado Euclides
Cintra, que, segundo informacoes do Sr. Pre-
sidente da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, é impossjvel a instalacão de
urna agência desse estabelecjmento na cidade
de Conceicao dos Ouros, porque ainda vigora
a resolucao do Banco Central que sustou ate
fins de 1976 a autorizacao necessária;

n.° 95, encaminhando, a propósito do Re-
querirnento n. 9 204, do Sr. Deputado Kemil
Kumaira, informacoes prestadas pelo DER so-
bre as obras de implafltaca O e asfaltamento daBR-418 , ligando Teófilo Otoni, Carlos Chagas,
Nanuque e Serra dos Aimorés;

n.9 96, encaminhando informaçoes pres-
tadas pelo DER sobre o assunto do Requeri-
mento fl.9 285, do Sr. Deputado Ferraz Caldas;

n.9 97, informando, a propósito do Re-
querirnento n. 314, do Sr. Deputado Nilson
Gontijo, que o Sr. Secretárjo da Sañde ja
prestou os devidos esclarecjmentos sobre a
vacinação contra meningite no Sul de Minas,
através do ofIcio n.° 1.244, publicado no Did-rio do Legislativo de 25 de juiho ültirno;

ii." 98, informando, a propósito do Re-
quenimento n.° 389, do Sr. Deputado Mendes
Barros, que solicita a instalacao da USIMI-
NAS-2 em Governador Valadares, que o as-
sunto está sendo objeto de estudos dc urn
grupo de trabaiho constituido para esse fim,
conforme esclarecimntos do Sr. Secretárjo
da Indüstria, Comércio e Turismo;

n.9 99, esclarecendo, a propósito do Re-quenimento n. 9 207, do Sr. Deputado Neif Ja-
bur, que, segundo informacoes do Sr. Secre-
tário da Indüstria, Comércio e Turismo, pro-
vidências para a industrializaçao do Sul de
Minas estão sendo adotadas e que Passos será
uma das próximas cidades a serem visitadas;

n.9 100, esciarecendo, a propósito do Re-
querimento n. 9 292, da Sra. Deputada Jñnia
Manse, que, segundo informaçöes do Sr. Se-
cretário da Agricultura, a transformacao da
Fazenda Modelo de Pedro Leopoldo em es-
tabelecirnento de recuperação de menores de-
samparados não e possivel, pois Ia será ins-
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talado o Centro de Sadde Animal, cujo pla-
nejamento já se encontra em fase final;

fl.0 101, esciarecendo, a propósito do Re-
querimento n.° 297, do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, que, segundo informaçöes do Sr. Se-
cretário da Agricultura, o custeio da viagem
do Professor Neif Pereira Guirnarães a Fran-
0, para participar do XXV Congresso Inter-
nacional de Apicultura, não é possivel pelo
fato de a dotação orçamentária própria so
atender as despesas coin do Esta-
do on corn outras das quais dc participe;

fl.9 102, esciarecendo, a propósito do Re-
querimento n.° 320, do Sr. Deputaclo Sérgio
Olavo Costa, que a Escola Estadual Raulino
Pacheco, de Rio Novo, recebeu da Secretarla
da Educacão 200 carteiras escolares em 29 de
julho ditirno;

n.° 103, esciarecendo, a propósito do Re-
querimento n. 0 293, do Sr. Deputado Eucli-
des Cintra, que, segundo informacöes do Sr.
Presidente da Caixa Econômica do Estado de
Minas Gerais, a instalaçSo de urna agêflcia
desse estabelecirnento em Cristina é impossi-
vel, por persistirem os impedimentos da re-
solucäo do Banco Central que sustou, ate fins
de 1976, a autorizacão flecessária;

n.° 104, esclarecendo, a propósito do Re-
querimento n. 9 405, do Sr. Deputado Mendes
Barros, que a instalacão de uma agência da
Caixa Econôrnica do Estado de Minas Gerais
na cidade de Mantena está impossihilitada
pela resolução do Banco Central que sustou
W fins de 1976 a autorizacão necessária, con-
forme inforrnacOes prestadas pelo Sr. Hélio
Garcia, Presidente da Caixa Econômica;

n.0 105, eficaminhando, em atencSo ao Re-
querimento n. 0 257, do Sr. Deputado Antonio
Dias, informacOes prestadas pelo Sr. Secre-
târio da AdminislracSo sobre o novo prazo
para posse das serventes nomeadas;

n.9 106, encaminhando, tendo em vista o
Requerimento n.0 231, do Sr. Deputado Ferraz
Caldas, inforrnaçOes prestadas sobre o assun-
to pelo Sr. J. A. Peconick, Diretor-Presidefl-
te da HIDROMINAS;

n.0 107, encaminhando, a propósito do
Requerimento n. 0 29, do Sr. Deputado Sérgio
Ferrara, cópia do parecer n. 9 25/75, emiti-
do pela Assessoria de Planejamento e Coor-
denacão da Secretaria do Trabalho e AcSo
Social a respeito do assunto.

Do Sr. Geraldo Pereira da Silva, Dire-
tor-Geral do DER, informando, a propósito
do Requerimento n. 0 351, do Sr. Deputado Ge
nésio Bernardino, que a ponte solicitada em
substituicSo a já existente sobre o rio Pira-
cicaba, na BR-381, será substitulda quando
da construcSo da nova rodovia Belo Horizon-
te 	 Ipatinga;

da mesma autoridade, esclarecendo, a res-
peito do Requerimento fl. 0 161, do Sr. Depu-
tado Gerardo Renault, que os acessos a Bo-
teihos ja foram pavimentados, faltando apeflaS
complementacOo flas ruas da cidade, que fi-
carã a cargo daquela municipalidade;

do Sr. João da Silveira Bicaiho, pela Rede
Ferroviária Federal, esclarecendo, em atenção
ao Sr. Deputado JoSo Navarro, que os apo-
sentados pelo Tesouro Nacional, pertencentes

ao Quadro II, extinto, da ex-EFCB (MVOP)
deverão requerer ao Ministério dos Transpor
tes o pagamento da diferença de proventos
decorrentes da Lei ri. 0 4.863, sendo que o cAl_
culo do quantum a ser auferido é da alcada
do Poder Executivo. Acrescenta ainda que os
inativos, beneficiários do INPS, não foram
atingidos pela referida lei;

do Sr. Mario Reis de Andrade Santos, Di-
retor-Regional do DNOS, informando, a pro-
pósito do Requerimento n. 0 346, do Sr. Depu-
tado Telêmaco Pornpei, referente ao escoa -
mento do rio Muriaé, que não se trata de re-
tificação, pois o rio no trecho citado não ê
sinuoso; em suas margens, existem edifica-
çOes e, alem disso, foi constatado afboramen -
to de rocha, o que não permitiria a exeducão
de dragagem coin Acrescenta ainda
que o departarnento estudará outra soluçSo;

do Sr. Mauro Roberto Neuenschwander,
Chefe da DivisSo Comercial da COMAG, infor-
mando, em atenção a solicitacão da Sra.
Deputada Jdnia Manse, que o prolongamen-
to da rede de água pedido para a Rua Car-
los Quadros, no Bairro São Rafael, foi apro-
vado, sendo necessária urna extensão de 150in 	 rede no valor liquido de Cr$ 11.578,50.

Proposicöes

PROJETO DE RESOLUC AO N.0

(encarninhado pela Mensagem Governarnental
In.0 62)

Aprova Termo Aditivo ao Convênio
celebrado entre o Ministerbo da Agnicul-
tura e a Secretaria de Estado da Agri-
cultura.
A AssemblCia Legislativa do Estado de

Minas Gerais aprova:

Art. 1.0 Fica aprovado o Termo Adi-
tivo, firmado em 21 de rnaio de 1975, ao Con-
vênio celebrado entre o Ministério da Agri-
cultura e a Secretaria de Estado da Agricul-
tura, aprovado pela Resolucão n. 0 975, de 28
de agosto de 1971, objetivando a execucão,
em Ombito estadual, de urn Projeto de Infor-
macSo de Mercado Agricola, a nIvel de ata-
cadista.

Parágrafo dnico - 0 Termo Aditivo, de
gild trata o artigo, passa a fazer parte inte-
grante desta resolucSo.

Art. 2.0 - Esta resolução entra em vi-
gor na data de sua publicacOo, revogadas as
disposicOes em contrário.

Dado no Palácio da Liberdade, aos

(Nota da DivisSo de Redacão e PubliCa
ção: 0 Termo Aditivo a que se refere o pro
jeto foi publicado na integra no Didrio do Le
ijislativo, na ata desta Reunião).

PROJETO DE LEI N.9 183/75, DO SR.
DEPUTADO CICERO DUMOT

(ex-Projeto de Lei ri. 0 1.308/74, 	 sarquivad0)

Declara de utilidade pdblica a Fufl
dacSo Cultural de Piracema.

Mario Hugo Ladeiz'(

PROJETO DE LEI N. 186/75

Declara de utiljdade pdblica a Socie-
dade FilarmOnjca Banda de itdsjca Fran-cisco de Paula.

A Assembléja Legislatjva do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarada de Ut jljdadpOblica a Socjedade FilarmOnica Banda dee
MOsjca Francisco de Paula, situada no Muni-Cipio de TeOfjlo Otonj.

Art. 2.0 - Esta lei entra em vigor na
data de sua publicacao revogadas as dispo-
SIçöes em cOfltrárjo

Sala das ReuniOes 27 de agosto de 1975.

Kern ii Kumaira - Sérgio Ferrara - Jor-ge Orlando Carone - Emilio Haddad - NeilJabu1. - Gomes More ira - Haroldo LopesArnilcar Padovani - Eurjpedes Crajde -Mzit0 Lima - Sérgio Olavo Costa.
Justifjcacao - A Sociedade Fi larmônicaBanda de Miisica Francisco de Paula é umaSOdledade fun dada em Teófilo Otoni, n26 867 	 o diatend por firn a cultura da mñsica,Corn aulas gratuita de teorja e solfejos, pam7flanutenç50 de uma banda musical. Ate hoje

"em atIngjfl0 os seus altos objetj yos tanto

A Assembleja Legislativa do Estado deMinas Gerais decreta:

Art. 1. - Fica declarada de utiljdade
pdblica a Fundaçao Cultural de Piracema.

Art. 2. - Esta lei entrará em vigor nadata de sun publicacao, revogadas as disposj-cOes em Cofltrário.

1974.Sala das ReuniOes, 27 de novembro de

Mario Hugo Ladeira - João Navarro -
Pedro Gus/in - Vu/dir Melgaco 	 Said Ar-ges - Maurilio Cambraia Humberto Souto
- Mario Assad - Jésu3 Triridade - Sainir
Tannus - Anthero Rocha - Gomes Morei-
ra - Haroldo Lopes - Gerardo Renault -Dalton Canabrava	 João Bello - Fdbio Vas-concellos - Christovain Chiaradia - Ivo Mo-
rais - Vicente Guabiroba	 João Marques- Morvaji Acayaba - Euclides Cintra.

Justificagao A Fundaçao Cultural dePiracema foi funclada em agosto de 1963, corn
sede na cidade de Piracema, Minas Gerais.

Sua finaljdade precipun é elevai o nIvel
cultural e educacional da regiSo. Mantém, scm
finalidade lucrativa, o Ginásjo São SebastjSo

E justo que a Fundacao funcionando hOmais de 10

PROJETO DE LEI N.9 187/75
Declara de utiljdade P(iblica a Santa

Casa e Maternidade N. S. de FOtima, cornsede na cidade de Estjva.

A Assernbléja Legislatjva do Estado deMinas Gerais decreta:
Art. 1. 	 Fica declarada de utiljdadepüblica a Santa Casa e Matern jdade N. S.de Fatima, coin sede na cidade de Estiva,neste Estado.
Art. 2. - Revogadas as disposjçoes em

contrário, esta lei entrará em vigor na datade sua publicacao.

Sala das ReunjOes 25 de agosto de 1975.

Milton Sailer - Nunes Cod/i0 - Cicero
Dumont Gyro Macid - Jesus Trindade -Jodo Bello.

que, através da Lei 11. 0 1.432, de 27-7-73, foireconhecida de utilidade p'Thlica municipal.
0 projeto que ora apresento está acorn-panhado da documentacao exigida por Iei.

Kern ii Kurna Ira

dade pblica. 	 conslaerada (Ic utili- 	 Justi[icaçäo - A Santa Casa e Maternjda'	
de N. S. de Fatima, da cidade de Estiva, nesteNestas condicOes, submeternos a consid- Estado, deve sua fundaçao ao Padre Fran-

ração desta egrégia Assembléja Legislatjva 0	 lO	 -
cisco Stella. 0 acontecimento deu-se a 13projeto em tela. 	 (lezemhrn d i.,, e a finalidade foi a de Sedar a populacOo pobre do Municipio meihor

z assistêncja médicohospjtalar.
A Solenjdade da pedra fundamental daconstl-uçao da futura sede da Santa Casa ocor-

reu aos 18 de abril de 1954, num momento
de alegria e festa, que culrnino coin
coniparecimento de djversas autoi-jcja 5 ede toda populacSo do Municipjo.

A partir do lancamento da pedra funda -mental, o trabalbo de levantamento de dinhej-
ro para construçao da sede coube a uma
comissSo de ohms que era composta dos Se-
guintes senhores: Padre Francisco Stella
briel José da Rosa Fjlho, José Garcia Pe Ga-Borges, 	 reiraJoSo Garcia Borges, José JoaqujmPereira, Francisco Vicente Pereira Sobrinho,José Garcia Sobninho, José Xavier da Costa
e Joaquim Pereira Turbino.

As obras de construçijo da sede da Santa
Casa tiverarn inicio a 3 de outubro de 1955.

Em 25 de agosto de 1957, foi fundada aIrmandade Protetora da Santa Casa, e a 8 de
setembro do mesmo ano foj eleita a primejra
Mesa Administrativa , cuja composiçao foi aseguinte: Prove
V	 doj-: Dr. JoSo Batista Rosa;iccpi-ovedor : José Garcia Pereira Borges;1 . 0 SecretOnio: José Joaquim Pereira; 2.-Se-
cretOrio: Francisco Pereira Turbino; 1. 0-Te-sourejro: Joaquim Pereira Turbino; 2.-Tesou-
reiro: Joaquim Messias Pereira; Produrador:
Carmeljno Moura Leite. Conseiho Fiscal: Joa-
quim Vicente Pereira Filho, Benedito Garcia
Borges e Olegario Moura Leite.

A inauguraçao oficial da Santa Casa eMatern jdade N. S. de Fatima ocorreu a 12 de
julho de 1959, numa festividade das mais
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PROJETO DE RESOLUcAO N.9 184/75

Aprova o ConvêfliO celebradO entre a
Secretaria da AgricultUra, a Empresa die
PesquiSa AgropecUária de Minus Gerais
- EPAMIG, a Coin 	 de ArmaZe
e Silos do Estado de Minas Gerais -
CASEMG, a CentraiS de AbasteCimehlto de
Minas Gerais S.A. - CEASA-MG, a As
sociacSo de Crédito e Assistência Rural
- ACAR, e a Secretaria de EstadO da
Seguranca Püblica.

concorridas, oportunidade em que se registrOU
a presenca de autoridades municiPais, esta-
duals e federaiS.

A Santa Casa encofltra-Se operando e
está registrada sob o n.' 073, no CartóriO de
RegistrO das PessoaS Juridicas da ComarCa
no ConseihO Nacioflal do ServicO Social do
Ministério da EducacSO - CNSS, sob o fl.9
68.652/59; possui certificado de entidade fl-
lantróPiCa do CNSS, sob -o n.9 233.910/70;
registrada na Coordeflacão de ProtecãO Ma-
ternoIflf anti! do Ministério da Saüde, sob o
n.9 4.252 - processo n.9 12.501/72.

Possui, tambérn, alvará de licenca da As-
sessoria Técnica de Sañde para AtividadeS
Profissioflais da Secretaria de Sañde de Minas
Gerais, n.9 236/74 (proceSso n. 9 2.872/74).
0 seu CCC é o n.9 20416210/0001 . Sua ma-
trIcula no INPS é o a. 9 112450001/06. Sua ins-
cricão estadual é o n. 9 870/093. E, também,

üblica municipal,reconhecida de utilidade p 
através da Lei n.' 04/70, de 23-03-70.

A atual diretoria admifliStrat é corn-
posta dos seguinteS inembroS Provedor Dr.
Celso Xavier da Rosa; ViceProvCd0 Sebas-
tião Pereira Rosa; 1.9Secretari0 Edirnir Vi-
cente Pereira; 2.QSecretâri0: Dr. Carlos Be-
fliclO Simöes; 1.9TesoUreir José Maria Lei-
te; 2.0Tcsoureir0 Dr. José Maria Andrade;
Procurador Dr. Mario Liicio Pereira.

Nada mais justo, portafitO, que 0 reCO-
nhecimefltO da Santa Casa e Maternidade N.
S. de Fatima, da cidade de Estiva, comO dc
utilidade püblica, pelo poder pübliCO esta-
duaL como se propSe no presente projeto de
lei.

Milton Salles

Pareceres

Receberam parecer favorável

da Mesa da Asscrnhléia, os Requerirnen
tos n.°s 469 e 480;da Comissão de Econornia e Obras Pñbli
cas, os Requerimentos n. 9 s 479, 486, 487, 488
493, 496, 498, 500, 502, 503 e os Projetos di
Rcsolucão n.9s 163 e 164, em discusSãO ñnica

da ComissSO Especial, a Proposta di
Emenda ConstituciOnal n. 9 1, coin
dos Srs. DepUtOCIOS Cicero Dumont e Ferra
Caldas;

da Comissão de AgropecUária e Politic
Rural, os Requerimefltos n. 9s 445 e 484 e
Projeto de ResolucSO a. 9 163, em discuss
ünica

da ComissãO de Saüde e Ação Social,
RequerimentO n. 9 490 e o Projeto de Resoli
ção n.9 164, em discussãO ñnica;

da CornisSãO de ConstituicSo e Justica,
Projeto n.° 101, em 2. 1, discussãO, e as Me
sagens n.9s 57 e 60, sob a forma, respcctiv
mente, dos seguintes:

PROJETO DE RESOLUCAO N. 9 185/75

Altera a redação do artigo 2. 1 , da Re-
solucão n.° 1.097, de 1. 9 de juiho de
1974, que autoriza o Estado de Minas Ge-

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1.' Fica aprovado o Convênjo cc-
lebrado cm data die 25 dc junho dc 1975,
entre a Secretaria de Estado da Agricultura,
a Empresa de Pesquisa Agropecuária de Mi-
nas Gerais - EPAMIG, a Coinpanhia de Ar-
inazéns e Silos do Estado die Minas Gerais -
CASEMG, a Centrais de Abastecimento die Mi-
nus Gerais S.A. - CEASA-MG, a Associacao
de Crédito e Assistência Rural - ACAR, e a
Secrctaria die Estadlo da Seguiança Péblica,
para a realizaçSo do Projeto de Intcrioi-izaç5o
de InformacOcs die Mercados Agricolas no Es-
ta(I0 de Minas Gerais.

Parágrafo dnico - 0 Convênio, die que
trata o artigo, passa a fazer parte intcgrante
desta resoluçSo.

Art. 2.' - Esta resoluçSo cntra ciii vigor
na data die sua publicação.

Art. 3.' - Revogam-se as (liSposiçSes
em contrário.

Sala (las CornissOes, 26 die agosto dc 1975.

Narcélio Mendes, Prcsidentc - Millon
Lima, Relator - Neil Jabur - Euclides Cm-
Ira - Cicero Dumont - João Navarro - Lutz
Baccarini.

Ecceberam parecer (id rediaçSo final:

PROJETO DE LET N. 84/75

DispOe sobre incentivos é ediucaç5o
c alfabetizaçiio de adultos.
A Assembléia Legislativa do Estado die

Minas Gerais decreta:

Art. 1.' - As pessoas regularnicntc inatri-
culadas cm cursos die alfabetizaçao de adul-
tos e cursos supietivos Inantidos pelo poder
pdblico terSo diircito a dcsconto die 50% (cm-qüenta por cento) nos ingressos dos gcrais
em competiçöcs esportivas e espetáculos pU-
blicos, realizados em prédio ou dlepcfldênCias
de propriedade do Estado.

Art. 2.' - Os cstabclecjrnentos de ensi -
no do rede pdblica cstadival rcscrvarSo 5%
(cinco por ccnto) da matrieula no quinta sé-
ne, do ensino die 1.' grau, a alunos da série
anterior aprovados cm curso noturno, respei-
tados os requisitos die idiadie, estabeieci(ios
pelo Conseiho Estadual die Educaçao

Art. 39 - As dirctorias dos estabelccj-
mcntos de cnsino da rede pühlica estadlual,
na época das matriculas, farSo campanhas de
incentivo a edlucaçSo c a alfabetizacao dc adul-
tos, na area do rcspectivo estabeiccimento.

Art. 4.' - A emissora oficial do Estado
devcra divulgar mensagens die inecntivo a ediu-
cac5o c a aifabctizacao de adiultos nos inter-
Valos die másicas e prograrnas.

Art. 5.' - Os secundarjstas c université-F1o5, matriculados cm cstabciccimcntos dc en-
S1110 oficiai do Estado ou mantidlo por fiinda-cao cs ladual, teriio direito a rcdiuçSo die 1'3 (urn
terço) (10 anuidiade, taxas ou outras contri-buicoes dcvjdas aos referidos estabeiccirnen-

tos, desde que, comprovadamente, lecionem
cm curso destinado a educaçao e alfabctiza-
cSo die adultos.

Art. 6.' - Seri considerado serviço men-
tOrio a ser registrado no rcspcctivo assenta-
mcnto funcional, para efeito de promoçSo,
haver o servidor pdblico estadual, civil on
iniiitar, alfabetizado mais de vinte adultos.

Art. 7.' - Esta lei entra em vigor na
data die sua pubiicaçao.

Art. 8.' - Rcvogam-se as disposiçöes
em contránjo.

Sala dias Comissbes, 27 de agosto die
1975.

Dorningos Lanna, Presidente - José Ho-imório, Relator - Neil Jabur - Amilcar Pa-dovani.

PROJETO DE LET N.' 140/75
Dcelara de utilidade pdblica a Loja

Maçônica UniSo, Trabaiho c Honcstidade,
corn scde no cidadc dc Portcirinha.
A Asscmbléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decrcta:

Art. 1. 9 - Fica dicciarada dc utilidade
publica a Loja Maçônica UniSo, Trabaiho e
Hanestidadie, corn se(lc na cidade die Portci-
rinha

Art. 2.° - Esta lei cntra cm vigor na
data die sua publicaçSo.

Art. 3.' 	 Revogam-se as disposiçOes em
contrario.

Sala das Comissöes, 27 die agosto dc 1975.
Dow ingos Lanria, Presidcnte - José Ho-

nório, Relator - Neil Jabur -- Awl/car Pa-
dovani.

PROJETO DE LET N.' 149/75
Autoriza o Podcr Executivo a rever-

ter ao patnimônio do Prefeitura Munici-
pal die CambuI imóvel que menciona.
A Assernbiéia Legisiativa do Estado die

Minas Gerais dccreta:
Art. 1.' - Fica o Poder Executivo auto-

rizado a reverter ao patrimnio da Prcfeitu-
no Municipal die Cambul o imóvcl urbano, corn
a area die 435.20 m 2, situadio naqucie Munici-
pio, a Rua Getdiio Vargas, conirontando die
urn lado coin forum local, die outro coin

 do Telceomunicaçbes die Minas Gerais
S.A. - TELEMIG - c ao fundo coin

 do cspólio die Antonio Pereira Duane.
Art. 2.' - A reversSo de que trata o ar-

tigo anterior far-se-a scm onus para o Estado.
Art. 3.' - Esta lei entra cm vigor na

data die suo publicaçbo.
Art. 4.' - Revogam-se as disposiçocs em

contrario.
Sala das ComissOes, 25 die agosto de 1975.
Milton Salles, Presidente - Domirzgos

Lanuta, Relator - Fdbio No/ii Neil Jabur
- José San/aria.
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rais a contratarempréStirno cxterno no
valor de US$ 25.000.000,00.
A Assembléia Legislativa do Estado de

Minas Gerais decreta:
Art. 1.° - 0 artigo 2., da Resolução a.'

1.097, de 1. 9 de 3ulho (IC 1974, passa a ter a
seguinte redacilo:

"Art. 2. - 0 produto da operacSo auto-
rizada no artigo anterior destina-se a atender
aos orcamentos de investimentos de órgSos
da administracão descefitralizada e a integra-
lizacSo de Capital de sociedadeS de ecoflomia
mista, distribUido da seguinte forma:

I - US$ 2.500.000,00 ao Departarnento
de Aguas e Energia Elétrica, para execucão da
segunda etapa de eletrifiCacao em areas pio-
neiras;

II - US 17.500.000,00 ao Departamen-
to de EstradaS de Rodagem - 1)ERMG, pam
execUcSo do Programa de Investimentos Ro-
doviárioS - PRODER, compreendendO a im-
plantacão, melhoria e pavimdfltacao de ro-
doviaS

iii US$ 1.250 .000,00 ao Centro Tecno-
Iógico de Minas Gerais para aplicacào nos
projetOs de TecnolOgia de AlimefitoS, Centro
de Análise Quimica Experimenta l e Controle
(Ic Qualidade

IV - US$ 1.250.000,00 a Companhia de
Saneamento de Minas Gerais - COPASA/MG,
para aplicacãO em investimefltos neccssârioS a
arnpliacSo e melhoramelto de sisternaS de abas-
tecimento dagua em municIPiOs mineirOS

V - US$ 2.500.000,00 h Compafihia de
DistritOS Industriais, para aplicacão cm obras
de infraCstrUtU1a nos distritoS industriais de
Montes Claros e de ImbirucU."

Art. 2. - Esta resolucãO entra cm vigor
no data de sua publicacão.

Art. 39 - Rcvogam-5c as dispoSicSes em
contrârio.

Sala dos CornissöeS, 26 de agosto de 1975.

Narcélio Mendes, Presidente - Euclides

Cinira, Relator - Jodo Navarro - Cicero
Dumon t .

Pela abstencSo, por desconhecerem a Ii-
nalidade do empréstimo

Neil Jabur - Milton Lima - Luiz BacCa
rini
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I -_ 0 Deputado Jorge Orlando Cal-one
propOe nova redaçao ao art. 25 da Constj-tuicSo Estadual, Para perrnjtjr ao DeputadoEslaclual, SCIil parda do sell Ifl andato, exer-cer, além das funçoes de S ecretárjo cia Esta-do, já permitidas, mais as de Prefejto cia Ca-pital e das estSricias hidrornjnerajs

A sun Proposta de Ernenda Constj tucjon . ihé ampliatis-a das hipotess em qua o membro
da Assembiéia Legislativa Poole sei- convocado Para o exercjcio mie cerias funcoes nado Podei Executjvo 	 arc a

2 - Justifjca o autor a sua emenda corn
o argumento de qua a Emenda n. 9 3, de 15-6-72,ao dar nova redacao ao art. 36 da Carla F-deral, permitinclo ao parlamentar federal, semperda de sna representaçao p oiltica, exel-cer,além do cargo de Ministro cia Estado, mais
de Secretãrio die Estacjo a o de Prefejto do
Capital, Ithera o EstacloJneIiibro Para a pus-so paralelo qua sugare. 0 art. 25 do texto as-
tica do Pals.tadnal é urn simile do art. 36 (la Carla poll-

3 - Ouvida a Assessonja Técnica da Casa,
entencicu asIa, no set' hem elaboi-ado tiaball ioser a emenda inviá yel face ao disposto no art.10, Vu, letma g da Constituiçao do Pals, quedeterm jncj a aplicaçao obrigatOria no Esta-do cia:

A Asseinbléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais aprova:

Art. 1. - 0 artigo 156 cia Co.nstituicão
do Estado passa a ter a seguinte redaçSo:

"Art. 156 A remuneracSo dos vereado-
res será fixada pelas respectivas Cârnaras
Municipais Para a legislatura seguinte, nos
limites e segundo critérios estabelecidos em
lei complementar federal."

Art. 2. - A forma de reinuneracão dos
vereadores, atualmente detentores de manda-
to, obedecerá ao estabelecido na lei comple-
mentar referida no artigo 156 cia Constitui-
ção do Estado.

Art. 3•0 	 Esta Erncnda Constitucional
en.tra em vigor na data de sua publicacSo.

Art. 4.' 	 Revogaiii-se as disposiçöes em
contrSrio.

Sala das CornissSes, 25 de agosto de 1975

Miltoji Salles, Prcsidentc - Jjoniingos
Lainia, Relator - Fdbio NoLiiii - .José San-
tuna - Neil Jabur.

Oradores

BENEFICIOS PARA ITAJUBA

o SR. DEPUTADO EUCLIDES CINTRA
-- Sr. Presidente, Srs. Deputados, desejarnos
na tarde de hoje submeter a consideracão da
Casa dois assuntos qua reputailios dc rnaior
interesse Para a regido que inodestaniente re-
presentamos nesta Casa. Querernos nos refe-
rir a instalacSo de uina superintendéncia da
CAMIG enì ltaubá a tainbéin de urn escritorio
do IBC na mesma cidade. OrgSos comb asses,
cujos beneficios prestados ao desenvolvirnentu
da agropecuãria são reconhecidos, (tavern see
instalados pela nossa hinterlândia. Itajubá,
polo econôrnico qua atrai Para sua esiera die
atividades todo o inovirnento, toda a econo-
mia da regiSo onde se acha inscrida, inerece
ser aquinhoada corn estes dois Orgãos: urn
cscritório do IBC e nina superiritendência da
CAMIG. Quando nos preocupamos coin a ins-
talacão de uma superintendência da CAMIG
em Itajubá, foi poequc, após as pesquisas rca-
lizadas, pudemos constatar que os postos de
vendas do órgão, instalados não so nesta ci-
dade, come, nas demais cidades vizinhas, estão
sempre sofrendo pela dificuldade de reabas-
tccimento, apresentando, muitas vezes, falta de
mercadorias, de artigos qua são do major in-
teresse dos consumidores agropeduãrios. Essa
dificuldade de reabastecimento sO pode ser
regularizada, so pode ser sanada, através da
criacSo cia Superintendência Regional cia CA-
MIG. Essa medida virá beneficiar nSo so a
própria cidade de Itajubá, como toda a cir-
cunscricSo territorial a qua sera destinada.

ME

Da mesn'a luiiiia, Si. Prasidciiia, Srs . Depu_
Lados, o escritório do IBC ira prestar a re-
giao de Itajubá os maiores serviços, os majs
relevantes, porquanto ali reside grande ndme-
ro de cafeicultores, cujas lavouras estão espa-
ihadas por cidades adjacentes. Instalando-se
em Itajubã o escritório do IBC, os cafeicult&.
res ali residentes, corn suas lavouras Cspalha
das pcla região, serão altarnente beneficia
dos, pois não terSo rnais necessidade de se
locornoverern da cidade onde residern Para
outras, ern busca de Orgãos do IBC, onde
possarn postular as medidas de seu interesse.

ELOGIOS A CICERO DUMONT E FERFtAZ
CALDAS

0 SR. DEPUTADO JORGE ORLANDO
CARONE - 0 motivo qua nos traz a esta tn-
buna é algo que tenho em mente, que é pri-
mordial a vida pUblica de qualquer hornem
qual seja a maneira de ver Os atos politicos
hem feitos dos homens pOblicos e de elogiá-los
quando merecem. Estou me referindo a isso,
porque não poderia deixar de homenagear
os Deputados Cicero Dumont e Ferraz Caldas,
pelos brilhantcs trabalhos apresentados ao
men Projeto de Emenda Constitucional que
dá nova redacão ao art. 25 da Constituição
Estadual, que passa a tar a seguinte redacão:
"Não percle o mandato o Deputado invesLido
na funcão de Ministro de Estado, Secretário
de Estado on Prefeito de Capital."

Foi uma vitória alcançada por esta Casa
110 decorrer deste ano legislativo e, tenho cer-
teza, vem abrilhantar ainda mais este Poder
Legislativo, que ate certo ponto está esque-
cido e relegado pelas autoridades polIticas de
nossa Pátria. Quero que constem dos anais da
Casa o voto dos Deputados Cicero Dumont e
Ferraz Caldas, trabaihos estes brilhantes e
dignos das mentalidades arejadas, cultas e
bein-intenciofladaS de tais parlamentares, os
quais cumprimento e a quern agradeco por ofe-
recerelll voto tao brilhante a inteligente a
minha Proposta de Ernenda Constitucioflal,
colocando o Poder Legislativo no sell devido
lugar:

"\'(fl'O FM SEPARADO A PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL N. 9 1/75

Pretende a Proposta de Emenda Consti-
tucional do nobre Deputado Jorge Orlando
Carone alterar o art. 25 cIa ConstituicSo Esta-
dual, qua passa a ter a seguinte redacão

"Art. 25 - NSo perderá o mandato
o Deputado investido na função de Se-
cretãrio de Estado, on Prefeito da Ca-
pital c estSncias hidromincraiS."
Atendo-nos an espirito cia Carta Magna da

Nação, podemos inferir qua:

O parâmetro federal pci-mile no Deputadm
on Senador, scm perda de mandate, exercer
a funcão de Ministro dc Estado, Secretarlo de
Estado e Prefeito cia Capital.

Não me parece violar esse priflCiPiO a
perrnissão do Deputado Estadual assUmlr, sern
perda do mandato. a Prefeitura da Capita
Quanto a hipótese de assumir nesta mesma

"Proibiçuo ao Deputado Estadual da pri-tica de ato ou exerciejo de cargo, funcaoon ernprag mdncionados nos itens I e Itdo art. 34, salvo a furicao de Secrekjj'jode Estacjo acarratanclo a sua viola çSoa in tervençao no Estado. E acrascenta sen
urn equjvoc supor-se que o art. 25 cIa
Carla do Estado seja urn simile do art.36 cIa Constj50 Federal .Assim, con-cmi, a rn odificacao invocada 1150 alteraa nestriçao acirna transci-jta

- 0 relator cia emenda, Deputado JNavarro, eneampando os argumentos (Ia oA 
0

eSSorji Téc11 . 1	 s-
opincjonn
p01 Vi

a pelf, iflConstjtu
SarahiI1aflto contra a

l icide'a	 cIa lileSlila "COnstituição Federal, conforme se ye do art.10, \'jj, g, do texto major."
5 - 0 Depuj0 Ferraz Caldas , em votoemseparado

V , Opinou favomavelmente a apro-
acao cia ernenda Inns apeflas na parte qua

Permute ao Deput0 Estadual exarcer as fun-Voes de Prefej
a Sua

efeuto 	

to da Capital; nega, entratanto,aqniesceflj Para se incluir na per-lmsSao Cofls tj tucional o exercjcjo do cal-go deh cias estOncjas hidromjnerajs Nessa'POtese ocorreria urn desniyelamanfo nohula5 Politico do Deputado Estaclual

Segundo Se infau-e das disposicOes acimatranscritas, a regra geral, em matCnja de orga-nizacSo do Esta domambro, é qua aste é livrePara 	 a essa liberdade so écontjcla pelas restrjcoas decorrentes da pi-()-
pria Carta federal. Esta coloeacSo tell, efait
relevanta na exegese das flormas Constitucj
nais, no particular, pois, iden tifjcadas as prol-biçOes, o mais é livra a acao or ganizatorja doEstado-membro

8 - SENTIDO E ALCANCE DA PROIBI-
AO DA LETRA g, VII, ART. 10. Na proi-

biçSo do art. 10, VII, g da Carta federal, po-
dem ser assinalados dois objativos d jstjntos:o primairo é projijir ao Depufado o exercjcio
de cargo, funçao on emprago em antidades dedirejto pObljco (art. 34, I a II), corn o propó-
sito tie evitar a sna influéncja em sau próprio
beneficio; é urna disposiçao de rnorahjdade

condiçSo o cargo de Prefejto cia estâncjas hi -drorninerais, realmente me parece de COnS-
titucionalidade (lUvjdosa face a carta federal.

Assirn, Para afeicoar a emenda em exame
A Carta Magna, .suprjmarnse as palavi-as "eestâncias llidromjflerajs"

Sam das ComissOas , 21 cia junho (Ia 1975.

Ferraz Caldas"

"VOTO EM SEPARADO A PROPOSTA DEEMENDA CONSTITUCIONAL N. 1/75

PROt()STA DE EMENDA CONS1 ITUCIONAL
N. 3/75

Dá nova redação ao artigo 156 da
Constituicão do Estado e fixa critério de
rernuneracão dos atuais vereadores.

E no sell art. 10, estabelcce:

Art. 10 -- A UniSo nSo intervii5 noEstado, salvo Para:

VII - Exig ir a observSncja dos seguintasprincjpjos:

g) proibjcao do Deputado Estadnal
tie prátjca de ato on exercicjo de cargo,
funcSo on emprago mencionados nos itansI a II do art. 34, salvo a funcao de Se-cretcjrjo de Estado.

Entende qne a modifieaçao do art. 36, as-sinalada, repercute, neces sariarnente, no art.25 da Carla politica do Estado.
6 - ANTES DE 1964. Ate 1964, emboradavesse o Esta(1omembro obedjência a certosprincipios !ederatjvos centralizad ores, tinhahnais elasticidade Para dispoi- sobre a 

COIIVOcaçSo do Deputado Estadual Para funcOes no
Executivo, por nSo ser esse item assim rele-
vance Para a federacao Esta Casa foi, naque-Ic periodo, bastante liberal, licenciando al-
guns de seus membros Para axercer, scm perdado sell Inandato o cargo de Ernbaixadoi., Cheie(IC Gabinete de Ministi-o de Estado, Diretor
tie Banco. Entretanto a partji de 1964, na
ampliacao (10 nOrnero de normas centrals, desentido restaurador a mnorajjzador dos costu-mes politicos, de aplicacao impositiva ao Es-
tado, nela Se incluju a proibicao da letra g,VII, do art. 10, ressalyandose no membro daAssemblCla Lagislatjva nnicamcnte o exerci-
cio (to cargo de Secretärio de Estadjo.

7	 LIMIT A AUTO-ORANIZACAODO ESTADOIE\IBRO

O art. 13 do pacto nacional dispOc que:
"Os Estados organizarse5 0 e reger--se-So pclas constitujcoes a leis qua ado-

tarern, respeitados entre outros princi-pios estaheleciclos nesta Constituicao, osseguintes:

203



0 Professor titular de Direito Constitu-
cional da Faculdade de Direito de São Paulo,
Manoel Ferreira Goncalves Filho, em comentS-
rio, exatamente sobre a letra g, VII, do art. 10,
clestaca a correlacão da sua parte final, em que
permite ao Deputado Estadual o exercicio do
cargo de Secretãrio (IC Estado, coin art. 36,
ao escrever:

"A Emenda n.° 1 inova, acrescentando aos
principios obrigatórios para os Estados ciii
sua organizacão, a expansSo aos Deputados
Estaduais das proihicöes postas pelo art. 34
aos parlamentares federais (vide infra) . Abre
uma ñnica exceçSo: permite que o I)eputado
Estadual seja investido na funcão de Secrc-
tário de Estado scm, por isso, perder o man-
dato", para assinalar a seguir:

"Tal excecão é paralela a que a Consti-
tuiçSo abrc aos Deputados Federais, que, se-
gundo o art. 36, não perdem o mandato se
investidos nas funçöes de Ministro de Estado"
(ComentSrios S ConstituicSo Brasilcira, Vol.
II, p5g. 126).

5-2-70
Art. 17 - Não perderS o manda-

to o Deputado investido na funcão de Mi-
nistro on SecrctSrio de Estado.

PARA
29-10-69
Art. 51 - NSo perderS o mandato 0

Deputado investido na funcSo de Secreta-
rio de Estado on Prefeito da Capital.

ESPIRITO SANTO
13-11-71
Art. 24 - NSo perderS o mandatO 0

Deputado investido na funcão de Minis
tro on SccretSrio de Estado.

SANTA CATARINA
20-1-70

10	 EXPANSIVIDA1)L DO PODER
CONSTITUINTE ESTADUAL.

A tcndência natural do poder constitujn
te estadual, originSrio on derivado, é expam
sionista. Ora antecipa 0 próprio constitucio
nalismo nacional (algumas constituicöcs esta-
duais americanas antes da ConstituicSo Fe-
deral consagraram os dircitos do homem; a
Carta estadual de Minas, de 1967, estabeleccu
o recesso parlarnentar de juiho, primeiro que
a federal, e as Constituicoes Estaduais, nos
dispositivos adiante transcritos, dilataram a
permissibilidade constituciOflal para 0 Depu-
ta(l0 Estadual ocupar. scm perda do mandato
as funçöes de Ministro de Estado, Prefeito de
Capital e outras, antes da Emenda •Q 3/72),
ora procurando extrair de clSusulas constitu-
cionais de conteildo politico conseqüêflcias am-
pliativas em prol de sua autonomia.

11 - A PERMISSAO PRETENDIDA NA
C0NsTITUIcAO DE OUTROS ESTADOS.

Na linha desse raciocin jo, podem ser 1cm-
calizados alguns precedentes, mesmo antes da
Emenda n.° 3 a Carla federal, em algumas
Constituicôes Estaduais, permitindo ao Depu-
tado 0 exercicio do cargo de Prefeito da Ca-
pital, como ainda de Ministro de Estado, de
Interventor Federal e ate de Interventor Mu-
nicipal. E nSo se tern notIcia (Ic que tenharn
sido tais dispositivOS averbados de incons-
titucionais em face do art. 10, VII, g da Carta
federal nem suscitada sequer ameaça de in-
terveflcãO.

DevcmoS considerar, porém, fora do pa-
râmetro federal as disposicOeS constitucioflaiS
estaduais que permitern ao DeputadO Esta-
dual exercer a função de interventor federal
(Rio Grande do Sul) on interventOr munici-
pal (Amazonas), especialmente esta ñltirna
hipótese, mas rigorosameflte afinada coin
paradigma federal a permissSO para o exerci-
cio do cargo de Ministro de Estado e Prefei-
to de Capital.

Eis os textos constitUCioflais onde se en-
contram os precedentes mencionadors acirna

RIO GRANDE DO NORTE

Art. 46 -- NSo perderS 0 mandato o
Deputado investido no cargo de Ministro
on Secretário de Estado.

PARANA

26-5-71
Art. 11 - Não perdera o mandato o

Deputado investido na funcSo de Minis-
tro de Estado, Interventor on Prefeito da
Capital.

RIO GRANDE DO SUL

27-1-71)
Art. 20 - NSo perdera o mandato 0

Deputado investido na funcSo de Minis-
tro on SecretSrio de Estado, Interventor
Federal on Prefeito da Capital.

AMAZONAS

A Emenda n.Q 2, de 10-1-72, deu nova
redacSo ao art. 17 da Constituicao do
Estado, nos seguintes termos:

Art.17 -- NSo perdera o mandato 0
Deputado investido na funçSo de Inter-
ventor Municipal, Secretãrio de Estado e
Prefeito da Capital.

12 - CONCLUSAO.

Pelos fundamentos dados, conn a devida
vênia, discordo do ilustre relator e sou favo-
ravel a aprovação da emenda de nova reda-
cão do art. 25 da ConstituicSo do Estado, nos
termos do voto do Dcputado Ferraz Caldas,
coin acréscimo: incluir na permissão cons-
titucional o exercIcio do cargo de Ministro.
Assirn, ficar-se-ã rigorosamente conforme cm
parSmetro da Emenda n. 5 3/72.

Se aceita a subernenda que se propSe, o
art. 25 (Ia ConstituiçSo do Estado passarS a
ter a seguinte redaçao:

Art. 25 - NSo perde a mandato o
Deputado investido na funçSo de Minis-
tro de Estado , SecretSrio de Estado on
Prefeito da Capital.

Sala das Comissöes, 25 de agosto de 1975

Cicero Dumont"

PEDIDO A0 SR. GOVERNADOR

0 SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente e Srs. Deputados, depara-

mos, hoje, coin veto colocado pelo Sr. Go-
vernador a algo que foi aprovado por esta
Assembléja Legislativa, e, corno bern frisou
Has suas palavras o Deputado Nilson Gonti-
Jo, a ernenda geradora do art. 6. 9 e seu pará-grafo ünico da ProposiçSo de Lei teve urn
objetjvo dos mais sadios e contou coin apro-
Vacao tanto do plenSrio corno da comissão
tecnica, quando da discussão e votação do pa-
recer ate sua fase de redação final

E desinerecer esta Casa, desmerecer aque-
les que aqui estudararn e aprovaram esta
emenda enviada ao Governador do Estado,
que, entretanto, houve por bern pisotear os
conhecimentos daqueles que, em boa hora, re-
solverarn apoiar hornens e muiheres vindos de
longas distSncias, coin sacrificio, a
fim de prestarem concurso, que, no entanto,
viram baldados os seus esforcos, porque o Go-
vernador se negou a reconhecer o scu direito
liquido c certo. Aqucles que se encontrarn
nesta Casa aprovaram este projeto e 0 envia-
ram ao Sr. Governador.

Não podernos estar de acordo coin veto,
porque acreditarnos que o Sr. Governador
csta esquecendo o pensamento e a capacidade
daqueles que militam na Assembléja Legis-
lativa.

Aproveitamos a oportunidade, Sr. Presi-
dente, para falar sobre a notIcia que nos che-
gou, através de urn jornal da cidade de Itura-
ma, que é desalentadora para OS habitantes
daquela rcgiSo, uma das mais férteis do nosso
Estado e que se vS agora csquecida pelo novo
Governadom-. 0 Governa(Iom- que saiu, talvez
por sua vivência politica, tivesse mais co-
nhecimento dos problemas da regiSo e, por
isso, iniciou a construcSo da estrada que liga
a Pontal corn o restante do TriSngulo, passan-
ilo por São Francisco de Sales, atingindo Itu-
rama e chegando, posteriormente, ate a Es-
tado de Mato Grosso, dando condicoes de
escoamento e de aproveitamento da produçao
do nosso Estado.

Ha alguns meses , a gente do Pontal vi-
brou coin 	 abertura da rodovia que liga cm
lado de 15 coin restante do TriSngulo, pas-
sando Poe São Francisco, Iturama e alcan-
cando Mato Grosso, pela cidade de Paranaiba.
Corn essa rodovia, estava completada a inte-
gração Minas, Mato Grosso e ate mesmo Bo-
livia.

Surpreendentemente, a sua paralisaçSo se
verificou de maneira abrupta, num choque do-
1roso pam-a a nossa regiao. Hoje, o que foi
leito estS eornecando a see ilanificado, forman-
(10-se huracos e mnais buracos em toda a exten-
são da parte realizada. 0 prcjuizo vai ser
enorme, alSni dos prejuizos que o atraso da
construcao dessa rodovia vem provocar para
riós todos.

Agora, esse mesmo povo quc se ye preju-
dicado quer saber das razOes da paralisaçSo.
A verba foi consignada, tudo estava perfeito,
tanto assim, que foi iniciada e ja aprcsentava
urn estado de adiantamncnto bastante conside-
rSvcl. Então, por qué?

A notIcia que nos chega agora, trazida
pela cornissão que esteve em Ubcraba coin
Exa., é de que nova verha foi votada para 0
orcamento destc ano e que so no ano que vem
sera novamente movirnentada essa importante
via de comunicacSo do Estado. Outra verba?
E a destinada para a construcao?

Pois bern, ilustre Governador dos mmci-
ros , ficarnos desolados coin noticia. Acre-
(litavarnos num m-estahelecimento imediato dos
servicos. Basta realizar-se urna viagem pela
rodovia estadual (urna das piores do Estado)
que liga Iturama a Carnpina Verde, sentir o
doloroso trajeto dos 90 km, para se saber da
necessidade de uma interligacao rnelhor deste

pñblica e, assim, absoluta. 0 segundo fini ê
contar o aproveitamefltO do titular de man-
dato legislativo nos lirnites da conveniênCia
da indcpendênCia dos Poderes LegislativoS e
Executivo. E uma restricão polItica, de natu-
reza dinâmica e, por isso mesmo, relativa. 0
que é politicamente inconVefliente hoje pode
ser aconselhâvel amanhã.

Ora, quando foi estabelecido em 1967, pela
carta nacional, a permissSo do Deputado Es-
tadual so poder exercer, scm prejuizo do seu
mafl(IatO, na area do ExecutivO, o cargo de
Secretário de Estado, tambérn, pelo mesiflO
instrumento (art. 36), ao parlamentar federal,coin de sua represefltacSO legis-
lativa, apenas se ihe permitia o exercicio do
cargo de Ministro de Estado. Mas, posterior-
mente, tendo em vista que o recrutamentO de
membros do Congresso Nacional para outros
cargos do Executivo Federal era conveniCfl
o constituinte federal deliheroU ampliar a per-
missão constitilcioflal, modificandO o art. 36,
que, antes, so permitia a esses parlarnefltares o
exercicio do cargo de Ministro dc Estado, pas-
sando o mesmo a ter a seguinte redacão:

"Art. 36 - NSa perde o mandato a
Deputado on Senador invcstido na fun-
cão de Ministro de Estado, Sccrctãrio
de Estado on Prefeito de Capital."

(Emenda n.9 3, de 15-06-72)

Essa modificacSo reflete, neccssariameflt(,
na parte final da letra g, VII, (10 art. 10, para
ampliar ao Deputado Estadual essas novas opor-
tunidades, scm o risco de interveflcSo assina-
lado pela atenta Assessoria Técniea. Ao con-
trSrio do que pensa este prestante órgão, 0

dispositivo acirna citado tein de see interpre-
tado tendo ein vista o art. 36.

9 - A LIçAO DR MANOEL FERREIRA
€ZON CALVES FILHO.
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torrilo coin Os (lemais (10 leste minciro .A1is,
essa rodovia também deveria merecer ime-
diatos reparos pelo Estado, pois que as rodo-
vias municipais estão hem meihores que a
rncsrna.

Ficamos, então, ilustre Govorador, na
expoctativa do uma nova ordom de V. Exa.
Essa rodovia foi iniciada e teve uma parali-
saçiio indesojada, por motivos que ainda nib
coilseguinlos conipreender. ELi ileve sec rci-
niciada ainda este ano, coin os mesmos re-
cursos coin foram concluldas outras que
mereceram meihor atencäo dos governos an-
teriores.

Pode crer, ilustre Gover.nador, que con-
fiarnos na sua adrninistracão. Ternos certeza
de que poclera esse proulerna sec revisto no-
varnente o ser colocado no piano do trabaiho
ainda este ano.

Confiantes nessa sua contra-ordeiii, é quo
SatidarnoS 0 flOSSO ilustre (iuvernado

O SR. DEPUTADO MILTON LIMA
(Profero discurso quo, por não ter Si(i0 ainda
devoivido pelo orador, sorá pubhca(to em outra
ediçiio)

CRITICA A SECRETARIO DE ESTADO

O SR. I)EPUTADO SYLO COSTA Sc.
Presidente e Srs. Deputados. Eu nao tinlia,
na verdade, preparado nada para falar esta
tarde, e V. Exa., Sr. Prosidente, é a major
testemunha que tenho. Foi por acaso, por
esse reperttc que da na gente, scm querer ía-
zer poesia. 0 quo me traz a esta tribuna é
quo senipre inc leinbro das dificuidados corn
que so deparam os Srs. Deputados, lioje em
dia, em quaso todas as Secretarias do Minas
Gerais. Que vida desgracadarnente penosa a
de urn deputado em Minas Gerais! Digo em
Minas Gerais, porque, na verdade, não sci 0
que so passa nos outros Estados.

Mas quo pendria! Levantamos cedo, iii
coin telefonerna do urn prefeito, de urn po-
litico, do urn chefe do interior; vamos dorinir
tarde, preocupados cons as providências que
tivernos do tomar durante o dia e coin o quo
teremos do fazer no dia seguinte, coin

 corn respostas negativas (Los Srs . So-
cretãrios, quo não nos recobem, já quo estibo
em eternas reuniOes, quo nunca so reaiizarn,
mas nas quais estäo sempro presentes. Eles
näo podem atender telefoneinas dos Srs. Depu-
tados, porque vivorn em reuniOes. Mas nm-
guém sabe o que essa gente precisa on faz.
Enfiin, quando chego a Assernbiéia o corneço
olhar Para a fisionomia dos rneus cologas, co-
meco a doduzir o sofrimento por quo cada urn
do nós passa, por sec deputado 0 por parts-
cipar do Governo, scm poder ser Governo.
Vivemos no Estaclo Reunido do Minas Gerais.

Vejam V. Exas. que aqui em Minas Ge-
rais seinpre acontoceu isso. Todos os Secre-
tário• estão, no regime atual, no mesrno pé do
igualdaclo. Todos coin rnesmo status, o mes-
mo gabarito, as mesmas preocupaçôes e res-
ponsabilidades. Mas sempre aparecem Secre-
tãrios quo, na falta do uma argurnentacão
meihor, näo conseguem convencer por quo
razibo foram escoihidos Secrotário';.

Do repento cornecarn a inverter tudo•
crosce-Ihos o rei na barriga, corno so diz na gi
cia popular, esquecern-se do quo acima deles
existo urn Govorno e so intituiam donos do
Estado. Não sabem cbs, ontretanto, que h
uma ordem politica, apesar da dofasagern do
poder politico. E procisam lembrar quo esa
defasagem é episódica.

You dar nornes aos bois , ãqueies quo s
julgam donos, snas quo ,não passam do vaido
sos, porque ponsarn quo a classe politica Vai
continuar eternaniente noste processo do Pc-
ndria, do defasagern. Estâo onganados. Vejarn
V. Exas., por exernplo, o Secretário da Fa-
zenda, quo é urn hornem quo não pode ter
nenhuma sonsibilidado politica, porque ele
nunca fez poiItica. Não so sabe por quo che-
gou ii Presidência da CEMIG, e como técnico
nao acresceu nada it poiltica, porque partici-
pava do urn Governo quo nunca fez nada, a
não sor politica do "cochicho", da Inarca do
exercido polo Sr. Rondon Pacheco. Deste ho-
nioin ninguérn viu nonhum pronunciamento,
nenhum projeto do In, nenhurna posicão. Ele,
o Secretãrio, participava desse Governo que
niio queria falar em politica. E natural então
que não desse satisfacao do nada, porque oxer-
cia a presidência do uin órgão técnico Para
o quai tanto faz ter prosidento como não ter.
O quo interessa saber so a CEI\IIG tem presi-
dente on não? Ninguém vai ficar scm Liz por
causa disso. 0 Sr. João Camiio é Socretário
da Fazenda por quo é urn técnico em assun-
tos fazendários? Absoiutamonte. Foi o mes-
mo quo, explicando ao ilustre Presidente Gei-
sel o probberna do São Sirnão, teve a inteii-
genIe, Silas capciosa saida (IC afirmar quo o
canal n5o seria destruIdo. Ficaria apenas
submerso.

Ha urna distorção completa a rospoito do
quo so faz, a respeito da posição do cada urn
dos Secretários do Minas Gerais. 0 ilustre Se-
crctãrio da Educacão, Dr. José Fernandes
Fliho, é urn advogacl o dos mais brilhantes,
coniponeflto da Corte do Tribunal Eieitoral,
mas S. Exa. nada entende do ensino. E de
politica muito nienos. E não basta apdnas a
finura tie trato corn quo solTloS distinguidos
all; é preciso decisöos.

E o quo dizer do Secretário da Seguran-
ça Pdblica? Esse al não resolve mesmo. Não
reecho e parece ter raiva de quern recebe.
Não fosse a equipe quo tern do homens do
major galiarito, ciuc téni na verdade ospirito p11-
hilco, corno Thacyr Sia, José Resende, Carane
outros, teria levado o Governo do Estado as
malores dificuldades corn a ciasse politica.
Sim, Sr. Prosidente, porque a classe politiCa
está consciente do papel quo desempenhamOS.
Essos quo são donos do tudo e ponsarn quo
oxistimos hoje neste Pals apenas Para dar
coloração ao regime se enganam. 0 Poder
Legisiativo não é lápis do cor Para colorir.
So querem menosprezar, so querem humilhar,
abater o moral dos rnembros do Poder Legis-
lativo , quo abram o jogo e que não justifiquern
a sua inércia coin propalado "fecharnento
Quo faiem aberto quo não querem saber de
politicos o quo por isso mesrno não podemos
falar nada!

Depois, Sr. Presidente, cada urn de nó
ira cuidar do seus afazeres e não ficar aqul
na Assembléia corno representante do povo, na

verdade, scm reprosentar coisa ncnhuma Não
pense o Sr. Secretário da Segurança nãopense o Sr. Seci-etárjo da Fazenda que nós,Os Doputados estarnos aqui coin dnicip uo objetivo do receber urn polco e pro-pudo venci-mento no firn do mês. Nenhum do nóS rnor-
cia de inanicao antes do vir Para a Assem ..bléia. Cada urn (10 nós tinha vidaprópria, scmprecisar desses quo riäo querern dar condjcaoao Governo do urna boa administracao Os Se-uhores haverão do me perguntar por quo en-tao os Secretários são mantidos no cargo e os
Governos nibo os pOem Para fora. Não é assjrn.
Estarnos liii rnenos do 6 moses (Ia instalacão (10
Governo. Seria constrangodor Para o Sr. Go-vernador dispensar aqueles quo estão atrapa-ihando a SUll administracuo Cria coflstran..girnento Para o Governo, porquo esses ho-
Incus quo nil estão tOrn a obrigaçao do ser in-
teligentes. Eles chogaram a ocupat- algurna
pasta polo valor prOprio. Nüo forans tirados
da sacola, na base do sorteio. Por quo então
näo dão urn minulno do esforco Para facilitar
a missão do Sr. Governador Aureblano Cha-ves? Saibarn quo estão a prejudicar a admi-nistração, ib pompa do urna Secretaria de Es-
tado. Existem outras Socretarias quo estOocolaborando Nenhun i tie flós (stáaqui pe-dindo atos impossjvojs NinguOrn cstá aqui a
cata do atos (10 p erseguicao Est aqui acata de atos que na verdade são irierenles anossa funcão de representrintes do povo.Quando falo na minha regiibo, p01- exernpl O,e Possivelmente porque en tenha mais auto-
ridade Para falar sohi-e cia do queo pro-
prio Govornador do Estado, porque S. Exa.näo sabo, nibo conhece Os problomas daquelelocal. Então, quando you a urna Secretaria -ploitear qualquer ato on medida Para urna ro-
giäo quo represento não ostou pedindo Pararnim e sirn Para aquebe povo quo me rnandourcprosentá4o nesta Assombléja PorOrn, niboha esse Onten djmento Desde a horn cia Possemde urn Govorno ha copeticao , ha vontadc doaparecer; uns querem aparecem' mais do 	 qOs outros Ora, n in guérn estã aqui paParaqapace-

uo I)
cer mais do quo ninguérn. Estarnos aqui Para
cumprjr uma missão. Deixorn quo curnprarnos .
as flossas, so n5o quorom Cumprjr as deles.Mas, não; permanecern nesse ódio, prejudi- qmCando a cada urn do nos. Isso 0 uma lnjustiçrm qte já estamos cansacjo5 de falar. Já ostamos sa- acturados dessa tortura cotidiana de saber quo P(nada roprosontarnos pocque sempre p roduratravés de sun posição, men 	 am, arn,

os atos 13e crjar dificuldades Para o Governo Exjstom d9t ambe 	 os aue fizormim verdacje0 5 cursos, no1150 se sabe onde os froquorjtar 	 coin 	 fi- mbnalidade de empurrar coin 	 barriga o sorvj- fomco. 0 esquerna al-macjo run Secretaria da Fa- noZenda é es Ha urna concentracao de tOcnj- gdCOS quase sempre incompotontes cabeludos P1
que difjcultam a vida do Doputado Hoje, nas cac

o
reparticOos do Governo,e quase urn acinte on u falar que é deputacborn ato do coragem.

Se digo Para este povo: estou aqui; on
Sou o Deputado Sybo Costa e quero falar corn0 Sr. Secmotárjo nafuralmonto irOO rir, se Sidflao Pela frente, porquereacao 	 tOrn meclo de urna na.fisica, mas pelas costas, vOO sajr e vol- mumtar corn
ido f 	

uma resposta, as vozes, scm terem Cosalar corn o próprjo Socretárj 0 DjrOo: 0 conSecrctario está em reuniibo Eles 11 50 fazem poemflada, mas vivem em reuflião Viv
Stad0 de rounjOese mos 	 S.num 5

(

0 Sr. Secretárjo do Scgurança POblica
nibo conhece ninguOm. Não recebe ninguOm.Fabon aborfarnento corn OS ropresentantes daComiss ão do Se gurança da AssernbjOja quan-
do da visita que esta ihe fez, quo nibo podo-
cia atonder aos pedidos dos Srs. D eputa05scm antes fazer uma si fldjcãncia Agora, che-ga-nos a noticia (10 que o Sr. Secretárjo cob-coil o scu Gabinete no 4,9 andar do prOdlo,porquo nOb quer roceber ninguOm. NOs 0 res-
tamb
peitamos mas, torna-se flecessái-io quo ole

em fibs respejie E preciso quo esteja-mos imbuldos do nossa responsabj1jcj o queossas autoridbacles saibarn quo nOo ostamos aquilegislando cm causa prOpria. Sornos compo-
nentos do urn Poder que rnarca urn regimefleste Pals. 0 BrasBrasilVive em regime democrático, porquo Possuj urn parlarnento aberto epossul, orgaruuza 	 urn partjdo de OposicOoNa medida em quo quisorem fazer p olitica cornurn partitlo Onico, scm OpoSicOo não Sc pododizcr que viycmo 5 cm regime democratic0

No futui-o, o povo nos irib agradecer,apesar de todas ossas maljcjosas e tencicncjosas insinuacoes do quo nada valernos. Agra-porque a Nacao poderá dizer que
vivo em democracia, porque aqui ostainos re-p resentando 0 flosso papel, curnprjndo a nossadificil missOo.

Então, Sr. Presidente , Srs. Deputado,s ,chamarnos a atencao, maR urna vez; nOo difi-
cultorn rnais do quo ja cstã difleil a yida par-larnentar nesto Pals. Os Srs. Sccretárjos de\Iinas G e r

ais atentern Para esse detalhe : nanoditla em quo dlificultrirom 0 p rocesso doodIcmocmatjzacao do Pals e quo fecharoin assombJOia LegisJatj y tarnbérn cbs, os Secro-ibrios, serão prejudicados porquo ditaduma não
em Secretários do Estado. Muitas VOZOS cbsPocisam, tanto quanto nos, ou talvez ate rnais
o quo nOs, dos cargos pOblicos. Como Se-retário da Fazenda on do outra Secmetaria,recisarn ser a dyogados do Estado, on qual-
uer coisa flu funçao pOblica, porque nOo sa-
cm fazor outra coisa a não soc exorcor aida pOblica.

Assjrn, Sr. Prosidente, Srs. Deputado, eumero reafirmar e dizer aqui, mais uma voz, j
me tonho a Corteza de quo rnilhares (10 vezes
rul voltarci Para cobçar ossa atuacao e o res-
ito daquebes quo Ostão nos postos do cornan -morn flosso Estado e quo não nos querorn res-
itar: atentern e nao dificultem rnajs a vidadeputado, j ã por demais dificil, porqueS, politicos por excelOncja, Oxorcendo o po-
r politico, eStarnos inipedidos, quaso que aça, de fazer politica. Então, como a pol j t jcaS leva a urn minico lugar, quo 0 a oleicOo,to, alto o born sorn: so nOo querem fazer
utica, quo não façarn oleicm5es, porquo cbs-scm politica é farsa.

CRIAcAO DA AcOMINAS

0 SR. DALTON CANABRAVA - Sr. Pre-'nto, Srs. Deputados a aparente calma-Fico ate Coflstrangjdo do falar em cal-
'ia, depois quo ouvimos o Deputado Sylota defender as prerrogati y 5 deste Poder,

a veomnOncia o a intoligência que ]he são
iliares. NOo subscreyo as acusaVOos quoExa. faz, mas p ctn,, 	 - - 	 -a voemon-cia e a independOncia coin 	 S. Exa. defen-
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(IC Do Sr. Deputado Joäo Navarro, que re-qucr se faca a representacao da Assernbléia noao 250. aniversCnjo da ParOquia de Nossa Se-ue ahora da Piedade, de Barbacena, nos dias 31
no de agosto 5, 6 e 15 dc sctembm-o;

do Sr. Deputado SebastiCo Nascjimicnto,
(I Solicitando seja dcsignada uma comissCo de
de cmnco membros Para representar a Assembléja
am nas soicns(Iadcs comemoratjvas do ccntenC-

rio da cidade dc JoCo Pinhcjro de 7 a 10 de01 setembro;

da Sra. Dcputada JOnja Manse, solici-.	 tando voto dc pesar pelo falecimento do Sr.José Augusto Rcscndc;
do Sr. Deputado Nilson Gontijo, soiici-

tando veto dc pcsar pelo falecjmento do Sr.
JoCo Gualberto de Sousa Batista Santana;

do mcsnlo parlarnentar, solicjtando votode pesar pelo falecimcnto do Sr. Silvio Lobo,
ex-Prefejto dc Bctim;

-a	 do Sr. Dcputado Mendes Burros, solid-tando voto de congratulaç6e5 corn a Faculda-
- dc di FarmuCcia da Universidade Federal de
- Minus Gerais, pela passagemn de sen 64. ani-versCrjo;

do Sr. Dcputado JoCo Navarro, solicjtan-(to \oto (IC dongratulaçoes corn o Sr. Minis-
tro da IndOstrja e Cornérejo c corn o Gover-
no dc Minas, pela decisCo de se concederem
incentivos fiscais C Elcat IndOstrjas MecC-flicas;

da Sra. Deputada Jdnia Manse, solid-tando voto de c ongratuiaçoes corn o Instituto
Santa Helena, pela passagem dc scu 30. 1, ani-VersCrjo;

do Sr. Deputado Jorge Carone, solicitan-
do manifestacao dc regozijo pelo transcurso,
na data dc hojc, do Dia Nacional dos Conre-tores de Imóvcls;

do Sr. Deputado Gerardo Renault, soli-eitando scja rcal jzado flu Assembléja urn Se-minCrjo dc sidcrurgia;
n. 9 424 do Sr. Dcputado Sérgio Olavo

Costa, solicitando ao Sr. Governador do Es-
tado a cniacao, cm Juiz de Fora, dc urn par-
que fiorestal, em convênjo corn a Prcfeiturm
Municipal da referida cidade;

n.° 146, do Sr. Dcputado Rairnurido Aiben-
garia, solicitando aos Srs. Governador (10 Es-
tado e Presidente da Caixa EconOrnjca Esta-dual o restabelecimento da concesSSo de em -
présthino bancCnjo ao funcionalismo pOblico,
através dc consignacao em foiha de paga-menlo;

n. 472, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
soliejtando ao Sr. Governador do Estado seja
determjnado ao DER o asfaltamento da via
(leflornina(Ia Rua Ccl. Benjamjin Guimai-Ces,
em Oliveira;

n.° 473, do Sr. Deputado LOcio de Souza
Cruz, Solicitando aos Srs. Ministro dos Trans-
portes e Diretor-Geral do DNER providCncias
para a ligaçao asfCltjca entre Lambanj e Carea-eu no S il l (In Estado;

essas suas eXCepCiOflais qua1i(1ad 5 parapor ao Governo Federal este anseio dos
neiros, que servirá muito a Minus, mas
deixará também marcada na h jstórja sua psagemn pela govel-nança do flosSo Estado

Assirn, apelo mais uma vcz, em nonme
urn sem-nOrnero de nacionalistas, que est
espaihados por esta Minus Gei-ais, Para q
S. Exa. nlantcnha o piano inicial da AçOI\
NAS, de quatro milhOes de toneladas/ano

dc sua producao e dc doze milhdes i
final. Dc outra maneira, o Sr. Governad
ira cercear urn velho sontmo e urn gram
ideal. Lembro a V. Exa. que a decisCo te
die ser sua, pessoal. A decisCo é do estadjst
do chefe, c nCo de técnicos. Os técnjcos pdern estudar as POSsi jijlldades as fontes
recursos, mas a decisCo so pode sen dotadista.

NCo quercmo5 urna "pe/iL-AçOMJ4.'Quercrnos uma A cOMJNAS ICc grande quanto sonho dos mineiros, quanto a necessj.d
(10 Brash, tao grande quanto precisa a Ceondnila do nosso Estado e tao gran€fe que sailifaça o problema social, que mnuito nos atiigc

Fica, assim, registrad mais uma vcz est
solicitação, que nCo é do ilDB, mas de todo
povo mninciro, do povo hurnilde, do inIcl'tual, (10 un iversitijm.j0 do professor, das clas
ses liberais. Pode nCo scm- esta a opiniCo do
grandes empresárjos, quc poclem estar ligados a outras grandes empresas, mas é o an-
seio do povo que é comanclado pelo Sr Au-
reliano Chaves, a firn dc que implante em
Minas uma grande usina (las 'as 	 (10nosso Estado. (Ia grandeza e (10 civisaj do 	 o-,nh mneiros.

Questo de Ordem

0 SR. DEPLTAD0 EMILJO HADDAD -Sr. Presidente, no pnirnejro scmestne (lest,
ano, apnescntei C Mesa urna questCo dc ordem
e uCo sd Se forum tonladas as providénejaspor mim SOlicjtadas Volto a formular ques-
tao de ordeni sobre o mesmo assunto, soli-Citando quc, se tais providênejas foraimi to-madas, esta nova questao (IC ordem seja con-siderada scm efeilo.

E dc praxc, nesta Casa, nomear, quasetoda semana, COIfljSSO
A	 CS para representar assembleja no interior do Estado em aconic-cmmentos Politicos e admin istrativos feiras in-dustrjajs exposicoes, enfim uma série de i'e-Presentacoes ofic j ajs desta Casa. Assirn, soil-Citem C Mesa provjdênejas Para que, quandofosse n omeada uma cornissCo, Os prornotore,sda festividade a que aquela comissCo fosse
Comparecer fossem cientjfjcados ofic jaimente Pela Assembléja Sempre comentamos coinCOlegas flO.SSOS que muitos Compan05 sen-tern difiduidades ao chegar no interior e ficamabanhjoflados devjdo C falta dc urna designa-Vao oficial da Assembléja Se a Assembléja nSotClegrf 55

 on mandasse oficjalPresentaçao 	 rnente urna re-serja o caso de a prOprja co-
.

0 SCo levar o oficjo da presidência, eomu-lCando a nomcaçaoxa (Ia representacao destaCasa . Esta é a p movj(1Cncja que solicito de V.( e o Cl UE- acontece na CCmara Federal

Matérja Aprovada

BEQUERIMENTOS

deu este Poder, que tern de ser defendido, nas seria mais uma empresa em Minas, scm
porque, de outra maneira, serã apenas urn Po- jamais contribuir Para rnarcar definitivamen
der consentido e nada representará Para o te na história urn governo, além de partici-
povo. E preciso que alguém da coragern de par corn muito pouco Para a iibcração naclo-
Sylo Costa venha dizer, desta tribuna, o que é nal no setor de importacão de ago.
o Poder Legislativo, quais são as suas prerrO- Cabe a Minas, pela vocacão sidcrdrgica
gativas, como se manifesta a sua independên- dos mineiros, pelo privilégio que a natureza
cia e qual a sua contribuicãO para a indepen- ilie deu de possuir o melhor minério de ferj-o
dência da função püblica. Parabéns Deputado do mundo, a obrigacão de prestar ao Pais o
Sylo Costa, pcla sua quase arrogâflCia, mas in- scrviço de sua Iiberação siderurgica. Sabemos
dependência profunda na defesa do Poder. toilos também quc aqui existc o meihor kuow-

A aparente calmaria na politica do Esta- how, além da possibilidade de aproveitameri-
do encobre, na verdade, uma imensa agita- to da mao-de-obra ociosa, trazendo assim solu-
cão nestes instantes tranqüilos Para o grande ção para os probiernas econOmicOS e sociajs.
pdblico. Minas se debate em grande lilovirnen- 0 Sr. Covernador deverd estar atento quando
tação nos gabinetes dos órgäos técnicos do estiver buscando os rumos defiriitivos Para a
Estado. 	

sna politica siderurgica. Em quc pesem as
honorabiiidadcs pessoais dc Seus assessores,

Estã o Governo preparando o seu segun- quase todos ligados a outras empresas
do piano de desdnvoivimeflto, formulando a eujos interesses conflitarn corn Os da AçO-
estratégia da sua politica siderurgica, Para MINAS. Haverá S. Exa. de meditar e for-

mar o seu juIzo prOpriO, scm nunca se es-não dizcr da organizacãO do partiuo que Ilie
(Ia sustentacãO poiltica. Nós, mineiros, Sr. quecer da força que representa urn grande an-
Presidente, devemoS rczar umna prece, pedin- seio popular. Corn muita luta, íé, confianca e
do ao Espirito Santo Para ilunlinar a inteli- ideal, criou-se a PETROBRAS e construiu-se
gência dos briosos técnicos que se debrucarfl Brasilia. Os sells reaiizadorcS ficaram no co-
nos pianos de desenvolvimflento do nosso Es- ração do povo e a história ha de registrar
tado. Entendo, no entanto, que a prece mais
fervoroSa deverd 5cr feita em favor do id(i

	

	
Para a posteri(lade esses dois grandes even-
tos nacionais.

do c,overnador dos mineiros. As gran(teS de-cisöes e ruinos de uma polItica de desenvol- Que fique também no coracãO e na his-
viinento não são tracadas pelos estU(lioSoS res- tória de Minas o Sr. Governador, como o
ponsáveiS pelos Orgäos técnieos. Esses rumos, grande construtor da Usina do Vale do Pa-
quem os orienta e a personalidade forte do raopeba.
estadista que ocupa a ehefia do Governo. Em- Sr. Presidente e Srs. 1)eputadoS, o Go-
bora oposicão, rogarnos a Deus que dé ao (0 verno minciro está ultirnando os sells pla-
vernador a força (livina a que fazein jus aqUe- nos, a sua estratégia, Para a politica siderUr-
les que dirigem a coisa pdbiica. 	 gica. Evidentemente esta é a hora da decisão.

Queremos para S. Exa. a major felici- Não pode ser amanhã on depois de amanhã,
dade Para encontrar as soiucOes para o nosso tern de ser agora, pois neste inornento é que
Estado. 0 MDB de Minus não pode desejar o se vao lazer Os projetos. Futuramente, serã
insucesso Para o Governo adversãrio, pois se- apenas intensificacãO da implantacäo da usi-
na o mesmo que urn tripulante de avião que na e já não haverá mais rneios de modificar

desejasse me sorte para o seu piloto. 	
coisa alguma. \T arnos aproveitar o momenbo
presente, pois é a hora e a vez da siderurgia

Todos os mineiros, de quaisquer credos em nosso Estado.
politicos, sofrern as conseqüênciaS positivas 	 - notória a boa vontade doon negativas do Governo do Estado. Dal, Sr. E Ministro Seve-
presidente, estar o Deputado, oposicionista que ro Gornes para corn Minas Gerais. Todos nóS
somos, apelando Para a sensibilidade do Sr. sabernos que o CONSIDER tern urn piano muitoAureliano Chaves, conhecedores quc sornos ambicioso para a producCo de ago Para 1980.
das excepcionais qualidades de que é dotado, E 	 hEdo conecilfleflto geral que o ago consti
para ser urna das rnais expressivas figuras de tui o segundo lugar na escala de exportacOes
estadista do Estado e do Pals. E o estadista do Brasil. Todos sabem que aqui em nosSO Es-
nCo é aquele que manda os téenicos traça- tado se produz o ago mais barato do Pals.
rem urn piano, que quase sempre e frio e rca- EntCo, Sr. Presidente, chegou a nossa hora e
lista, e o cunipre scm nenhuma contribuicão a nossa vez. Portanto, o Sr. Governador ha
pessoal ou dos anseios populares. 	

de ter a estrutura moral e poiitica; deve ter
forca suficiente Para Sc lancar a urn grande

E sabido que, ha cinco décadas, em Mi- ernpreendimentO, para que nCo se mistUre aOS
nas se aspira a uma grande siderurgia no Vale outros pequenos que al estão, que não mar-
do Paraopeba, para o aproveitarnento do gran- cam e não marcarão jamais urna posicãO na
de potencial (las nossas graniles jazidas fern- histOria e no coracCo do povo.
feras e da infra 	 a que possuirnoS, 	 en apelo a S. Exa., e
além de possibilitar emprego dire to e indire- 	 Por tudo isto, 	 m

to a 200 mu pessoas, corn urna producCo mi- norne de urn sonho, de urn ideal acaientadp
cial de ago da ordem de 4 milhöes de tonela- ha cinquenta anos, mas que estava
das/ano, no inicio, e 12 milhöes na fase final. tando de encontrar urn estadista de porte paraa sua realizacãO. Entendo, pela admiracao

S. Exa. so conseguirá rnarcar sua p0- pessoal que tenho pelo Sr. Goverflad0', qUC
sicCo de grande Governador dos rnineiros se esta é a hora Para se tratar deste asSUflt0.
liver sensibilidade de atender a este anseio, Minas está muito bern servida corn a perSO
desde Bernardes sonhado pelos mineiros, so- nalidade de sen chefe malor, que é MCI ho-

mando aos recursos objetivos e frios que Os mern forte, forte em todos Os sentidos, prio-
técnicos ihe oferecerem, aqueles que vêm da cipairnente sob o aspecto de carCter, da moral
fé, do ideal e da confianca. Uma pet it-Acomi- e da conduta politica. Ele ha dc aproveitr
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n.Q 476, do Sr. Deputado Euclides Cintra,
solicitando aos Srs. Governador do Estado,
Secretário da fndüstria, Comércio e Turismo
e Presidente da CDI a terraplenagern do Dis-
trito Industrial de Itajubá;

to, assim coino dos cornentários expostos em
editoriais do Es/ado de Minas e do Didrio de
Minas.

1AHECERES
41: RiUNLO EXT RAORDINARIA, AS 9 H 30 MIN DE 28 DE AGOSTO

DE 1975
n.9 477, da Sra. Deputada Jünia Maiise,

indicando ao Sr. Governador do Estado a ne-
cessidade de instalação, pela Prefeitura da
Capital, de chafarizes püblicos na Vila São
Jorge, onde a populacão sofre drasticamente
a falta de água;

n. 481, do Sr. Deputado Ferraz Caldas,
solicitando ao Sr. Governador do Estado pro-
vidências que deem condiçOes de funciona-
mento ao Grupo Escolar Dorn Antonio Almei-
(Ia, de Santa Rita do Jacutinga;

n.Q 337, do Sr. Deputado Sérgio Ferrara,
solicitando a transcricCo nos anais do discur-
so proferido pelo jornatista Didimo de Paiva,
por ocasião de sua posse na Presidência do
Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Mi-
nas Gerais;

n.9 453, do Sr. Deputado Lücio de Souza
Cruz, solicitando a transcriçCo nos anais da
Casa das palestras proferidas pelos conferen-
cistas Dr. Levindo Ozanan Coelho, Vice-Go-
vernador do Estado, Dr. Carlos Megale, Prof.
Clóvis Salgado, Prof. Antonio Augusto de
Melo Cancado e Dr. Paulo Pinheiro Chagas,
sobre a vida do Presidente Bernardcs, quando
da realizacão do Ciclo de Estudos Arur Ber-
nardes - Sua Vida e Sua Obra, sob o patro-
cinio do Instituto HistOrico e Gcográfico de
Minas Gerais;

n.Q 454, do Sr. Deputado Christovarn Chia-
radia, solicitando a LranscriçOo nos anais do
texto do discurso prOnUflCia(lO pelo Cornan-
dante do II Exército, Gen. Edmar D'Avila
Melo, sob o tema Seguraiica e Desenvolvimen-

Dc redacSo final dos Projetos n. 9s 84 e 140.

PROJETOS

N.9 116, do Sr. Deputado Mendes Barros
que dispOe sobre licenciamento de farmOejas
e drogarias e dá outras providências, em 1.'
discussão;

n.° 120, do Sr. Deputado José Bonifácio
Filho, que modifica o art. 2.° e seu parOgra-
fo da Lei n. 9 4.911, de 4 de setembro de
1968, em 1. discussao;

n.° 175, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
que declara de utilidade pOblica a Casa de
Dona Dorica, de Itaguara, cm 1. discussSo;

n.' 176, do Sr. Deputado ArnIlcar Pado-
vani, que declara de utilidade püblica o Cen-
tro Espirita de Umbanda InhO Chica e Pai
Jacob de Irnbaé, associacão civil coin sede
em Belo Horizonte, em 1. 4 discussOo;

n.9 154, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
que declara de utilidade pdbiica a Casa da
Criança, corn sede em Oliveira, em 2. dis-
cussao.

Nomeacão de Comissão

A Mesa nomeia, a requerirnento do
Sr. Dcputado Sebastião Nascimento, para re-
prcsentar a Assembléia nas solenidades come-
morativas do centenário da cidade de João
Pinheiro, de 7 a 10 de setembro, comissSo
composta dos Srs. Dcputados: SebastiSo Nas-
cirnento, Carlos Eloy, Sylo Costa, EurIpedes
Craide c Genésio Bernardino.

PRESII)ENCIA 1)0 SR. 1)EP[TAJ)O JOAO
FEB BAZ

Comparecimento

.JoOo Ferraz - - Fernando Junqueira
Wilson Tanure --- Lücio de Souza Cruz
Said Arges - Jánia Manse - Amilcar Pado-
vani - Artur Fagundes - AntOnio Dias -
Carlos Eloy 	 Carlos Lemnos - Christovam
Chiaradia 	 Cicero Dumont 	 Cyro Maei;1
- Dalton Canabrava 	 Delfim Ribeiro - -
Dênio Moreira - Domingos Lanna 	 Elmo
Braz Emilio Gallo -- Emilio Haddad --
Euclides Cintra -- Euripedes Craicle - Fãbio
Notini - FObjo Vasconcellos - Ferraz Cal-
das -- Genésio Bernardino 	 Gerardo Re-
nault - Gornes Moreira -- liaroldo Lopes
Humberto de Almeida - JoSo Marques -
JoCo Navarro -- JoCo Pinto Ribeiro -- José
BonifOcjo Filho 	 José Laviola -- José Ho-
nório - José Santana 	 Kemil Kumajra
Lujz Baccarini - Men(ies Barros --- Milton
Salles - Narcélio Mendes -- Neif Jabur -
Nilson Gontijo - Nunes Coelho -- Pedro Nar-
ciso - - Raimundo Albergaria -- Ronaldo Ca-

nedo - SebastiOo Nascjmento - Sérgio Ola-
vo Costa - Sérgio Ferrara - Sylo Costa -
'FelCmnaco Pornpei 	 Vicente Guabiroba.

Orador

0 SR. DEPUTADO SERGIO OLAVO COS-
TA --_ (Profere discurso e questão de ordern
(IUC serOo publicados em outra ediçSo, por
n5o terem sido devolvidos pelo orador).

Matéria Aprovada

Proposta de Ernen(la Constitucjonai n. 9 1,
em 1. cliscuss5o, do Sr. Deputado Jorge Or-
lando Caroiie, que altera o art. 25 da Cons-
tituiçOo do Estado de Minas Gerais;

Projeto de Lei n. 9 169/75, de origem go-
vernarnental, em discussão lnica, que altera
a redaçOo do art. 3•9 da Lei n. 9 6.464, de 4
de novembj-o de 1974, a qual autoriza doacoo
(Ic irnOvcis C Prefeitura Municipal de Pocos
tIe Caltias;

Veto total oposto a Proposicao de Lei n.9
7.179, cm discussCo ünica, contido na Men-
sagem Governameital n. 9 53/75.



90. REUNIAO ORDINARIA, AS 14 HORAS DE 28 DE AGOSTO DE 1975

PRESIDENCIA DO SR. DEPUTADO JOAO
FERRAZ

Comparecimento

JoSo Ferraz - Fernando Junqueira -
Wilson Tanure 	 Ldcio de Souza Cruz
Said Argcs - Jinia Manse - Pedro Gustin
- Amilcar Padovani - Artun Fagundes
Antonio Dias 	 Carlos Eloy 	 Chnistovam
Chiaradia - Cicero Dumont 	 Gyro Macic!
- Delfim Ribeiro 	 Dênio Moreira - Domin-
gos Lanna - Elmo Braz - Emilio Haddad
- Eunipecles Craide 	 Fábio Notini - Fábio
Vasconcellos 	 Ferraz Caldas 	 Genésio
Bernardino 	 Gerardo Renault 	 Gomes Mo-
reira 	 Haroldo Lopes - Humberto de Al-
meida 	 Jesus Trindade 	 JoSo Marques -
João Navarro - JoSo Pinto Ribeiro 	 Jorge
Orlando Carone - José Bonifécio Filho
José Laviola -- José Honório 	 José Santana
- Milton Salles 	 Morvan Acayaba 	 Narcé-
ho Mendes 	 Neif Jabur 	 Nilson Gontijo
Nunes Coelho 	 Raimundo Albergaria - Rn-
naldo Ganedo Sebastiao Nascimento Sér-
gio Olavo Costa - Telêmaco Pompei - Vi-
cente Guabiroba.

Art. 2. - Esta lei entra em vigor na
data da sua publicaçao.

Art. 3•9 	 Revogam-se as disposiçoes emcontrárjo.

Sala das Reuniöes, 28 de agosto de 1975.

Jesus Trindade - Cicero Dumont	 Do-
mingos Lanna - ArnIlcar Padoucini - Ge-
rardo Renault	 Gornes Moreira.

Justificaçao - A Escola de Arte Musical,
de Raposos, foi fundada ha quase 50 anos, em
1926, para manter a Gorporaçao Musical Nos-
sa Senhora da Conceiçao, que arregirnenta e
instrui mdsicos para compor bandas que se
prestarn a tocar em solenidades cIvicas e da-
tas rehigiosas, scm receber qualquer ajuda
financeira on remuneração.

A Escola de Arte Musical objetiva mean-
tivar e promover o culto da rnIisica na ci-
dade de Raposos e tern agido estritamente
(lentro desse princIpio desde a sua fundacao,
conforme bern comprovarn os docurnentos
que instruem o presente projeto.

Jesus Triridade

REQUERIMENTOS
Expediente

OFICIOS

Do Sr. Luis AssuncSo Paranhos Veloso,
Secretário-Geral do Ministério da Previdên-
cia e Assistência Social, prestando informacoes
sobre a criacSo de uma agência do INPS em
Lagoa da Prata, conforme solicitaçSo do Sr.
Deputado Gomes Moreira;

do Sr. Presidente da Federaçao Mineira
de Atletismo, agradecendo o apoio do Sr.
Deputado Jorge Orlando Carone ao esporte es-
peciahizado mineiro.

Proposiçöes

PROJETO DR LET N. 188/75

Declara de utilidade pdblica a Escola
de Arte Musical corn sede em Raposos,
Minas Gerais.

A Assembléia Legislativa do Estado de
Minas Gerais decreta:

Art. 1. Fica declarada de utilidade
PLb1ica a Escola de Arte Musical corn sede
no Mwiicipio de Raposos, neste Estado.

N. 513, do Sr. Deputado Dorningos
Lanna, sohicitando ao Sr. Governador do Es-
tado que, através da Secretaria de Obras Pábli-
cas, construa o prédio para a unidade sanitá -
na de Rio Doce;

n.° 514, do mesmo parlamentar, solicitan-
do aos Srs. Governador do Estado a Presi-
dante do Instituto de Previdência dos Servdo-
res do Estado de Minas Gerais a anipliacão do

endirnento rnédico-hospitalar em Ponte Nova,
..riando IA urn posto regional;

do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone,
solicitando seja inserido nos anais voto de con-
gratulaçöes corn o Colégio Santo Agostinho,
pela passagern de seu 41. anivcrsário de
fundação;

do Sr. Deputado Lñcio de Sousa Cruz,
solicitando a constituiçSo de urna comissSo de
cinco membros, para representar a Casa na
ExposiçSo Pecuária e Industrial (IC Três Go-.
raçöes, a realizar-se de 31 de agosto a 7 de
setembro próximos.

Comunicaçöes
Do Sr. Deputado Cyro Miciel. comuni-

cando que o Sr. Deputado José Santana deve-
I-a substituir o Sr. Deputado José Laviola
como membro efetivo da Comissão de Assun-
tos Municipais e que este substituirá o Sr.
Deputado Christovarn Chiaradia na rnesrna co-
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PROBLEMAS DO BANCO DE CREDITO REAL
DE MINAS GERAIS

0 SR. DEPUTADO SRGIO OLAVO COS-
TA - Sr. Presidente, Srs. Deputados. Antes
de tratarinos do assunto quc deverianlo; tra-
tar neste instante, desejarnos, mais UITIa vez,
larnentar que a homenagern ao saudoso e ines-
quecIvel Governador Bias Fortes cslca am-
(la naqucla continuidade de adiamento. La-
inentarnos, porque nSo estamos aceitando as
ponderacOes dessa Presidê.ncia, que, absolu-
tamente, nao são convincentes. E simplesmcfl-
te lamentável esta situação, Sr. Presidente, e
faco, neste instante, mais urn apelo Para que
V. Exa. pondere no sentido de que, breve-
inejite, possamos prestar aquela homeliagem,
na passagem do 4. aniversârio de morie do
saudoso Governador, Dr. José Francisco Bias
Fortes.

Alas, Sr. Presidente e Srs. Deputados,
trato agora do assunto que me trouxe a esta
tnibuna. V. Exas., muito inelhor do que en,
conhecern as tradicöes do Banco de Crédito
Real (he Minas Gerais, banco fundado pelo Tm-
perador D. Pedro II, corn a matriz situada
em Juiz de Fora, no ano (Ic 1889. Vejarn V.
Exas. que, no Estado, taivez não exista uma
tradição tao arraigada a nossa mineiridade.
Mas devo dizer a V. Exas. que a matriz do
Banco de Crédito Real praticarnente não se
encontra mais em Juiz de Fora. Corn 0 passar
do tempo, o banco foi sendo trazido Para
Belo Horizonte, e, hoje, so existe urn departa-
mento em Juiz de Fora, que é €1 DEMEC. Esse
departamento já se encontra em vias de ser
transferido também Para a Capital, o que Para
nós, de Juiz de Fora, é profundarnente la-
mentâvel.

Mas, do problema, este ainda é o menor
aspecto. Em uma reunião do banco aqui na
Capital, 0 seu Presidente, Sr. Miguel Angus-
to, teria dito a todos os presentes que 0 ha-
lanço do banco teria sido razoãvel, mas que,
se a partir do próximo ano esse balanco nSo
apresentar rnaioreS lucros e urn resulta(Io rnais
'.ondizente, fatalmente, o caminho do banco

missão, como suplente, e aiada, que o Sr.
Deputado Antonio Dias suhstituirá o Sr.
Deputado José Santana na ComjssSO de as-
suntos da SUDENE, como membro efetivo;

do Sr. Deputado Cicero Dumont, parti-
cipando o falecimento da Sra. if Passari-
riho, mae do Senador Jarbas Passarinho;

da Sra. Deputada Jñnia Manse, partici-
pando o falecimento dos Srs. José Vicira Cha-
ves e Pedro Noreira de Abreu, ocorridos dia
25, e da Sra. Carmelita Prates da Silva, Dona
Lilita, ocorrido dia 19, nesta Capital.

Pareceres

Receberam parecer favorãvel:

da ComissSo (IC Financas e Orçanicnto, 0
Projeto n.° 103, em 2.' discuss.-_10;

da Comissão de ConstituicO c Justiça, 0

Requerimento n.' 492.

Oradores

Palavras do Sr. Presiderite

o SR. PRESIDENTE (DEPUTADO JOAO
FERRAZ) - A Presidência, respondendo ao
Sr. DeputadO Sérgio Olavo Costa, larnenta,
profundamente, ter que rnanter sua decisão.
Reexarnuflafldo o calendãrio, constatamoS que,
para o mês de setcrnbro c talvez ate Para o
unês de outubro, não temos condicöes Para
inarcar qualquer solenidade, dado ao acdmulo
dos trabaihos parlamentares.

E é importante que se frise que, se existe
urna pessoa que tern dever, não so por lacos
de amizade, mas por ligacöes politicas Para
corn o cxGoverflador Bias Fortes, é o Pre-
sidente desta Assernbléia.

Larnentavehniente, a Presidência terá que
inanter sua decisão, porque o rnês de setem-
bro e, talvez, o de outubro não oferecem con-
diçOes Para qualquer solenidade a ser reahi-
zada no plenãrio desta Casa.

BENEFICIOS PARA A REGIAO DR RIO
DOCE

O SR. DEPUTADO DOMINGOS LANNA
Sr. Presidente, Srs. Deputados. Na nossa

região, próxima a confhuência do ribeirão do
Carmo corn o rio Piranga, foi criado o distri-
to que hoje é a cidade de Rio Doce. A aspira-
ção Inaior de sua populacão é a construcãO
(IC urna estrada (IC rodagem, pavirnentada, ii-
gando Ponte Nova, Rio Doce, Dom Silvério,
que é a BR-120, ate a BR-262, que estamoS in-
tancho tenazrnente Para asfaltar. Lutamos por
essa estrada, hoje, mais do que nunca, por
entender ser grande sua utilidade Para a re-
gião, uma vez que a RFFSA suprirniu o raffial,
mesmo sabendo que o DNEF havia feito gran-
de investirnento na abertura da terraplefla;
gem do trecho que ia (IC Dom Silvério ate
Nova Era. NSo foi possivel, ate o momeflto,
a concretiZacSo desse desejo, mas contamos
corn a interferênCia do ilustre Governador
Aureliano Chaves, Para a construcão da es-
trada que atenderã a regiSo. Outra reivindi;
caçSo é a da construcão do prédio que abrigara
a unidade sanitária. 0 Prefeito Municipal,
Heitor DornelaS, já doou ao Estado o terrefl°
necessário Para a construcãO.

Outra sugestão que submetemos a Casa e
levamos ao Sr. Governador do Estado e ao
jlustre Presidente do IPSEMG é no sentido de
se criar urn posto médico-hospitalar da Pre-
vidência em Ponte Nova.

Sr. Presidente e Srs. Deputados, ouvi.
mos, corn nossa costumeira atencao, a pala-
vra do ilustre Deputado Sérgio Olavo Costa,
esse grande bataihador de sun região e, prin-
cipalme.nte, da cidade de JuIz de Fora. Que-
remos dizer a S. Exa. que o emindnte Presi-
dente do Banco de Crédito Real de Minas Ge-
ms, Sr. Miguel Gonçalves, não está fazendo
jogo no sentido de facilitar a transferência
desse estabelecimento de crédito para a rede
particular, pois, pelo halanço que tivemos
ocasiäo de conhecer, 0 resultado foi mais aus-
picioso do que de outros sernestres. Alérn do
mais, nós, que conhecemos o Sr. Miguel Au-
gusto Goncalves, corn quem convivernos, sabe-
mos do seu rnodo de agir, do seu grande es-
pInto pñblico. Não seria dc capaz de trans-
formar a amizade que sempre teve, bern corno
a dedicaçao ao emunente Governador Maga-
lhães Pinto quando o serviu, durante 0 seu
Governo, nas Secretarias da Fazenda e do Go-
verno, nurn instrurnento (IC sen interesse par-
ticular.

Ternos a certeza e a convicção de que a
preocupacao do ilustre Deputado a Assembléia
Legislativa de Minas nSo tern razão de ser.

São essas, Sr. Presidente, as nossas pala-
vras nesta tarde.

PRONUNCIAMENTO 1)0 SR. SECRETABJO
DA SEGURANA PUBLICA

O SR. DEPUTADO GYRO MACTEL -
Sr. Presidente e Srs. Deputados.

Venho a tribuna, Para fazer transcrever.
nos anais da Casa, pronunejarnento do Sr.
Secretário da Segurança, Coronel Venicio
Alves da Cunha, que a própria imprensa da
Capital divulgou em dias do rnês corrente.

A franqueza e a objetividade corn que
aquele ilustre auxiliar do Governo do Estado
expöe seu pensamento e sua linha de con-
duta, corn relação a fatos ocorridos em area
afeta a sua Pasta, parecerarn-me merecer a
atenção dos Srs. Deputados e justificar sua
inserção na ata de nossos trabalhos de hoje.

As palavras do Secretário Venicio Alves
da Cunha, responsãvel por setor tao impor-
tante e sensIvel da administraçao estadual,
traduzem as preocupaçOes de urn titular cons-
ciente dos ãsperos deveres de seu cargo e
transmitern-nos a nó s, representantes e porta-
-vozes das reivindicaçoes populares, suficien-
te tranqüilidade quanto a sua atuacao face
aos problemas, cada dia mais frisantes, da
ordem e da segurança em nosso Estado.

Leio, Sr. Presidente, as declaraçOes do
Secretánjo VenIcio Alves da Cunha:

"- Como responsável pela segurança
püblica, não permitirei que "menores fiquem
matando e roubando". 0 problema (10 menor
na area da Secretaria de Seguranca Pñblica
vem sendo a rninha constante preocupação.
Apesar thus deficiências materiais, não pcI-mi-
tirei que meninos delinquentes matem e ron-

hem, pelo simples fato do Governo e comuni-
dade não terem encontrado soluçOes Para aten-
dê-los como desejarn. Não será através do es-
candalo que irernos resolver tao complexo
problema. Governo e sociedade são respon-
sáveis pela situaçao do rnenor em todo o
rnundo.

- Como uma this prirneiras medjdas do
seu Governo, o Governador Aureliano Cha-
ves, se.nsivel ao campo social, determinou
as abordagens dos mdltiplos e complexos pro-
blemas que encerrarn o menor, nos seus está-
gios que vAo do abandono a delinquencia. Os
resultaclos virão ern breve e de forma gra -dual e racional.

- Ao assurnir a Pasta, estive na Delegacia
de Orientaçao ao Menor e senti as suas defi-
ciências no atendimento aos pequenos presos.
Substitui todo o pessoal da DO-11 corn o obje-
tivo de selecionar Os futuros responsáveis pela
permanência de meninos naquela repartição.
Colocamos dois jovens delegados e deterini-
nei que Os policiais da DOM freqiientassem
urn curso de especialização na Academia de
Policia, relacionado especificamente corn o
rnenor. Foi o prirneiro ato de minha adrni-
nistracão, dentro das lirnitaçoes de ordern ma-
terial. A DOM não é fábrica de rnonstros. Sc
fosse, cu néo seria Secretário de Segurança
Pdbhica e Aureliano Chaves näo seria Gover-
nador de Minas. Cornunga o Governo do mes-
mo pensamento da populacão da cidade em
resolver irnediatarnente o problema do manor,
pois o mesrno nao pertence a alçada da
Pasta.

- 0 Governador Aurehiano Chaves estã
preocupado corn a situação do menor aban-
(lonado e do delinquente, não so em Belo
Horizonte, mas tambérn em todo o Estado.
Foi criado urn Grupo de Trabalho Para estu-
Jar o problerna. E a prova da preocupação do
(xovernador corn tao angustiante situação.

- Colocamos a disposição do Juiz de
Menores tudo o de que venha a necessitar da
Secretaria Para ajudã-lo. Cursos especificos
ministrados na Academia de PolIcia foram
oferecidos aos comissánios e dernais elemen-
tos do Juizado de Menores Para melhor Ca-
pacita-los no trato corn menores abandonados
e dehinquentes.

- Antes de completar 90 dias a frente
da Secretaria de Seguranca, tive a honra de,
como integrante (Ic umna harmoniosa equi-
pe de governo, participar cIa extincão do
farnigerado presidio da Lagoinha, desumana-
mente cognominado Depósito de Presos, cum-
prindo apenas preceitos legais, pois não ter-
giverso corn os seus postulados. Por ser urn
hornern de forrnaçao cristã, aprendi desde
muito cedo a não me omitir, razão pela qual,
corn profundo respeito e bastante serenidade,
em nome do Governo de Minas Gerais, repilo
corn determinaçao todo e qualquer incentivo
a prática de delitos, partindo de quaisquer
origens e formas e sob quaisquer inspiraçôes
on propósitos. Fique a opinião pñbhica tran-
quila, porque o Governo está partindo obsti-
nadamente ao encontro de solucoes para os
problemas do menor, corno também está apa-
i-elhaclo Para prover de seguranca o povo
inineiro."

Era o que tinha a dizer, Sr. Presidente.

seria simpleslTieflte a sua venda on encampa-
cão. Vejam V. Exas. a gravidade do proble-
ma, quando urn banco das tradicOes do Cré-
dito Real pode ser vendido. Alas, Para escia-
recimento a V. Exas., devo dizer que o Sr.
Miguel Augusto foi colaborador do Sr. Maga-
lhães Pinto no tempo em que o Senador go-
vernava Minas Gerais. Ocupou a Pasta da
Fazenda de seu Governo.

Se daqui a alguns meses for concretizada
esta tragédia, está sendo registrada hoje a nossa
advertênCia e o nosso brado de alerta. NSo
acreditarnOS que possa existir esta manobra.
,\6s, juiz-foranoS, teunos urn carinho especial
Para corn o Banco de Crédito Real, porque lâ
Sc situou a sua matriz. Não existe mais lá a
unatriz, porque, solertemente, maquiavelica-
mente, so se encontra lã urn departarnento,
que está ciii vias de transferênCia Para a Ca-
pital, o já referido DEMEC.
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91.4 REUNJAO ORDINARIA, AS 9 HORAS DE 29 DE AGOSTO DE 1975

BENEFICIOS PARA PlUM-I

o SR. DEPUTADO EURIPEDES CRAIDE
Sr. Presidente e Srs. Deputados, antece-

dendo a campanha politica passada, o Gover-
nador atual dos mineiros esteve na cidade de
Pium-i, Ocste de Minas Gerais, ocasião em que,
em praça püblica, S. Exa. deixou a impres-
são a todos os pium-ienses de que, no seu
Governo, Piuin-i seria uma das cidades aqus-
nhoadas corn grandes beneficios prestados
pelo Governo que iria se empossar dentro cia
pouco. Bis que agora o povo de Pium-i estã
a clainar a presenca do Sr. Governador do
Estado, no sentido de canalizar para aquela
cidade os beneficios que se fazem necessã-
rios. Ha pouco, tivernos a instalação cia agên-
cia da Caixa Econôrnica Estadual, inegavel-
mente, urn grande acontecimento que marcou
époCa para aquela populacão. Mas, como é
claret e evidente, a populacão da cidade de
Pium-i não vive so em tomb de urn estabe-
lecirnento bancário; vive (le tantas outi'as
coisas, que estarnos a pleitear ha inuito, desta
tribuna, act chefe do Executivo das Alterosas,
fazenclo corn que volte suas vistas para a ci-
dade de Piurn-i. Ha pouco, a METAMIG fez
convênio corn a Secretaria da Agricultura na
importância vultosa de 21 rnilhöes de cruzei-
ros, para a instalacão de moinhos, para o be-
neficiarnento e producão de pó calcário. Por
que não se lembrou cia cidade de Piurn-i, para
instalar ali urn moinho? Por que apenas Plum-i
foi esquecida no Oeste de Minas Gerais? Ou
serã que o Sr. Governador, ja tao rapidamen-
te, está se esquecendo dos compromissos as-
surniclos? Piurn-i está a clamar por urna es-
cola dc agricultura que possa fixar seus jo-
vens àquela terra, fazenclo corn que scus
filhos tenliarn oportunidade de prosseguir em
estudos, em busca de algo meihor. Entretan-
to, continualnos a clarnar abs chefes do Exe-
cutivo das Alterosas, parecendo que estarnos
batendo em portas fechaclas, pois des nSo
conseguiram, ate agora, proferir urna palavra
amiga dc aquiescCncia. Pium-i pecle o retorno
da agência da Caixa Econôrnica Federal, que
o Gover.nador do Estado deveria se empenhar
para levar para aquela cidade. Este estabele-
cirnento, juntamente corn a Caixa Econôini-
ca Estadual, iria redundar em maior acervo
econôrnico para o Oeste do Estado. A zona
de Pium-i e produtora de café. Corn relacão
A instalacao de urna agência do Banco do
Brasil, sobre a qual live a oportunidade de
conversar corn o Dr. Mario Passini, recebi
dde a assertiva de que será instalada em bre-
ve, assim corno urn armazérn do IBC. A ins-
talacSo do Banco do Brasil e de urn armazém
do IBC é algo que se faz necessãrio. Pium-i
procluz uma das maiores safras (IC cereais do
Estaclo e, entretanto, nós perguntamos: onde
estñ o armazém da CASEMG tao prometido e

decantado por aqucles que fazem polItica na
região? Outros foram beneficiados; Pium-i foj
esquecida. E necessário, assim, que Se 1cm-
brem de que Pium-i é parte integrante do
Estado de Minas Gerais. Suas lavouras estão
a clamar por urn tratamento melhor por parte
do Governo. Contudo, nós ainda ficamos ape-
nas na expectativa de esperaflca, alargando
cada vez mais o crédito de confianca ao riovo
Governador do Estado. 0 Governo Federal
estd em fase de exploração das riquezas de
nosso solo corn perfuraçöes cm busca de pe-
tróleo. Estamos explorando o fo,fato de Pa -
tos ile Minas; por que não explorar a cromj -
ta que se encontra nas terras de Pium-i? Nós
possuimos a METAMIG, Orgao do Governo
do Estado, que se poderia empenhar nisso.
Contudo, a METAMIG permanece urn órgão de
ouvidos rnoucos, scm dar urna palavra que
seja näo dc esperança e de promessa, mas de
realização e de prescnca (laqueles quc gover-
narn nosso Estado.

Matéria Aprovada

REQUERIMENTOS

Do Sr. l)eputado Ldcio de Souza Cruz,
solicitando a constituicão de urna comissão
dc cinco meinbros, para representar a Casa
na Exposicão Pecuária e Industrial de Trés
Coraçöes, a realizam-se de 31 die agosto a 7
(Id' seternhro prOximos;

Do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone,
solicitando seja insemido nos anais voto tie
congratulacSes corn o Colégio Santo Agosti-
nho pela passagem do sea 41.° aniversário
de fundacão

PROJETOS

N.9 125, do Sr. Dcputado Milton Salles,
que dá a denominacão de Forum Dr. Cha-
quibe Peixoto Sampaio ao fóruni da cidade
de Almenara, em l . a discussSo;

n.9 180, do Sr. Deputado Mendes Barros,
que declara de utilidade pdblica o Centro Edu-
cacional União de Servicos - CEUS, em
discussao;

n.9 146, do Sr. Deputado JoSo NavarrO
que declama de utilidade piblica o Conserva-
tório ArtIstico e Musical Johann Sebastian
Bach, em 2.' discussão.

Proposta de Emenda Constitucional n. 1,
do Sr. Deputado Jorge Orlando Carone, que
altera o art. 25 da ConstituicSo Estadual.

Expedjente

TELEGRAMAS

Do Sr. Ademar Ribejro da Silva, Dii etox--
-Geral do DNER, informando que os contra
tos de emprejtada para a BR-496, Pirapoi-a -
Corinto, foram assinados a 14 de juiho Olti-
mo, corn prazo de conclusOo prevjsto para
540 dias, a partjr do dia 29 do meSmo mês;

da mesma autoridade, informando, a res-peito da implantacao e pavimdntacao do aces-
so da cidade de Olarja A BR-267, que, de acor-
do corn o Decreto n.' 61.594, die 24-10-67, oasfaltamento de acessos As rodovjas federajs
so é viável desdic que OS mesmos apresenternterraplenagem JO concluj 	 e condicOes detrOfego.

Proposicoes

0 SR. DEPUTADO EMILIO HADDAD -
Sr. Presidente, Srs. Deputados Quero fazer,rapidamente, alguns comentOrjos a respejto de
notiejas veiculadas por jornajs do Rio de Ja-neiro e de São Paulo.

Informam esSes órgäos de divulgacao que
recentes pcsquisas feitas nessas duas cida-
des indicaram uma queda de cerca de 10%
no prestIglo do MDB, tomando-se por base a
eleicOo de 1974. Poderja ser, 0 primeira vis-
ta, urn fato inquietante e assustador, quc de-
monstrasse que os senadores, deputados fe-
derajs e, Sobretudo, os deputados cstaduajs do
flosso partido nOo estivessern dumprjndo no
cxercjcjo de seus mandatos, os compi-omissos
assumidos em praça pOblica, durante a memo-
rOvel campanha de 1974.

E preciso, entretanto , para restabelecer
a plena verdade dos fatos, que sejam coloca-
dos alguns fatores que, no rneu entender, são
absolutamente necessOrjos na análise de urn
assunto tao complexo e dificil. Não hO no
Brasil, no meu modo de entender, urn Orgão
de pesquisa de opiniSo pUblica que retrate,
corn fidelidade e autenticidade, a vontade do
povo brasileiro, a não ser o Instituto Brasilej-

PBESIDENCIA DO SR. DEPUTADO
FERNANDO JUNQUEIRA

Comparecjmento

Fernando Junqucira - Wilson Tanuic
LOcio de Souza Cruz - Said Arges - Amil-
car Padovani - AntOnio Dias - Carlos Eloy
- Christovam Chiaradja - Cicero Dumont
- Cyro Macid - Dênjo Moreji-a - Domjn-
gos Lanna - Elmo Braz - Emilio GalloEmilio Haddad - Euripedes Craide - Fa-
bio Vasconccllos - Genésio Bernardino
Gomes Moreira --- Haroldo Lopes - Hum-
berto de Almeida - João Bello - João Mar-ques 	 João Navarro 	 João Pinto BibeiroJosé Santana - Kernil Kumaira - Lujz
Baccarjni -- Mendes Barros - Milton Lima- Milton Sailes 	 Morvan Acayaba - Nar-célio Mendes 	 Neif Jabur 	 Nilson Con-tijo - Nunes Coelho 	 Ronaldo Canedo --Sérgio Ferrara - Sérgio Olavo Costa 	 SyloCosta -- TelCmaco Pompei.

REQUERIMENTOS

N. 515, do Sr. Deputado Emilio Haddad,
em que pede sejam enviadas mensagens aoslideres da ARENA e do MDB no Sdnado e
COmara Federal, SOlicjtando dos mesmos apoloao projeto do Sr. Deputado Roberto de Car-Vaiho, que dá nova redação ao art. 79, do
Oec retolej n. 9 294, de 27 de malo de 1969;

do Sr. Deputado Jorge Orlando Caronesolicitando urn voto de congratulaçoes corn
,

o Jornal 0 Debate, que completa hoje 22 anosdc circulacao.

do Sr. Deputado Emilio Haddad, solici-tando voto de congratulaçoes corn a SantaCasa de MiserjcOrdja de Oliveira, que, no pro-
ximo dia 19, completa scu centenái-jo;

do Sr. Deputa(lo João Navarro, solicjtan-.
do audiêncja da Cornjssão de Educacao, que
näo se rnanifestou sobre o Projeto n. 9 95, quetrata die matérja pertinente 0 referid comis-sao.

Pareceres

Receberam parecer favorável:

das CornissOes da Constituicao e Justica,AgropecuAria e Poljtjca Rural e Financas eOrcamento , cm reunião conjunta, o Projeto
n.° 173, em dliscussão Oflica;

da Comissão de Segurança, os Requeri-
ilientos n.s 393, 414 c 447.

Oradores

COMENTARIOS SOBRE NOTICIARIO DA
IMPREN'SA.
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FO (IC (icografia c EsLatjsica, F0 io Go
no Federal, que traz a ehancela e a responsa-
bilidade do poder federal. A não ser esse, Va-
rios outros órgãos de pequisa faiharn por mo-
tivos os mais diversos. Contudo, aceitail(1O
como válida a divulgacão desses resultados,
passo a lazer as observacoes a que inc referi.

Em prirneiro lugar, durante a campanha
eleitoral, a justiça eleitoral eoloca a disposi-
ção dos partidos, ARENA e MDB, todos os
veiculos (IC comunicacaO (To Pais, principal-
mente a televisão, que atinge todos o., pontos
do Estado e da Nação brasileira. Colocado
ein acão o piano eleiioral do MDB, é lógico e
evidente que a nossa inensagemn e a nossa pa-
lavra fossem levadas, naquela ocasião, a todos
Os brasilciros. A mensagemn da oposicao era
inensagdfli de esperanca e de renovacãO, rno-
trando Os erros acumulados administratiVa-
mente durante os Ultimos anos As sim, o
partido atingiu o major Indice (IC popLilari-
dade desde 1965.

Passadas as cleiçOcs, (livulgados Os seus
resulta(IOs C empossados os elcitos, somenk
o Governo passou a ter, constanteiliente, a sua
( lisp osicSo, a televisão, o radio e outros meios
tie propaganda c divuigacão, tendo a oposiçdo,
como veiculo de atuação, as tribunas (10 Se-
nado

'
(la Câmara Federal e das Assembléias

Legislativas. A nossa propaganda, a ,nossa pu-
blicidade ê, pois, altamente condicionada. E,
havenclo uma propaganda major do Governo
e nenhurna da oposicão, é logico c natural
quc haja urna queda no prestigio (10 partido,
em termos como foram colocados pelo Ins-
tituto Galup. na pesqUiSa realiZa(la no Rio e
cm São Paulo. Não qui dizer esta queda (Id
10% que não tenha o MDB procurado cumn-
prir corn o SeU (lever, corn sua missSo de dar
prosseguiinento (I luta de 74. Não podernos
negar que esta forma de luta, que esta rnanei-
ra de levar a menSagem do partido da opo-
sicão varia de sena(lOr para sena(I0i, de depu-
tado federal para deputado federal, de depu-
ta(Io estadual para deputado estadual, porque
alguns são mais veernentes, outros mais des-
temidos e corajosos, no sentido de lancar sua
mensagern, mas não ha nunca umn covarde
dentro do MDB. Apenas uns são mais come-
tlidos, mais reservados, mas não inenos des-
ternidos, não merios engajados (lentro do pro-
cesso de luta do MDB. Durante a camnpanha
politica, os arroubos de oratória e mnesrno Os
discursos ganham urna (limensao major quc
o dia-a-dia dos irabaihos tias Assemblêias Le-
gislativas c das Cârnaras mais alIas oferece.
E o caso de urna campanha eleitoral oncle
candidato a Senador procura levar uma men-
sagem mais emotiva e de mais sensibilidade.

0 MDB tern cumprido sun rnissão; estã
vigilante na crItica aos atos do Executivo.
Está procUrafl(i0 dar a esta crItica urn caráter
altamente positivo, oferecendo as suas suges-
toes, dentro do seu prograrna de acão, den-
tro da sua norma de atuacão. 0 MDB, em qiie
pese o respeito que ternos pela divulgacão des-
ses resultados, estã cumprindo corn lealda-
de e fidelidade os seus objetivos. Essas oscila-
cOes no prestigio do partido ou de politicos
individualmente são naturals, são normals.
Podemos citar urn exernplo amplarnente Co.
nhecido de todo mundo: o Presidente Nixon
depois do escândalo de Watergate, depois th

S(i( ILflllII' CI I 	 (j) 	 P rIia() (jOe 0 Pie.sidcnte Gerald Ford The concedeu, atingju ni-
veis muito baixos de popularidade, nunca
antes atingidos por urn presidente da Repu-
blica dos Estados Unidos da America do Nor-
te. No entanto, ha poucos dias, lendo urna
revista americana, senti que sua popularidade
jâ estã retornantlo a niveis quase normaj5

E, portanto, normal, dentro desta dinârnj..
ca (Ia polItica, (Ia atuacão politica, quc Par-
Lidos on que politicos indivi dual mente atinjaiii
urn indice major on menor de PoPUlaridade,
(lependendo (10 memento e da situação.

Devido ao pouco tempo que me resta, gos
taria de (leixar consignado nos anais desta
Casa que o MDB não abre mao de sun posi -
cão (Id luta em favor do povo brasileiro e que
não fugirá no compromisso assumido em pra-
(1 piiblica em i974. Aqui etarernos, na As-
semnbléia Legislativa, coin a modéstia de nossos
trabaihos, procurando cumprir COIn lealda-
mie e fidelidade os nossos objetivos.

PROBLEMAS DA PECUARIA

o SR. DEPTJTADO JOSÉ SANTANA
Sr. Presidente, Srs. Deputados.

Ern marco, bern no inicio (le minha jor-
nada nesta Assembléia, ocupei a tribuna corn
o propósito de fazer urn pronunciamento de
reflexOes sobre a pecuaria de corte, que vivia
uma (las quadras mnais sombrias de sua evo-
lucão.

Lenihrano-nos todos (Ic urn vigoroso telex
do ilustre Presidente da Federacão da Agri-
cuitura do Estado, dirigido ao Sr. Ministro
(In Agricultura sobre a erise que flagelava os
pe(uaristas mineiros.

Posteriormente, na sede daquela presti-
giosa Federação e em reunião a que compa-
recerarn as mnais autênticas liderancas da eco-
nomia pecuaria, fol lido e entregue no Sr.
Ministro urn documento sério e candente so-
I)rC a crise em foco.

Men discurso, baseado em observacOes co-
lhidas no interior e enriquecido por depoi-
rnentos de lCcnicos e pecuaristas, fruto de aná-
use serena e estudo cuidadoso, logrou ampla
repercussão, assimn em Minas como cm outros
Estados da Federacão.

Passados quatro meses, e jã agora no ml-
cio da entressafra, retorno ao tema do pro-
nunciamento em tela, estimulado mesmo por
muitos pecuaristas que compreenderam a es-
sência do men discurso e ditado pelas mani-
festaçOes que venho recolhendo ao longo de
minhas jornadas pelo interior pastoril de
Minas.

Na FAEMG, que é caixa tie ressonância das
angtistias e afligOes da classe patronal rural
c estuário para onde fluem as aspiracOeS dos
home.ns que amanharn a terra, é fãcil avaliar
o clima dc expectatiVas, (IC novo inquietafl
tes, face as nuvens sombrias que voltam a toh
dar os horizontes da economia pecuarla.

Justo é que se proclame haver o Goveruo
Federal diligenciado no sentido de atender
algumas das mais urgentes reivindicacOes dos

ecUaIiSLS ._-\C (l(1OUSe- 	 U P1U(eSSU (IC aqul-
icão de bois gordos; manteve-se, oficialinen-

Ic pelo menos, o preço de Cr$ 110,00 por ar-
roba; estocou-se urn volume de Came da or-
dein de 160 mil toneladas, fato scm preceden-
tes na econornia brasileira. 0 volume tie re-
cursos par o programa de retenção de crias
Iingiu nIvel surpreendente. Iniplantam-se o

prograrna Nacional de Pastagens e o POLO-
CENTRO

Entrelanto, enibora na prirneira lase do
entressafra, bois gordos continuam a ser ofe-
recidos ao mercado, e sua cotaçüo iamcntavcl-
mnente (IesCeu ao patemnar dos Cr$ 90,00. Go-
meca o Governo a liberar seus estoque; de
came congelada no tempo eiri que bois gordos
ainda se oferecem a urn mercado que Sc mnos-
Ira pouco interessado din adquiri-Ios.

Vale a penn observar, tambCrn, que Os FC-
ços para o consurnidor final se mnantêiii Os
meSmos, aurnentando-se, conseqüentemente, as
mnargenS (IC cornem-cialização.

Não se vislumbra qualquei- perspectiva de
abertura dos mnercados iniportad ores. A pro-
pria FAO, sempre apressada din i(jenti!lcar a
fome e a insuficiCncia de alimnentos, se mos-
Ira pessirnista corn relação ã- possibilidinles
de importação de came, mormimente pelos pal-
ses europeus.

A falta (Ic estatIsticas seguras e atuais não
permite conhecimento preciso do rebanho
existente c nem sequem do quantitativo de bois
gordos. Para1e1amntc, desconhiece-se a taxa
de aumento (ha capaci(IaUe de consumo
came bovina no mnereado in(crno. Esgotam-
-se-jam os estoques existentes ale o principio
da próxima safra, a Gm (IC ser iniciada nova
eslocagem? Estaria disposto o Governo a am-
pliar sua capacidade (Ic estocageni, já que C
de se esperar safra hem superior a partim- de
dezembro e, desgraçaclainente, näo Sc 'vislum-
bram horizontes favoráveis no pIano intemna-
cional?

A par dessas irmdagaçOcs naturals c lOgi-
ens, que intranqtilizam Os pecuamisas, esté
outra extremarnente grave. Que acontecerá
com os preços da carne? Continuarã o Gover-
no tentando conter a inflaçao corn a conten-
cão do preco do boi? Seria sustentãvel preva-
lecer na prOxirna safra a Incsrna co[açdo (Ic
marco tie 1974? Não responderarn os pecua-
rista; aos apelos do próprio Governo, no sen-
tjdo (Ic aunientar a produção? Não basta, cvi-
d entemnente, que Sc assegmire a cornpro da pro-
dução pleiteada. ImpOe-se pagam- por cia urn
preço que remuncre condignamente quem a
produziu.

A euforia coin que se mecebeu a nova ci-
tratégia de menor preço para o consumidor,
de maior renda par o agricuitor e (le meihor
padrão de vida par o trabalhador vem per-
dendo alento e substância, face ao que aeon-
tece corn o preço da came e do leile. Empo-
brece-se e descapitalizase o campo, chumba-
do por compromissos bancãrios e juros quc
Se acumulam corn sucessivas e necessarias
Prorrogacoes tie datas fatais de vcneirnentos.

Ainda agora, no mês de juiho, conhecemos
todos mais uma adversidade para os pecua-
ristas motivada pelas baixas temperaturas e

ate mflcSnio g(a(Ias (lue, em Ma 'e , ilagclareJu
mais as pastagens do que as lavouras.

Corn isso, naturalmente, se apressam am-
da Inais os pecuaristas, a fim tie se libertarern
do gado gor(lo on quase gordo, jmi que as pas-
tagen não tern potencialidades para susten-
ta-los.

Se a quadra atual é assirn inquietante,
inais inquietante se torna ela, coin vistas a
próxirna safra e a urn futuro urn pouco niais
(listante.

IJrna das grandes preocupaçOes tie muitas
inleiigCncias C a forne que se identifica cia
muitas areas do rnundd. AlCmn da fome en
si, calainidade que dispensa cores on adjeti-
vos, sabe-se da carCncia de proteinas, parti-
culammente tie proteina animal

Pereebe-se, scm qualquer dificuldade, que
a forne existe e que a falta tic proteinas Se
manifesta, JJ0(lUd ianto aqui, no Brasil, quan-
to em quase todo o mundo, falta o neeesi-
rio poder d( conipra. Haja mais alto renda
para as grandes massas, e o podem (IC comnpra
natumalmente se amphora , estirnulando, con-
scqucntemnente, a (lernanda e a produção.

Ahirnentos são consumidos per toda a hu-
nianidade, não sendo corno outras utilidades
e serviços que Sc por[ani como privilCgios de
pequenas rninorias.

ii bern de ver que a abuntiãncia de au-
mentos postos a haixos preços a disposição da
massa consumidora é altamente desejavel.

Não posso cornpmcendem, entmctanlo, per
que a agropecuaria ha tie ser o setor mespon-
sável pela contenção da inflação, chunibando-
-se Os preços de seus piodutos a niveis infe-
riores. Ainda mais me confunde o espirito e
tortura a intehigCncia verificar que os hornens
(10 campo eon tinuam a scm Os quc menos par-
ticipans (10 bolo do riqueza que des mesmos
criarn. As margens tic comerciabização se am-
pliam, Os consumnidores pagani cam e os pro-
(lutores são mal rernurmerados.

Se é verdade, e o próprio II PND procla-
ma que a agropccuãria vern revebando dma-
niismno e razoãvel capacidade tie reação aos
estimulos tie preços, como esperar que cia
prossiga em Sen dinamismo, se Os precos para
came permanecem estancados desde marco de
1974?

Imnplanta-se, coin muitas esperanças, 0 pro-
granma do POLOCENTRO, no qua! Minas é dos
mais bern contemplados. Corn eie on graças a
dc C de se esperam que extensas areas de cer-
mados sejam despertadas para a agricultura
e par a pecuaria . Acredita-se que, haseado
em estudos tCcnieos de indiseuti'vcl confiança,
o Governo se empenha em rnais urn projeto tie
impacto, expandindo, assirn, a fronteira agro-
pccuãria.

Não se ha tie subestimar a expectativa de
volurnoso aurnento de producão. A grande
questão estã, no entanto, vinculada as perspec-
tivas (Ic transporte, estocagem, comnercializa-
cão e precos dessa volumosa producão.

Para nOo fugir tin tese central desta and-
use, fico a imaginar se nOo se corre o risco
de saciificar uma economia pastoril em cx-
pansão face as incertezas dos mercados.
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Einboi'a rcconlicça ncsta icflcxôcs a]-
gumas cores de pessirnismo, ineu propósito
não é outro senão o de despertar o debate, fato
que não se tern verificado corn a frequência e
nivel desejados.

Onde está a verdade? Quern a tern? Quais
os estudos sérios a nos ilurninarein a estrada
a percorrel? Confia-se no aumento da produ-
tividade como rncio de reduzir os custos de
producäo. A meihoria da produtividade em
pecuária bovina so se torna possIvel a rnédio
e longo prazos. E em urn pals conhecidamen-
te conservador a respeito de suas práticas
pecuárias extensivas, calcadas predoininante-
mente nos recursos naturais generosos, como
se haveriam de conquistar mais altos indices
de produtividade senão através de precos Ca-
pazes de reinunerar adequadarnente?

Os anos de 1972 e 1973 parecialll haver
descoberto a jarnais conhecida prosperidade
Para a agropecuária brasileira, principalmen-
te porque os mercados externos se abriam
prontos a importar.

Sein embargo da desconcertante crisc do
petróleo, que pôs em xeque a economia mun-
dial, prosseguiu-se, entre nós, a campanha do
aumento (Ia producão agropecuária, já quo o
Brasil havia descoberto sua ignorada capaci-
(la(Ie de sec celeiro do inundo.

Acredito sinceraniente nos excelentes pro-
pósitos e nas deeisöes governamentais. Tenho
confiança na capacidade dos nossos técnicos
c economistas. Ressalto as generosas poten-
cialidades da terra brasileira. Entusiasma-me
a comprovada capacidade cinpresarial dos
Jirasileiros de modo geial e dos inineiros em
particular.

E é por esta crenca e este entusiasmo quo
on gostaria de ver a Asseinbléia Legislativa de
Minas empenhar-se no debate de problernas
corno os da natureza deste que hoje ofereco
Ii consideracão e exame de incus eminentes
colegas.

ELOGIO A MIGUEL AUGUSTO GONçALVES
DE SOUZA

O SR. DEPUTADO JOAO BELLO	 Sr.
Presidente e Srs. Deputados.

Quero, desta tribuna, dar noticias de urn
jantar ern que foi hornenageado o Sr. José
Tostes de Alvarenga Filho, diretor (10 Banco
de Crédito Real em Juiz (IC Fora. Naquela
oportunidade, o ilustre dirigente do banco,
hornem que já ocupou vários cargos pOblicos,
Sr. Miguel Augusto Gonçalves de Souza, fez
urn pronunciamento que muito agradou Oque-
les quc se encontravam naquele jantar, repre-
sentantes de todas as classes de Juiz de Fora.
Tal pronunciamento trariqüilizou tambéni o
povo daquela culta e grande cidade, em vista
da declaração de que a sede do Banco de Cré••
dito Real será mantida em Juiz de Fora, pois
este é o pensarnento da diretoria do banco e
do eminente Governador Aureliano Chaves. Os
presentes ao jantar ficaram satisfeitos corn
aquele pronunciarnento pois todos confiamos
na atuacão de Miguel Augusto Gonçalvcs, ho-
Them capaz, sério, honesto e trabaihador. E

urn homem de exti'aordinário cspii-jto pObli-
Co JUC, possuindo várias indOstrias de vulto
em Minas Gerais, nao Sc negou a participar do
Governo, como Diretor do Banco de Credit0
Real de Minas Gerais. Sob sua direcao, este
iinportante estabelecimento bancário caminha
Para o son lugar devido entre os bancos de
Minas c do Brasil. Fundado no Império, foi
sempre urn banco em quo todos os rnineiros
e brasileiros confiavam, por sua tradição, por
sua direcão, ocupada por grandes figuras de
relevo, e hoje tern a sua frente urna diretoria
capaz, muito bern cornandada por Miguel Au-
gusto Gonçalves de Souza.

Ern poucos rneses de atuacao, sob essa
(tiretoria, o conglomerado do Banco de Cré.
dito Real de Minas Gerais já ocupa o 10.° lugar
no Pals. Carninha, já, Para Os 5e05 balancos
reais, apresentando resultados de acordo corn
o son passado, bons Para o andamento e o
progresso daquele banco.

Conhecernos Miguel Augusto Goncalves de
Souza no Governo do grande mineiro llaga-
lhães Pinto, quando dc ocupou a Secretarja
do Governo e a Secretaria das Finanças. Não
era urn politico naquela época, mas não de-
sagradou os politicos, pois procurava atendê-
-los na medida do possivel, nunca rnentindo,
inas, sirn, curnprindo, corn lealdade, o seu dever
Para corn aquele Governador. Miguel Goncal-
yes de Souza é uma reserva moral, intelec-
tual e financeira de Minas Gerais.

Moco ainda, porque sua idade me parece
que nao chega aos cinqüenta anos, tern na sua
[tadna várias inddstrias de vulto que vem con-
duzindo corn acerto, corn decisão, corn hones-
tuta(le. E C de se notar quo nas indOstrias de
Miguel Augusto Gonçalves não ha praticarnen-
te causas trabalhistas. A sua empresa dá as-
sistência social e cultural aos seus funcionã-
rios e aos seus operários. Já tern formado
vários filhos de operários e funcionários da-
quela ernpresa ern cursos superiores.

Por jsso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
nOs, que somos da Zona da Mata, nos sentirnos
satisfeitos corn 0 pronunciarncnto feito por
Miguel Augusto Gonçalves em Juiz de Fora e
estarnos certos dc que c, a frente da Presi-
dência do Banco de Crédito Real, ira levar
aquele banco a sua antiga tradição de urn dos
inelhores do Pals, Para gloria de Minas e do
Brasil.

Probleinas da Ga[eicullura

Outro assunto, Sr. Presidente, que me traz
a esta tribuna C o problerna da cafeicultura
em Minas Gerais e no Brasil. Estarnos atra-
vessando urna fase das mais dificeis, porque
o Sr. Presiciente cia RepOblica colocou a fren-
te do IBC urn hornem de grande valor cornO
economista e funcionário do Banco do Bras'!,
mas que, quando ingrcssou no IBC foi sin-
cero e confessou que nada entendia de cafe.
Por esta razão, ate que aquele Presidente SC

enfronhasse, principalmente, na comerciali
zacOo do café, que é urn dos problemas malS
difIceis daquele Orgão, já se passaram varloS
rneses e perderam-se vários mercados.

O SR. DEPUTADO NILSON GONTIJO -
(Profere discurso que, por nOo ter sido de-
volvido pelo orador, será publicado em outra
edicOo.)

PRONUNCIAMENTO SOBRE 0 ENSINO
SUPERIOR

0 SR. DEPUTADO ANTONIO DIAS -
Inicialmente, agradeço as palavras do Depu-
tado Nilson Gontijo, ao afirmar ser urn da-
queles que aqui permaneceria Para ouvir as
minhas palavras.

Na realidade, o assunto quc me traz a tn-
buna, neste rnornento, é de grande relevância.
Relevante não apenas Para nos, mas, sobretu-
do, Para o ensino do Estado de Minas Gerais.
Queria falar sobre o ensino superior em
nosso Estado e, posteriormente, inn falar
algumas palavras sobre o pronunciamento do
nobre Deputado José Santana, que discorreu
sobre problerna não menos grave Para Minas
Gerais, que C a pecuária nacional.

Vejo, por conseguinte, que o nobre Depu -tado Nilson Gontijo tern razão em sua obser-
vação sobre estar a Casa vazia. Verdade que,
corn a presença de ape.nas Poucos colegas,
pouco ou quase nada adiantaniam as minhas
palavras. NOo teriam elas ressonância senOo
nos corredores e repartiçbes desta Casa.

Deixo, assim, Para, em outra oportunida-
de, fazer este pronunciarnento, Para o qua!,
desde logo, peco o apoio dos meus queridos
e grandes colegas da Assembléia Legislativa.
Muito obrigado.

Questôes de Ordem

0 Sr. Deputado Nilson Gontijo (Sus-
cita questOes de ordem que, por nOo terern
sido devolvidas pelo orador, serOo publicadas
em outra edicao.)

Transcrição de Matéria

Artigo publicado no Estado de Minas de
20-5-75 e transcrito nos anais a pedido do Sr.
Deputado Rairnundo Albergaria, através do
Requerimento n. 9 315.

"Dois Pesos e Duas Medidas

Austen Amaro de Moura Druinonci

E manifesto o propósito do Presidente
Ernesto Geisel de humanizar o regime, din
sua retornada dernocrOtica, na integraçOo so-
cial do trabaihador, a cornecar pela area da
administração pdblica, corn a valorizaçao do
servidor, pela reavaliaçao dos cargos, din face
(10 mercado de trabalho, Para obter-se, pela sun
prof issionalizaçOo, a satisfatória produtivida-
(Ic no rendimento do servico pdblico, dentro
(IC) planejamento geral do Governo. E assim
tern sido, nOo so através dc seu cuidado corn
a exata aplicaçSo cia justica social, como tam-
b6m de suas prontas e sucessivas medidas,
visando reformular, sob uma visOo mais rca-
lista do mornento brasileiro, a Previdência
Social, o Plano nacional de habitacOo, a siste-
rnOtica da revisão salarial e do irnposto de
renda, Para evitar quo, quanto a esse ültimo,
o assalariado classe em que , por analogia
da sisternática da rernuneração, se inclui o
servidor pUblico - continue a sec defmnido
como o que paga aquele imposto corn dinheiro
cmnprestado. Tudo isto, C Obvio, tern de influir
positivarnente no desenvolvirnento global do
Pals, criando uma assistência mais efetiva ao
trabalhador, aurnentando-lhe a capacidade pro-

Agora, Si. Presidente, coin a geada no
Sul, nos estamos no ar, sern direção e scm
orientacão. A classe produtora está fazendo
urn movimento, no sentido de tirar da Presi-
dência do IBC aquele presidente, porque julga
que dc não está conduzindo bern o IBC. E o
pior, Sr. Presidente, é que se estabeleceu urna
polêmica entre o Sul, o Estado de Säo
Paulo e todos os Estados quanto as di-
vcrgências de quando e onde deve ser plan-
tado o café. Eu, corn a prática que tenho
no assunto, julgo quo nós, os mineiros, deve-
remos procurar tratar das lavouras ja planta-
das, adubá-las bern, pois poderemos pegar pre-
ços lions nestes trCs, quatro ou cinco anos,
porque não se iludam os plantadores de café:
se 0 café tern urn preco exagerado, isso traz de-
sorientacbo no meio da lavoura e estlinulo
Para que todos os Estados plantem café exa-
geradarnente. Teremos entOo o perigo de ca-
ininhar Para a superproduçOo do produto, e
cairernos nurna crise que ja está acontecendo
eni Minas e no Brasil.

Por isso, Sr. Presidente, Srs. Deputados,
a FederaçOo da Agricultura já está fazendo
urn trabaiho no sentido de dar orientaçOo e
tambérn de levar ao Presidente da RepUblica
sugestOes que possam realmente ajudar a re-
solver o prohiema. Censurar apenas nada re-
solve. 0 quc precisarnos é ter juizo e dar su-
gestOes ao Governo de Minas e no Governo da
RepOblica. Minas C o Estado mais sacrifica-
do do Pals corn relaçao ao probleina do café.
Se não fosse a geada que caiu no Sul, nOo te-
riarnos oportunidade de cuidar da lavoura
do café. 0 adubo encareceu rnuito e é de ma
qualidade. As lavouras nOo estavarn sendo
tratadas como deveriam sec. Istavam morren-
do por falta de alirnento.

Levarernos sugestbes no Ministro da Agri-
cultura, Alysson Paulinelli, ao Governador Au-
reliano Chaves e no Presidente da RepObli-
Ca, a firn de que S. Exas. tornem providên-
cias, no sentido de que o café tenha, neste
instante, urna diretriz segura, a fim de que os
hornens da lavoura nao fiquern sacrificados,
principalmente os homens que trabalharn na
terra no Estado de Minas Gerais e que lutam
corn todo 0 sacrificio.

Sr. Presidente, Srs. Deputados, vamos
trazer rnais subsidios coin relaçbo ao assun-
to a que me referi acima. Iremos passar tele-
gramas Para o Ministro da Agrieultura, Para
o Presidente cia RepOblica e Para o Presiden-
te do IBC, que é quem dirige a politica do
café no Pals.
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dutiva e o poder aquisitivo, em seu reflexo
no fortalecimento do mercado interno, viga
mestra d aquele desenvotvimefltO, sabendo-se
que a quase totalidade dos lares da Nac5o é
mantida pelo assalariado, na sociedade de con-
sumo em que vivernos. E nSo foi scm motivo
que o Presidente, .na sua primeira reunião corn
os governadores dos Estados, recomendou que
tudo fizessem prioritariamente para meihorar
as condicöes de vida do povo. E óbvio que
sornente isto poderia reabilitar, daqui por
(liante, 0 partido do Governo aos olhos do p0-
vo. Entretanto, parece que os responsáVeis
pela ARENA ainda nSo se conscienizaraII1
disto, comb, corn acerto, acdntuoU o cornenta-
rista Pericles, discipulo dileto, segundo infor-
ma o jornalista Theódulo Pereira, de Mes-
Ire Midosa de Sá e Benevides, ao observa-10s
de seu Mirante.

Somente essa tornada tie consciência po-
deria evitar que, repetindo o resultado (10 ul-
timo pleito, viesse a ARENA a sec novamente
derrotada no próprio reduto eleitoral daque-
les a quern, pela irnportância politica de sun
posiç5o, deve estar entregue o destino do pal-
tido. Pois, corno se sabe, quern a derrotou
nSo foi apenas o trabaiho objetivo do partido
opositor, mas sim, essa entidade abstrata, dc
efeitos concretos, e que podemos charnar de
Ministério do Mal-Estar Social, e que, onImodo,
onipresente e onisciente, infiltra-se solerte-
mente nos governos, inoculando-ihes a peco-
nha de sua acão corrosiva, intoxicando, em
conseqflência, o povo corn o veneno letal de
sua felonia, para, corno ponta de lança do ex-
tremismo ideolagico, quer de tlireita, quer de
esquerda, indispO-lo politicainente corn os
seus governantes.

[udo isto que agora estamos dizendo é
apenas o preSmbulo da sucinta análise que pas-
samos a apresentar dos reflexos negativos da
polItica de descrimninacSo do Governo passa-
do, em Minas, quanto ao pessoal do serviço
püblico. E, em nossa iscncSo, as restriçOes ao
Governo passado, ora forinuladas sob o ângulo
quc estarnos focalizando, nSo nos impedem
de reconhecer que o mesmo foi realmente dc
grande proveito par o Estado, no campo (Ia
economia e do desenvolvirnento, pois o qu
the faltou foi o assessorarnento a altura, quan-
to S poiltica que mencionamos. SenSo, y e-
jarnos:

Estabelecido o Quadro Per mnanente do Po-
der Executivo, dentro da implantaciio da Re-
forma Administrativa, e que visa restituir ao
servico püblico o profissionalismo, verificou-
-Se sua ornissão, quanto no inativo e 0 apos-
tilado. l)iante da reaçSo da classe, através de

suns entidades representativaS, 0 Coverno de
entSo pcdiu ao Legislativo delegaçao de p
deres para, por decreto, definir a posicão dos
mesmos, face Squele Quadro. Disto, resuj
tou a Lei n.° 6.530/74, que dispôs fosse aque-
Ia definiçSo feita em identidade corn Os cri-
térios adotados par o Quadro Permanente
Em conseqüCncia, veio o Decreto n. 9 17.045/75
que, desconsiderando aquele dispositivo, con-
cedcu ao chefe inativo e ao apostilado urn
aurnento de 50 17o, em duas etapas, respectiy
mente, sobre o provento e o vencirnento, de-
vidos em 1.° de janeiro de 1975. E, subseqilen-
ternente, no apagar das luzes de seu Governo,
o Sr. Rondon Pacheco encarninhou projeto,
agora transformado na Lei 11.0 6.565/75, que
reproduzindo o aurnento descrito acima, con-
cedido pelo Decreto n.° 17.045/75, o esten-
deu aos outros sIrnbolos (le comflissionamento
e abs dernais servidores inativos da a(Imjnjs
trac5o direta, dependendo, no entanto, a me-
Ihoria para estes do enquadrarnento parcial de
seus correspondentes, na ativi(Iade, estabele-
cendo, ainda, a lei, para Os que se aposenta-
rem após o prirneiro provimento de cargo efe-
tivo do Quadro Perrnancnte, o vencimento do
cargo, de qualquer quadro ocupado pelo ser-
vi(lor na data da aposentadoria ou no dia em
que atingir a compulsória, quando, C óbvio, o
yencirnento, base do provento, é proporcional
no tempo de servico. Recluz, por outro lado,
a lei, para quatro anoS, 0 excrcICio para a es-
tabilidade no comi,sioflalneflto e leva para a
inaividade vantagens que antes nSo se incor-
poravam no provento, o que realmnente repre-
senta benefIcio para a classe, comno conquista
de antiga reivindicacãO. Mas, por outro lado,
a lei crum grave disparidade entre as aposen-
tadorias anteriores e as posterioreS a ela, pois,
enquanto aquelas tern aperlas 0 aurnento já
exposto, a esias C assegurado o valor de yen-
cirnento do Quadro Permanente.

Exposta, assim, a conduta do Poder Exe-
cutivo, quanto S posiçSo do inativo e do apoS-
tilado, face no sen Quadro Pernsanente, pas-
sarnosagora aos outros Poderes.

0 Legislativo inciuiu, explicitamente, no
artigo 5•0 e seus parSgrafos, da DeliberacSO n.
164, de 19 de novembro de 1974, que criou 0

sen Quadro Permanente, o pessoal inativo,
mantendo ainda inalterado o valor da vanta-
gem pessoal correspondente ao ñltimo paga-
mento, anterior Squela DeliberacSo, da par-
cela relativa no tempo integral, que foi extifl
to. Tudo isto também corn apoio na Reso-
lucSo fl. 0 800, de 05 de janeiro de 1967, que
regularnentou a Secretaria Geral da Assem
blCia Legislativa, para a definicão, também
em pé de igualdade, do pessoal apostiladO.

Quanto ao Poder JudiciSrio , inclui o mes-
jmw, de igual forma, explicitamente, o servi-
dor jnativo, aplicando-ihe o valor dos sImbo-
los de vencimeuto de seu Quadro Permanen-
te, par cSlculo do provento, conforme se ye
na Resolucão n.° 58/74, do Tribunal de Jus-
tica, publicada em 14 de novembro de 1974,
mtigo 14, parSgrafo 2. 0 , a Resolucão n. 9 8/74,

artigo 13, parSgrafo 2., publicada em 15
de novembro de 1974, do Tribunal de Alçada,
sabendo-se que, quanto ao apostilado, sun de-
finiçSo foi definida au, também, como de
igualdade corn o ocupante do cargo em q 
se den o apostilamento, tendo-se em vista,
natUralmente, 0 artigo 11, pamagrafo 2., da
Lei n.' 2.877/63, art. 10 da Lei n. 4.185/66,

0e artigo 22 da Lei 	 5.945/72.
Por outro Sngulo, quanto a outros seto-

res da adrninistracSo direta, e mesmo loin
desta, onde, pom exemplo, o DER e o IPSEMIL
omitirarn o inativo na reforrnulaçSo de seus
qUa(irOs, ternos a acrescentar que a mesma
polItica de discmirninacSo, ampliando sempie
a area de descontentamento entre o servidor
e o Govemno, funcionou na irnplantacSo do
Quadro Permnanente do Tribunal de Conlas e
da PolIcia Civil, regidos por lei omgSnica, orni-
tindo também o inativo, tudo em contraste corn
as leis anteriores que, promulgadas pelo ex-Go-
vernador Rondon Pacheco, revendo o venci-
menlo da magistratuma, do rninistério pSbli-
co, do Departamento JurIdico do Estaclo, in-
cluIram, explicitarnente, o inativo. E releva
notar que, quanto no magistCrio prirnSrio, onmi-
tida que foi, a princIpio, a professora aposen-
tada, na reforrnulaçSo do vencirnento decor-
rente do Estatuto do Magistério, foi-lhe con-
cedido, posteriormente, 0 aurnento immisómio
de 20%, como se ela (levesse responder pelo
pecado de ter ensinado a 1cr Squeles que, dela
recehendo, urn dia, o pSo do espirito, agora
the negavain o piio material, eie,, Os desti-
tuidos do espimito piThlico que deve presidim
a distribuicSo da justiça social, desatualizados
de seu tempo, portadores (Ia triste senilidade

em que o espIrito cnvelhecc antes do corpo,
como se, numa antecipação psiquica da morte,
• sentirnento apodrecesse antes do coracão e
• raciocinio se decompusesse antes do cé-
rebro; e que nSo merecem o alfabeto, chave
mSgica de toda a sabedoria, o mesmo que, urn
ilia, gravou o decálogo de Deus nas tSbuas do
Sinai, para edificar, no tempo, a perenidade
da fé que se ilumnina da bondade, acordando
o amor do próximo no coraçSo do hornem,
para acender-ihe, em seu reflexo e em sua
ressonAncia, a centeiha da imortalidade, na
csperança da ressurreiçSo, como o relâmpago
esculpe na beleza da tempestade a perfeicao
(10 raio, e o tmovSo desperta do siICncio, para
a acSstica cia noite, em seu mistério, o ceo
adormecido.

Pom esta radiografia, o quanlo possivel
nitida, da politica da discrirninação do Go-
verno passado, quanto no pessoal, somos le-
vados a concluir que, no calvSrio do inativo e
do apostilado, que marcou a via-crucis de
quantos saIrans em sua defesa, a partir da
decretaçao do Quadro Permanente ate a pu-
blicacSo da Lei n.° 6.565/75, o órgSo tCcni-
co do Governo, no caso, comportou-se corno
urn Cireneu as avessas que, ao invés de aliviar
para os rnesrnos o peso do rnartirio, sobrecar-
m'egou-o5 (in enxundiosa tecnocracia quc, in-
(lispon(Io o servidor corn o Govemno, sempre
(lciendeu para si o privilCgio da carla, dentro
da classe. esquccendo-se (Ic que, Se previsto
pelo servidor ainda emn atividade o desnivel (Ic
re mnuneraç5o n a aposentadoria, 'er-se-S dc
obrigado, din (lefesa do equilibrio econômico-
-financeiro (Ic seu padrSo de vida, a recorrer
a outras ativulades i'emuneradas, (ieocamacte_
rizando, assium, a meta principal da Reforma
Administrativa, que C a profissionalizaçao do
servico pSblico

Confia a classe, par a solucSo justa do
cuso, no diSlogo corn o Governador Aurelia-
no Chaves, estadista da melhor formacSo p0-
utica, pela sua cultura humanistica."
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Aérea) 	 ..............................
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142dores) 	 ............................
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Sr. Deputado Emilio Haddad (Homenagem Póstuina
a ex-Deputado) .........................
Sr. Deputado JoSo Bello (Falecimento de ex-Deputado)
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e J. Hercilio Fleury ......................
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Projeto de Lei n. Q 180. do Sr. Deputado \Iendes Barros

Requerirnento n. 495, do Sr. Deputado Artur Fagundes
o n.s 496 e 497, do Sr. Deputado Rairnundo Albergaria
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Albergaria; n. Q 500 do Sr. Deputado JoSo Navarro; n.°
501, do Sr. Deputado Christovam Chiaradia e s/n. y dos
Srs. Deputados JoSo Navarro, Christovam Chiaradia,
Cicero Dumont e Telêrnaco Pornpei ..............
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Oradores
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Roberto Neuenschwander ..................

184
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Projeto de ResoluçSo n.° (cncarninhado pela Munsagern
Governamental n.9 62) ......................
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Kumaira ..............................

185 	 Projeto de Lei n. 9 187/75, do Sr. Deputado Milton Salles
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Oradores

Sr. Deputado Sérgio Olavo Costa (Problemas do Banco
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de Rio Doce) ............................
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Haddad c JoSo Navarro ......................
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Sobre o Proleto n.' 173 e sobre Os Requcrimentos n.°s
393, 414 e 447 ............................

Oradores

Sr. Deputado Emilio Haddad (CorneritSrios sobrc Noti-
211	 ciSrio da Imprensa) ........................
211 	 Sr. Deputado José Santana (Problernas da PccuSria)

Sr. Deputado JoSo Bello (Elogio a Miguel Augusto Con-
211	 calves de Souza e Problemas da Cafeicultura) ......

213 	 Sr. Deputado Antonio Dias (Pronunciamento sohue o En-
sino Superior) ............................

Transcriç5o (Ic Matéria (Dois Pesos e Duos Medidas) ......
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Pareceres
Sobre os Requerirnentos n.°s 445, 469, 479, 480, 484, 486,
487, 488, 490, 403, 496, 498 . 500, 502 e 503; sobrc os Pro-
jetos de EcsoluçSo n. 9s 163 e 164; solre a Proposta (le
Ernenda Constitucional n.° 1, corn cmendas dos Srs.
Deputados Cicero Dumont e Fcrraz Caldas; sobre o Pro-
jeto n.° 101 e sobre as Mensagens n.s 57 e 60 ......
De redacSo final dos Projetos n.°s 84, 140 e 149 ......
De redacao final da Proposta de Emenda Constitucional
n. 	 3/75 	 ................................

Oradores
Sr. Deputado Euclides Cintra (BenefIcios para Itajubu)
Sr. Deputado Jorge Orlando Carorie (Elogios a Cicero
Dumont e Ferraz Caldas) ....................
Sr. Deputado Euripedes Craide (Pedido ao Sr. Gover-
nador) 	 ................................
Sr. Deputado Sylo Costa (CrItica a Secretário dc Estado)
Sr. Deputado Dalton Canabrava (Criac5o da ACOMINAS)

Q uest5o dc Ordcni
Sr. Depufado Emilio Haddad

Matéria Aprovada
Requcrirncntos s/n.°, dos Srs. Deputados JoSo Navarro
(2), SebastiSo Nascirnento, Jdnia Marisc (2), Nilson
Gontijo (2), Mendes Barros, Jorge Carone e Gerardo
Renault; c n.s 424, 446 , 472 e 473 ..............
Requerirnentos n.°s 337, 453, 454, 476, 477 c 481 .
Pareccrcs de icdação final dos Projetos n.s 84 e 140
Projetos n. 9s 116, 120, 154, 175 e 176 ............

Nomeac5o dc Comissilo ..........................
41. REUYIAO EXTEAOHDINAHIA, Em 28-8-75 ................

Matéria Aprovada
Proposta de Emenda Constitucional n. I ..........
Projeto (Ic Lei n. 	 169/75 ....................
Veto total oposto S ProposiçSo (Ic Lei n. 9 7 .179, contido
na Mensagcm Governarnental n: 53/75 ............

902 REUNIAO OBDINARIA, EM 28-8-75 ....................
Expediente

Ofieio (10 Sr. Luis Assuncao Paranhos \'closo e (10 Sr.
Prcsidente (10 Fcdcraçiio Mineira (Ic Atletismo ......

Proposiçoes
Projcto (Ic Lei 11.0 188/75. do Sr. Deputado Jesus Trindadc
Hequerimentos s/n. dos Srs. Deputados Jorge Orlando
Carone e Ldcio de Souza Cruz; e n.°s 513 e 514, do Sr.
Deputado Dorningos Lanna ....................

ComunicaçOes
Do Sr. 1)eputado Gyro Macid...................
Do Sr. 1)cputado Cicero Dumont e do Sra. Deputada JU-
nia Manse ...............................
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